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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Fis-16 ta' Mejju 2007, il-Kummissjoni ħarġet Proposta għal Direttiva tal-Kunsill li tipprovdi 
sanzjonijiet kontra impjegaturi ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi mingħajr id-dritt tar-residenza. 
Din il-proposta hija parti minn politika komprensiva dwar il-migrazzjoni tal-Komunità, u 
għandha l-ħsieb li tnaqqas il-fattur li jattira l-immigrazzjoni illegali billi tiffoka fuq it-tħaddim 
ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu residenti fl-UE b'mod illegali. Il-miżura għandha l-għan li 
tipprovdi qafas ma' l-UE kollha li jimponi sanzjonijiet fuq impjegaturi li jħaddmu ċittadini ta' 
pajjiżi terzi li ma jkunux residenti fl-UE b'mod legali. Il-karatteristiċi ewlenin ta' dan il-qafas 
jinkludu:
- projbizzjoni ġenerali fuq it-tħaddim ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu residenti fl-UE 

b'mod illegali; 
- obbligu fuq l-impjegaturi biex jagħmlu l-verifiki tagħhom qabel ma jħaddmu ċittadini ta' 

pajjiżi terzi, u żieda fin-numru ta' spezzjonijiet mill-Istati Membri;
- sanzjonijiet u miżuri oħrajn f'każi ta' nuqqas ta' konformità u - f'każi ta' infrazzjonijiet serji 

bħal kundizzjonijiet tax-xogħol abbużivi jew għarfien ta' traffikar ta' persuni - sanzjonijiet 
kriminali.

Huwa importanti li jiġi enfasizzat li l-proposta hija bbażata fuq il-kriterju ta' residenza illegali 
u mhux fuq it-tħaddim irregolari fih innifsu. Abbażi ta' l-Artikolu 63(3)(b), it-TEC ikopri biss 
ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu residenti fl-UE b'mod illegali u jkunu impjegati. Din il-bażi 
legali ma tkoprix miżuri li għandhom x'jaqsmu ma' ċittadini minn pajjiżi terzi b'residenza 
illegali fl-UE iżda li jkunu qed jaħdmu kontra l-istatus residenzjali tagħhom, pereżempju 
studenti minn pajjiżi terzi li jaħdmu iktar sigħat milli huwa permess. Skond l-estimi tal-
Kummissjoni Ewropea, in-numru ta' ċittadini minn pajjiżi terzi b'residenza illegali fl-UE 
jvarja minn 4.5 sa 8 miljuni. Sfortunatament, dawn l-estimi m'humiex disaggregati skond il-
ġendru, u l-problemi konnessi mal-ġendru li jistgħu jiffaċċjaw dawn l-immigranti m'humiex 
identifikati.

L-abbozz ta' opinjoni jemenda l-proposta mill-perspettiva stretta tal-ġendru. Ir-rapporteur għal 
opinjoni jemmen li n-nisa fost l-immigranti illegali huma vulnerabbli b'mod speċjali, u li 
dawn spiss jisfaw vittmi ta' xogħol sfurzat, ittraffikar u vjolenza.  Għalhekk hemm il-ħtieġa 
urġenti li fil-proposta jiġu inklużi numru ta' dispożizzjonijiet relatati mal-ġendru, bħal taħriġ 
għall-awtoritajiet rilevanti sabiex ikunu jistgħu jidentifikaw u jiffaċċjaw kwistjonijiet speċifiċi 
li jkollhom x'jaqsmu mal-ġendru; l-edukazzjoni ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi dwar il-possibilità 
li jressqu ilmenti kontra l-impjegaturi tagħhom; l-inklużjoni ta' statistiċi disaggregati skond il-
ġendru u ta' informazzjoni speċifika f'termini ta' ġendru fir-rapporti nazzjonali, eċċ
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EMENDI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għal-
Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-
emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu::

Test propost mill-Kummissjoni1 Emendi mill-Parlament

Emenda 1
Premessa 15 a (ġdida)

(15a) Ladarba n-nisa spiss jisfaw vittmi ta' 
xogħol sfurzat, ta' traffikar, ta' vjolenza 
sesswali jew ta' forom oħra ta' vjolenza, 
għandha tingħata attenzjoni speċjali lill-
immigranti illegali nisa u lill-problemi 
speċifiċi tagħhom.

Emenda 2
Premessa 15 b (ġdida)

(15b) Fin-negozji u fis-setturi tas-servizzi li 
fihom hemm possibilità kbira li jiġu 
impjegati ċittadini ta' pajjiżi terzi mingħajr 
id-dritt tar-residenza, hemm proporzjon 
kbir ta' ħaddiema nisa. Fid-dawl tan-
numru kbir ta' ċittadini nisa ta' pajjiżi terzi 
mingħajr id-dritt tar-residenza li jaħdmu 
fis-settur tas-servizz domestiku, l-Istati 
Membri għandhom jipprovdu lill-familji li 
jimpjegaw tali nisa l-mezzi legali biex 
jiżguraw li dawn ikollhom protezzjoni 
soċjali. 

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward ta' l-immigrazzjoni illegali, huwa importanti li ssir enfasi li n-nisa huma vittmi 
ta' diskriminazzjoni doppja u huma iżjed vulnerabbli, sabiex jiġi żgurat it-trattament xieraq 
kemm tan-nisa u kemm ta' l-irġiel, skond il-ħtiġijiet differenti tagħhom.

                                               
1 ĠU C .., 17.7.2007, p. …
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Emenda 3
Premessa 18 a (ġdida)

(18a) L-Istati Membri għandhom jinvestu 
f'miżuri ta' sensibilizzazzjoni sabiex 
jinfurmaw liċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi 
rilevanti u lill-partijiet terzi maħtura biex 
joffrulhom l-għajnuna dwar il-modi kif 
jistgħu jressqu ilment uffiċjali.. Il-
proċeduri tat-tressiq ta' l-ilmenti f'setturi 
fejn hemm jaħdmu numru sinifikanti ta' 
nisa għandhom jitfasslu b'mod li jqisu 
kwistjonijiet speċifiċi konnessi mal-ġendru 
u li jipprovdu protezzjoni suffiċjenti lin-
nisa.

Emenda 4
Premessa 19

Biex ikunu kkumplimentati l-mekkażmi ta' 
lmentar, l-Istati Membri għandhom jagħtu 
permessi ta' residenza ta' tul limitat, 
marbutin mat-tul tal-proċedimenti nazzjonali 
rilevanti, liċ-ċittadini minn pajjiżi terzi li 
jkunu ġew soġġetti għal kundizzjonijiet tax-
xogħol partikolarment abużivi u li 
jikkooperaw fil-proċedimenti kriminali 
kontra min iħaddem. Tali permessi 
għandhom jingħataw taħt l-istess 
kundizzjonijiet bħal dawk mogħtija taħt id-
Direttiva tal-Kunsill 2004/81/KE tad-29 ta' 
April 2004 dwar il-permess ta' residenza 
maħruġ lil ċittadini ta' pajjiżi terzi li huma 
vittmi tat-traffikar tal- bnedmin jew li kienu 
s-suġġett ta' azzjoni għall-faċilitazzjoni ta' 
immigrazzjoni illegali, li jikkooperaw ma' l-
awtoritajiet kompetenti.

(19) Biex ikunu kkumplimentati l-
mekkaniżmi ta' ilmentar, l-Istati Membri 
għandhom jagħtu permessi ta' residenza ta' 
tul limitat, marbutin mat-tul tal-proċedimenti 
nazzjonali rilevanti, liċ-ċittadini minn pajjiżi 
terzi li jkunu taħt l-età, nisa tqal jew 
ommijiet ta' tfal ta' inqas minn tliet xhur 
jew li jkunu ġew soġġetti għal 
kundizzjonijiet tax-xogħol partikolarment 
abużivi u li jikkooperaw fil-proċedimenti 
kriminali kontra min iħaddem. Tali permessi 
għandhom jingħataw taħt l-istess 
kundizzjonijiet bħal dawk mogħtija taħt id-
Direttiva tal-Kunsill 2004/81/KE tad-29 ta' 
April 2004 dwar il-permess ta' residenza 
maħruġ lil ċittadini ta' pajjiżi terzi li huma 
vittmi tat-traffikar tal- bnedmin jew li kienu 
s-suġġett ta' azzjoni għall-faċilitazzjoni ta' 
immigrazzjoni illegali, li jikkooperaw ma' l-
awtoritajiet kompetenti.

Ġustifikazzjoni

In-nisa tqal u l-persuni taħt l-età jeħtieġu protezzjoni speċjali.
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Emenda 5
Premessa 19 a (ġdida)

(19a) L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li l-awtoritajiet kompetenti, l-isħab soċjali u 
l-assoċjazzjonijiet li jirrappreżentaw l-
immigranti jingħataw taħriġ u 
informazzjoni fl-opportunitajiet indaqs, fin-
non-diskriminazzjoni, fil-kwistjonijiet 
relatati mal-ġendru u fid-diskriminazzjoni 
multipla, sabiex dawn ikollhom l-istrumenti 
u l-kwalifiki meħtieġa biex jidentifikaw u 
jiffaċċjaw kwistjonijiet speċifiċi konnessi 
mal-ġendru.

Emenda 6
Artikolu 3, paragrafu 1

L-Istati Membri għandhom jipprojbixxu l-
impjieg ta' ċittadini minn pajjiżi terzi 
b'residenza illegali.

L-Istati Membri għandhom jipprojbixxu l-
impjieg ta' ċittadini minn pajjiżi terzi li 
jkunu rikonoxxuti b'mod uffiċjali bħala 
residenti illegali.

Ġustifikazzjoni

Il-fatt li ċittadin ta' pajjiż terz ikun resident b'mod legali għandu jkun stabbilit legalment minn 
deċiżjonijiet tal-qrati.

Emenda 7
Artikolu 7, paragrafu 1, punt (b)

(b) kwalunkwe taxxi u kontribuzzjoni tas-
sigurtà soċjali pendenti, inklużi multi 
amministrattivi rilevanti.

(b) kwalunkwe taxxi u kontribuzzjoni tas-
sigurtà soċjali pendenti, inklużi l-allowances 
tal-familja u multi amministrattivi rilevanti.

Emenda 8
Artikolu 7, paragrafu 1 a (ġdid)

1a. Fil-każ ta' infrazzjoni ta' l-Artikolu 3, l-
Istati Membri għandhom jiżguraw li, fir-
rigward ta' ħaddiema li jkunu tqal jew li 
jkunu ommijiet ta' tfal ta' inqas minn tliet 
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xhur, l-impjegatur jikkonforma mad-
dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu (1)(a) u (b) u 
mad-dispożizzjonijiet l-oħra kollha li 
japplikaw taħt il-liġijiet nazzjonali li jkopru 
din is-sitwazzjoni speċifika.

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġu protetti l-ħaddiema illegali nisa li jkunu tqal u li jiġi garantiti d-
drittijiet tagħhom għall-kura u l-assistenza, ir-remunerazzjoni u l-ħlas tal-kontribuzzjonijiet 
tas-sigurtà soċjali.

Emenda 9
Artikolu 7, paragrafu 4

4. Fir-rigward tar-reati kriminali koperti bl-
Artikolu 10(1)(c), l-Istati Membri għandhom 
jieħdu l-miżuri neċessarji biex jiżguraw li l-
eżekuzzjoni ta' kwalunkwe deċiżjoni ta' 
ritorn tiġi postposta sakemm iċ-ċittadin mill-
pajjiż terz ikun irċieva kwalunkwe ħlas 
b'lura tar-remunerazzjoni dovuta lilu skond 
il-paragrafu 1(a).

4. Fir-rigward tar-reati kriminali koperti bl-
Artikolu 10(1)(c), l-Istati Membri għandhom 
jieħdu l-miżuri neċessarji biex jiżguraw li l-
eżekuzzjoni ta' kwalunkwe deċiżjoni ta' 
ritorn tiġi postposta sakemm iċ-ċittadin mill-
pajjiż terz ikun irċieva kwalunkwe ħlas 
b'lura tar-remunerazzjoni dovuta lilu skond 
il-paragrafu 1(a). tali ritorn m'għandu bl-
ebda mod jikser id-drittijiet fundamentali 
jew jhedded il-ħajja jew is-saħħa tal-
persuna li tkun impjegata illegalment.

Ġustifikazzjoni

Iċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi ma jistgħux jiġu ritornati f'pajjiżi li fihom tkun għaddejja xi gwerra 
jew fejn jistgħu jkunu soġġetti għal azzjonijiet ripressivi jew ħabs minħabba l-attivitajiet 
tagħhom fl-UE.

Emenda 10
Artikolu 7, paragrafu 4 a (ġdid)

4a. Fir-rigward ta' l-offiżi kriminali koperti 
mill-Artikolu 3 u, b'mod partikulari, mill-
Artikolu 10(1)(c) u (d), l-Istati Membri 
għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji biex 
jiżguraw li l-eżekuzzjoni ta' kwalunkwe 
deċiżjoni ta' ritorn tiġi postposta fil-każ li ċ-
ċittadin mill-pajjiż terz li jkun residenti 
illegalment ikun taħt l-età, mara tqila jew
omm ta' tifel ta' inqas minn tliet xhur.
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Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi infurzat it-trattament xieraq tan-nisa tqal u tal-persuni taħt l-età.

Emenda 11
Artikolu 10, paragrafu 1, punt (c)

(c) l-infrazzjoni tkun akkumpanjata minn 
kundizzjonijiet tax-xogħol partikolarment 
abużivi, bħal differenza sinifikanti fil-
kundizzjonijiet tax-xogħol minn dawk li 
jgawdu minnhom l-impjegati mħaddma 
legalment; or

(c) l-infrazzjoni tkun akkumpanjata minn
abbuż, diskriminazzjoni bbażata fuq il-
ġendru jew kundizzjonijiet tax-xogħol 
partikolarment abużivi, li jinvolvu l-
vjolenza, t-theddid, l-intimidazzjoni jew it-
trattament degradanti, li huma differenti 
b'mod sinifikanti mill-kundizzjonijiet tax-
xogħol minn dawk li jgawdu minnhom l-
impjegati mħaddma legalment; jew

Ġustifikazzjoni

Il-frażi 'kundizzjonijiet tax-xogħol partikolarment abużivi' teħtieġ li tkun iċċarata aħjar. 

Emenda 12
Artikolu 14, paragrafu 1

L-Istati Membri għandhom jipprovdu għal 
mekkaniżmi effettivi li permezz tagħhom iċ-
ċittadini minn pajjiżi terzi impjegati 
illegalment ikunu jistgħu jippreżentaw 
ilmenti kontra min iħaddimhom, direttament 
jew permezz ta' partijiet terzi.

(1) L-Istati Membri għandhom jippromwovu 
kampanji ta' sensibilizzazzjoni u jwaqqfu
mekkaniżmi effettivi li permezz tagħhom iċ-
ċittadini minn pajjiżi terzi impjegati 
illegalment ikunu jistgħu jippreżentaw 
ilmenti kontra min iħaddimhom, direttament 
jew permezz ta' partijiet terzi u b'mod 
kunfidenzjali.

Emenda 13
Artikolu 14, paragrafu 3

3. Fir-rigward tar-reati kriminali koperti bl-
Artikolu 10(1)(c), l-Istati Membri 
għandhom, taħt ċerti kundizzjonijiet ta' l-
Artikoli 4 sa 15 tad-Direttiva 2004/81/KE 
jagħtu permessi ta' residenza ta' tul limitat, 
marbutin mat-tul tal-proċedimenti 
nazzjonali rilevanti, liċ-ċittadini minn pajjiżi 
terzi li huma jew li kienu soġġetti għal 
kundizzjonijiet tax-xogħol abużivi u li 
jikkooperaw fi proċedimenti kontra min 

3. Fir-rigward tar-reati kriminali koperti bl-
Artikolu 10(1)(c), l-Istati Membri 
għandhom, taħt ċerti kundizzjonijiet ta' l-
Artikoli 4 sa 15 tad-Direttiva 2004/81/KE 
jagħtu permessi ta' residenza ta' tul limitat u 
protezzjoni tul il-proċedimenti nazzjonali 
rilevanti, liċ-ċittadini minn pajjiżi terzi li 
huma jew li kienu soġġetti għal 
kundizzjonijiet tax-xogħol abużivi u li 
jikkooperaw fi proċedimenti kontra min 
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iħaddimhom. iħaddimhom. Permessi bħal dawn 
għandhom jingħataw ukoll lil tfal li jkunu 
twieldu waqt il-perjodu ta' residenza. 
Għandhom jiġu provduti akkomodazzjoni u 
ikel, jekk jintalbu.

Ġustifikazzjoni

Minħabba n-numru kbir ta' ħaddiema nisa fost ċittadini minn pajjiżi terzi b'residenza illegali, 
huwa importanti li l-protezzjoni tkun estiża għat-tfal li jitwieldu matul il-perjodu ta' residenza 
fl-Istati Membri ta' l-UE.

Emenda 14
Artikolu 14, paragrafu 3 a (ġdid)

3a. Fid-dawl tan-numru kunsiderevoli ta' 
immigranti illegali nisa u l-problemi 
speċifiċi li jiffaċċjaw, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet 
kompetenti, l-isħab u l-assoċjazzjonijiet 
soċjali li jirrappreżentaw l-immigranti 
jirċievu taħriġ dwar kwistjonijiet konnessi 
mal-ġendru, ma' l-opportunitajiet indaqs u 
man-non-diskriminazzjoni fil-kuntest tal-
ġendru u r-razza, sabiex jipprovdulhom l-
għodod u l-ħiliet meħtieġa sabiex 
jidentifikaw u jiffaċċjaw aħjar kwistjonijiet 
speċifiċi relatati mal-ġendru.

Emenda 15
Artikolu 14, paragrafu 3 b (ġdid)

3b. Fir-rigward tal-projbizzjonijiet koperti 
mill-Artikolu 3, skond il-kundizzjonijiet ta' 
l-Artikolu 4 sa 15 tad-Direttiva 2004/81/K, 
l-Istati Membri għandhom jagħtu permessi 
ta' residenza ta' tul limitat b'konformità 
mal-proċeduri nazzjonali rilevanti lil 
ċittadini minn pajjiżi terzi li jkunu taħt l-
età, nisa tqal jew ommijiet ta' tfal ta' inqas 
minn tliet xhur.

Ġustifikazzjoni

In-nisa tqal u t-tfal taħt l-età jeħtieġu protezzjoni speċjali li tinkludi permess ta' residenza 
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għal tul limitat.

Emenda 16
Artikolu 16, paragrafu 1

Sa [Tliet snin wara d-data msemmija fl-
Artikolu 17] l-iktar tard, u kull tliet snin
wara din id-data, l-Istati Membri għandhom 
jittrażmettu informazzjoni lill-Kummissjoni 
dwar l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva 
fil-forma ta' rapport li għandu jinkludi n-
numri u r-riżultati ta' l-ispezzjonijiet 
imwettqa skond l-Artikolu 15 u d-dettalji ta' 
miżuri applikati taħt l-Artikolu 8.

Sa [Tliet snin wara d-data msemmija fl-
Artikolu 17] l-iktar tard, u kull sentejn wara 
din id-data, l-Istati Membri għandhom 
jittrażmettu informazzjoni lill-Kummissjoni 
dwar l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva
fil-forma ta' rapport li għandu jinkludi n-
numri u r-riżultati ta' l-ispezzjonijiet 
imwettqa skond l-Artikolu 15 u d-dettalji ta' 
miżuri applikati taħt l-Artikolu 8. L-
istatistika li tingħata mar-rapport għandha 
tkun disaggregata skond il-ġendru u 
għandhom jiġu identifikati l-problemi 
speċifiċi relatati mal-ġendru.

Emenda 17
Artikolu 16, paragrafu 2

Fuq il-bażi ta' dawk ir-rapporti, il-
Kummissjoni għandha tissottometti rapport 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Fuq il-bażi ta' dawk ir-rapporti, il-
Kummissjoni għandha tissottometti rapport 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Id-
dejta li tingħata mar-rapport għandha tkun 
disaggregata skond il-ġendru u għandhom 
jiġu identifikati l-problemi speċifiċi relatati 
mal-ġendru.
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