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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 455/2005 minn Magdalini Tsipra, Griega, f’isem P.O.E.I.D.D. (Il-Federazzjoni 
Panħellenika tal-Membri taċ-Ċivil Impjegati taħt il-Liġi Privata), dwar in-
nonkomformita` tal-Greċja mad-Direttiva tal-Kunsill 99/70/KE dwar il-ftehim qafas 
dwar xogħol għal żmien fiss konkluż mill-ETUC, mill-UNICE u miċ-CEEP

1. Sommarju tal-Petizzjoni

Dik li ressqet il-petizzjoni, f’isem l-organizzazzjoni msemmija hawn fuq, turi lill-Greċja bħala 
li għadha m’hix konformi mad-Direttiva in kwistjoni u li tirreferi għall-liġi l-ġdida Griega li 
biha jidher li m’għadx hemm il-ħtieġa li tkun konformi mal-Liġijiet li jagħtu lill-ħaddiema 
ssensjati ċertu ħarsien legali interim.  Dik li ressqet il-petizzjoni titlob lill-Parlament Ewropew 
biex jieħu azzjoni u jassigura konformità minnufih mad-direttiva msemmija hawn fuq fil-
Greċja u jassigura li ħaddiema Griegi li għandhom kuntratti fissi tax-xogħol jirċievu 
trattament ugwali u jieħdu dawk il-kondizzjonijiet kuntrattwali li huma intitolati għalihom 
taħt il-legiżlazzjoni ta’ l-UE.

2. Ammissibilita`

Dikjarata ammissibli nhar it-22 ta’ Settembru 2005. Tagħrif mitlub mill-Kummissjoni taħt ir-
Regola 192(4).

3. It-tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet nhar it-3 ta’ Frar 2006.

Dik li ressqet il-petizzjoni fis-sottomissjoni oriġinali tgħid li d-Direttiva 1999/70/KE dwar 
xogħol għal perijodu fiss mhux qed tiġi applikata sew fil-Greċja, u żżid li l-Greċja adottat 
leġiżlazzjoni oħra fl-2004 li tippermetti li s-settur pubbliku ma jinfurzax sentenzi tal-qrati li 
jipprovdu ħaddiema b’kuntratti definiti bi protezzjoni legali interim, jekk il-verdetti interim
tal-qorti jistgħu jiġu injorati mis-settur pubbliku u minn persuni legali fil-liġi pubblika l-
ħaddiema jistgħu jiġu privi mid-drittijiet bażiċi tax-xogħol.

Is-servizzi tal-Kummissjoni għadhom kemm irċevew kopji ta’ informazzjoni supplementari 
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minn dik li ressqet il-petizzjoni dwar leġiżlazzjoni ta’ natura ġenerali li ġiet fis-seħħ fl-2004 u 
emendi oħra li wkoll daħlu fl-2005 u jinkludu testi ta’ liġijiet rilevanti Nri. 3301/2004 u 
3388/2005, deċiżjoni mill-ombudsman taċ-ċittadini Grieg, l-opinjoni tal-Kamra ta’ l-Avukati 
ta’ Ateni, artikolu akkademiku, deċiżjoni mill-Qorti Griega ta’ l-Awdituri, appell lil u 
deċiżjoni mill-Qorti Suprema Griega u żewġ applikazzjonijiet lill-Qorti Ewropea tad-Drittijiet 
tal-Bniedem fi Strasburgu, kollha kemm huma jittrattaw aspetti varji ta’ din il-leġiżlazzjoni li 
tikkonferma l-infurzar ta’ deċiżjonijiet interim tal-qorti kontra s-settur pubbliku Grieg u 
persuni legali taħt il-liġi pubblika.

Kummenti mill-Kummissjoni

Id-Direttiva 1999/70/EC dwar il-kuntratti fissi tax-xogħol kellha tkun trasposta mill-Greċja fl-
10 ta’ Lulju 2002.  Minn dak iż-żmien l’hawn il-Greċja avżat lill-Kummissjoni li d-Direttiva 
ġiet adottata permezz ta’ tliet Digrieti Preżidenzjali fl-2003 u l-2004.   

Il-petizzjoni preżenti madankollu tiffoka primarjament fuq leġiżlazzjoni varja Griega dwar l-
infurzar ta’ sentenzi interim kontra s-settur pubbliku u persuni legali taħt l-liġi pubblika, li 
kienet adottata fl-2004 u l-2005. Qabel ma’ l-Kummissjoni tista’ tissottometti kummenti dwar 
din il-leġiżlazzjoni (li m’hix notifikata bħala miżura għat-traspożizzjoni ta’ Direttiva 1999/70 
iżda tidher li tkopri kwistjoni ħafna aktar vasta ta’ sentenza interim u l-infurzar tagħha)  u l-
kompatibilità mal-Liġi Kommunitarja, partikolarment fejn tidħol l-applikazzjoni tad-Direttiva 
1999/70/KE, hu meħtieġ li tiġi eżaminata bir-reqqa l-informazzjoni supplimentari sottomessa 
minn dik li ressqet il-petizzjoni u jekk hemm bżonn titlob kjarifikazzjoni mill-gvern Grieg. 
Billi l-Kummissjoni għadha kemm irċeviet dawn id-dokumenti mhux possibli f’dan l-istadju 
li joħorġu kummenti dettaljati dwar il-kwistjonijiet imqajma fil-petizzjoni.

4. Tweġiba oħra tal-Kummissjoni, li waslet nhar il-25 ta’ Jannar 2007.

Il-materja mqajma f’din il-petizzjoni tikkonċerna l-infurzar ta’ deċiżjonijiet interim tal-qorti 
kontra s-settur pubbliku Grieg.  Il-kwestjoni hi komplessa u diversi servizzi tal-Kummissjoni 
qed jeżaminaw il-petizzjoni. Qabel ma ssir valutazzjoni aħħarija, il-Kummissjoni jista’ jkollha 
bżonn ta’ aktar informazzjoni u kjarifiki mill-awtoritajiet Griegi.

Fl-istess kuntest, il-Kummissjoni qed tevalwa indikazzjonijiet reċenti li l-Qorti Griega ta’ l-
Awdituri setgħet irrifjutat li tinforza deċiżjonijiet dwar il-bidla ta’ kuntratti fissi tax-xogħol 
fis-settur pubbliku Grieg.  Il-Kummissjoni se titlob ukoll aktar informazzjoni mill-awtoritajiet 
Griegi f’dan ir-rigward.

Malli l-eżami jkun lest, il-Kummissjoni tagħmel evalwazzjoni tal-kompatibilità tas-
sitwazzjoni fil-Greċja f’dak li għandu x’jaqsam ma’ l-infurzar tas-sentenzi tal-qorti dwar 
kuntratti fissi tax-xogħol mal-liġi Kommunitarja, partikolarment id-Direttiva 1999/70/KE. 
Fuq din il-bażi, il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi, jekk ikun f’waqtu, li tieħu miżuri kif previst 
mill-provvedimenti tat-Trattat.


