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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 0356/2004 mressqa minn Dimitrios Papadinas (Grieg) dwar l-abbuż allegat 
ta’ kuntratti ta’ reklutaġġ għal terminu fiss

1. Sommarju tal-petizzjoni

Dak li ressaq il-petizzjoni jsostni li wara l-elezzjonijiet muniċipali ta’ l-2002, l-awtorità 
muniċipali ta’ Veria temmet il-kuntratti għal terminu fiss ta’ 115-il impjegat muniċipali inkluż 
dak li ressaq il-petizzjoni. Huwa jsostni li r-reklutaġġ u t-tkeċċija mix-xogħol huma ħafna 
drabi mmotivati politikament u li l-awtoritajiet Griegi qegħdin jiksru l-leġiżlazzjoni ta’ l-UE 
dwar il-kuntratti għal terminu fiss, b’mod partikulari fejn għandu x’jaqsam il-ħarsien tad-
drittijiet soċjali tal-ħaddiema.

2. Ammissibilità 

Iddikjarata bħala ammissibbli fid-19 ta’ Ottubru 2004. Tagħrif mitlub mingħand il-
Kummissjoni taħt ir-Regola 192(4).

3. It-tweġiba interim tal-Kummissjoni, li waslet fis-17 ta’ Marzu 2005.

Dak li ressaq il-petizzjoni ilmenta dwar l-fatt li wara l-elezzjonijiet muniċipali ta’ l-2002, l-
awtorità muniċipali ta’ Veria temmet il-kuntratti għal terminu fiss ta’ 115-il impjegat 
muniċipali inkluż dak li ressaq il-petizzjoni, minkejja li kienu koprew ħtiġijiet permanenti u li 
jibqgħu sejrin fil-muniċipalità.  L-istess postijiet issa huma rreklamati bħala vojta.

Skond id-Direttiva 99/70/KE li għandha x’taqsam mal-Qafas ta’ Ftehim dwar ix-xogħol għal 
terminu fiss konkluż mill-ETUC, mill-UNICE u mis-CEEP, l-Istati Membri għandhom
idaħħlu mill-inqas waħda mill-miżuri li ġejjin biex ma jħallux li jitwettaq abbuż mill-użu ta’ 
kuntratti għal terminu fiss:

1) raġunijiet oġġettivi li jiġġustifikaw kuntratti suċċessivi għal terminu fiss,
2) it-tul totali ta’ żmien massimu għall-kuntratti suċċessivi għal terminu fiss,



PE 355.657v03-00 2/3 CM\657355MT.doc

MT

3) in-numru massimu ta’ drabi li l-kuntratti għal terminu fiss jistgħu jkunu mġedda.

Huma l-Istati Membri nfushom li jiddeċiedu x’għandu wieħed jifhem b’kuntratti “suċċessivi”, 
u – meta jkun adattat – taħt liema kondizzjonijiet il-kuntratti għal terminu fiss għandhom 
jitqiesu bħala kuntratti ta’ żmien indefinit. Għalhekk m’hemm l-ebda obbligu taħt id-Direttiva 
biex issir trasformazzjoni tal-kuntratti għal terminu fiss f’kuntratti mingħajr terminu fiss. 
Huwa biss meħtieġ li l-miżuri meħuda mill-Istat Membru jkunu effiċjenti biżżejjed biex ma 
jħallux li jitwettaq abbuż mill-użu ta’ kuntratti suċċessivi.

Id-Direttiva ma tistabbilixxix id-dritt għal ħaddiema għal terminu fiss li jiksbu kuntratti 
permanenti, u lanqas ma fiha regoli li għandhom x’jaqsmu mar-reklutaġġ jew it-tkeċċija mix-
xogħol.  

L-ewwel leġiżlazzjoni implimentattiva fil-Greċja, li daħlet fis-seħħ fit-2 ta’ April 2003, ma 
kinitx sodisfaċenti fir-rigward ta’ miżuri biex ma jħallux li jitwettaq abbuż mill-użu ta’ 
kuntratti suċċessivi għal terminu fiss. Il-Greċja madankollu fid-19 ta’ Lulju 2004 ħarġet 
digriet ġdid li jbiddel is-sitwazzjoni għas-settur pubbliku. Barra mit-trasformazzjoni ta’ ċerti 
kuntratti għal terminu fiss f’postijiet permanenti, ir-regola ġenerali hija li kuntratti għal 
terminu fiss li jaqbżu t-tul totali ta’ żmien massimu tagħhom huma ddikjarati nulli u bla effett 
b’kumpens għall-ħaddiema u sanzjonijiet għal min iħaddem. 

Id-digriet li japplika għas-settur pubbliku għalhekk issa jidher li huwa konformi mad-
Direttiva.

4. Tweġiba oħra tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Marzu 2006.

Id-Direttiva 1999/70/KE dwar xogħol għal terminu fiss kellha tkun trasposta fil-Greċja sa l-10 
ta’ Lulju 2002.  Minn dak iż-żmien il-Greċja nnotifikat lill-Kummissjoni li d-Direttiva kienet
trasposta bi tliet Digrieti Presidenzjali, 81/2003 tat-2 ta’ April 2003, 164/2004 tad-19 ta’ Lulju 
2004 u 180/2004 tat-23 ta’ Awissu 2004. Sadattant il-Kummissjoni rċeviet għadd ta’ ittri u 
ilmenti u l-Parlament Ewropew irċieva għadd ta’ petizzjonijiet, li kollha jistabbilixxu lmenti 
differenti rigward it-traspożizzjoni tad-Direttiva fil-Greċja.

Wara analiżi fil-fond tad-Digrieti Presidenzjali msemmija hawn fuq, il-Kummissjoni ma tarax 
il-ħtieġa tat-tnedija ta’ proċeduri ta’ ksur tal-liġi kontra l-Greċja talli ma saritx it-
transpożizzjoni tad-Direttiva 199/70/KE dwar ix-xogħol għal terminu fiss. Trid iżżid ukoll li 
qabel jingħalqu l-ilmenti, dawk li jressqu ilmenti individwali se jingħataw l-opportunità li 
jibagħtu l-fehmiet tagħhom.

5. Tweġiba oħra tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Frar 2007.

Li tikkonċerna wkoll il-petizzjoni nru 930/2002, il-petizzjoni nru 233/2003, il-petizzjoni nru
336/2003, il-petizzjoni nru 0669/2003, il-petizzjoni nru 296/2004, il-petizzjoni nru 460/2005, 
il-petizzjoni nru 665/2005.

Fl-4 ta’ Lulju 2006 l-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea tat il-verdett fil-każ C-212/04 Adeneler fejn 
Qorti Griega kienet staqsiet mistoqsijiet rigward l-interpretazzjoni u l-effetti tad-Direttiva 
1999/70/KE fid-dawl ta’ ċerti provvedimenti tad-Digriet Presidenzjali 81/2003.  Il-Qorti sabet 
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li kien hemm problemi b’xi provvedimenti f’dak id-Digriet. Dawn il-problemi kienu ġew 
identifikati aktar qabel ukoll mill-Kummissjoni u l-Kummissjoni għaldaqstant informat lill-
Awtoritajiet Griegi fl-2004. Il-provvedimenti kontroversjali fid-Digriet 81/2003 kienu
emendati bid-Digrieti Presidenzjali 164/2004 u 180/2004.  Wieħed irid iżid li l-Qorti tal-
Ġustizzja Ewropea fil-verdett ta’ Adeneler ikkonfermat ukoll il-pożizzjoni tal-Kummissjoni 
quddiem il-Kumitat għall-Petizzjonijiet f’għadd ta’ okkażjonijiet: id-Direttiva 1999/70/KE 
teħtieġ li l-Istati Membri jdaħħlu miżuri li ma jħallux li jitwettaq abbuż mill-użu ta’ kuntratti 
suċċessivi, imma ma teħtieġx li kuntratti għal terminu fiss jinbidlu f’kuntratti għal żmien 
indefinit sakemm ikun hemm miżuri effettivi oħra li ma jħallux li jitwettaq abbuż.

Il-Kummissjoni tqis li miżuri bħal dawn iddaħħlu bid-Digrieti Presidenzjali 164/2004 u 
180/2004. Għalhekk, l-ilmenti kollha rilevanti mibgħuta lill-Kummissjoni li għandhom 
x’jaqsmu mat-traspożizzjoni tad-Direttiva 1999/70/KE dwar xogħol għal żmien fiss fil-Greċja 
bit-tliet Digrieti Presidenzjali, 81/2003 tat-2 ta’ April 2003, 164/2004 tad-19 ta’ Lulju 2004 u 
180/2004 tat-23 ta’ Awissu 2004 issa ngħalqu.

B’żieda ma’ dan, iż-żewġ elementi li ġejjin jridu jissemmew rigward l-applikazzjoni u l-
inforzar prattiku tal-leġiżlazzjoni Griega fit-traspożizzjoni tad-Direttiva 1999/70/KE.

1) Wara li ngħalqu l-ilmenti, il-Kummissjoni rċeviet informazzjoni dwar l-iżviluppi l-aktar 
riċenti fil-Greċja li jindikaw li l-qrati ġenerali ddeċidew f’ħafna każijiet li kuntratti għal 
terminu fiss fis-settur pubbliku għandhom jinbidlu f’kuntratti għal żmien indefinit imma l-
awtoritajiet amministrattivi u tal-verifika rrifjutaw li jwettqu dawn id-deċiżjonijiet. Min-
naħa waħda, ir-rifjut min-naħa ta’ l-awtoritajiet li jaċċettaw il-qlib ta’ kuntratti għal
terminu fiss f’kuntratti għal żmien indefinit minnu nnifsu mhux bilfors jimplika n-nuqqas 
ta’ l-awtoritajiet Griegi li jwettqu d-Direttiva b’mod korrett. Min-naħa l-oħra, jekk il-qrati 
ġenerali sabu li l-uniku rimedju effettiv f’idejhom huwa l-qlib ta’ kuntratti għal terminu
fiss f’kuntratti għal żmien indefinit, ir-rifjut li jitwettqu dawn id-deċiżjonijiet se jqajjem 
kwistjoni rigward l-applikazzjoni tad-Direttiva 1999/70/KE sa fejn id-deċiżjonijiet 
jikkonċernaw każijiet li jaqgħu taħt din id-Direttiva.

2) Hemm ukoll il-kwistjoni aktar ġenerali rrelatata għal-leġiżlazzjoni speċjali li tikkonċerna l-
inforzar ta’ miżuri interim kontra l-istat u s-settur pubbliku aktar wiesa’ li jikkonċerna per 
eżempju l-qlib tal-kuntratti għal terminu fiss. Din għandha x’taqsam ma’ l-argumenti
indirizzati fil-petizzjoni 455/2005.

Il-Kummissjoni qegħda teżamina aktar l-affarijiet imsemmija hawn fuq u, għal dan il-għan, 
staqsiet lill-awtoritajiet Griegi għal aktar informazzjoni. Eżami bħal dan se jagħmilha aktar 
possibbli għall-Kummissjoni li tivvaluta s-sistema li twaqqfet mill-awtoritajiet Griegi biex 
tassigura l-applikazzjoni u l-inforzar tal-leġiżlazzjoni nazzjonali bit-traspożizzjoni tad-
Direttiva 1999/70/KE.


