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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 0080/2006 mressqa minn José Camacho (Portugiż), f’isem il-'Federatie van de 
Portuguese Gemeenschap fl-Olanda', dwar ksur allegat tad-drittijiet tal-ħaddiema fl-
Olanda

1. Sommarju tal-petizzjoni

Dak li ressaq il-petizzjoni jistqarr li l-awtoritajiet Olandiżi huma ħatja ta’ ksur tad-drittijiet 
fundamentali u tal-libertajiet taċ-ċittadini ta’ l-Unjoni billi ċċarġjaw lill-ħaddiema barranin 
miżata għolja b’mod eċċessiv għad-dokument li jikkonferma l-permess ta' residenza tagħhom. 
Dak li ressaq il-petizzjoni jenfasizza li, skond id-Direttiva tal-Kunsill 73/148/KEE dwar l-
abolizzjoni tar-restrizzjonijiet fuq il-moviment u r-residenza fil-Komunità għal ċittadini ta’ l-
Istati Membri f’rabta mat-twaqqif u l-provvista ta' servizzi, id-dokumenti ta' residenza 
maħruġin liċ-ċittadini fi Stat Membru għandhom ikunu pprovduti u jiġġeddu mingħajr ma jsir 
ebda ħlas jew bi ħlas ta’ ammont li jaqbiżx il-miżati u l-ispejjeż meħtieġa f’rabta mal-ħruġ ta’ 
dokumenti nazzjonali ta’ l-identità. Dawn id-dispożizzjonijiet japplikaw ukoll għad-
dokumenti u ċ-ċertifikati meħtieġa għall-ħruġ jew it-tiġdid ta’ dokumenti ta’ residenza bħal 
dawn. Dak li ressaq il-petizzjoni jirreferi wkoll għall-isfruttament li għalih huma esposti 
ħaddiema Portugiżi skond l-istaġun fl-Olanda wara li jitqabbdu minn ditti mhux ġenwini li 
jipprovdu x-xogħol. Huwa għaldaqstant jitlob lill-Parlament sabiex jintervieni u jiżgura li l-
prinċipji ta’ l-UE marbutin mal-moviment ħieles tax-xogħol u mad-drittijiet tal-ħaddiema jiġu 
rrispettati fl-Olanda.  

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli nhar it-30 ta’ Mejju 2006. Intalab tagħrif mill-Kummissjoni skond ir-
Regola 192(4).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet nhar is-7 ta’ Mejju 2007.

1. Il-Fatti

Dak li ressaq il-petizzjoni jaġixxi f’isem il-‘Federação da Comunidade Portuguesa na Holanda 
(FCPH)’, li hija organizzazzjoni bil-funzjoni li tkopri organizzazzjonijiet oħrajn simili tal-
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komunità Portugiża fl-Olanda u jitlob intervent f’rabta ma’ żewġ kwistjonijiet differenti. L-
ewwel kwistjoni hija marbuta ma’ l-ispiża għolja sabiex jinkisbu dokumenti ta’ residenza. It-
tieni kwistjoni hija marbuta ma’ l-allegazzjonijiet ta’ sfruttament ta’ ħaddiema temporanji 
Portugiżi fl-Olanda. L-aħħar kwistjoni hija marbuta ma’ ħaddiema skond l-istaġun li 
jitqabbdu fil-Portugall minn aġenziji ta’ l-impjieg mhux ġenwini jew minn rappreżentanti 
mhux skruplużi. Dawn il-ħaddiema Portugiżi jkunu ġew imċaħħdin mil-libertà u mill-
privatezza tagħhom, ikunu ġew suġġetti għal theddid u għal aggressjoni u ma jkunux tħallsu 
b’mod sħiħ għall-affarijiet li huma intitolati għalihom. 

2. Kummenti dwar l-ispiża għolja għall-ksib ta’ dokumenti ta’ residenza

Il-Kummissjoni hija konxja tal-problemi li qed tqajjem din il-petizzjoni. Dawn jikkonċernaw 
il-miżati u l-ispejjeż li jintalbu miċ-ċittadini ta' l-UE u mill-membri tal-familji tagħhom għall-
ħruġ tad-dokument ta' residenza fl-Olanda. 
Il-Kummissjoni hija ta’ l-opinjoni li dawn il-miżati, jissejħu x’jissejħu u hi x’inhi n-natura 
tagħhom ("leges", drittijiet għall-amministrazzjoni, drittijiet għat-trattament tal-fajl, drittijiet 
għall-proċeduri marbuta mal-ħruġ, eċċ), m'għandhomx jaqbżu l-miżati u l-ispejjeż marbuta 
mal-ħruġ mill-awtoritajiet ta' l-Olanda ta' karta ta' l-identità nazzjonali għal ċittadin Olandiż. 
Il-Kummissjoni talbet spjegazzjonijiet mingħand l-awtoritajiet Olandiżi rigward il-miżati u l-
ispejjeż marbuta mal-ħruġ ta’ dokumenti ta’ residenza għaċ-ċittadini ta' l-UE u għall-membri 
tal-familja tagħhom. Fid-dawl tat-tweġiba min-naħa ta’ l-Olanda, li s-servizzi tagħna 
ġġudikaw bħala insuffiċjenti, il-Kummissjoni ddeċidiet sussegwentement li tibda proċeduri 
fuq il-bażi ta' l-Artikolu 226 tat-Trattat tal-KE. 

3. Evalwazzjoni marbuta ma’ l-aspetti rrelatati mal-kondizzjonijiet tax-xogħol, inklużi 
ħaddiema temporanji

Meta ħaddiem jitlaq minn Stat Membru wieħed sabiex jaħdem fi Stat Membru ieħor, jeżistu 
żewġ possibiltajiet b’mod ġenerali.  Jew il-ħaddiem jagħmel użu mil-libertà ta’ moviment 
għall-ħaddiema fl-UE, jidħol f’relazzjoni ta’ impjieg fi Stat Membru u jsir parti, b’mod 
permanenti jew temporanju, mis-suq tax-xogħol ta’ dak l-Istat Membru. F’dak il-każ il-liġi 
applikabbli għal impjieg individwali hija ddeterminata mill-Konvenzjoni ta’ Ruma1. 

Skond din il-Konvenzjoni, fl-assenza ta’ għażla tal-liġi mill-partijiet u sakemm ma jidhirx 
miċ-ċirkostanzi f’daqqa li l-kuntratt huwa iktar marbut mill-qrib ma’ pajjiż ieħor, il-liġi 
applikabbli għal kuntratt ta’ impjieg individwali hija l-liġi tal-pajjiż li fih is-soltu l-ħaddiem 
iwettaq ix-xogħol tiegħu fl-eżekuzzjoni tal-kuntratt jew, jekk il-ħaddiem is-soltu ma jwettaqx 
ix-xogħol tiegħu fl-ebda wieħed minn dawn il-pajjiżi, il-liġi tal-pajjiż li fih jinsab il-post tan-
negozju li miegħu kien imqabbad.  

F’kull każ, f’kuntratt ta’ impjieg, l-għażla tal-liġi li ssir mill-partijiet m’għandhiex tirriżulta 
fit-tiċħid tal-ħaddiem mill-ħarsien offrut lilu mir-regoli mandatarji tal-liġi li kieku jkunu 

  
1 L-Artikolu 6 tal-Konvenzjoni ta’ Ruma ta’ l-1980 dwar il-liġi applikabbli għall-obbligi kuntrattwali 

(verżjoni kkonsolidata) – il-Ġurnal Uffiċjali C 027 , tas-26/01/1998 P. 0034 – 0046. Għandu jkun 
enfasizzat li l-Konvenzjoni ta’ Ruma hija strument internazzjonali ffirmata bejn il-partijiet tat-Trattat li 
jistabbilixxi l-Komunità Ekonomika Ewropea. M’hijiex strument tal-liġi tal-Komunità  f’sens strett. 
Għaldaqstant il-Konvenzjoni hija applikabbli biss wara li tiġi rratifikata. Bħala konsegwenza hija fis-seħħ 
fl-Istati Membri ‘qodma’ kollha u b’mod progressiv tidħol fis-seħħ fl-SM li ssieħbu ma’ l-UE fl-2004.
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applikabbli skond il-Konvenzjoni fl-assenza ta' għażla. 

B’mod ġenerali, il-liġi applikabbli fil-każijiet ikkonċernati se tkun il-liġi Olandiża, li tinkludi 
l-leġiżlazzjoni kollha tax-xogħol u ftehimiet kollettivi applikabbli. Tagħrif dwar il-partijiet 
differenti tal-leġiżlazzjoni jista' jinkiseb mill-awtoritajiet u/jew mill-imsieħba soċjali. Il-biċċa 
l-kbira ta’ l-Istati Membri għandhom tagħrif dwar il-leġiżlazzjoni tax-xogħol disponibbli, eż. 
dwar sit ta’ l-internet multilingwi. Madankollu, din hija kwistjoni ta’ kompetenza nazzjonali u 
m’hemm ebda leġiżlazzjoni tal-komunità li tobbliga Stat Membru li jipprovdih. 

Għandu jkun irrievokat li skond l-artikolu 39 tat-Trattat tal-KE, ċittadin ta’ l-UE li jaħdem fi 
Stat Membru wieħed għandu jkun ittrattat eżattament bl-istess mod bħall-kollegi tiegħu li 
huma ċittadini ta’ dak l-Istat f’rabta, fost oħrajn, mal-kondizzjonijiet tax-xogħol (ngħidu aħna, 
ħlas, liċenzjament u riintegrazzjoni, taħriġ).

Possibiltà oħra għal ħaddiem li jitlaq minn Stat Membru wieħed sabiex jaħdem fi Stat 
Membru ieħor, hija li jkun stazzjonat fi ħdan il-qafas tal-provvista ta’ servizz. F’dak il-każ, il-
ħaddiem huwa impjegat minn dak li jħaddem imwaqqaf fl-istat ta’ lqugħ matul il-perijodu ta’ 
stazzjonar u qiegħed ikun stazzjonat b’mod temporanju fit-territorju ta’ Stat Membru ieħor 
għall-għan ta’ provvista ta’ servizz hemmhekk. F’dak il-każ tista’ tapplika d-Direttiva 
96/71/KE1. 

Id-Direttiva 96/71/KE tiddetermina li t-termini u l-kondizzjonijiet ta’ l-impjieg, kif stabbiliti 
f’din id-direttiva, stipulati mil-liġi u/jew minn ftehimiet kollettivi li ġew iddikjarati 
applikabbli b’mod universali fil-pajjiż fejn jitwettaq ix-xogħol, għandhom ikunu ggarantiti 
lill-ħaddiem li huwa stazzjonat b’mod temporanju f’dak il-pajjiż, tkun xi tkun il-liġi 
applikabbli għar-relazzjoni ta’ l-impjieg. Id-direttiva tistabbilixxi t-termini u l-kondizzjonijiet 
ta' l-impjieg li ġejjin: l-itwal perijodi tax-xogħol u l-iqsar perijodi ta' mistrieħ, l-inqas btajjal 
imħallsin b’mod annwali, l-inqas rati ta’ ħlas, il-kondizzjonijiet ta’ impjieg temporanju ta' 
ħaddiema, is-saħħa, is-sigurtà u l-iġjene fil-post tax-xogħol, miżuri protettivi f’rabta mat-
termini u l-kondizzjonijiet ta’ l-impjieg ta’ nisa tqal jew ta’ nisa li riċentament ikunu welldu, 
ta’ tfal u żgħażagħ u l-ugwaljanza fit-trattament bejn irġiel u nisa u dispożizzjonijiet oħrajn 
dwar nuqqas ta’ diskriminazzjoni. 

Barra minn hekk, id-Direttiva 96/71/KE tobbliga Stati Membri sabiex jieħdu miżuri xierqa 
sabiex jagħmlu disponibbli b’mod ġenerali t-tagħrif dwar it-termini u l-kondizzjonijiet ta’ l-
impjieg għall-ħaddiema u l-fornituri tas-servizz. Miżuri bħal dawn, li jinkludu l-
pubblikazzjoni ta’ pamflets u fuljetti f’bosta ilsna u siti ta’ l-internet, huma mfissrin fir-
rapport ta’ l-istaff tal-Kummissjoni li ġie adottat nhar l-4 ta’ April 20062. 

Il-Kummissjoni ħadet għadd ta’ miżuri oħrajn sabiex ittejjeb is-sitwazzjoni f’rabta ma’ l-
iskambju tat-tagħrif u fil-komunikat tal-Kummissjoni ta’ nhar l-4 ta’ April 20063. Stati 
Membri huma mitlubin sabiex jagħmlu kull sforz, fost affarijiet oħrajn, sabiex itejbu l-aċċess 
għat-tagħrif.  
Jekk ħaddiem jiġix stazzjonat jew jiffurmax parti (b’mod temporanju) mis-suq tax-xogħol ta’ 

  
1 Id-Direttiva 96/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 1996 dwar l-istazzjonar 
ta’ ħaddiema fi ħdan il-qafas tal-provvista ta’ servizzi, il-ĠU Nru. L 18/1 tal-21.1.97.
2 SEC(2006) 439
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Stat Membru, fiż-żewġ każijiet l-awtoritajiet nazzjonali tal-pajjiż fejn il-ħaddiema jwettqu l-
attività tagħhom huma responsabbli mill-immonitorjar u mill-infurzar tal-leġiżlazzjoni tax-
xogħol tagħhom. 

Il-problema ta’ ħaddiema Portugiżi skond l-istaġun fl-Olanda tqajmet fil-laqgħa tal-Kumitat 
Tekniku dwar il-Moviment Ħieles ta’ Ħaddiema li saret nhar it-22 ta’ Frar 2006. L-
awtoritajiet taż-żewġ Stati Membri kkonċernati indikaw li kienu konxji ta’ din il-kwistjoni u li 
qegħdin jikkoperaw sabiex isibu soluzzjoni għal din il-kwistjoni. Intant saru 
investigazzjonijiet fl-Olanda u seħħew diskussjonijiet fuq livell kemm politiku kif ukoll tal-
politika bejn awtoritajiet Olandiżi u Portugiżi u sar skambju tat-tagħrif. 

F'dak li għandu x’jaqsam mar-rakkomandazzjoni ta’ dak li ressaq il-petizzjoni li l-kuntratti 
kollha ghandhom ikunu konformi ma’ ċerti ħtiġijiet inkluż(i) l-ilsien(l-ilsna) li bih(om) 
jitfasslu l-kuntratti, m’hemm ebda ħtieġa bħal din fil-liġi tal-Komunità.  Għalkemm għandu 
jingħad ukoll li d-Direttiva 91/533/KEE1 tiddetermina li kull ħaddiem għandu jingħata 
dokument li jkun fih tagħrif dwar l-aspetti essenzjali tal-kuntratt jew tar-relazzjoni ta’ l-
impjieg inklużi millinqas bħal ngħidu aħna l-identitajiet tal-partijiet, in-natura tax-xogħol, l-
ammont bażiku u elementi komponenti oħrajn tal-ħlas, it-tul tal-jum ta’ xogħol jew tal-
ġimgħa ta’ xogħol normali.  F’każ ta’ ħaddiema espatrijati, it-tagħrif għandu jinkludi wkoll 
bħal ngħidu aħna l-benefiċċji fi flus u f’affarijiet li jakkompanjaw l-impjieg barra l-pajjiż u, 
fejn xieraq, il-kondizzjonijiet li jiggvernaw ir-ripatrijazzjoni tal-ħaddiem. Hija biċċa xogħol 
ta’ l-awtoritajiet nazzjonali li jimmonitorjaw u jinfurzaw ir-regoli nazzjonali f'rabta mat-
traspożizzjoni tad-Direttiva.  

Fuq il-bażi tat-tagħrif li wasal, mhux possibbli li jkun stabbilit jekk is-sitwazzjoni tal-
ħaddiema Portugiżi hijiex waħda li għaliha tapplika d-Direttiva 96/71/KE.  Għaldaqstant, 
qiegħed jintalab iktar tagħrif, b’mod partikolari f’rabta ma’ min fil-fatt huma dawk li jqabbdu 
lill-ħaddiema Portugiżi kkonċernati, liema hu l-pajjiż ta’ twaqqif tagħhom u x’inhi r-
relazzjoni bejn dawn li fil-fatt iħaddmu u l-persuni jew il-kumpaniji li jimpjegaw il-ħaddiema 
Portugiżi. 

4. Konklużjoni

Il-Kummissjoni se żżomm lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet infurmat dwar żviluppi oħrajn li 
jsiru.

  
1 Id-Direttiva tal-Kunsill ta’ l-14 ta’ Ottubru 1991 dwar l-obbligu ta’ dak li jħaddem li jgħarraf lill-ħaddiema 
dwar il-kondizzjonijiet applikabbli għall-kuntratt jew għar-relazzjoni ta’ l-impjieg, il-ĠU Nru. L 288/32 tat-
18.10.91.
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