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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Ir-Rapporteur jaqbel mal-preżenti proposta ta' direttiva, u jaqbel bis-sħiħ ma' l-objettivi. L-
introduzzjoni ta' miżuri u sanzjonijiet, anki kriminali, li għandhom is-saħħa li jżommu lil min 
iħaddem milli jimpjega ċittadini b'residenza illegali fl-UE, mhux biss hija strument fil-ġlieda 
kontra l-immigrazzjoni klandestina, imma hija wkoll mezz biex ikun hemm żvilupp fil-
kompetizzjoni ġusta fis-suq, u, b'mod indirett, jittenna d-dritt li kull ħaddiem ikun sottopost 
għal kundizzjonijiet xierqa tax-xogħol. 
Il-settur agrikolu huwa wieħed mill-oqsma prinċipali ta' impjieg ta' immigrati illegali, li 
japplikaw għal postijiet manwali, ġeneralment tat-tip staġjonali, f'attivitajiet ta' xogħol li spiss 
iċ-ċittadini Ewropej ma' jkunux lesti li jagħmlu (bħala eżempju, il-ħsad tat-tadam fl-Italja). 
Għalhekk, il-mudell ta' użu tal-ħaddiema extrakomunitarji fis-settur tal-biedja huwa 
karatterizzat b'relazzjonijiet qosra jew qosra ħafna ta' xogħol, imma intensivi ħafna (ħafna 
relazzjonijiet qosra jinsabu fl-istess intrapriża).  
Minħabba n-numru kbir ta' impjegati irregolari u ż-żmien qasir ta' l-impieg tagħhom, ir-
Rapporteur iqis xieraq li jsiru xi modifiki fil-proposta tal-Kummissjoni Ewropea, kif ukoll xi 
emendi ġenerali maħsuba prinċipalment biex ma jiżdidux il-piżijiet burokratiċi ta' min 
iħaddem.
L-ewwelnett, ir-Rapporteur jaqbel perfettament li l-prinċipju li min inħaddem għandu jħallas 
lill-ħaddiem il-paga u l-kontributi soċjali u fiskali li ma ġewx imħallsa. Madankollu, jemmen 
li l-ħsieb li l-proċedura ta' rkupru tal-ħlasijiet mhux imħallsa titnieda b'mod awtomatiku, kif 
proponiet il-Kummissjoni, iddaħħal fil-liġi differenza fit-trattament bejn il-ħaddiema 
immigrati klandestini u l-ħaddiem Ewropej, u ma jidhirx li dan huwa ġustifikat. Infatti, mhux 
magħruf għalfejn, fil-każ ta' immigrati klandestini, it-tmexxija ta' l-obbligi li jinbtu minn 
relazzjoni ta' xogħol għandha tkun regolata minn regoli differenti minn dawk tal-liġi tax-
xogħol, fejn hemm fis-seħħ il-prinċipju ġenerali tat-talba permezz ta' rikors quddiem il-
ġustizzja, fejn il-ħaddiem jiddefinixxi l- "quantum debeatur".
Bl-istess mod, il-preżunzjoni ta' żmien minimu ta' 6 xhur ta' impjieg, tista' twassal għal 
nuqqas ta' ugwaljanza mhux ġustifikata, fil-konfront ta' ħaddiema Ewropej impjegati bla ktieb 
tax-xogħol. Tali preżunzjoni tpoġġi piż fuq min iħaddem biex jipprova li l-perjodu ta' xogħol 
huwa inqas. Din hija prova kuntrarja u ta' piż partikulari għal min iħaddem (huwa aktar faċli 
jintwera li xi ħaġa ġrat, milli li xi ħaġa ma ġratx!), u dan, għal min iħaddem, ifisser sanzjoni 
oħra sproporzjonata, jekk jitqies li, fis-settur tal-biedja, it-tul ta' żmien tar-relazzjonijiet ta' 
xogħol huwa madwar 40 jum. Barra minn hekk, il-preżunzjoni jista' jkollha l-effett kuntrarju 
li tinkoraġġixxi l-immigrazzjoni illegali taċ-ċittadini extrakomunitarji, li jiġu attratti minn 
possibilità li jirċievu paga ta' mill-anqas sitt xhur, anki jekk jaħdmu biss ftit jiem.
Fl-aħħar, b'referenza għall-miżuri projbitivi, ir-Rapporteur iqis li jeħtieġ li jitħalla marġinu ta'
spazju għall-Istati Membri, sabiex ikunu jistgħu jikkunsidraw aħjar il-karatteristiċi speċifiċi 
ta' kull settur u anki l-impatt soċjali ta' l-applikazzjoni ta' tali miżuri.

EMENDI



PE402.795v01-00 4/7 PA\711756MT.doc

MT

Il-Kumitat għall-Biedja u l-Iżvilupp Rurali jistieden lill- Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-
Ġustizzja u l-Intern, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-
rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal Direttiva
Artikolu 4 – Paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri ghandhom jobbligaw lil 
min ihaddem li jagixxi fil-qafas ta' l-
attivitajiet ekonomici jew bhala persuna 
legali biex jinnotifika lill-awtoritajiet 
kompetenti maghzula mill-Istati Membri 
kemm il-bidu kif ukoll it-tmiem ta' l-
impjieg ta' cittadin minn pajjizi terz l-iktar 
tard fi zmien gimgha.

2. L-Istati Membri ghandhom jobbligaw lil 
min ihaddem li jagixxi fil-qafas ta' l-
attivitajiet ekonomici jew bhala persuna 
legali biex jinnotifika lill-awtoritajiet 
kompetenti maghzula mill-Istati Membri 
kemm il-bidu kif ukoll it-tmiem ta' l-
impjieg ta' cittadin minn pajjizi terz l-iktar 
tard fi zmien gimgha. Fil-każ li l-liġi ta' 
Stat Membru diġà taħseb għall-obbligu, 
ta' min iħaddem, li jinforma l-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti bil-ħolqien ta' 
relazzjoni ta' xogħol u/jew ta' ċirkostanzi 
li jwasslu għal dan, l-obbligu ta' 
informazzjoni dwar it-tħaddim ta' ċittadin 
minn pajjiż terz għandu jitgħarraf lill-
istess awtorità.

Or. it

Emenda 2

Proposta għal Direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2 a. F'kull każ, l-Istati Membri jadottaw 
il-miżuri kollha meħtieġa biex jassikuraw 
livell xieraq ta' koperazzjoni u skambju 
xieraq ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet 
nazzjonali differenti interessati.

Or. it
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Emenda 3

Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 6 - paragrafu 5 - ittra b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ħlasijiet ta' l-ispejjez tar-ritorn ta' kull 
ċittadin illegali mħaddem illegalment 
f'dawk il-każijiet fejn ikun ġew imwettqa
proceduri tar-ritorn.

(b) ħlasijiet ta' l-ispejjeż ta' ritorn lura fil-
pajjiż ta' oriġini ta' kull ċittadin ta' pajjiż 
terz impejgat illegalment, sakemm huwa 
jkun imħaddem u miġjub fl-Istati 
Membru bil-għan li jkun impjegat bħala 
ħaddiem illegali, fil-każ fejn jitwettqu
proċeduri għar-ritorn.

Or. it

Emenda 4

Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 7 - paragrafu 7 - ittra a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jadottaw mekkaniżmi biex jiżguraw li l-
proċeduri neċessarji biex jitolbu lura r-
remunerazzjoni b'lura pendenti ghandhom 
jigu stimolati awtomatikament mingħajr 
ma jkun hemm bżonn li ċ-ċittadini minn 
pajjiżi terzi jintroduċu talba;

(a) jadottaw il-miżuri meħtieġa biex il-
ħaddiema li jinsabu fil-pajjiż b'mod illegali 
jkunu jistgħu jitolbu l-irkupru ta' ħlasijiet 
b'lura, skond il-proċeduri nazzjonali 
maħsuba f'dan il-każ;

Or. it

Emenda 5

Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 7 - paragrafu 7 - ittra b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jipprovdu li jkun hemm suppożizzjoni 
ta' relazzjoni tax-xogħol ta' mill-inqas 6 
xhur, ħlief jekk min iħaddem ikun jista' 

imħassar
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jipprovdi xiehda mod ieħor.

Or. it

Emenda 6

Proposta għal Direttiva
Artikolu 7 – Paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Fir-rigward tar-reati kriminali koperti 
bl-Artikolu 10(1)(c), l-Istati Membri 
ghandhom jiehdu l-mizuri necessarji biex 
jizguraw li l-ezekuzzjoni ta' kwalunkwe 
decizjoni ta' ritorn tigi postposta sakemm 
ic-cittadin mill-pajjiz terz ikun ircieva 
kwalunkwe hlas b'lura tar-
remunerazzjoni dovuta lilu skond il-
paragrafu 1(a).

imħassar

Or. it

Emenda 7

Proposta għal Direttiva
Artikolu 8 – sentenza introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
neċessarji biex jiżguraw li min iħaddem li 
jaġixxi fil-qafas ta' attivitajiet finanzjarji 
jista' wkoll, jekk ikun xieraq, ikun suġġett 
għal dawn il-miżuri:

L-Istati Membri jadottaw il-miżuri 
meħtieġa sabiex min iħaddem fis-settur ta' 
l-attività ekonomiċi wkoll ikun jista' jkun 
suġġett għal mill-anqas wieħed mid-
dispożizzjonijiet li ġejjin, fil-każ ta' serjetà 
kbira/partikulari:

Or. it
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Emenda 8

Proposta għal Direttiva
Artikolu 9 – Paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta min ihaddem ikun subkuntrattur, l-
Istati Membri ghandhom jizguraw li l-
kuntrattur principali u kwalunkwe 
subkuntrattur intermedjarju jinzammu 
responsabbli li jhallsu:

1. Meta min iħaddem ikun subkuntrattur, l-
Istati Membri għandhom jadottaw il-miżuri 
neċessarji sabiex is-subkuntrattur li 
jħaddem u l-kuntrattur tiegħu jinżammu 
responsabbli għall-ħlas

Or. it
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