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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tipprovdi sanzjonijiet kontra 
min iħaddem lil ċittadini minn pajjiżi terzi b'residenza illegali hi parti mill-pakket tal-politika 
dwar il-pmigrazzjoni kif prevista fil-Pjan tal-Politika dwar il-migrazzjoni legali1 u l-prijoritajit 
tal-Politika fil-ġlieda kontra l-immigrazzjoni illegali ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi2. Din il-
proposta ġiet segwita fl-2007 b’dokumenti:

 Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-emigrazzjoni ċirkolari u l-partenarjati ta' 
mobbiltà bejn l-Unjoni Ewropea u pajjiżi terzi3, 

 proposta għal Direttiva tal-Kunsill dwar il-kundizzjonijiet ta' dħul u residenza ta' 
ċittadini ta' pajjiżi terzi għall-iskop ta' impjieg bi kwalifiki għoljin4, 

 proposta għal Direttiva tal-Kunsill dwar proċedura unika ta’ applikazzjoni għal permess 
uniku għaċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi sabiex jgħixu u jaħdmu fit-territorju ta’ Stat 
Membru kif ukoll dwar ġabra komuni ta’ drittijiet għall-ħaddiema minn pajjiżi terzi li 
jkunu qed jgħixu legalment fi Stat Membru5, 

 Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-intensifikazzjoni tal-ġlieda kontra x-xogħol 
mhux iddikjarat6.

L-għan ta’ din il-proposta hu li jnaqqas il-volum ta’ migrazzjoni illegali, filwaqt li proposti 
oħra għal leġiżlazzjoni jirregolaw il-migrazzjoni legali. Il-proposti għar-regolamentazzjoni 
tal-politika tal-migrazzjoni jagħmlu distinzjoni ċara bejn il-migrazzjoni legali u dik illegali. 
Din il-proposta tittratta b’mod esklużiv dwar il-migrazzjoni illegali. Fuq il-bażi ta’ l-
esperjenza, wieħed mill-akbar fatturi li jħajjar hu l-possibilità ta’ impjegar fl-UE. 

Il-bażi legali għall-proposta hi l-Artikolu 63(3)(b) tat-Trattat KE.

Skond l-istimi, in-numru ta' ċittadini minn pajjiżi terzi b'residenza illegali fl-UE jvarja bejn 
4.5 u 8 miljuni. L-impjegar illegali huwa kkonċentrat f'ċerti setturi: il-bini, il-biedja, it-tindif, 
u l-lukandi/catering.

Il-Parlament Ewropew fir-Riżoluzzjoni tiegħu "Il-ġlieda kontra l-immigrazzjoni illegali ta’ 
ċittadini ta’ pajjiżi terzi" stieden lill-Unjoni u lill-Pajjiżi Membri sabiex jieħdu "passi soi 
sabiex jiġġieldu l-impjegar illegali ta’ l-immigranti, jattiva firxa ta’ pieni kontra min iħaddem, 
jintensidfikaw l-ispezzjonijiet tal-postijiet tax-xogħol fuq il-bażi tar-riżorsi umani u materjali 
meħtieġa sabiex jiġi miġġieled l-impjegar illegali, u sabiex ikunu promossi miżuri għall-
ħarsien ta’ l-immigranti."

                                               
1 COM(2005)0669.
2 COM(2006)0402.
3 COM(2007)0248.
4 COM(2007)0637.
5 COM(2007)0638.
6 COM(2007)0628.
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Il-proposta ssegwi żewġ prinċipji ewlenin:

 li s-sanzjonijiet għall-impjegar ta’ immigranti illegali għandhom ikunu proporzjonati, 
dissważivi u effettivi,

 għandu jkun applikat il-prinċipju tas-sussidjarjetà. 

M’hemmx dubju li jinħtieġu definizzjonijiet, strateġiji u standards minimi komuni sabiex tiġi 
miġġielda l-immigrazzjoni illegali bħala bażi tal-politika Ewropea komuni tal-migrazzjoni.
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EMENDI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet 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
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Id-dispożizzjonijiet m'għandhomx 
ikopru liċ-ċittadini minn pajjiżi terzi li 
m'għandhomx residenza illegali. Dawn 
jeskludu ċittadini minn pajjiżi terzi li huma 
membri tal-familja jew ċittadini ta' l-Unjoni 
li qed jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom tal-
moviment ħieles fil-Komunità, u dawk li, 
taħt il-ftehimiet bejn il-Komunità u l-Istati 
Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-
pajjiżi li huma ċittadini tagħhom, min-naħa 
l-oħra, igawdu minn drittijiet ta' moviment 
ħieles daqs iċ-ċittadini ta' l-Unjoni. Dawn 
jeskludu wkoll liċ-ċittadini minn pajjiżi 
terzi li jinsabu f'sitwazzjoni koperta mil-
liġi tal-Komunità, bħal dawk li huma 
impjegati legalment fi Stat Membru ieħor u 
dawk li huma ssekondati minn fornitur tas-
servizzi fi Stat Membru ieħor fil-kuntest 
tad-dispożizzjoni tas-servizzi.

(4) Id-dispożizzjonijiet m'għandhomx 
ikopru liċ-ċittadini minn pajjiżi terzi li 
m'għandhomx residenza illegali. Dawn 
jeskludu ċittadini minn pajjiżi terzi li 
għandhom residenza legali fi Stat 
Membru iżda li m’għandhomx permess 
jaħdmu fit-territorju tiegħu, ċittadini ta’ 
pajjiżi terzi li huma membri tal-familja ta’
ċittadini ta' l-Unjoni li qed jeżerċitaw id-
drittijiet tagħhom tal-moviment ħieles fil-
Komunità, u dawk li, taħt il-ftehimiet bejn 
il-Komunità u l-Istati Membri tagħha, minn 
naħa waħda, u l-pajjiżi li huma ċittadini 
tagħhom, min-naħa l-oħra, igawdu minn 
drittijiet ta' moviment ħieles daqs iċ-
ċittadini ta' l-Unjoni. Dawn jeskludu wkoll 
liċ-ċittadini minn pajjiżi terzi li jinsabu 
f'sitwazzjoni koperta mil-liġi tal-Komunità, 
bħal dawk li huma impjegati legalment fi 
Stat Membru ieħor u dawk li huma 
ssekondati minn fornitur tas-servizzi fi Stat 
Membru ieħor fil-kuntest tad-dispożizzjoni 
tas-servizzi.

Or. sk
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Ġustifikazzjoni

L-ewwel parti ta’ din l-emenda (is-sostituzzjoni ta’ "neoprávnene" b’"oprávnene") hi 
korrezzjoni lingwistika biss u ma tikkonċernax il-lingwi l-oħra.

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Biex tiġi infurzata l-projbizzjoni 
ġenerali u jiġu evitati l-infrazzjonijiet, l-
Istati Membri għandhom jipprovdu għal 
sanzjonijiet xierqa. Dawn għandhom 
jinkludu penali finanzjarji u 
kontribuzzjonijiet għall-ispejjeż tar-ritorn 
taċ-ċittadini minn pajjiżi terzi b'residenza 
illegali.

(7) Biex tiġi infurzata l-projbizzjoni 
ġenerali u jiġu evitati l-infrazzjonijiet, l-
Istati Membri għandhom jipprovdu għal 
sanzjonijiet xierqa. Dawn għandhom 
jinkludu penali finanzjarji.  Meta jkunu 
qed jistipulaw l-ammont tal-penali 
finanzjarji, l-Istati Membri jistgħu iqisu l-
ħtieġa li jikkumpensaw il-piż li jirriżulta 
mid-dmir tagħhom li jiżguraw li min 
iħaddem iħallas kwalunkwe 
remunerazzjoni li tkun għadha trid 
titħallas liċ-ċittadin ta’ pajjiż terz li jkun 
qed jaħdem illegalment, u fejn ikun 
xieraq, l-ispejjeż sabiex il-ħlasijiet b’lura 
jintbagħtu fil-pajjiż fejn iċ-ċittadin ta’ 
pajjiż terz li jkun ħadem illegalment ikun 
irritorna, jew ikun ġie ripatrijat jew 
deportat.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Fi kwalunkwe każ, min iħaddem 
għandu jintalab li jħallas liċ-ċittadini minn 
pajjiżi terzi kull remunerazzjoni pendenti 
għax-xogħol li jkunu għamlu u kwalunkwe 
taxxi u kontribuzzjonijiet tas-sigurtà 

(8) Fi kwalunkwe każ, min iħaddem 
għandu jintalab li jħallas liċ-ċittadini minn 
pajjiżi terzi kull remunerazzjoni pendenti 
għax-xogħol li jkunu għamlu. Jekk din ir-
remunerazzjoni ma tkunx tista’ tiġi 
determinata, għandha tkun ibbażata 
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soċjali pendenti. b’mod awtomatiku fuq il-paga minima, 
kif stabbilita bil-liġi nazzjonali jew jekk 
m’hemmx paga minima stabbilita fil-liġi 
nazzjonali, ibbażata fuq il-livell 
ekwivalenti ta’ rimunerazzjoni meqjusa 
bħala d-dħul minimu li jintitola liċ-
ċittadini ta’ l-Istat Membru kkonċernat 
għal assistenza soċjali f’dak l-Istat 
Membru, jew ibbażata fuq il-ftehimiet 
kollettivi jew il-prattiki tas-settur 
konċernat fl-Istat Membru fejn ikun 
stabbilit min iħaddem. Min iħaddem 
għandu wkoll jintalab iħallas, fejn ikun 
xieraq, kwalunkwe spiża li tirriżulta meta 
r-remunerazzjoni pendenti tintbagħat lejn 
il-pajjiż fejn iċ-ċittadin ta’ pajjiż terz li 
jkun ġie impjegat illegalment ikun 
irritorna, jew ikun ġie irritornat jew 
deportat.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 8 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Min iħaddem għandu wkoll jintalab 
iħallas lill-Istat Membru fejn ikun 
stabbilit, ammont ta’ flus ugwali għat-
taxxi u l-kontribuzzjonijiet tas-servizzi 
soċjali li min iħaddem kien se jħallas 
kieku l-persuna b’nazzjonalità ta’ pajjiż 
terz li tkun ġiet impjegata illegalment 
kienet ġiet impjegata legalment.

Or. en



PE404.765v01-00 8/25 PA\718452MT.doc

MT

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Fid-dawl tar-rikors frekwenti għas-
subkuntrattar f'ċerti setturi affettwati, 
huwa neċessarju li jiġi żgurat li l-impriżi 
kollha f'katina ta' subkuntrattar 
jinżammu responsabbli in solidum għas-
sanzjonijiet finanzjarji kontra min 
iħaddem fit-tmiem tal-katina li jimpjega 
ċittadini minn pajjiżi terzi b'residenza 
illegali.

imħassar

Or. en

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Ir-reat kriminali għandu jkun punibbli 
b'sanzjonijiet kriminali effettivi, 
proporzjonati u dissważivi, li għandhom 
japplikaw ukoll għall-persuni legali
madwar il-Komunità, minħabba li ħafna 
persuni li jħaddmu huma persuni legali.

(17) Ir-reat kriminali għandu jkun punibbli 
b'sanzjonijiet kriminali effettivi, 
proporzjonati u dissważivi, li għandhom 
japplikaw għal min iħaddem madwar il-
Komunità, kemm jekk huma persuni fiżiċi 
jew legali, u li jinkludu r-rappreżentanti 
legali ta’ persuni legali.

Or. en

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Biex ikun żgurat livell suffiċjenti ta' 
infurzar u jiġu evitati differenzi sinifikanti 

(20) Biex ikun żgurat livell sodisfaċenti ta' 
infurzar ta’ din id-Direttiva u jitnaqqsu 
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fil-livell ta' infurzar fl-Istati Membri, ċertu
proporzjon ta' kumpaniji stabbiliti f'kull 
Stat Membru għandu jiġi spezzjonat.

kemm jista’ jkun id-differenzi fil-livell ta' 
infurzar fl-Istati Membri, ċertu proporzjon 
ta' kumpaniji stabbiliti f'kull Stat Membru 
għandu jiġi spezzjonat. Dawn l-
ispezzjonijiet jistgħu jsiru fil-qafas ta’ 
attivitajiet oħra ta’ spezzjoni, bħal l-
ispezzjonijiet ta’ monitoraġġ għall-
konformità mad-dispożizzjonijiet tas-
saħħa u tas-sikurezza fuq il-post tax-
xogħol.

Or. en

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Artiklu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) "impjieg" tfisser l-eżerċizzju ta' 
attivitajiet remunerati għal u taħt id-
direzzjoni ta' persuna oħra;

(b) "impjieg" tfisser l-eżerċizzju ta' 
attivitajiet li huma jew li għandhom ikunu 
remunerati skond il-liġi nazzjonali 
applikabbli għal jew taħt id-direzzjoni ta’ 
min iħaddem;

Or. en

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Artiklu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) "min iħaddem" tfisser kwalunkwe 
persuna, inklużi persuni legali, li ċittadin 
minn pajjiż terz jeżerċita attivitajiet 
remunerati għaliha u taħt id-direzzjoni 
tagħha;

(e) "min iħaddem" tfisser kwalunkwe 
persuna fiżika jew legali, li għaliha jew
taħt id-direzzjoni tagħha, ċittadin minn 
pajjiż terz jeżerċita attivitajiet li huma jew 
li għandhom ikunu remunerati skond il-
liġi nazzjonali applikabbli. Din id-
definizzjoni għandha tapplika għal 
aġenziji ta’ xogħol temporanju.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Min iħaddem għandu jkun definit bħala persuna fiżika jew legali, inklużi l-aġenziji ta’ 
impjiegi temporanji.

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Artiklu 2 – punt e a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) "persuna legali" hi kwalunkwe entità 
legali li għandha status ta’ persuna legali 
skond il-liġi nazzjonali applikabbli, bl-
eċċezzjoni ta’ stati jew entitajet pubbliċi 
fl-eżerċitar ta’ l-awtorità ta’ l-istat u ta’ 
organizzazzjonijiet pubbliċi 
internazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva m’għandhiex tkopri ċerti persuni legali, bħal entitajiet pubbliċi ta' l-Istat, u 
organizzazzjonijiet pubbliċi internazzjonali.

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Artiklu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) "subkuntrattur" tfisser persuna fiżika 
jew legali li tiġi fdata l-eżekuzzjoni ta' 
parti mill-obbligi jew l-obbligi kollha ta' 
kuntratt minn qabel.

imħassar

Or. en
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Emenda 12

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jitlob il-produzzjoni minn ċittadin ta' 
pajjiż terz ta' permess ta' residenza jew 
awtorizzazzjoni oħra ta' residenza għall-
perjodu ta' l-impjieg in kwistjoni;

(a) jitlob liċ-ċittadini ta' pajjiż terz sabiex 
jippreżentaw permess validu ta' residenza 
jew awtorizzazzjoni oħra ta' residenza 
għall-perjodu ta' l-impjieg in kwistjoni 
qabel ma jibda l-impjieg tagħhom;

Or. en

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jitlob kopja jew rekord tal-permess tar-
residenza jew awtorizzazzjoni oħra ta' 
residenza qabel ma jibda l-impjieg;

(b) waqt il-perjodu kollu ta’ impjegar u 
għal mill-inqas sena wara, iżommu kopja 
jew rekord tal-permess tar-residenza jew 
awtorizzazzjoni oħra ta' residenza 
disponibbli għal spezzjoni mill-awtoritajiet 
kompetenti ta’ l-Istati Membri;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Inqisu li huwa neċessarju li tinżamm il-kopja jew ir-rekord ukoll għal sa mill-inqas sena wara 
li jintemm l-impjieg, sabiex ikunu faċilitati l-ispezzjonijiet. 

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) iżomm għal mill-inqas it-tul ta' l-
impjieg il-kopji jew ir-rekords disponibbli 

imħassar



PE404.765v01-00 12/25 PA\718452MT.doc

MT

għall-ispezzjoni mill-awtoritajiet 
kompetenti ta' l-Istati Membri.

Or. en

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) jinnotifika lill-awtoritajiet kompetenti 
nominati mill-Istati Membri bid-data tal-
bidu u bil-perjodu stmat ta’ l-impjegar ta’ 
ċittadini ta’ pajjiż terz fil-perjodu stipulat 
minn kull Stat Membru li, ħlief f’dawk il-
każijiet ġustifikati kif jixraq, m’għandux 
jaqbeż l-għaxart ijiem qabel il-bidu ta’ l-
impjieg;

Or. en

(Din l-emenda tieħu xi elementi minn paragrafu 2)

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi evitat li tiġi mifhuma ħażin waqt l-implimentazzjoni, il-leġiżlazzjoni nazzjonali 
għandha tiddefinixxi skadenza għan-notifika ta’ l-awtoritajiet kompetenti.

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) jinnotifika lill-awtoritajiet kompetenti 
nominati ta’ l-Istati Membri bid-data tat-
tmiem ta’ l-impjegar ta’ ċittadini ta’ pajjiż 
terz fil-perjodu stipulat minn kull Stat 
Membru li, ħlief dwk il-każijiet ġustifikati 
kif jixraq, m’għandux jaqbeż l-għaxart 
ijiem wara d-data tat-tmiem ta’ l-impjieg;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi evitat li tiġi mifhuma ħażin waqt l-implimentazzjoni, il-leġiżlazzjoni nazzjonali 
għandha tiddefinixxi skadenza għan-notifika ta’ l-awtoritajiet kompetenti.

Emenda 17

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jobbligaw 
lil min iħaddem li jaġixxi fil-qafas ta' l-
attivitajiet ekonomiċi jew bħala persuna 
legali biex jinnotifika lill-awtoritajiet 
kompetenti magħżula mill-Istati Membri 
kemm il-bidu kif ukoll it-tmiem ta' l-
impjieg ta' ċittadin minn pajjiżi terz l-iktar 
tard fi żmien ġimgħa.

imħassar

Or. en

(Din id-dispożżizzjoni iss hi meqjusa f’paragrafu 1 (ca) (ġdid) kif issuġġerit mill-Parlament

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
min iħaddem ikun issodisfa l-obbligi tiegħu 
taħt il-paragrafu 1(a) sakemm id-dokument 
ippreżentat bħala permess ta' residenza jew 
awtorizzazzjoni oħra ta' residenza ma 
jkunux manifestement inkorretti.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
min iħaddem ikun issodisfa l-obbligi tiegħu 
taħt il-paragrafu 1 ħlief jekk id-dokument 
ippreżentat bħala permess validu ta' 
residenza jew awtorizzazzjoni oħra ta' 
residenza ma jkollhomx tant anomaliji li 
ma jkunux jistgħu jiġu injorati minn 
persuna li tħaddem li tkun attenta jew 
jekk ikun stabbilit li min iħaddem ma 
setax raġonevolment ma ndunax bil-
falsifikazzjoni tad-dokument konċernat.
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Or. en

Emenda 19

Proposta għal direttiva
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5 imħassar
Konsegwenza ta' l-issodisfar ta' l-obbligi 
minn min iħaddem
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
min iħaddem ma jinżammx responsabbli 
għall-infrazzjoni ta' l-Artikolu 3 meta 
jista' juri li ssodisfa l-obbligi stipulati fl-
Artikolu 4. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-artikolu mhux relevanti.

Emenda 20

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ħlasijiet ta' l-ispejjeż tar-ritorn ta' kull 
ċittadin illegali mħaddem illegalment 
f'dawk il-każijiet fejn il-proċeduri tar-
ritorn ikunu mwettqa.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-responsabilità tar-ritorn tal-migranti illegali m'għandhiex tiġi imposta fuq min iħaddem. 
Fil-każijiet fejn jitwettqu proċeduri ta’ ripatrijazzoni, id-Direttiva m’għandhiex titfa’ fuq min 
iħaddem l-ispejjeż tar-ripatrijazzjoni għal kull ċittadin ta’ pajjiżi terzi impjegat illegalment. 
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Madankollu huwa aċċettabbli li jiġi impost pieni finanzjarji fuq il-persuni li jħaddmu ċittadini 
ta’ pajjiżi terzi b’residenza illegali, li jkunu jinkludu wkoll l-ispejjeż tar-ripatrijazzjoni.

Emenda 21

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) kwalunkwe remunerazzjoni pendenti 
liċ-ċittadin tal-pajjiż terz imħaddem 
illegalment;

(a) kwalunkwe remunerazzjoni pendenti 
liċ-ċittadin tal-pajjiż terz imħaddem 
illegalment il-livell ta’ remunerazzjoni 
miftiehem għandu jittieħed li kien il-paga 
minima kif stabbilita permezz tal-liġi 
nazzjonali, sakemm min iħaddem ma 
jagħtix prova li kien mod ieħor. Fi Stati 
Membri fejn m’hemmx paga minima 
stabbilita fil-liġi nazzjonali, il-livell ta’ 
remunerazzjoni għandu jkun determinat 
permezz tad-dħul minimu li jintitola liċ-
ċittadini ta’ l-Istat Membru kkonċernat 
għal assistenza soċjali f’dak l-Istat 
Membru, jew skond il-ftehimiet kollettivi 
jew il-prattiki tas-settur relevanti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jsir il-ħlas ta’ l-arretrati kollha tas-salarju lill-ħaddiem, bil-kundizzjoni li l-kuntratt 
ikun ġie ffirmat għal perjodu ta' mill-inqas sitt xhur, ħlief fil-każijiet fejn min iħaddem ikun 
jista’ juri mod ieħor. Fil-każ li s-salarju li jkun irid jitħallas lill-ħaddiem ma jkunx jista’ jiġi 
stipulat b’mezzi oħra, il-metodu ta’ kalkulazzjoni għandu jkun ibbażat, għall-inqas, fuq il-
paga minima jew il-paga miftehma b’mod kollettiv f’settur speċifiku.

Emenda 22

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) ammont ugwali għal kwalunkwe taxxi 
u kontribuzzjoni tas-sigurtà soċjali li min 
iħaddem kien se jħallas kieku ċ-ċittadin 



PE404.765v01-00 16/25 PA\718452MT.doc

MT

amministrattivi rilevanti. ta’ pajjiż terz kien impjegat b’mod legali, 
inklużi multi amministrattivi rilevanti; u

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħlas ta’ ċertu ammont, li jkun ekwivalenti għat-taxxi u għall-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà 
soċjali li min iħaddem kien se jkun ħallas kieku l-ħaddiem illegali kien ġie impjegat 
legalment, bl-istess suppożizzjoni  ta’ perjodu ta’ kuntratt ta’ mill-inqas sitt xhur li ssemma 
fil-każ preċedenti.

Emenda 23

Proposal for a directive
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) fejn ikun il-każ, kwalunkwe spiża li 
tirriżulta biex jintbagħat il-ħlas b'lura lejn 
il-pajjiż fejn iċ-ċittadin ta' pajjiż terz ikun 
irritorna jew ġie ripatrijat jew deportat. 

Or. en

Emenda 24

Proposal for a directive
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sabiex jiġi applikat il-paragrafu 1(a), l-
Istati Membri għandhom:

2. Sabiex jiġi applikat il-paragrafu 1(a), l-
Istati Membri għandhom jadottaw 
mekkaniżmi biex jiżguraw li l-proċeduri 
neċessarji biex jitolbu lura r-
remunerazzjoni b'lura pendenti għandhom 
jiġu stimolati awtomatikament mingħajr 
ma jkun hemm bżonn li ċ-ċittadini minn 
pajjiżi terzi jintroduċu talba.

(a) jadottaw mekkaniżmi biex jiżguraw li l-
proċeduri neċessarji biex jitolbu lura r-
remunerazzjoni b'lura pendenti għandhom 
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jiġu stimolati awtomatikament mingħajr 
ma jkun hemm bżonn li ċ-ċittadini minn 
pajjiżi terzi jintroduċu talba;
(b) jipprovdu li jkun hemm suppożizzjoni 
ta' relazzjoni tax-xogħol ta' mill-inqas 6 
xhur, ħlief jekk min iħaddem ikun jista' 
jipprovdi xiehda mod ieħor.

2a. Sabiex jiġu applikati l-paragrafi 1(a) u 
(b), l-Istati Membri għandhom jipprovdu 
li jkun hemm suppożizzjoni ta' relazzjoni 
tax-xogħol ta' mill-inqas 6 xhur, ħlief jekk 
il-ħaddiem jew min iħaddem ikun jista' 
jipprovdi xiehda mod ieħor.

Or. en

Emenda 25

Proposal for a directive
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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).

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dispożizzjoni simili teżisti wkoll fid-Direttiva 2004/81 KE dwar persuni traffikati. F’dan il-
każ, ħlief għal vittmi ta’ traffikar tal-bnedmin koperti mir-regolament imsemmi hawn fuq, dan 
it-tip ta’ regolament hu meqjus li mhux xieraq.
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Emenda 26

Proposal for a directive
Artikolu 8 – parti 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 għandhom jieħdu l-miżuri 
neċessarji biex jiżguraw li min iħaddem u 
jikser l-Artikolu 3 waqt l-attivitajiet tan-
negozju tiegħu wkoll ikun suġġett, fejn
ikun xieraq, għal dawn il-miżuri:

Or. en

Emenda 27

Proposta għal direttiva
Artiklu 8 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-esklużjoni minn intitolament ta' 
benefiċċji pubbliċi, għajnuna jew sussidji 
sa ħames snin;

(a) l-esklużjoni minn intitolament ta' 
benefiċċji pubbliċi, għajnuna jew sussidji, 
inkluż finanzjament ta’ l-UE ġestit mill-
Istati Membri, sa ħames snin;

Or. en

Emenda 28

Proposta għal direttiva
Artiklu 8 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-għeluq temporanju jew permanenti ta' 
stabbilimenti li setgħu ntużaw biex tkun 
kommessa l-infrazzjoni.

(d) l-għeluq temporanju jew permanenti ta' 
stabbilimenti li setgħu ntużaw biex tkun 
kommessa l-infrazzjoni, jew l-irtirar 
temporanju jew permanenti ta’ liċenzja 
biex issir l-attività tan-negozju 
konċernata, jekk ikun ġustifikat b’mod 
partikulari mill-gravità tas-sitwazzjoni jew 
il-perċentwali ta’ ċittadini ta’ pajjiż terz 
impjegati illegalment mill-persuna 
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konċernata.

Or. en

Emenda 29

Proposta għal direttiva
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9 imħassar
Subkuntrattar

1. Meta min iħaddem ikun subkuntrattur, 
l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
kuntrattur prinċipali u kwalunkwe 
subkuntrattur intermedjarju jinżammu 
responsabbli li jħallsu:
(a) kwalunkwe sanzjoni taħt l-Artikolu 6, 
u
(b) kwalunkwe ħlas b'lura dovut taħt l-
Artikolu 7.
2. Il-kuntrattur prinċipali u kwalunkwe 
subkuntrattur intermedjarju għandhom 
taħt il-paragrafu 1 jinżammu 
responsabbli in solidum, bla ħsara għad-
dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali rigward 
id-drittijiet ta' kontribuzzjoni jew rikors.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk wieħed iħallat ir-relazzjoni ta’ provvediment ta’ servizz bejn il-kumpaniji (suġġetta għal-
liġi kummerċjali u ċivili) ma’ relazzjoni ta’ impjieg fi ħdan kumpanija bejn min iħaddem u l-
ħaddiema tiegħu (suġġetta għal-liġi dwar ix-xogħol) ma jkunx ħoloq raġuna tajba biex ir-
responsabilità tal-kuntrattur ewlieni tiġi estiża għas-subkuntratturi. Prattikament ebda 
persuna legali ma tista’ tkun responsabbli għal persuna legali oħra. Il-problema reali tal-
katina tas-subkuntratturi għandha tissolva permezz ta' l-ispezzjonijiet. 
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Emenda 30

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-infrazzjoni tkompli jew tiġi ripetuta 
wara li l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti 
jew il-qrati, fi żmien perjodu ta' sentejn, 
ikunu għamlu żewġ sejbiet preċedenti li 
min iħaddem ikun kiser l-Artikolu 3;

(a) l-infrazzjoni tkompli jew tiġi ripetuta 
wara li l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti 
jew il-qrati jkunu adottaw żewġ 
deċiżjonijiet finali separati fejn min 
iħaddem ikun instab responsabbli ta’ ksur 
ta’ l-Artikolu 3, u dawk id-deċiżjonijiet 
ikunu jirreferu għal fatti li jkunu seħħew 
f’perjodu ta’ sentejn;

Or. en

Emenda 31

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-infrazzjoni tkun fir-rigward ta' numru 
sinifikanti ta' ċittadini minn pajjiżi terzi 
mħaddma illegalment. Dan għandu jkun il-
każ jekk għall-inqas erba' ċittadini minn 
pajjiżi terzi jitħaddmu illegalment;

(b) l-infrazzjoni tkun fir-rigward ta' numru 
sinifikanti ta' ċittadini minn pajjiżi terzi 
mħaddma illegalment. Dan għandu jkun il-
każ jekk għall-inqas erba' ċittadini minn 
pajjiżi terzi jitħaddmu illegalment;

Or. en

Emenda 32

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
parteċipazzjoni fl-imġiba referita fl-
Artikolu1 jew l-instigazzjoni tagħha 
jikkostitwixxu reat kriminali.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
parteċipazzjoni jew il-kompliċità fl-imġiba 
referita fil-paragrafu 1 jew l-instigazzjoni 
jew il-ħabi ta’ l-istess imġiba
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jikkostitwixxu reat kriminali. 

Or. en

Emenda 33

Proposta għal direttiva
Artiklu 13 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-esklużjoni minn intitolament għal 
benefiċċji jew għajnuna pubbliċi;

(a) l-esklużjoni minn intitolament ta' 
benefiċċji pubbliċi, għajnuna jew sussidji, 
inkluż finanzjament ta’ l-UE ġestit mill-
Istati Membri;

Or. en

Emenda 34

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Fir-rigward tar-reati kriminali koperti 
bl-Artikolu 10(1)(c), l-Istati Membri 
għandhom, skond 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 jkunu vittmi  
ta’ traffikar tal-bnedmin u li jikkoperaw fi 
proċedimenti kontra min iħaddimhom.

Or. en
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Emenda 35

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
għall-inqas 10% tal-kumpaniji stabbiliti 
fuq it-territorju tagħhom kull sena jkunu 
suġġetti għal spezzjonijiet biex jiġi 
kkontrollat l-impjieg illegali taċ-ċittadini 
minn pajjiżi terzi.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jsiru spezzjonijiet effettivi u adegwati fit-
territorju tagħhom biex jiġi kkontrollat l-
impjegar illegali taċ-ċittadini minn pajjiżi 
terzi.

Or. en

Emenda 36

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-għażla tal-kumpaniji biex jiġu 
spezzjonati għandha tkun ibbażata fuq 
valutazzjoni tar-riskju stabbilita mill-
awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri 
waqt li jingħata kont ta' fatturi bħas-
settur li fih topera kumpannija u 
kwalunkwe rekord ta' infrazzjoni fil-
passat.

2. L-Istati Membri, fuq il-bażi ta’ 
evalwazzjonijiet tar-riskju, għandhom 
b’mod regolari jidentifikaw is-setturi ta' 
attività li fihom ikunu qed isir l-impjegar 
illegali ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi fit-
territorju tagħhom. L-Istati Membri 
għandhom jippubblikaw is-setturi 
identifikati b’riżultat ta’ dawk l-
evalwazzjonijiet tar-riskji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jevalwaw ir-riskju ta' konċentrazzjoni ta' immigranti llegali 
impjegati f’setturi differenti. Dan jgħin biex l-ispezzjonijiet jiġu kkonċentrati f'dawk is-setturi 
fejn ir-riskju huwa akbar, u b’hekk jippermetti li jonqos il-perċentwali ta’ spezzjonijiet 
mitluba. Dan jista’ jgħin sabiex jonqsu l-ispejjeż tal-miżuri ta’ implimentazzjoni previsti 
permezz ta' din id-Direttiva.
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Emenda 37

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. F’kull wieħed mis-setturi identifikati 
skond il-paragrafu 2, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li, suġġett għall-
paragrafu 2b, mill-inqas 5% tal-postijiet 
tax-xogħol huma suġġetti għal 
spezzjonijiet annwali sabiex jiġi 
kkontrollat l-impjegar ta’ ċittadini ta’ 
pajjiżi terzi residenti illegalment.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jevalwaw ir-riskju ta' konċentrazzjoni ta' immigranti llegali 
impjegati f’setturi differenti. Dan jgħin biex l-ispezzjonijiet jiġu kkonċentrati f'dawk is-setturi 
fejn ir-riskju huwa akbar, u b’hekk jippermetti li jonqos il-perċentwali ta’ spezzjonijiet 
mitluba. Dan jista’ jgħin sabiex jonqsu l-ispejjeż tal-miżuri ta’ implimentazzjoni previsti 
permezz ta' din id-Direttiva.

Emenda 38

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. L-Istati Membri għandhom jaslu sal-
livell ta’ 5% msemmi fil-paragrafu 2a 
sa...* 
* tliet snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-
Direttiva.

Or. en
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Emenda 39

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2c. Fil-każ ta’ ħaddiema li jaħdmu f’pajjiż 
ieħor u li jkunu ċittadini ta’ pajjiżi terzi, 
is-servizzi ta’ spezzjoni ta’ l-Istati Membri 
jistgħu jagħmlu użu mill-koperazzjoni u 
mill-iskambju ta’ informazzjoni previsti 
fid-Direttiva 96/71/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ 
Diċembru 1996 dwar l-impjieg ta' 
ħaddiema fil-qafas ta' l-għoti ta' servizzi, 
sabiex jivverifikaw li ċ-ċittadini ta’ pajjiżi 
terzi konċernati ta’ pajjiżi terzi  jkunu 
impjegati b’mod legali fl-Istat Membru ta’ 
oriġini.
ĠU L 18, 21.1.1997, p. 1

Or. en

Emenda 40

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 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 s-setturi identifikati skond 
l-Artikolu 15(2), in-numri u r-riżultati ta' l-
ispezzjonijiet imwettqa skond l-Artikolu 
15(3) u d-dettalji ta' miżuri applikati taħt l-
Artikolu 8.

Or. en
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Emenda 41

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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, fi żmien 
tnax-il xahar minn meta tkun irċeviet ir-
rapporti ppreżentati mill-Istati Membri, il-
Kummissjoni għandha tissottometti rapport 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Dan 
ir-rapport jista’ jkun akkumpanjat minn 
proposti ta’ emendi għal din id-Direttiva.
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