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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Impjiegi u 
l-Affarijiet Soċjali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. Billi d-dritt li tittieħed azzjoni kollettiva huwa rikonoxxut bħala dritt fundamentali tal-
prinċipji ġenerali tal-liġi Komunitarja,

B. Billi l-prinċipju tal-moviment ħieles tas-servizzi, bħal-libertajiet l-oħra tas-suq intern, 
huwa fiċ-ċentru ta' l-integrazzjoni Ewropea u għaldaqstant dawk il-libertajiet 
m'għandhomx jitqiesu fi kwalunkwe każ bħala limitazzjonijiet għan-negozjar kollettiv,

1. Jenfasizza l-ħtieġa li jinżamm il-bilanċ bejn il-libertà fil-provvista tas-servizzi u l-libertà 
ta' l-istabbiliment fuq naħa waħda u l-iżgurar ta' kundizzjonijiet ta' xogħol adegwati 
għall-ħaddiema fuq in-naħa l-oħra;

2. Jirrimarka, filwaqt li jikkunsidra s-sentenzi ta' l-ECJ, li l-fornituri ta' servizzi minn Stati 
Membri oħra li jiġu mġiegħla jidħlu f'negozjati dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-
ħaddiema ssekondati, li ma jkunux dawk meħtieġa mid-Direttiva 96/71/KE, jistgħu 
jwasslu għal-limitazzjoni tal-libertà  li tipprovdi s-servizzi; għaldaqstant, azzjonijiet 
kollettivi mmirati lejn il-fornituri ta' servizzi minn Stati Membri oħra għandhom isiru 
b'mod li jkun jista' jiġi previst;

3. Jenfasizza li m'hemmx bżonn li jiġu riveduti d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar l-
issekondar tal-ħaddiema fil-qafas tal-forniment tas-servizzi; 

4. Jikkunsidra li l-applikazzjoni u l-infurzar uniformi tad-dispożizzjonijiet tagħha jkunu 
biżżejjed biex jiġi żgurat li l-għanijiet tagħha jintlaħqu u li jiġu rrispettati l-arranġamenti 
tan-negozjar kollettiv li hemm fl-Istati Membri fejn il-ħaddiema jkunu ssekondati;

5. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex isibu rimedju għan-nuqqasijiet fl-
implimentazzjoni, fl-applikazzjoni u fl-infurzar tad-Direttiva 96/71/KE; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni biex tieħu azzjoni xierqa kontra l-Istati Membri li ma japplikawx il-liġi
Komunitarja f'dan il-qasam kif interpretata mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja; 

6. Jistieden lill-Kummissjoni biex tipprovdi aktar gwida lill-Istati Membri dwar l-issekondar 
tal-ħaddiema fil-qafas tal-forniment tas-servizzi, filwaqt li jiġu kkunsidrati s-sentenzi tal-
Qorti tal-Ġustizzja sabiex jiġu evitati aktar diskrepanzi fir-rigward ta' l-interpretazzjoni 
tagħha.
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