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Emenda 24
Marije Cornelissen
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-moviment liberu tal-ħaddiema huwa 
libertà fundamentali taċ-ċittadini tal-UE u 
wieħed mill-pilastri tas-suq intern fl-
Unjoni minqux fl-Artikolu 45 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. 
L-implimentazzjoni tiegħu hija żviluppata 
aktar mil-liġi tal-Unjoni bil-għan li jkun 
żgurat l-eżerċizzju sħiħ tad-drittijiet 
mogħtija liċ-ċittadini tal-Unjoni u lill-
membri tal-familja tagħhom.

(1) Il-moviment liberu tal-ħaddiema huwa 
libertà u dritt fundamentali taċ-ċittadini tal-
UE u wieħed mill-pilastri tas-suq intern fl-
Unjoni minqux fl-Artikolu 45 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.
Id-drittijiet relatati mal-moviment liberu 
tal-ħaddiema għandhom ikunu 
disponibbli għall-persuni kollha 
kkonċernati irrispettivament mill-istatus 
tagħhom. L-implimentazzjoni tiegħu hija 
żviluppata aktar mil-liġi tal-Unjoni bil-
għan li jkun żgurat l-eżerċizzju sħiħ tad-
drittijiet mogħtija liċ-ċittadini tal-Unjoni u 
lill-membri tal-familja tagħhom. Hu 
essenzjali li jkun żgurat li din il-libertà 
fundamentali dejjem tikkunsidra l-
prinċipju tal-ugwaljanza bejn nisa u rġiel 
u l-promozzjoni ta’ opportunitajiet indaqs 
madwar l-Unjoni.

Or. en

Emenda 25
Thomas Händel
Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-moviment liberu tal-ħaddiema huwa 
wkoll element ewlieni fl-iżvilupp ta’ suq 
ġenwin tax-xogħol tal-Unjoni, li 
jippermetti lill-ħaddiema jiċċaqilqu minn 
żoni b’qgħad għoli għal żoni b’nuqqas ta’ 
ħaddiema, li jgħin aktar persuni biex isibu 
postijiet li jixirqu aktar lill-ħiliet tagħhom u 
li jegħleb il-konġestjoni fis-suq tax-xogħol.

(2) Il-moviment liberu tal-ħaddiema huwa 
wkoll element ewlieni fl-iżvilupp ta’ suq 
ġenwin tax-xogħol tal-Unjoni, li 
jippermetti lill-ħaddiema jiċċaqilqu għal 
żoni b’nuqqas ta’ ħaddiema; il-moviment 
liberu jgħin aktar persuni biex isibu 
postijiet li jixirqu aktar lill-ħiliet tagħhom u 
li jegħleb il-konġestjoni fis-suq tax-xogħol.

Or. de
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Emenda 26
Marije Cornelissen
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-moviment liberu tal-ħaddiema huwa 
wkoll element ewlieni fl-iżvilupp ta’ suq 
ġenwin tax-xogħol tal-Unjoni, li 
jippermetti lill-ħaddiema jiċċaqilqu minn 
żoni b’qgħad għoli għal żoni b’nuqqas ta’ 
ħaddiema, li jgħin aktar persuni biex isibu 
postijiet li jixirqu aktar lill-ħiliet tagħhom u 
li jegħleb il-konġestjoni fis-suq tax-xogħol.

(2) Il-moviment liberu tal-ħaddiema huwa 
wkoll element ewlieni fl-iżvilupp ta’ suq 
ġenwin tax-xogħol tal-Unjoni, li 
jippermetti lill-ħaddiema jiċċaqilqu għal 
żoni b’nuqqas ta’ ħaddiema, li jgħin aktar 
persuni biex isibu postijiet li jixirqu aktar 
lill-ħiliet tagħhom u li jegħleb il-
konġestjoni fis-suq tax-xogħol.

Or. en

Emenda 27
Thomas Händel
Proposta għal direttiva
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2 a) Il-mobilità volontarja għandha tiġi 
promossa fl-Unjoni. Madankollu, il-
moviment liberu tal-ħaddiema ma 
għandux iwassal għal “brain drain” sforz 
nuqqas ta’ prospetti fil-pajjiż ta’ oriġini. 
It-tali brain drain mhijiex soluzzjoni 
permanenti sabiex jingħelbu l-kriżijiet u l-
qgħad massiv.

Or. de

Emenda 28
Thomas Händel
Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-moviment liberu tal-ħaddiema jagħti 
d-dritt lil kull ċittadin li jiċċaqlaq b’mod 
ħieles lejn Stat Membru ieħor biex jaħdem 
u jgħix fih għal dan l-iskop. Dan iħarsu 

(3) Il-moviment liberu tal-ħaddiema jagħti 
d-dritt lil kull ċittadin li jiċċaqlaq b’mod 
ħieles lejn Stat Membru ieħor biex jaħdem 
u jgħix fih għal dan l-iskop. Dan iħarsu 
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mid-diskriminazzjoni abbażi ta’ 
nazzjonalità fejn jidħlu l-impjiegi, ir-
rimunerazzjoni u kundizzjonijiet oħra tax-
xogħol billi jiżguralu trattament ugwali
meta mqabbel maċ-ċittadini ta’ dak l-Istat 
Membru. Hemm bżonn li ssirlu distinzjoni 
mil-libertà li jagħti servizzi, li tinkludi d-
dritt tal-impriżi li jagħtu servizzi fi Stat 
Membru ieħor u li għalhekk jistgħu 
jibagħtu ("jistazzjonaw") 
temporanjament lill-ħaddiema tagħhom fi 
Stat Membru ieħor ħalli jagħmlu x-
xogħol meħtieġ biex jingħataw is-servizzi 
hemmhekk.

mid-diskriminazzjoni abbażi ta’ 
nazzjonalità fejn jidħlu l-impjiegi, ir-
rimunerazzjoni u kundizzjonijiet oħra tax-
xogħol billi jiżguralu trattament ugwali 
meta mqabbel maċ-ċittadini ta’ dak l-Istat 
Membru. Il-ħarsien mid-diskriminazzjoni 
għandha tapplika wkoll għall-ħaddiema 
b’attivitajiet transkonfinali, li jaħdmu u li
għandhom il-post ta’ residenza fi Stati 
Membri differenti.

Or. de

Emenda 29
Marije Cornelissen, Jean Lambert
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-moviment liberu tal-ħaddiema jagħti 
d-dritt lil kull ċittadin li jiċċaqlaq b’mod 
ħieles lejn Stat Membru ieħor biex jaħdem 
u jgħix fih għal dan l-iskop. Dan iħarsu 
mid-diskriminazzjoni abbażi ta’ 
nazzjonalità fejn jidħlu l-impjiegi, ir-
rimunerazzjoni u kundizzjonijiet oħra tax-
xogħol billi jiżguralu trattament ugwali 
meta mqabbel maċ-ċittadini ta’ dak l-Istat 
Membru. Hemm bżonn li ssirlu distinzjoni 
mil-libertà li jagħti servizzi, li tinkludi d-
dritt tal-impriżi li jagħtu servizzi fi Stat 
Membru ieħor u li għalhekk jistgħu 
jibagħtu ("jistazzjonaw") 
temporanjament lill-ħaddiema tagħhom fi 
Stat Membru ieħor ħalli jagħmlu x-
xogħol meħtieġ biex jingħataw is-servizzi 
hemmhekk.

(3) Il-moviment liberu tal-ħaddiema jagħti 
d-dritt lil kull ċittadin li jiċċaqlaq b’mod 
ħieles lejn Stat Membru ieħor biex jaħdem 
u jgħix fih għal dan l-iskop. Dan iħarsu 
mid-diskriminazzjoni abbażi ta’ 
nazzjonalità fejn jidħlu l-impjiegi, ir-
rimunerazzjoni u kundizzjonijiet oħra tax-
xogħol billi jiżguralu trattament ugwali 
meta mqabbel maċ-ċittadini ta’ dak l-Istat 
Membru. Id-drittijiet proċedurali u tal-
infurzar, li huma strument essenzjali biex 
iċ-ċittadini jkunu jistgħu jitolbu d-
drittijiet tagħhom, għandhom ikunu 
disponibbli għaċ-ċittadini kollha li 
jiċċaqilqu fi ħdan l-Unjoni 
irrispettivament mill-istatus tagħhom jew 
jekk humiex qed jiċċaqalqu fi Stat 
Membru ieħor skont l-Artikolu 45 jew 
dispożizzjonijiet oħrajn.

Or. en
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Emenda 30
Jutta Steinruck, Birgit Sippel
Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-moviment liberu tal-ħaddiema jagħti 
d-dritt lil kull ċittadin li jiċċaqlaq b’mod 
ħieles lejn Stat Membru ieħor biex jaħdem 
u jgħix fih għal dan l-iskop. Dan iħarsu 
mid-diskriminazzjoni abbażi ta’ 
nazzjonalità fejn jidħlu l-impjiegi, ir-
rimunerazzjoni u kundizzjonijiet oħra tax-
xogħol billi jiżguralu trattament ugwali 
meta mqabbel maċ-ċittadini ta’ dak l-Istat 
Membru. Hemm bżonn li ssirlu distinzjoni 
mil-libertà li jagħti servizzi, li tinkludi d-
dritt tal-impriżi li jagħtu servizzi fi Stat 
Membru ieħor u li għalhekk jistgħu 
jibagħtu ("jistazzjonaw") 
temporanjament lill-ħaddiema tagħhom fi 
Stat Membru ieħor ħalli jagħmlu x-
xogħol meħtieġ biex jingħataw is-servizzi 
hemmhekk.

(3) Il-moviment liberu tal-ħaddiema jagħti 
d-dritt lil kull ċittadin li jiċċaqlaq b’mod 
ħieles lejn Stat Membru ieħor biex jaħdem 
u jgħix fih għal dan l-iskop. Dan iħarsu 
mid-diskriminazzjoni abbażi ta’ 
nazzjonalità fejn jidħlu l-impjiegi, ir-
rimunerazzjoni u kundizzjonijiet oħra tax-
xogħol billi jiżguralu trattament ugwali 
meta mqabbel maċ-ċittadini ta’ dak l-Istat 
Membru.

Or. en

Emenda 31
Ole Christensen
Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-moviment liberu tal-ħaddiema jagħti 
d-dritt lil kull ċittadin li jiċċaqlaq b’mod 
ħieles lejn Stat Membru ieħor biex jaħdem 
u jgħix fih għal dan l-iskop. Dan iħarsu 
mid-diskriminazzjoni abbażi ta’ 
nazzjonalità fejn jidħlu l-impjiegi, ir-
rimunerazzjoni u kundizzjonijiet oħra tax-
xogħol billi jiżguralu trattament ugwali 
meta mqabbel maċ-ċittadini ta’ dak l-Istat 
Membru. Hemm bżonn li ssirlu distinzjoni 
mil-libertà li jagħti servizzi, li tinkludi d-
dritt tal-impriżi li jagħtu servizzi fi Stat 
Membru ieħor u li għalhekk jistgħu 

(3) Il-moviment liberu tal-ħaddiema jagħti 
d-dritt lil kull ċittadin li jiċċaqlaq b’mod 
ħieles lejn Stat Membru ieħor biex jaħdem 
u jgħix fih għal dan l-iskop. Dan iħarsu
mid-diskriminazzjoni abbażi ta’ 
nazzjonalità, inklużi l-ħaddiema 
transkonfinali, skont il-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni, mingħajr diskriminazzjoni abbażi 
ta’ residenza, fejn jidħlu l-impjiegi, ir-
rimunerazzjoni u kundizzjonijiet oħra tax-
xogħol billi jiżguralu trattament ugwali 
meta mqabbel maċ-ċittadini ta’ dak l-Istat 
Membru. It-trattament indaqs ta’ 
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jibagħtu ("jistazzjonaw") temporanjament 
lill-ħaddiema tagħhom fi Stat Membru 
ieħor ħalli jagħmlu x-xogħol meħtieġ biex 
jingħataw is-servizzi hemmhekk.

ħaddiema għandu jiġi rrispettat dejjem 
skont ir-regoli fis-seħħ fl-Istat Membru 
kkonċernat, irrispettivament minn jekk ir-
regoli humiex stabbiliti fil-liġi nazzjonali 
jew il-ftehimiet kollettivi. Il-moviment 
liberu tal-ħaddiema m’għandu qatt jiġi 
sfruttat bil-għan ta’ trattament mhux 
indaqs. Hemm bżonn li ssirlu distinzjoni 
mil-libertà li jagħti servizzi, li tinkludi d-
dritt tal-impriżi li jagħtu servizzi fi Stat 
Membru ieħor u li għalhekk jistgħu 
jibagħtu ("jistazzjonaw") temporanjament 
lill-ħaddiema tagħhom fi Stat Membru 
ieħor ħalli jagħmlu x-xogħol meħtieġ biex 
jingħataw is-servizzi hemmhekk.

Or. en

Emenda 32
Traian Ungureanu, Edit Bauer
Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-moviment liberu tal-ħaddiema jagħti 
d-dritt lil kull ċittadin li jiċċaqlaq b’mod 
ħieles lejn Stat Membru ieħor biex jaħdem 
u jgħix fih għal dan l-iskop. Dan iħarsu 
mid-diskriminazzjoni abbażi ta’ 
nazzjonalità fejn jidħlu l-impjiegi, ir-
rimunerazzjoni u kundizzjonijiet oħra tax-
xogħol billi jiżguralu trattament ugwali 
meta mqabbel maċ-ċittadini ta’ dak l-Istat 
Membru. Hemm bżonn li ssirlu distinzjoni 
mil-libertà li jagħti servizzi, li tinkludi d-
dritt tal-impriżi li jagħtu servizzi fi Stat 
Membru ieħor u li għalhekk jistgħu 
jibagħtu ("jistazzjonaw") temporanjament 
lill-ħaddiema tagħhom fi Stat Membru 
ieħor ħalli jagħmlu x-xogħol meħtieġ biex 
jingħataw is-servizzi hemmhekk.

(3) Il-moviment liberu tal-ħaddiema jagħti 
d-dritt lil kull ċittadin li jiċċaqlaq b’mod 
ħieles lejn Stat Membru ieħor biex jaħdem 
u jgħix fih għal dan l-iskop. Dan iħarsu 
mid-diskriminazzjoni abbażi ta’ 
nazzjonalità fejn jidħlu l-impjiegi, ir-
rimunerazzjoni u kundizzjonijiet oħra tax-
xogħol billi jiżguralu trattament ugwali 
meta mqabbel maċ-ċittadini ta’ dak l-Istat 
Membru. Hemm bżonn li ssirlu distinzjoni 
mil-libertà li jagħti servizzi, li tinkludi d-
dritt tal-impriżi li jagħtu servizzi fi Stat 
Membru ieħor u li għalhekk jistgħu 
jibagħtu ("jistazzjonaw") temporanjament 
lill-ħaddiema tagħhom fi Stat Membru 
ieħor ħalli jagħmlu x-xogħol meħtieġ biex 
jingħataw is-servizzi hemmhekk. Fl-istess 
ħin, id-diskriminazzjoni m’għandhiex 
tinftiehem f’termini ta’ tifsira ekonomika. 
Il-moviment liberu tal-ħaddiema għandu 
jinftiehem fl-aċċettazzjoni tas-Suq Uniku 
mixtieq, u għandu jaħdem għall-
benefiċċju kemm tal-impjegaturi kif ukoll 
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tal-impjegati, peress li jirrappreżenta l-
aħjar miżura biex jiġi indirizzat in-nuqqas 
ta’ qbil fid-domanda tax-xogħol.

Or. en

Emenda 33
Phil Bennion
Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-moviment liberu tal-ħaddiema jagħti 
d-dritt lil kull ċittadin li jiċċaqlaq b’mod 
ħieles lejn Stat Membru ieħor biex jaħdem 
u jgħix fih għal dan l-iskop. Dan iħarsu 
mid-diskriminazzjoni abbażi ta’ 
nazzjonalità fejn jidħlu l-impjiegi, ir-
rimunerazzjoni u kundizzjonijiet oħra tax-
xogħol billi jiżguralu trattament ugwali 
meta mqabbel maċ-ċittadini ta’ dak l-Istat 
Membru. Hemm bżonn li ssirlu distinzjoni 
mil-libertà li jagħti servizzi, li tinkludi d-
dritt tal-impriżi li jagħtu servizzi fi Stat 
Membru ieħor u li għalhekk jistgħu 
jibagħtu ("jistazzjonaw") temporanjament 
lill-ħaddiema tagħhom fi Stat Membru 
ieħor ħalli jagħmlu x-xogħol meħtieġ biex 
jingħataw is-servizzi hemmhekk.

(3) Il-moviment liberu tal-ħaddiema jagħti 
d-dritt lil kull ċittadin li jiċċaqlaq b’mod 
ħieles lejn Stat Membru ieħor biex jaħdem 
u jgħix fih għal dan l-iskop. Dan iħarsu 
mid-diskriminazzjoni abbażi ta’ 
nazzjonalità fejn jidħlu l-impjiegi, ir-
rimunerazzjoni u kundizzjonijiet oħra tax-
xogħol, kif iddikjarat fl-Artikolu 45(2) tat-
TFUE, billi jiżguralu trattament ugwali 
meta mqabbel maċ-ċittadini ta’ dak l-Istat 
Membru. Hemm bżonn li ssirlu distinzjoni 
mil-libertà li jagħti servizzi, li tinkludi d-
dritt tal-impriżi li jagħtu servizzi fi Stat 
Membru ieħor u li għalhekk jistgħu 
jibagħtu ("jistazzjonaw") temporanjament 
lill-ħaddiema tagħhom fi Stat Membru 
ieħor ħalli jagħmlu x-xogħol meħtieġ biex 
jingħataw is-servizzi hemmhekk.

Or. en

Emenda 34
Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-moviment liberu tal-ħaddiema jagħti 
d-dritt lil kull ċittadin li jiċċaqlaq b’mod
ħieles lejn Stat Membru ieħor biex jaħdem 
u jgħix fih għal dan l-iskop. Dan iħarsu 
mid-diskriminazzjoni abbażi ta’ 
nazzjonalità fejn jidħlu l-impjiegi, ir-

(3) Il-moviment liberu tal-ħaddiema jagħti 
d-dritt lil kull ċittadin li jiċċaqlaq b’mod
liberu lejn Stat Membru ieħor biex jaħdem 
u jgħix fih għal dan l-iskop. Dan iħarsu 
mid-diskriminazzjoni abbażi ta’ 
nazzjonalità fejn jidħlu l-impjiegi, is-
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rimunerazzjoni u kundizzjonijiet oħra tax-
xogħol billi jiżguralu trattament ugwali 
meta mqabbel maċ-ċittadini ta’ dak l-Istat 
Membru. Hemm bżonn li ssirlu distinzjoni 
mil-libertà li jagħti servizzi, li tinkludi d-
dritt tal-impriżi li jagħtu servizzi fi Stat 
Membru ieħor u li għalhekk jistgħu 
jibagħtu (“jistazzjonaw”) temporanjament 
lill-ħaddiema tagħhom fi Stat Membru 
ieħor ħalli jagħmlu x-xogħol meħtieġ biex 
jingħataw is-servizzi hemmhekk.

sensja, ir-rimunerazzjoni, it-tkeċċija, il-
vantaġġi tat-taxxa u dawk soċjali, u
kundizzjonijiet oħra tax-xogħol billi 
jiżguralu trattament ugwali meta mqabbel 
maċ-ċittadini ta’ dak l-Istat Membru. 
Hemm bżonn li ssirlu distinzjoni mil-
libertà li jagħti servizzi, li tinkludi d-dritt 
tal-impriżi li jagħtu servizzi fi Stat 
Membru ieħor u li għalhekk jistgħu 
jibagħtu (“jistazzjonaw”) temporanjament 
lill-ħaddiema tagħhom fi Stat Membru 
ieħor ħalli jagħmlu x-xogħol meħtieġ biex 
jingħataw is-servizzi hemmhekk.

Or. nl

Emenda 35
Jutta Steinruck
Proposta għal direttiva
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Jistieden lill-Kummissjoni sabiex, bi 
qbil mal-Parlament Ewropew, tieħu 
miżuri proprji li jiffaċilitaw il-mobilità tal-
ħaddiema u sabiex jiżguraw il-ħarsien 
mid-diskriminazzjoni;

Or. de

Emenda 36
Marije Cornelissen
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Rigward il-ħaddiema u l-familji tal-
ħaddiema li jeżerċitaw id-dritt tagħhom 
għal moviment liberu, l-Artikolu 45 tat-
Trattat jagħti drittijiet sostanzjali għall-
eżerċizzju ta’ din il-libertà fundamentali, 
speċifikati fir-Regolament (UE) 
Nru 492/2011 tal-Parlament Ewropew u 

(4) Id-dritt għall-moviment liberu tal-
ħaddiema, għandu impatt importanti fuq 
il-ħajja tal-familja u fuq l-għażliet 
edukattivi u professjonali tal-ħaddiema u 
tas-sieħeb jew sieħba tagħhom; rigward il-
ħaddiema u l-familji tal-ħaddiema li 
jeżerċitaw id-dritt tagħhom għal moviment 
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tal-Kunsill tal-5 ta’ April 2011 dwar il-
moviment liberu tal-ħaddiema fi ħdan l-
Unjoni.

liberu, l-Artikolu 45 tat-Trattat jagħti 
drittijiet sostanzjali għall-eżerċizzju ta’ din 
il-libertà fundamentali, speċifikati fir-
Regolament (UE) Nru 492/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
5 ta’ April 2011 dwar il-moviment liberu 
tal-ħaddiema fi ħdan l-Unjoni u d-
Direttiva 2004/38/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tad-
29 ta’ April 2004. Fl-applikazzjoni tar-
Regolament (UE) 492/2011, id-
Direttiva 2004/38/KE u d-Direttiva 
preżenti, l-Istati Membri ma għandhomx 
jiddiskriminaw kontra ħaddiema u l-
membri tal-familji tagħhom fuq ebda bażi 
kif elenkat skont l-Artikolu 21 tal-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali, li tinkludi l-
orjentazzjoni sesswali.

Or. en

Emenda 37
Marije Cornelissen
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
ir-rikonoxximent reċiproku tas-sħubiji 
legali varji u d-drittijiet li joħorġu 
minnhom biex jevitaw kull 
diskriminazzjoni fuq il-bażi ta’ 
orjentazzjoni sesswali jew l-għażliet 
filosofiċi ta’ ħaddiema migranti. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw ukoll li d-
drittijiet li ġejjin mill-adozzjoni tat-tfal 
ikunu rispettati peress li din hi 
kundizzjoni preliminari meta wieħed 
jikkunsidra li jmur fi Stat Membru ieħor 
biex isib xogħol.

Or. en

Emenda 38
Marije Cornelissen
f’isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Madanakollu, l-eżerċizzju effettiv tal-
moviment liberu tal-ħaddiema għadu sfida 
kbira u ħafna drabi bosta ħaddiema ma 
jkunux konxji mid-drittijiet tagħhom għal 
moviment liberu. Dawn għadhom ibatu 
minn diskriminazzjoni abbażi ta’ 
nazzjonalità meta jaqsmu l-fruntieri tal-
Unjoni Ewropea bejn l-Istati Membri.
Għalhekk hemm differenza bejn il-
leġiżlazzjoni u l-applikazzjoni tagħha fil-
prattika u din jeħtieġ li tiġi indirizzata.

(5) L-eżerċizzju effettiv tal-moviment 
liberu tal-ħaddiema għadu sfida kbira u 
ħafna drabi bosta ħaddiema, impjegaturi u 
amministrazzjoni pubblika ma jkunux 
konxji mid-drittijiet taċ-ċittadini tal-UE
għal moviment liberu. Iċ-ċittadini
għadhom ibatu minn diskriminazzjoni 
abbażi ta’ nazzjonalità meta jaqsmu l-
fruntieri tal-Unjoni Ewropea bejn l-Istati 
Membri. Il-ħaddiema kkonċernati jbatu 
wkoll minn effetti aggravati minn 
diskriminazzjonijiet multipli abbażi ta’ 
oriġini ta’ razza jew etniċità, reliġjon jew 
twemmin, diżabilità, età jew orjentazzjoni 
sesswali u sess. Għalhekk hemm differenza 
bejn il-leġiżlazzjoni u l-applikazzjoni 
tagħha fil-prattika u din jeħtieġ li tiġi 
indirizzata. Din id-differenza tinsab ukoll 
għal xi gruppi vulnerabbli bħalma huma 
ħaddiema domestiċi, persuni
b’diżabilitajiet, jew persuni illitterati. 
Għalhekk għandhom ikunu implimentati 
miżuri speċifiċi biex jippermettu lil dawn 
il-gruppi jgawdu d-dritt tagħhom biex 
jaħdmu fi Stat Membru ieħor.

Or. en

Emenda 39
Traian Ungureanu
Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Madanakollu, l-eżerċizzju effettiv tal-
moviment liberu tal-ħaddiema għadu sfida 
kbira u ħafna drabi bosta ħaddiema ma 
jkunux konxji mid-drittijiet tagħhom għal 
moviment liberu. Dawn għadhom ibatu 
minn diskriminazzjoni abbażi ta’ 
nazzjonalità meta jaqsmu l-fruntieri tal-
Unjoni Ewropea bejn l-Istati Membri. 

(5) Madanakollu, l-eżerċizzju effettiv tal-
moviment liberu tal-ħaddiema għadu sfida 
kbira u ħafna drabi bosta ħaddiema ma 
jkunux konxji mid-drittijiet tagħhom għal 
moviment liberu. Dawn għadhom ibatu 
minn diskriminazzjoni abbażi ta’ 
nazzjonalità meta jaqsmu l-fruntieri tal-
Unjoni Ewropea bejn l-Istati Membri. 
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Għalhekk hemm differenza bejn il-
leġiżlazzjoni u l-applikazzjoni tagħha fil-
prattika u din jeħtieġ li tiġi indirizzata.

Għalhekk hemm differenza bejn il-
leġiżlazzjoni u l-applikazzjoni tagħha fil-
prattika u din jeħtieġ li tiġi indirizzata kif 
ukoll sanzjonijiet aktar ċari li jeħtieġ li 
jiġu implimentati għall-każijiet li fihom 
jinkiser dan id-dritt.

Or. en

Emenda 40
Thomas Händel
Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Madanakollu, l-eżerċizzju effettiv tal-
moviment liberu tal-ħaddiema għadu sfida 
kbira u ħafna drabi bosta ħaddiema ma 
jkunux konxji mid-drittijiet tagħhom għal 
moviment liberu. Dawn għadhom ibatu 
minn diskriminazzjoni abbażi ta’ 
nazzjonalità meta jaqsmu l-fruntieri tal-
Unjoni Ewropea bejn l-Istati Membri. 
Għalhekk hemm differenza bejn il-
leġiżlazzjoni u l-applikazzjoni tagħha fil-
prattika u din jeħtieġ li tiġi indirizzata.

(5) Madanakollu, l-eżerċizzju effettiv tal-
moviment liberu tal-ħaddiema għadu sfida 
kbira u ħafna drabi bosta ħaddiema ma 
jkunux konxji mid-drittijiet tagħhom għal 
moviment liberu. Dawn għadhom ibatu 
minn diskriminazzjoni abbażi ta’ 
nazzjonalità flimkien ma’ ħaddiema 
b’attivitajiet transkonfinali meta jaqsmu l-
fruntieri tal-Unjoni Ewropea bejn l-Istati 
Membri. Għalhekk hemm differenza bejn 
il-leġiżlazzjoni u l-applikazzjoni tagħha fil-
prattika u din jeħtieġ li tiġi indirizzata.

Or. de

Emenda 41
Edit Bauer, Milan Cabrnoch
Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Madanakollu, l-eżerċizzju effettiv tal-
moviment liberu tal-ħaddiema għadu sfida 
kbira u ħafna drabi bosta ħaddiema ma 
jkunux konxji mid-drittijiet tagħhom għal 
moviment liberu. Dawn għadhom ibatu 
minn diskriminazzjoni abbażi ta’ 
nazzjonalità meta jaqsmu l-fruntieri tal-
Unjoni Ewropea bejn l-Istati Membri. 
Għalhekk hemm differenza bejn il-
leġiżlazzjoni u l-applikazzjoni tagħha fil-

(5) Madanakollu, l-eżerċizzju effettiv tal-
moviment liberu tal-ħaddiema għadu sfida 
kbira u ħafna drabi bosta ħaddiema ma 
jkunux konxji mid-drittijiet tagħhom għal 
moviment liberu. Dawn għadhom ibatu 
minn diskriminazzjoni abbażi ta’ 
nazzjonalità u, fir-rigward tal-ħaddiema 
tal-fruntieri, minn diskriminazzjoni 
abbażi ta’ residenza, meta jaqsmu l-
fruntieri tal-Unjoni Ewropea bejn l-Istati 
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prattika u din jeħtieġ li tiġi indirizzata. Membri. Għalhekk hemm differenza bejn 
il-leġiżlazzjoni u l-applikazzjoni tagħha fil-
prattika u din jeħtieġ li tiġi indirizzata.

Or. en

Emenda 42
Ole Christensen
Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) F’Lulju 2010, fil-Komunikazzjoni 
tagħha "Ittenni l-moviment liberu tal-
ħaddiema: drittijiet u żviluppi maġġuri" il-
Kummissjoni semmiet li se ssib modi kif 
jiġu indirizzati l-ħtiġijiet u l-isfidi l-ġodda
(b’mod partikolari fid-dawl tax-xejriet 
ġodda tal-mobbiltà) li għandhom il-
ħaddiema migranti tal-UE u l-membri tal-
familja tagħhom, u fil-kuntest tal-istrateġija 
l-ġdida għas-suq uniku se tqis kif 
tippromwovi u ssaħħaħ il-mekkaniżmi 
għall-implimentazzjoni effettiva tal-
prinċipju tat-trattament ugwali għall-
ħaddiema tal-UE u l-membri tal-familji 
tagħhom li jeżerċitaw id-dritt tagħhom tal-
moviment liberu.

(6) F’Lulju 2010, fil-Komunikazzjoni 
tagħha "Ittenni l-moviment liberu tal-
ħaddiema: drittijiet u żviluppi maġġuri" il-
Kummissjoni semmiet li se ssib modi kif 
jiġu indirizzati l-ħtiġijiet u l-isfidi l-ġodda
(b’mod partikolari fid-dawl tax-xejriet 
ġodda tal-mobbiltà) li għandhom il-
ħaddiema migranti u mobbli tal-UE u l-
membri tal-familja tagħhom, u fil-kuntest 
tal-istrateġija l-ġdida għas-suq uniku se tqis 
kif tippromwovi u ssaħħaħ il-mekkaniżmi 
għall-implimentazzjoni effettiva tal-
prinċipju tat-trattament ugwali għall-
ħaddiema tal-UE u l-membri tal-familji 
tagħhom li jeżerċitaw id-dritt tagħhom tal-
moviment liberu.

Or. en

Emenda 43
Edit Bauer, Milan Cabrnoch
Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) F’Lulju 2010, fil-Komunikazzjoni 
tagħha "Ittenni l-moviment liberu tal-
ħaddiema: drittijiet u żviluppi maġġuri" il-
Kummissjoni semmiet li se ssib modi kif 
jiġu indirizzati l-ħtiġijiet u l-isfidi l-ġodda
(b’mod partikolari fid-dawl tax-xejriet 
ġodda tal-mobbiltà) li għandhom il-
ħaddiema migranti tal-UE u l-membri tal-
familja tagħhom, u fil-kuntest tal-istrateġija 

(6) F’Lulju 2010, fil-Komunikazzjoni 
tagħha "Ittenni l-moviment liberu tal-
ħaddiema: drittijiet u żviluppi maġġuri" il-
Kummissjoni semmiet li se ssib modi kif 
jiġu indirizzati l-ħtiġijiet u l-isfidi l-ġodda
(b’mod partikolari fid-dawl tax-xejriet 
ġodda tal-mobbiltà) li għandhom il-
ħaddiema tal-UE u l-membri tal-familja 
tagħhom, u fil-kuntest tal-istrateġija l-ġdida 
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l-ġdida għas-suq uniku se tqis kif 
tippromwovi u ssaħħaħ il-mekkaniżmi 
għall-implimentazzjoni effettiva tal-
prinċipju tat-trattament ugwali għall-
ħaddiema tal-UE u l-membri tal-familji 
tagħhom li jeżerċitaw id-dritt tagħhom tal-
moviment liberu.

għas-suq uniku se tqis kif tippromwovi u 
ssaħħaħ il-mekkaniżmi għall-
implimentazzjoni effettiva tal-prinċipju tat-
trattament ugwali għall-ħaddiema tal-UE u 
l-membri tal-familji tagħhom li jeżerċitaw 
id-dritt tagħhom tal-moviment liberu.

Or. en

Emenda 44
Traian Ungureanu, Edit Bauer
Proposta għal direttiva
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Fil-15 ta’ Diċembru 2011, il-
Parlament Ewropew adotta r-Riżoluzzjoni 
tiegħu dwar il-moviment liberu tal-
ħaddiema fl-Unjoni Ewropea, fejn talab 
b’mod ċar miżuri li jiżguraw l-
applikazzjoni ta’ dan id-dritt taċ-ċittadini 
tal-Unjoni għall-benefiċċju tal-Unjoni 
Ewropea b’mod ġenerali kif ukoll biex 
titħaffef it-tlestija tas-Suq Uniku u l-
ħolqien ta’ suq tax-xogħol tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 45
Marije Cornelissen, Jean Lambert
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Fir-Rapport tal-2010 dwar iċ-
Ċittadinanza tal-UE "Inżarmaw l-ostakoli 
għad-drittijiet taċ-ċittadini tal-UE" tas-
27 ta’ Ottubru 2010, il-Kummissjoni 
identifikat l-applikazzjoni diverġenti u 
żbaljata tal-liġi tal-Unjoni dwar id-dritt tal-
moviment liberu bħala wieħed mill-ostakli 
ewlenin li jiltaqgħu miegħu ċ-ċittadini tal-
UE meta jiġu biex jeżerċitaw id-drittijiet 
tagħhom skont il-liġi tal-Unjoni.

(7) Fir-Rapport tal-2010 dwar iċ-
Ċittadinanza tal-UE "Inżarmaw l-ostakoli 
għad-drittijiet taċ-ċittadini tal-UE" tas-
27 ta’ Ottubru 2010, il-Kummissjoni 
identifikat l-applikazzjoni diverġenti u 
żbaljata tal-liġi tal-Unjoni dwar id-dritt tal-
moviment liberu bħala wieħed mill-ostakli 
ewlenin li jiltaqgħu miegħu ċ-ċittadini tal-
UE meta jiġu biex jeżerċitaw id-drittijiet 
tagħhom skont il-liġi tal-Unjoni.
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Għaldaqstant, il-Kummissjoni ħabbret il-
ħsieb tagħha li tieħu azzjoni biex
"tiffaċilita l-moviment liberu taċ-ċittadini 
tal-UE u tal-membri tal-familji tagħhom 
minn pajjiżi terzi billi tinforza r-regoli tal-
UE b’mod strett, inkluż rigward in-
nondiskriminazzjoni, billi tippromwovi l-
prattiċi tajbin u għarfien ikbar tar-regoli 
tal-UE fost in-nies u billi żżid it-tixrid tal-
informazzjoni liċ-ċittadini tal-UE dwar id-
drittijiet għal moviment liberu tagħhom"
(azzjoni 15 tar-Rapport tal-2010 dwar iċ-
Ċittadinanza tal-UE).

Għaldaqstant, il-Kummissjoni ħabbret il-
ħsieb tagħha li tieħu azzjoni biex
"tiffaċilita l-moviment liberu taċ-ċittadini 
tal-UE u tal-membri tal-familji tagħhom 
minn pajjiżi terzi billi tinforza r-regoli tal-
UE b’mod strett, inkluż rigward in-
nondiskriminazzjoni, billi tippromwovi l-
prattiċi tajbin u għarfien ikbar tar-regoli 
tal-UE fost in-nies u billi żżid it-tixrid tal-
informazzjoni liċ-ċittadini tal-UE dwar id-
drittijiet għal moviment liberu tagħhom"
(azzjoni 15 tar-Rapport tal-2010 dwar iċ-
Ċittadinanza tal-UE). Barra minn hekk, il-
Kummissjoni Ewropea fir-rapport tal-
2013 dwar iċ-Ċittadinanza tal-UE1

indirizzat il-ħtieġa li jitneħħew l-ostakli 
amministrattivi u li jiġu simplifikati l-
proċeduri għal ċittadini tal-UE li jgħixu, 
jaħdmu u jivvjaġġaw fl-UE; id-
disponibbiltà nondiskriminatorja tal-
istrumenti li tiffaċilita l-aċċess taċ-
ċittadini għad-drittijiet tagħhom għal 
moviment liberu għandha tkun element 
integrali ta’ dan.
__________________
1 COM(2013)0269

Or. en

Emenda 46
Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Fir-Rapport tal-2010 dwar iċ-
Ċittadinanza tal-UE “Inżarmaw l-ostakoli 
għad-drittijiet taċ-ċittadini tal-UE” tas-
27 ta’ Ottubru 2010, il-Kummissjoni 
identifikat l-applikazzjoni diverġenti u 
żbaljata tal-liġi tal-Unjoni dwar id-dritt tal-
moviment liberu bħala wieħed mill-ostakli 
ewlenin li jiltaqgħu miegħu ċ-ċittadini tal-
UE meta jiġu biex jeżerċitaw id-drittijiet 
tagħhom skont il-liġi tal-Unjoni. 

(7) Fir-Rapport tal-2010 dwar iċ-
Ċittadinanza tal-UE “Inżarmaw l-ostakoli 
għad-drittijiet taċ-ċittadini tal-UE” tas-
27 ta’ Ottubru 2010, il-Kummissjoni 
identifikat l-applikazzjoni diverġenti u 
żbaljata tal-liġi tal-Unjoni dwar id-dritt tal-
moviment liberu bħala wieħed mill-ostakli 
ewlenin li jiltaqgħu miegħu ċ-ċittadini tal-
UE meta jiġu biex jeżerċitaw id-drittijiet 
tagħhom skont il-liġi tal-Unjoni. In-
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Għaldaqstant, il-Kummissjoni ħabbret il-
ħsieb tagħha li tieħu azzjoni biex
“tiffaċilita l-moviment liberu taċ-ċittadini 
tal-UE u tal-membri tal-familji tagħhom 
minn pajjiżi terzi billi tinforza r-regoli tal-
UE b’mod strett, inkluż rigward in-
nondiskriminazzjoni, billi tippromwovi l-
prattiki tajbin u għarfien ikbar tar-regoli 
tal-UE fost in-nies u billi żżid it-tixrid tal-
informazzjoni liċ-ċittadini tal-UE dwar id-
drittijiet għal moviment liberu tagħhom”
(azzjoni 15 tar-Rapport tal-2010 dwar iċ-
Ċittadinanza tal-UE).

nuqqas ta’ rikonoxximent ta’ kwalifiki 
minn Stati Membri oħra huwa wkoll 
ostaklu. Għaldaqstant, il-Kummissjoni 
ħabbret il-ħsieb tagħha li tieħu azzjoni biex
“tiffaċilita l-moviment liberu taċ-ċittadini 
tal-UE u tal-membri tal-familji tagħhom 
minn pajjiżi terzi billi tinforza r-regoli tal-
UE b’mod strett, inkluż rigward in-
nondiskriminazzjoni, billi tippromwovi l-
prattiki tajbin u għarfien ikbar tar-regoli 
tal-UE fost in-nies u billi żżid it-tixrid tal-
informazzjoni liċ-ċittadini tal-UE dwar id-
drittijiet għal moviment liberu tagħhom”
(azzjoni 15 tar-Rapport tal-2010 dwar iċ-
Ċittadinanza tal-UE) u dispożizzjonijiet 
rilevanti minn leġiżlazzjoni oħra, bħar-
Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
29 ta’ April 2004 dwar il-koordinazzjoni 
tas-sistemi tas-sigurtà soċjali.

Or. nl

Emenda 47
Marije Cornelissen
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Fil-Pakkett tagħha dwar l-Impjiegi tat-
18 ta’ April 2012 (il-Komunikazzjoni
mingħand il-Kummissjoni "Lejn irkupru li 
jwassal għall-ħolqien abbundanti ta’ 
impjiegi"), il-Kummissjoni ħabbret li 
beħsiebha "tressaq proposta leġiżlattiva 
biex issostni l-ħaddiema mobbli (tagħrif u 
pariri) fl-eżerċizzju tad-drittijiet mogħtija 
mit-Trattat u r-Regolament 492/2011 dwar 
il-moviment liberu tal-ħaddiema fi ħdan l-
Unjoni".

(8) Fil-Pakkett tagħha dwar l-Impjiegi tat-
18 ta’ April 2012 (il-Kommunikazzjoni
mingħand il-Kummissjoni “Lejn irkupru li 
jwassal għall-ħolqien abbundanti ta’ 
impjiegi”), il-Kummissjoni ħabbret li 
beħsiebha “tressaq proposta leġiżlattiva 
biex issostni l-ħaddiema mobbli (tagħrif u 
pariri) fl-eżerċizzju tad-drittijiet mogħtija 
mit-Trattat u r-Regolament 492/2011 dwar 
il-moviment liberu tal-ħaddiema fi ħdan l-
Unjoni” u ħeġġet lill-Istati Membri biex 
iżidu l-għarfien u l-aċċess fir-rigward tad-
drittijiet mogħtija mil-liġi tal-UE kontra 
d-diskriminazzjoni, l-ugwaljanza bejn is-
sessi u l-moviment liberu tal-ħaddiema u 
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biex jiftħu u jiffaċilitaw l-aċċess miċ-
ċittadini tal-UE għal postijiet tax-xogħol 
tagħhom fis-settur pubbliku skont il-liġi 
tal-UE kif interpretata mill-Qorti tal-
Ġustizzja. Il-Kummissjoni ħeġġet ukoll 
lill-Istati Membri biex jiżguraw l-
applikazzjoni sħiħa tad-
Direttiva 2006/54/KE dwar l-dwar l-
implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ 
opportunitajiet indaqs u ta’ trattament 
ugwali tal-irġiel u n-nisa fi kwistjonijiet 
ta’ impjiegi u xogħol.

Or. en

Emenda 48
Traian Ungureanu, Edit Bauer
Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Applikazzjoni u infurzar xierqa u
effettivi huma elementi ewlenin biex
jiħarsu d-drittijiet tal-ħaddiema peress li 
infurzar dgħajjef ixekkel l-effikaċja tar-
regoli tal-Unjoni applikabbli f’dan il-
qasam.

(9) Applikazzjoni xierqa u effettiva tal-
leġiżlazzjoni Ewropea attwali u tal-miżuri 
tal-infurzar hija element ewlieni biex
jitħarsu d-drittijiet tal-ħaddiema peress li 
infurzar dgħajjef ixekkel l-effikaċja tar-
regoli tal-Unjoni applikabbli f’dan il-
qasam. Għal dan il-għan, l-Unjoni 
għandha taġixxi b’mod ibbilanċjat sew, 
filwaqt li tevita l-lakuni leġiżlattivi 
potenzjali. Il-leġiżlazzjoni għandha 
tirrispondi għad-drittijiet u r-
responsabbiltajiet kemm tal-impjegaturi 
kif ukoll tal-impjegati.

Or. en

Emenda 49
Marije Cornelissen
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Applikazzjoni u infurzar xierqa u 
effettivi huma elementi ewlenin biex

(9) Applikazzjoni u infurzar xierqa u 
effettivi kif ukoll għarfien tad-drittijiet
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jiħarsu d-drittijiet tal-ħaddiema peress li 
infurzar dgħajjef ixekkel l-effikaċja tar-
regoli tal-Unjoni applikabbli f’dan il-
qasam.

huma elementi ewlenin biex jitħarsu d-
drittijiet tal-ħaddiema peress li infurzar 
dgħajjef ixekkel l-effikaċja tar-regoli tal-
Unjoni applikabbli f’dan il-qasam u 
jipperikola d-drittijiet u l-protezzjoni taċ-
ċittadini tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 50
Ole Christensen
Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Applikazzjoni u infurzar xierqa u 
effettivi huma elementi ewlenin biex
jiħarsu d-drittijiet tal-ħaddiema peress li 
infurzar dgħajjef ixekkel l-effikaċja tar-
regoli tal-Unjoni applikabbli f’dan il-
qasam.

(9) Applikazzjoni u infurzar xierqa u 
effettivi huma elementi ewlenin biex
jitħarsu d-drittijiet tal-ħaddiema u jiġi 
żgurat trattament indaqs peress li infurzar 
dgħajjef tal-Artikolu 45 tat-Trattat u r-
Regolament (UE) Nru 492/2011 ixekkel l-
effikaċja tar-regoli tal-Unjoni applikabbli 
f’dan il-qasam.

Or. en

Emenda 51
Marije Cornelissen
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Applikazzjoni aktar effettiva u 
uniformi tad-drittijiet li jagħtu r-regoli tal-
Unjoni dwar il-moviment liberu tal-
ħaddiema hija meħtieġa wkoll għall-
funzjonament tajjeb tas-suq intern.

(10) Applikazzjoni aktar effettiva u 
uniformi tad-drittijiet li jagħtu r-regoli tal-
Unjoni dwar il-moviment liberu tal-
ħaddiema mingħajr frammentazzjoni tal-
gruppi kkonċernati hija meħtieġa wkoll 
għall-funzjonament tajjeb tas-suq intern.

Or. en

Emenda 52
Marije Cornelissen
f’isem il-Grupp Verts/ALE



AM\1004217MT.doc 19/85 PE519.521v02-00

MT

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Għandhom jittejbu l-applikazzjoni u l-
monitoraġġ tar-regoli tal-Unjoni dwar il-
moviment liberu ħalli jiżguraw li l-
ħaddiema jkunu infurmati aħjar dwar id-
drittijiet tagħhom, ħalli jgħinuhom u 
jħarsuhom fl-eżerċizzju ta’ dawn id-
drittijiet, u ħalli jiġġieldu l-evażjoni ta’ 
dawn ir-regoli min-naħa tal-awtoritajiet 
pubbliċi u tal-impjegaturi pubbliċi jew 
privati.

(11) Għandhom jittejbu l-applikazzjoni u l-
monitoraġġ tar-regoli tal-Unjoni dwar il-
moviment liberu ħalli jiżguraw li l-
ħaddiema u l-impjegaturi u r-
rappreżentanti tagħhom kif ukoll l-
amministrazzjoni jkunu infurmati aħjar 
dwar id-drittijiet tal-moviment liberu, ħalli
jgħinu u jħarsu lill-ħaddiema u l-familji 
tagħhom fl-eżerċizzju ta’ dawn id-drittijiet, 
u ħalli jiġġieldu l-evażjoni ta’ dawn ir-
regoli min-naħa tal-awtoritajiet pubbliċi u 
tal-impjegaturi pubbliċi jew privati.

Or. en

Emenda 53
Ole Christensen
Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Għandhom jittejbu l-applikazzjoni u l-
monitoraġġ tar-regoli tal-Unjoni dwar il-
moviment liberu ħalli jiżguraw li l-
ħaddiema jkunu infurmati aħjar dwar id-
drittijiet tagħhom, ħalli jgħinuhom u 
jħarsuhom fl-eżerċizzju ta’ dawn id-
drittijiet, u ħalli jiġġieldu l-evażjoni ta’ 
dawn ir-regoli min-naħa tal-awtoritajiet 
pubbliċi u tal-impjegaturi pubbliċi jew 
privati.

(11) Għandhom jittejbu l-applikazzjoni u l-
monitoraġġ tar-regoli tal-Unjoni dwar il-
moviment liberu ħalli jiżguraw li l-
ħaddiema jkunu infurmati aħjar dwar id-
drittijiet tagħhom, ħalli jgħinuhom u 
jħarsuhom fl-eżerċizzju ta’ dawn id-
drittijiet, u ħalli jiġġieldu l-evażjoni ta’ 
dawn ir-regoli min-naħa tal-awtoritajiet 
pubbliċi u tal-impjegaturi pubbliċi jew 
privati. F’dan ir-rigward l-Istati Membri 
għandhom jiffukaw ukoll fuq l-effetti 
sekondarji ta’ żieda fil-mobbiltà bħall-
eżodu ta’ mħuħ u l-eżodu taż-żgħażagħ.

Or. en

Emenda 54
Jutta Steinruck
Proposta għal direttiva
Premessa 11
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Għandhom jittejbu l-applikazzjoni u l-
monitoraġġ tar-regoli tal-Unjoni dwar il-
moviment liberu ħalli jiżguraw li l-
ħaddiema jkunu infurmati aħjar dwar id-
drittijiet tagħhom, ħalli jgħinuhom u 
jħarsuhom fl-eżerċizzju ta’ dawn id-
drittijiet, u ħalli jiġġieldu l-evażjoni ta’ 
dawn ir-regoli min-naħa tal-awtoritajiet 
pubbliċi u tal-impjegaturi pubbliċi jew 
privati.

(11) Għandhom jittejbu l-applikazzjoni u l-
monitoraġġ tar-regoli tal-Unjoni dwar il-
moviment liberu tal-ħaddiema, fid-dawl 
tar-Regolament (UE) Nru 492/2011, ħalli 
jiżguraw li l-ħaddiema jkunu infurmati 
aħjar dwar id-drittijiet tagħhom, ħalli 
jgħinuhom u jħarsuhom fl-eżerċizzju ta’ 
dawn id-drittijiet, u ħalli jiġġieldu l-
evażjoni ta’ dawn ir-regoli min-naħa tal-
awtoritajiet pubbliċi u tal-impjegaturi 
pubbliċi jew privati. Għal dan il-għan, id-
Direttiva 91/533/KE tal-Kunsill għandha 
tiġu mmonitorjata b’mod konsistenti. 
Barra minn hekk, il-ħaddiema għandhom 
id-dritt awtonomu li jirċievu 
informazzjoni mill-Istati Membri.

Or. de

Emenda 55
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Għandhom jittejbu l-applikazzjoni u l-
monitoraġġ tar-regoli tal-Unjoni dwar il-
moviment liberu ħalli jiżguraw li l-
ħaddiema jkunu infurmati aħjar dwar id-
drittijiet tagħhom, ħalli jgħinuhom u 
jħarsuhom fl-eżerċizzju ta’ dawn id-
drittijiet, u ħalli jiġġieldu l-evażjoni ta’ 
dawn ir-regoli min-naħa tal-awtoritajiet 
pubbliċi u tal-impjegaturi pubbliċi jew 
privati.

(11) Għandhom jittejbu l-applikazzjoni u l-
monitoraġġ tar-regoli tal-Unjoni dwar il-
moviment liberu tal-ħaddiema ħalli 
jiżguraw li huma jkunu infurmati aħjar 
dwar id-drittijiet tagħhom, ħalli jgħinuhom 
u jħarsuhom fl-eżerċizzju ta’ dawn id-
drittijiet, u ħalli jiġġieldu l-evażjoni ta’ 
dawn ir-regoli min-naħa tal-awtoritajiet 
pubbliċi u tal-impjegaturi pubbliċi jew 
privati.

Or. pl

Emenda 56
Ria Oomen-Ruijten
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Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Għandhom jittejbu l-applikazzjoni u l-
monitoraġġ tar-regoli tal-Unjoni dwar il-
moviment liberu ħalli jiżguraw li l-
ħaddiema jkunu infurmati aħjar dwar id-
drittijiet tagħhom, ħalli jgħinuhom u 
jħarsuhom fl-eżerċizzju ta’ dawn id-
drittijiet, u ħalli jiġġieldu l-evażjoni ta’ 
dawn ir-regoli min-naħa tal-awtoritajiet 
pubbliċi u tal-impjegaturi pubbliċi jew 
privati.

(11) Għandhom jittejbu l-applikazzjoni u l-
monitoraġġ tar-regoli tal-Unjoni dwar il-
moviment liberu tal-ħaddiema ħalli 
jiżguraw li l-ħaddiema jkunu infurmati 
aħjar dwar id-drittijiet tagħhom, ħalli 
jgħinuhom u jħarsuhom fl-eżerċizzju ta’ 
dawn id-drittijiet, u ħalli jiġġieldu l-
evażjoni ta’ dawn ir-regoli min-naħa tal-
awtoritajiet pubbliċi u tal-impjegaturi 
pubbliċi jew privati. Għal dak l-għan, id-
Direttiva tal-Kunsill 91/533/KEE tal-
14 ta’ Ottubru 1991 dwar l-obbligazzjoni 
ta’ min iħaddem li jgħarraf lill-ħaddiema 
bil-kundizzjonijiet applikabbli għall-
kuntratt jew għar-relazzjoni tal-impjieg 
(ĠU L 288, 18.10.1991, p. 32), għandha 
tiġi implimentata u mmonitorjata b’mod 
konsistenti. Il-ħaddiema stazzjonati fil-
kuntest tal-moviment liberu ta’ servizzi 
għandhom jiġu infurmati minn min 
iħaddimhom dwar il-paga tagħhom u 
kundizzjonijiet oħra applikabbli tax-
xogħol, qabel ma jiġu stazzjonati, skont 
id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 96/71/KE.

Or. nl

Emenda 57
Ole Christensen
Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Sabiex tkun żgurata l-applikazzjoni 
korretta tar-regoli sostantivi fir-rigward 
tad-drittijiet tal-ħaddiema għal moviment 
liberu għall-finijiet ta’ xogħol, u sabiex isir 
monitoraġġ tal-konformità magħhom, l-
Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
xierqa sabiex jipproteġu mid-

(12) Sabiex tkun żgurata l-applikazzjoni 
korretta tar-regoli sostantivi fir-rigward 
tad-drittijiet tal-ħaddiema għal moviment 
liberu u trattament indaqs għall-finijiet ta’ 
xogħol, u sabiex isir monitoraġġ tal-
konformità magħhom, l-Istati Membri 
għandhom jieħdu l-miżuri xierqa sabiex 
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diskriminazzjoni abbażi ta’ nazzjonalità u 
minn kull xkiel mhux ġustifikat għall-
eżerċizzju ta’ dan id-dritt.

jipproteġu mid-diskriminazzjoni abbażi ta’ 
nazzjonalità u minn kull xkiel mhux 
ġustifikat għall-eżerċizzju ta’ dan id-dritt, 
inklużi każijiet ta’ tassazzjoni doppja.

Or. en

Emenda 58
Marije Cornelissen
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Sabiex tkun żgurata l-applikazzjoni 
korretta tar-regoli sostantivi fir-rigward 
tad-drittijiet tal-ħaddiema għal moviment 
liberu għall-finijiet ta’ xogħol, u sabiex isir 
monitoraġġ tal-konformità magħhom, l-
Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
xierqa sabiex jipproteġu mid-
diskriminazzjoni abbażi ta’ nazzjonalità u 
minn kull xkiel mhux ġustifikat għall-
eżerċizzju ta’ dan id-dritt.

(12) Sabiex tkun żgurata l-applikazzjoni 
korretta tar-regoli sostantivi fir-rigward 
tad-drittijiet tal-ħaddiema għal moviment 
liberu għall-finijiet ta’ xogħol, u sabiex isir 
monitoraġġ tal-konformità magħhom, l-
Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
xierqa sabiex jipproteġu lill-persuni kollha 
li jiċċaqilqu fl-Unjoni Ewropea mid-
diskriminazzjoni abbażi ta’ nazzjonalità u 
minn kull xkiel mhux ġustifikat għall-
eżerċizzju ta’ dan id-dritt.

Or. en

Emenda 59
Marije Cornelissen
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Għal dan il-għan, huwa xieraq li 
jingħataw regoli speċifiċi għal infurzar 
effettiv tar-regoli sostantivi li jirregolaw il-
moviment liberu tal-ħaddiema, u biex 
jiffaċilitaw applikazzjoni aħjar u aktar 
uniformi tal-Artikolu 45 tat-Trattat u tar-
Regolament (UE) Nru 492/2011.

(13) Għal dan il-għan, huwa xieraq li 
jingħataw regoli speċifiċi għal infurzar 
effettiv tar-regoli sostantivi li jirregolaw il-
moviment liberu tal-ħaddiema
irrispettivament mill-istatus tagħhom, u 
biex jiffaċilitaw applikazzjoni aħjar u aktar 
uniformi tal-Artikolu 45 tat-Trattat u tar-
Regolament (UE) Nru 492/2011.

Or. en
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Emenda 60
Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal direttiva
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Għal kull Stat Membru għandu 
jkun speċifikat liema impjiegi huma 
ristretti skont in-nazzjonalità.

Or. nl

Emenda 61
Traian Ungureanu, Edit Bauer
Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) F’dan il-kuntest, il-ħaddiema li kienu 
soġġetti għal diskriminazzjoni abbażi ta’ 
nazzjonalità, jew għal xi restrizzjoni mhux 
ġustifikata biex jeżerċitaw id-dritt tagħhom 
għal moviment liberu, għandu jkollhom
mezzi xierqa u effettivi ta’ protezzjoni 
legali u ta’ rimedju. Meta l-Istati Membri 
jipprovdu biss għall-proċeduri 
amministrattivi, dawn għandhom jiżguraw 
li kull deċiżjoni amministrattiva tkun tista’ 
tiġi sfidata quddiem tribunal skont it-tifsira 
tal-Artikolu 47 tal-Karta.

(14) F’dan il-kuntest, il-ħaddiema tal-UE li 
kienu soġġetti għal diskriminazzjoni abbażi 
ta’ nazzjonalità, jew għal xi restrizzjoni 
mhux ġustifikata biex jeżerċitaw id-dritt 
tagħhom għal moviment liberu, għandhom 
jingħataw mezzi xierqa u effettivi ta’ 
protezzjoni legali u ta’ rimedju. Meta l-
Istati Membri jipprovdu biss għall-
proċeduri amministrattivi, dawn għandhom 
jiżguraw li kull deċiżjoni amministrattiva 
tkun tista’ tiġi sfidata quddiem tribunal 
skont it-tifsira tal-Artikolu 47 tal-Karta.

Or. en

Emenda 62
Marije Cornelissen
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) F’dan il-kuntest, il-ħaddiema li kienu 
soġġetti għal diskriminazzjoni abbażi ta’ 

(14) F’dan il-kuntest, il-ħaddiema li kienu 
soġġetti għal diskriminazzjoni abbażi ta’ 
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nazzjonalità, jew għal xi restrizzjoni mhux 
ġustifikata biex jeżerċitaw id-dritt tagħhom 
għal moviment liberu, għandu jkollhom 
mezzi xierqa u effettivi ta’ protezzjoni 
legali u ta’ rimedju. Meta l-Istati Membri 
jipprovdu biss għall-proċeduri 
amministrattivi, dawn għandhom jiżguraw 
li kull deċiżjoni amministrattiva tkun tista’ 
tiġi sfidata quddiem tribunal skont it-tifsira 
tal-Artikolu 47 tal-Karta.

nazzjonalità, jew għal xi restrizzjoni mhux 
ġustifikata biex jeżerċitaw id-dritt tagħhom 
għal moviment liberu, għandu
irrispettivament mill-istatus tagħhom - li 
jkunu pereżempju koperti mill-moviment 
liberu skont l-Art. 45, issekondati, 
ippostjati jew li jwettqu xogħol permezz 
ta’ aġenzija - jkollhom mezzi xierqa u 
effettivi ta’ protezzjoni legali u ta’ rimedju. 
Meta l-Istati Membri jipprovdu biss għall-
proċeduri amministrattivi, dawn għandhom 
jiżguraw li kull deċiżjoni amministrattiva 
tkun tista’ tiġi sfidata quddiem tribunal 
skont it-tifsira tal-Artikolu 47 tal-Karta.

Or. en

Emenda 63
Marije Cornelissen
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Hemm aktar probabbiltà li l-
ħaddiema jkollhom id-drittijiet tagħhom 
rispettati jekk ikunu organizzati 
b’rapprezentazzjoni tal-interessi. L-Istati 
Membri għandhom jiffaċilitaw u 
jappoġġjaw l-organizzazzjoni u r-
rappreżentazzjoni tal-interessi tal-
ħaddiema minn Stati Membri oħra b’mod 
partikolari ħaddiema vulnerabbli bħalma 
huma ħaddiema staġjonali u ħaddiema 
domestiċi jew ħaddiema sesswali.

Or. en

Emenda 64
Traian Ungureanu
Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Sabiex jingħataw livelli aktar effettivi 
ta’ protezzjoni, l-assoċjazzjonijiet jew l-

(15) Sabiex jingħataw livelli aktar effettivi 
ta’ protezzjoni, l-assoċjazzjonijiet jew l-
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entitajet legali għandhom jingħataw ukoll 
is-setgħa li jinvolvu ruħhom, skont kif 
jiddeterminaw l-Istati Membri, f’isem il-
vittma jew b’appoġġ għalih fi 
proċedimenti, mingħajr preġudizzju għar-
regoli tal-proċedura dwar ir-rapreżentanza 
u d-difiża fil-qrati.

entitajet legali li jistgħu jirrappreżentaw l-
interessi legali tal-ħaddiema għandhom 
jingħataw ukoll is-setgħa li jinvolvu 
ruħhom, skont il-leġiżlazzjoni tal-Istati
Membri, f’isem il-vittma jew b’appoġġ 
għalih fi proċedimenti, mingħajr 
preġudizzju għar-regoli tal-proċedura dwar 
ir-rapreżentanza u d-difiża fil-qrati.

Or. en

Emenda 65
Ole Christensen
Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Sabiex jingħataw livelli aktar effettivi 
ta’ protezzjoni, l-assoċjazzjonijiet jew l-
entitajet legali għandhom jingħataw ukoll 
is-setgħa li jinvolvu ruħhom, skont kif 
jiddeterminaw l-Istati Membri, f’isem il-
vittma jew b’appoġġ għalih fi 
proċedimenti, mingħajr preġudizzju għar-
regoli tal-proċedura dwar ir-rapreżentanza 
u d-difiża fil-qrati.

(15) Sabiex jingħataw livelli aktar effettivi 
ta’ protezzjoni, it-trade unions, l-
assoċjazzjonijiet, l-organizzazzjonijiet jew
entitajet legali oħrajn għandhom 
jingħataw ukoll is-setgħa li jinvolvu 
ruħhom, skont kif jiddeterminaw l-Istati 
Membri, f’isem il-vittma jew b’appoġġ 
għalih fi proċedimenti, mingħajr 
preġudizzju għar-regoli tal-proċedura dwar 
ir-rapreżentanza u d-difiża fil-qrati.

Or. en

Emenda 66
Phil Bennion
Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Sabiex jingħataw livelli aktar effettivi 
ta’ protezzjoni, l-assoċjazzjonijiet jew l-
entitajet legali għandhom jingħataw ukoll 
is-setgħa li jinvolvu ruħhom, skont kif 
jiddeterminaw l-Istati Membri, f’isem il-
vittma jew b’appoġġ għalih fi 
proċedimenti, mingħajr preġudizzju għar-
regoli tal-proċedura dwar ir-rapreżentanza 
u d-difiża fil-qrati.

(15) Sabiex jingħataw livelli aktar effettivi 
ta’ protezzjoni, l-assoċjazzjonijiet jew l-
entitajet legali għandhom jingħataw ukoll 
is-setgħa li jinvolvu ruħhom, skont kif 
jiddeterminaw l-Istati Membri u skont il-
prattiki nazzjonali, f’isem il-vittma jew 
b’appoġġ għalih fi proċedimenti, mingħajr 
preġudizzju għar-regoli tal-proċedura dwar 
ir-rapreżentanza u d-difiża fil-qrati.
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Or. en

Emenda 67
Traian Ungureanu
Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Fir-rigward tal-limiti taż-żmien 
previsti fl-Artikoli 3(2) u 4(2) u skont il-
każistika tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja 
dawn il-limiti taż-żmien għandhom ikunu 
b’tali mod li ma jkunux jistgħu jagħmluha 
virtwalment impossibbli jew diffiċli wisq 
biex jiġu eżerċitati d-drittijiet li tagħti l-liġi 
tal-Unjoni,

(16) Fir-rigward tal-limiti taż-żmien 
previsti fl-Artikoli 3(2) u 4(2) u skont il-
każistika tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja 
dawn il-limiti taż-żmien għandhom ikunu 
b’tali mod li ma jkunux jistgħu jagħmluha 
virtwalment impossibbli jew diffiċli wisq 
biex jiġu eżerċitati d-drittijiet li tagħti l-liġi 
tal-Unjoni, Fil-każ ta’ prova ta’ imġiba 
intenzjonata li tostakola l-eżerċizzju tad-
drittijiet mogħtija mil-liġi tal-Unjoni, 
għandhom ikunu applikabbli s-
sanzjonijiet xierqa.

Or. en

Emenda 68
Edit Bauer, Milan Cabrnoch
Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Il-protezzjoni mid-diskriminazzjoni 
abbażi ta’ nazzjonalità tissaħħaħ jekk f’kull 
Stat Membru jkun hemm 
organizzazzjonijiet kompetenti biex 
jippromwovu t-trattament ugwali, biex 
janalizzaw il-problemi li jkun hemm fil-
każijiet taċ-ċittadini, biex jistudjaw 
soluzzjonijiet possibbli u biex jagħtu 
assistenza speċifika lill-ħaddiema tal-
Unjoni li jeżerċitaw id-dritt tagħhom tal-
moviment liberu.

(17) Il-protezzjoni mid-diskriminazzjoni 
abbażi ta’ nazzjonalità tissaħħaħ jekk f’kull 
Stat Membru jkun hemm 
organizzazzjonijiet indipendenti u effettivi
kompetenti biex jippromwovu t-trattament 
ugwali, biex janalizzaw il-problemi li jkun 
hemm fil-każijiet taċ-ċittadini, biex 
jistudjaw soluzzjonijiet possibbli u biex 
jagħtu assistenza speċifika lill-ħaddiema
tal-UE li jeżerċitaw id-dritt tagħhom tal-
moviment liberu.

Or. en

Emenda 69
Edit Bauer, Milan Cabrnoch
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Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Huwa sta għall-Istati Membri biex 
jiddeċiedu jekk il-kompiti msemmija fl-
Artikolu 5 ta’ din id-Direttiva humiex 
attribwiti għal korp diġà eżistenti li jkopri 
firxa usa’ ta’ raġunijiet ta’ 
diskriminazzjoni. Jekk il-kompiti skont l-
Artikolu 5 se jiġu koperti billi jitwessa’ l-
mandat ta’ korp jew struttura diġà eżistenti, 
l-Istat Membru għandu jiżgura allokazzjoni 
biżżejjed ta’ riżorsi lill-korp eżistenti għall-
prestazzjoni ta’ kompiti addizzjonali sabiex 
ikun żgurat li ma tiddgħajjifx il-
prestazzjoni tal-kompiti diġà eżistenti li 
għandhom dawn il-korpi.

(18) L-Istati Membri huma mħeġġa li 
jattribwixxu l-kompiti msemmija fl-
Artikolu 5 ta’ din id-Direttiva għal korp 
diġà eżistenti għall-promozzjoni tat-
trattament ugwali nnominat skont l-
Artikolu 13 tad-Direttiva 200/43/KE jew li 
jkopri firxa usa’ ta’ raġunijiet ta’ 
diskriminazzjoni. Jekk il-kompiti skont l-
Artikolu 5 se jiġu koperti billi jitwessa’ l-
mandat ta’ korp jew struttura diġà eżistenti, 
l-Istat Membru għandu jiżgura allokazzjoni 
biżżejjed ta’ riżorsi addizzjonali lill-korp 
eżistenti għall-prestazzjoni ta’ kompiti 
addizzjonali sabiex ikun żgurat il-
forniment effettiv u adegwat tal-
funzjonijiet kollha tal-korp u b’mod 
partikolari li ma tiddgħajjifx il-
prestazzjoni tal-kompiti diġà eżistenti li 
għandhom dawn il-korpi.

Or. en

Emenda 70
Minodora Cliveti

Proposta għal direttiva
Premessa 18a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
huma mħeġġa jistabbilixxu punti ta’ 
kuntatt b’informazzjoni u punti ta’ 
riferiment ċari u dettaljati għall-Istati 
Membri fir-rigward tal-iffaċilitar tal-
moviment liberu tal-ħaddiema.

Or. ro

Emenda 71
Ria Oomen-Ruijten
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Proposta għal direttiva
Premessa 18a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
huma mħeġġa jistabbilixxu netwerk 
Ewropew tal-punti ta’ kuntatt nazzjonali 
sabiex jiskambjaw l-aqwa prattiki u jtejbu 
l-kooperazzjoni fost l-Istati Membri fil-
faċilitazzjoni tal-moviment liberu tal-
ħaddiema. L-Istati Membri huma mħeġġa 
jistabbilixxu – ma’ pajjiżi ġirien –
netwerk, kumitat, korp jew 
organizzazzjoni bilaterali li jkollhom l-
għan li jagħtu pariri lill-ħaddiema 
transkonfinali u li jsolvu l-problemi 
tagħhom. Il-punti ta’ kuntatt nazzjonali u 
n-netwerks, kumitati, korpi jew 
organizzazzjonijiet bilaterali għandhom 
jikkooperaw mal-korpi u l-
organizzazzjonijiet responsabbli għall-
arranġamenti ta’ koordinazzjoni taħt ir-
Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
29 ta’ April 2004 dwar il-koordinazzjoni 
tas-sistemi tas-sigurtà soċjali.

Or. nl

Emenda 72
Ole Christensen
Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
il-promozzjoni ta’ sinerġiji ma’ għodod tal-
informazzjoni u tal-appoġġ li diġa jeżistu 
fil-livell ta’ Unjoni u għal dan il-għan, 
dawn għandhom jiżguraw li l-korpi 
eżistenti jew maħluqa ġodda jkunu konxji 
mis-servizzi eżistenti tal-informazzjoni u l-
assistenza, bħalma huma L-Ewropa 

(19) L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
il-promozzjoni ta’ sinerġiji ma’ għodod tal-
informazzjoni u tal-appoġġ li diġà jeżistu 
fil-livell ta’ Unjoni u għal dan il-għan, 
dawn għandhom jiżguraw li l-korpi 
eżistenti jew maħluqa ġodda jkunu konxji 
mis-servizzi eżistenti tal-informazzjoni u l-
assistenza, bħalma huma L-Ewropa 
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Tiegħek, SOLVIT, il-EURES, in-Netwerk 
Enterprise Europe u l-Punti ta’ Kuntatt 
Waħdieni, jużawhom u jikkoperaw 
magħhom.

Tiegħek, SOLVIT, il-EURES, in-Netwerk 
Enterprise Europe u l-Punti ta’ Kuntatt 
Waħdieni, jużawhom u jikkoperaw 
magħhom. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw ukoll li l-korpi eżistenti jew 
maħluqin ġodda jkunu konxji, jagħmlu 
użu u jikkooperaw mas-servizzi eżistenti 
ta’ informazzjoni u ta’ assistenza 
pprovduti mit-trade unions, l-
assoċjazzjonijiet, l-organizzazzjonijiet jew 
entitajiet legali oħrajn. 

Or. en

Emenda 73
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner
Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
il-promozzjoni ta’ sinerġiji ma’ għodod tal-
informazzjoni u tal-appoġġ li diġa jeżistu 
fil-livell ta’ Unjoni u għal dan il-għan, 
dawn għandhom jiżguraw li l-korpi 
eżistenti jew maħluqa ġodda jkunu konxji 
mis-servizzi eżistenti tal-informazzjoni u l-
assistenza, bħalma huma L-Ewropa 
Tiegħek, SOLVIT, il-EURES, in-Netwerk 
Enterprise Europe u l-Punti ta’ Kuntatt 
Waħdieni, jużawhom u jikkoperaw 
magħhom.

(19) L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
il-promozzjoni ta’ sinerġiji ma’ għodod tal-
konsulenza individwali u tal-informazzjoni 
u tal-appoġġ li diġà jeżistu fil-livell ta’ 
Unjoni u għal dan il-għan, dawn għandhom 
jiżguraw li l-korpi eżistenti jew maħluqa 
ġodda jkunu konxji mis-servizzi eżistenti 
tal-informazzjoni u l-assistenza, bħalma 
huma s-sħubiji transkonfinali tal-EURES 
għal ħaddiema u impjegaturi 
transkonfinali, L-Ewropa Tiegħek, 
SOLVIT, il-EURES, in-Netwerk 
Enterprise Europe u l-Punti ta’ Kuntatt 
Waħdieni, jużawhom u jikkoperaw 
magħhom.

Or. en

Emenda 74
Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) L-Istati Membri għandhom jiżguraw (19) L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
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il-promozzjoni ta’ sinerġiji ma’ għodod tal-
informazzjoni u tal-appoġġ li diġa jeżistu 
fil-livell tal-Unjoni u għal dan il-għan, 
dawn għandhom jiżguraw li l-korpi 
eżistenti jew maħluqa ġodda jkunu konxji 
mis-servizzi eżistenti tal-informazzjoni u l-
assistenza, bħalma huma L-Ewropa 
Tiegħek, SOLVIT, il-EURES, in-Netwerk 
Enterprise Europe u l-Punti ta’ Kuntatt 
Waħdieni, jużawhom u jikkoperaw 
magħhom.

il-promozzjoni ta’ sinerġiji ma’ għodod tal-
informazzjoni u tal-appoġġ li diġá jeżistu 
fil-livell tal-Unjoni u għal dan il-għan, 
dawn għandhom jiżguraw li l-korpi 
eżistenti jew maħluqa ġodda jkunu konxji 
mis-servizzi eżistenti tal-informazzjoni u l-
assistenza, bħalma huma L-Ewropa 
Tiegħek, SOLVIT, il-EURES, in-Netwerk 
Enterprise Europe u l-Punti ta’ Kuntatt 
Waħdieni, jużawhom u jikkoperaw 
magħhom. Għandhom jiġu promossi wkoll 
il-kuntatt, il-koordinazzjoni u l-
kooperazzjoni bejn il-korpi rilevanti 
transkonfinali.

Or. nl

Emenda 75
Ole Christensen
Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) L-Istati Membri għandhom 
jippromwovu d-djalogu ma’ 
organizzazzjonijiet nongovernattivi u bejn 
is-sħab soċjali biex jindirizzaw u jiġġieldu 
l-forom differenti ta’ diskriminazzjoni 
abbażi ta’ nazzjonalità.

(20) L-Istati Membri għandhom 
jippromwovu d-djalogu bejn is-sħab 
soċjali u ma’ organizzazzjonijiet 
nongovernattivi biex jindirizzaw u 
jiġġieldu l-forom kollha ta’ 
diskriminazzjoni abbażi ta’ nazzjonalità.

Or. en

Emenda 76
Thomas Händel
Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) L-Istati Membri għandhom 
jippromwovu d-djalogu ma’
organizzazzjonijiet nongovernattivi u bejn 
is-sħab soċjali biex jindirizzaw u jiġġieldu 
l-forom differenti ta’ diskriminazzjoni 

(20) L-Istati Membri għandhom 
jippromwovu d-djalogu mas-sħab soċjali u
organizzazzjonijiet nongovernattivi biex 
jindirizzaw u jiġġieldu l-forom differenti 
ta’ diskriminazzjoni abbażi ta’ 
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abbażi ta’ nazzjonalità. nazzjonalità.

Or. de

Emenda 77
Edit Bauer, Milan Cabrnoch
Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) L-Istati Membri għandhom 
jippromwovu d-djalogu ma’ 
organizzazzjonijiet nongovernattivi u bejn 
is-sħab soċjali biex jindirizzaw u jiġġieldu 
l-forom differenti ta’ diskriminazzjoni 
abbażi ta’ nazzjonalità.

(20) L-Istati Membri għandhom 
jippromwovu d-djalogu mas-sħab soċjali u
ma’ organizzazzjonijiet nongovernattivi 
biex jindirizzaw u jiġġieldu l-forom 
differenti ta’ diskriminazzjoni abbażi ta’ 
nazzjonalità.

Or. en

Emenda 78
Phil Bennion
Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) L-Istati Membri għandom jagħmlu l-
informazzjoni dwar it-termini u l-
kundizzjonijiet tal-impjiegi disponibbli 
aktar fil-wisa’ għal ħaddiema minn Stati 
Membri oħra u għall-impjegaturi u għal 
partijiet interessati oħra.

imħassar

Or. en

Emenda 79
Birgit Sippel, Jutta Steinruck
Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) L-Istati Membri għandom jagħmlu l-
informazzjoni dwar it-termini u l-
kundizzjonijiet tal-impjiegi disponibbli 
aktar fil-wisa’ għal ħaddiema minn Stati 
Membri oħra u għall-impjegaturi u għal 

(21) L-Istati Membri għandhom jagħmlu l-
informazzjoni dwar it-termini u l-
kundizzjonijiet tal-impjiegi disponibbli 
aktar fil-wisa’ għal ħaddiema minn Stati 
Membri oħra u għall-impjegaturi u għal 



PE519.521v02-00 32/85 AM\1004217MT.doc

MT

partijiet interessati oħra. partijiet interessati oħra. Dritt bħal dan 
għandu jkun gawdut mingħajr 
diskriminazzjoni minn ħaddiema 
permanenti, staġjonali u tal-fruntiera u 
minn dawk li jwettqu l-attivitajiet 
tagħhom għall-iskop li jipprovdu servizzi. 
L-informazzjoni pprovduta għandha wkoll 
tkopri lil dawk il-persuni fittizji li jaħdmu 
għal rashom jew il-persuni fittizji 
ppostjati, sabiex tgħinhom igawdu d-
drittijiet tagħhom u tipproteġi l-ħaddiema 
l-aktar vulnerabbli.

Or. en

Emenda 80
Marije Cornelissen
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) L-Istati Membri għandom jagħmlu l-
informazzjoni dwar it-termini u l-
kundizzjonijiet tal-impjiegi disponibbli 
aktar fil-wisa’ għal ħaddiema minn Stati 
Membri oħra u għall-impjegaturi u għal 
partijiet interessati oħra.

(21) L-Istati Membri għandhom jagħmlu
kull informazzjoni rilevanti dwar l-
akkomodazzjoni, is-sigurtà fil-kura tas-
saħħa, il-vantaġġi u d-disinċentivi fiskali 
soċjali għas-sieħeb jew is-sieħba tal-
ħaddiem, it-taxxa u l-benefiċċji li 
għandhom x’jaqsmu mal-kura tat-tfal u 
d-drittijiet tal-pensjonijiet, disponibbli 
aktar fil-wisa’ u faċilment aċċessibbli 
f’lingwi rilevanti għal ħaddiema minn Stati 
Membri oħra u għal impjegaturi u għal 
partijiet interessati oħra. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li korsijiet għat-
tagħlim tal-lingwi bi prezz li jintlaħaq 
ikunu disponibbli għall-ħaddiema u l-
familji tagħhom.

Or. en

Emenda 81
Thomas Händel
Proposta għal direttiva
Premessa 21
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) L-Istati Membri għandom jagħmlu l-
informazzjoni dwar it-termini u l-
kundizzjonijiet tal-impjiegi disponibbli 
aktar fil-wisa’ għal ħaddiema minn Stati 
Membri oħra u għall-impjegaturi u għal 
partijiet interessati oħra.

(21) L-Istati Membri għandhom jagħmlu,
l-informazzjoni dwar it-termini u l-
kundizzjonijiet tal-impjiegi u l-
informazzjoni rilevanti kollha dwar l-
akkomodazzjoni, l-assigurazzjoni tas-
saħħa, il-krediti tat-taxxa u l-benefiċċji 
soċjali, disponibbli aktar fil-wisa’ għal 
ħaddiema minn Stati Membri oħra u għall-
impjegaturi u għal partijiet interessati oħra, 
fil-lingwi rispettivi.

Or. de

Emenda 82
Jutta Steinruck
Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) L-Istati Membri għandom jagħmlu l-
informazzjoni dwar it-termini u l-
kundizzjonijiet tal-impjiegi disponibbli 
aktar fil-wisa’ għal ħaddiema minn Stati 
Membri oħra u għall-impjegaturi u għal 
partijiet interessati oħra.

(21) L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li l-informazzjoni dwar it-termini u l-
kundizzjonijiet tal-impjiegi kif ukoll dwar 
il-konformità tagħhom tkun disponibbli 
aktar fil-wisa’ għal ħaddiema minn Stati 
Membri oħra u għall-impjegaturi u għal 
partijiet interessati oħra. L-Istati Membri 
għandhom jipprovdu, fuq talba, 
informazzjoni simili lil dawk iċ-ċittadini 
tagħhom stess li jixtiequ jibbenefikaw 
mid-dritt li jiċċaqilqu b’mod liberu lejn 
Stat Membru ieħor.

Or. de

Emenda 83
Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) L-Istati Membri għandom jagħmlu l-
informazzjoni dwar it-termini u l-

(21) L-Istati Membri għandhom jagħmlu l-
informazzjoni dwar it-termini u l-



PE519.521v02-00 34/85 AM\1004217MT.doc

MT

kundizzjonijiet tal-impjiegi disponibbli 
aktar fil-wisa’ għal ħaddiema minn Stati 
Membri oħra u għall-impjegaturi u għal 
partijiet interessati oħra.

kundizzjonijiet tal-impjiegi disponibbli 
aktar fil-wisa’ għal ħaddiema u ħaddiema 
transkonfinali minn Stati Membri oħra u 
għall-impjegaturi u għal partijiet interessati 
oħra. Il-ħaddiema, b’mod partikolari, 
għandhom ikunu infurmati bid-drittijiet u 
l-obbligi tagħhom b’konnessjoni mal-
migrazzjoni, l-immigrazzjoni u x-xogħol 
transkonfinali.

Or. nl

Emenda 84
Ole Christensen
Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) L-Istati Membri għandom jagħmlu l-
informazzjoni dwar it-termini u l-
kundizzjonijiet tal-impjiegi disponibbli 
aktar fil-wisa’ għal ħaddiema minn Stati 
Membri oħra u għall-impjegaturi u għal
partijiet interessati oħra.

(21) L-Istati Membri għandhom jagħmlu l-
informazzjoni dwar it-termini u l-
kundizzjonijiet tal-impjiegi disponibbli 
aktar fil-wisa’ għal ħaddiema minn Stati 
Membri oħra u għall-impjegaturi, it-trade 
unions u partijiet interessati oħra.

Or. en

Emenda 85
Edit Bauer, Milan Cabrnoch
Proposta għal direttiva
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu, fuq bażi ta’ talba, 
informazzjoni dwar id-drittijiet tal-UE 
dwar il-moviment liberu taċ-ċittadini 
tagħha stess li jixtiequ jgawdu d-dritt li 
jiċċaqilqu b’mod liberu lejn Stat Membru 
ieħor. Fil-faċilitazzjoni tal-fluss u l-
iskambju ta’ informazzjoni mingħajr 
xkiel, l-Istati Membri huma mħeġġa 
jużaw in-netwerk Ewropew ta’ punti ta’ 
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kuntatt nazzjonali.

Or. en

Emenda 86
Jutta Steinruck
Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) L-Istati Membri għandhom
jistabilixxu kif jingħata aċċess faċli għal 
informazzjoni rilevanti lill-impjegaturi, lill-
ħaddiema u lil persuni oħra dwar id-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva u d-
dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolament
(UE) Nru 492/2011. Din l-informazzjoni 
għandha tkun aċċessibbli faċilment b’L-
Ewropa Tiegħek u l-EURES.

(22) L-Istati Membri għandhom
jistabbilixxu kif jingħata aċċess faċli għal 
informazzjoni rilevanti lill-impjegaturi, lill-
ħaddiema u lil persuni oħra dwar id-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva u d-
dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolament
(UE) Nru 492/2011, kif ukoll fir-rigward 
tal-istrutturi responsabbli għall-kompiti 
msemmija fl-Artikolu 5. Din l-
informazzjoni għandha tkun faċilment
aċċessibbli minn L-Ewropa Tiegħek u l-
EURES.

Or. de

Emenda 87
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) L-Istati Membri għandhom
jistabilixxu kif jingħata aċċess faċli għal 
informazzjoni rilevanti lill-impjegaturi, lill-
ħaddiema u lil persuni oħra dwar id-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva u d-
dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolament
(UE) Nru 492/2011. Din l-informazzjoni 
għandha tkun aċċessibbli faċilment b’L-
Ewropa Tiegħek u l-EURES.

(22) L-Istati Membri għandhom
jistabbilixxu kif jingħata aċċess faċli għal 
informazzjoni rilevanti lill-impjegaturi, lill-
ħaddiema u lil persuni oħra dwar id-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva u d-
dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolament
(UE) Nru 492/2011, inkluż informazzjoni 
dwar l-istituzzjonijiet inkarigati biex 
iwettqu l-kompiti msemmija fl-Artikolu 5. 
Din l-informazzjoni għandha tkun 
aċċessibbli faċilment b’L-Ewropa Tiegħek 
u l-EURES.
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Or. pl

Emenda 88
Edit Bauer, Milan Cabrnoch
Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) L-Istati Membri għandhom
jistabilixxu kif jingħata aċċess faċli għal 
informazzjoni rilevanti lill-impjegaturi, lill-
ħaddiema u lil persuni oħra dwar id-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva u d-
dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolament
(UE) Nru 492/2011. Din l-informazzjoni 
għandha tkun faċilment aċċessibbli b’L-
Ewropa Tiegħek u l-EURES.

(22) L-Istati Membri għandhom
jistabbilixxu kif jingħata aċċess faċli għal 
informazzjoni rilevanti lill-impjegaturi, lill-
ħaddiema u lil persuni oħra dwar id-
dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) 
Nru 492/2011, inkluż informazzjoni dwar 
l-istituzzjonijiet li huma attribwiti 
għalihom il-kompiti msemmija fl-
Artikolu 5. Din l-informazzjoni għandha 
tkun faċilment aċċessibbli b’L-Ewropa 
Tiegħek u l-EURES.

Or. en

Emenda 89
Ole Christensen
Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) L-Istati Membri għandhom
jistabilixxu kif jingħata aċċess faċli għal 
informazzjoni rilevanti lill-impjegaturi, 
lill-ħaddiema u lil persuni oħra dwar id-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva u d-
dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolament
(UE) Nru 492/2011. Din l-informazzjoni 
għandha tkun faċilment aċċessibbli b’L-
Ewropa Tiegħek u l-EURES.

(22) L-Istati Membri għandhom
jistabbilixxu kif jingħata aċċess faċli għal 
informazzjoni lill-impjegaturi, lit-trade 
unions, lill-ħaddiema u lil partijiet 
interessati oħra dwar id-dispożizzjonijiet 
ta’ din id-Direttiva u d-dispożizzjonijiet 
tar-Regolament (UE) Nru 492/2011. Din l-
informazzjoni għandha tkun faċilment 
aċċessibbli b’L-Ewropa Tiegħek u l-
EURES.

Or. en

Emenda 90
Minodora Cliveti
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Proposta għal direttiva
Premessa 22a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-uffiċjali responsabbli għall-
applikazzjoni tar-Regolament (UE) 
Nru 492/2011 u ta’ din id-Direttiva jkunu 
mħarrġa fuq bażi komuni għall-Istati 
Membri kollha.

Or. ro

Emenda 91
Traian Ungureanu
Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Din id-Direttiva tistabbilixxi r-
rekwiżiti minimi, u għalhekk tagħti l-
għażla lill-Istati Membri li jdaħħlu jew 
iżommu dispożizzjonijiet aktar favorevoli. 
L-Istati Membri jistgħu wkoll iwessgħu l-
kompetenzi tal-organizzazzjonijiet fdati 
bil-kompiti relatati mal-ħarsien tal-
ħaddiema migranti tal-Unjoni mid-
diskriminazzjoni abbażi ta’ nazzjonalità 
sabiex ikun kopert id-dritt għal trattament 
ugwali mingħajr diskriminazzjoni abbażi 
ta’ nazzjonalità taċ-ċittadini kollha tal-
Unjoni u l-membri tal-familja tagħhom li 
jeżerċitaw id-dritt tagħhom tal-moviment 
liberu, kif inhu minqux fl-Artikolu 21 tat-
TFUE u fid-Direttiva 2004/38/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
29 ta’ April 2004 dwar id-drittijiet taċ-
ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-
familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu 
liberament fit-territorju tal-Istati Membri. 
L-implimentazzjoni tad-Direttiva preżenti 
ma għandhiex isservi biex tiġġustifika xi 
rigressjoni fir-rigward tas-sitwazzjoni li 
diġà teżisti f’kull Stat Membru.

(23) Din id-Direttiva tistabbilixxi r-
rekwiżiti minimi, u għalhekk tagħti l-
għażla lill-Istati Membri li jdaħħlu jew 
iżommu dispożizzjonijiet aktar favorevoli.
Madankollu, l-introduzzjoni jew iż-żamma 
ta’ dispożizzjonijiet aktar favorevoli 
għandha tkun proporzjonata mar-realtà 
soċjoekonomika tal-Istat Membru. Għal 
dan il-għan, il-Kummissjoni għandha 
tintroduċi sett ta’ kriterji u metodoloġija, 
biex tippreżenta ġustifikazzjoni sħiħa 
b’mod ċar u trasparenti, sostanzjata 
b’argumenti u dejta konvinċenti, inklużi l-
indikaturi soċjoekonomiċi rilevanti 
kollha, li wasslu għall-konklużjoni li 
dawk id-dispożizzjonijiet huma meħtieġa. 
Il-kriterji u l-metodoloġija għandhom 
ikunu applikabbli għall-Istati Membri 
kollha. L-Istati Membri jistgħu wkoll 
iwessgħu l-kompetenzi tal-
organizzazzjonijiet fdati bil-kompiti relatati 
mal-ħarsien tal-ħaddiema migranti tal-
Unjoni mid-diskriminazzjoni abbażi ta’ 
nazzjonalità sabiex ikun kopert id-dritt għal 
trattament ugwali mingħajr 
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diskriminazzjoni abbażi ta’ nazzjonalità 
taċ-ċittadini kollha tal-Unjoni u l-membri 
tal-familja tagħhom li jeżerċitaw id-dritt 
tagħhom tal-moviment liberu, kif inhu 
minqux fl-Artikolu 21 tat-TFUE u fid-
Direttiva 2004/38/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tad-
29 ta’ April 2004 dwar id-drittijiet taċ-
ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-
familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu 
liberament fit-territorju tal-Istati Membri. 
L-implimentazzjoni tad-Direttiva preżenti 
ma għandhiex isservi biex tiġġustifika xi 
rigressjoni fir-rigward tas-sitwazzjoni li 
diġà teżisti f’kull Stat Membru.

Or. en

Emenda 92
Marije Cornelissen
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Din id-Direttiva tistabbilixxi r-
rekwiżiti minimi, u għalhekk tagħti l-
għażla lill-Istati Membri li jdaħħlu jew 
iżommu dispożizzjonijiet aktar favorevoli. 
L-Istati Membri jistgħu wkoll iwessgħu l-
kompetenzi tal-organizzazzjonijiet fdati 
bil-kompiti relatati mal-ħarsien tal-
ħaddiema migranti tal-Unjoni mid-
diskriminazzjoni abbażi ta’ nazzjonalità 
sabiex ikun kopert id-dritt għal trattament 
ugwali mingħajr diskriminazzjoni abbażi 
ta’ nazzjonalità taċ-ċittadini kollha tal-
Unjoni u l-membri tal-familja tagħhom li 
jeżerċitaw id-dritt tagħhom tal-moviment 
liberu, kif inhu minqux fl-Artikolu 21 tat-
TFUE u fid-Direttiva 2004/38/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
29 ta’ April 2004 dwar id-drittijiet taċ-
ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-
familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu 
liberament fit-territorju tal-Istati Membri.
L-implimentazzjoni tad-Direttiva preżenti 

(23) Din id-Direttiva tistabbilixxi r-
rekwiżiti minimi, u għalhekk tagħti l-
għażla lill-Istati Membri li jdaħħlu jew 
iżommu dispożizzjonijiet aktar favorevoli. 
L-Istati Membri jistgħu u huma mħeġġa li 
jwessgħu l-ambitu personali ta’ din id-
direttiva għall-persuni kollha li jaħdmu fi 
Stat Membru ieħor fl-Unjoni Ewropea u 
l-familji tagħhom irrispettivament mill-
istatus tagħhom. L-Istati Membri jistgħu
wkoll iwessgħu l-kompetenzi tal-
organizzazzjonijiet fdati bil-kompiti relatati 
mal-ħarsien tal-ħaddiema migranti tal-
Unjoni mid-diskriminazzjoni abbażi ta’ 
nazzjonalità sabiex ikun kopert id-dritt għal 
trattament ugwali mingħajr 
diskriminazzjoni abbażi ta’ nazzjonalità 
taċ-ċittadini kollha tal-Unjoni u l-membri 
tal-familja tagħhom li jeżerċitaw id-dritt 
tagħhom tal-moviment liberu, kif inhu 
minqux fl-Artikolu 21 tat-TFUE u fid-
Direttiva 2004/38/KE tal-Parlament 
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ma għandhiex isservi biex tiġġustifika xi 
rigressjoni fir-rigward tas-sitwazzjoni li 
diġà teżisti f’kull Stat Membru.

Ewropew u tal-Kunsill tad-
29 ta’ April 2004 dwar id-drittijiet taċ-
ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-
familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu 
liberament fit-territorju tal-Istati Membri.
L-implimentazzjoni tad-Direttiva preżenti 
ma għandhiex isservi biex tiġġustifika xi 
rigressjoni fir-rigward tas-sitwazzjoni li 
diġà teżisti f’kull Stat Membru.

Or. en

Emenda 93
Ole Christensen
Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Din id-Direttiva tistabbilixxi r-
rekwiżiti minimi, u għalhekk tagħti l-
għażla lill-Istati Membri li jdaħħlu jew 
iżommu dispożizzjonijiet aktar favorevoli. 
L-Istati Membri jistgħu wkoll iwessgħu l-
kompetenzi tal-organizzazzjonijiet fdati 
bil-kompiti relatati mal-ħarsien tal-
ħaddiema migranti tal-Unjoni mid-
diskriminazzjoni abbażi ta’ nazzjonalità 
sabiex ikun kopert id-dritt għal trattament 
ugwali mingħajr diskriminazzjoni abbażi 
ta’ nazzjonalità taċ-ċittadini kollha tal-
Unjoni u l-membri tal-familja tagħhom li 
jeżerċitaw id-dritt tagħhom tal-moviment 
liberu, kif inhu minqux fl-Artikolu 21 tat-
TFUE u fid-Direttiva 2004/38/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
29 ta’ April 2004 dwar id-drittijiet taċ-
ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-
familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu 
liberament fit-territorju tal-Istati Membri. 
L-implimentazzjoni tad-Direttiva preżenti 
ma għandhiex isservi biex tiġġustifika xi 
rigressjoni fir-rigward tas-sitwazzjoni li 
diġà teżisti f’kull Stat Membru.

(23) Din id-Direttiva tistabbilixxi r-
rekwiżiti minimi, u għalhekk tagħti l-
għażla lill-Istati Membri li jdaħħlu jew 
iżommu dispożizzjonijiet aktar favorevoli. 
L-Istati Membri jistgħu wkoll iwessgħu l-
kompetenzi tal-organizzazzjonijiet fdati 
bil-kompiti relatati mal-ħarsien tal-
ħaddiema migranti u mobbli tal-Unjoni 
mid-diskriminazzjoni abbażi ta’ 
nazzjonalità sabiex ikun kopert id-dritt għal 
trattament ugwali mingħajr 
diskriminazzjoni abbażi ta’ nazzjonalità 
taċ-ċittadini kollha tal-Unjoni u l-membri 
tal-familja tagħhom li jeżerċitaw id-dritt 
tagħhom tal-moviment liberu, kif inhu 
minqux fl-Artikolu 21 tat-TFUE u fid-
Direttiva 2004/38/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tad-
29 ta’ April 2004 dwar id-drittijiet taċ-
ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-
familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu 
liberament fit-territorju tal-Istati Membri.
L-implimentazzjoni tad-Direttiva preżenti 
ma għandhiex isservi biex tiġġustifika xi 
rigressjoni fir-rigward tas-sitwazzjoni li 
diġà teżisti f’kull Stat Membru.

Or. en
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Emenda 94
Edit Bauer, Milan Cabrnoch
Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Din id-Direttiva tistabbilixxi r-
rekwiżiti minimi, u għalhekk tagħti l-
għażla lill-Istati Membri li jdaħħlu jew 
iżommu dispożizzjonijiet aktar favorevoli. 
L-Istati Membri jistgħu wkoll iwessgħu l-
kompetenzi tal-organizzazzjonijiet fdati 
bil-kompiti relatati mal-ħarsien tal-
ħaddiema migranti tal-Unjoni mid-
diskriminazzjoni abbażi ta’ nazzjonalità 
sabiex ikun kopert id-dritt għal trattament 
ugwali mingħajr diskriminazzjoni abbażi 
ta’ nazzjonalità taċ-ċittadini kollha tal-
Unjoni u l-membri tal-familja tagħhom li 
jeżerċitaw id-dritt tagħhom tal-moviment 
liberu, kif inhu minqux fl-Artikolu 21 tat-
TFUE u fid-Direttiva 2004/38/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
29 ta’ April 2004 dwar id-drittijiet taċ-
ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-
familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu 
liberament fit-territorju tal-Istati Membri.
L-implimentazzjoni tad-Direttiva preżenti 
ma għandhiex isservi biex tiġġustifika xi 
rigressjoni fir-rigward tas-sitwazzjoni li 
diġà teżisti f’kull Stat Membru.

(23) Din id-Direttiva tistabbilixxi r-
rekwiżiti minimi, u għalhekk tagħti l-
għażla lill-Istati Membri li jdaħħlu jew 
iżommu dispożizzjonijiet aktar favorevoli. 
L-Istati Membri jistgħu wkoll iwessgħu l-
kompetenzi tal-organizzazzjonijiet fdati 
bil-kompiti relatati mal-ħarsien tal-
ħaddiema tal-UE li jaħdmu fi Stati 
Membri oħra mid-diskriminazzjoni abbażi 
ta’ nazzjonalità sabiex ikun kopert id-dritt 
għal trattament ugwali mingħajr 
diskriminazzjoni abbażi ta’ nazzjonalità 
taċ-ċittadini kollha tal-Unjoni u l-membri 
tal-familja tagħhom li jeżerċitaw id-dritt 
tagħhom tal-moviment liberu, kif inhu 
minqux fl-Artikolu 21 tat-TFUE u fid-
Direttiva 2004/38/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tad-
29 ta’ April 2004 dwar id-drittijiet taċ-
ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-
familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu 
liberament fit-territorju tal-Istati Membri.
L-implimentazzjoni tad-Direttiva preżenti 
ma għandhiex isservi biex tiġġustifika xi 
rigressjoni fir-rigward tas-sitwazzjoni li 
diġà teżisti f’kull Stat Membru.

Or. en

Emenda 95
Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Din id-Direttiva tistabbilixxi r-
rekwiżiti minimi, u għalhekk tagħti l-
għażla lill-Istati Membri li jdaħħlu jew 
iżommu dispożizzjonijiet aktar favorevoli. 

(23) Din id-Direttiva tistabbilixxi rekwiżiti
minimi, u għalhekk tagħti lill-Istati 
Membri l-alternattiva li jintroduċu jew 
iżommu dispożizzjonijiet iktar favorevoli. 
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L-Istati Membri jistgħu wkoll iwessgħu l-
kompetenzi tal-organizzazzjonijiet fdati 
bil-kompiti relatati mal-ħarsien tal-
ħaddiema migranti tal-Unjoni mid-
diskriminazzjoni abbażi ta’ nazzjonalità 
sabiex ikun kopert id-dritt għal trattament 
ugwali mingħajr diskriminazzjoni abbażi 
ta’ nazzjonalità taċ-ċittadini kollha tal-
Unjoni u l-membri tal-familja tagħhom li 
jeżerċitaw id-dritt tagħhom tal-moviment 
liberu, kif inhu minqux fl-Artikolu 21 tat-
TFUE u fid-Direttiva 2004/38/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
29 ta’ April 2004 dwar id-drittijiet taċ-
ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-
familja tagħhom biex jiċċaqalqu u jgħixu 
liberament fit-territorju tal-Istati Membri.
L-implimentazzjoni tad-Direttiva preżenti 
ma għandhiex isservi biex tiġġustifika xi 
rigressjoni fir-rigward tas-sitwazzjoni li 
diġà teżisti f’kull Stat Membru.

L-Istati Membri jistgħu wkoll iwessgħu l-
kompetenzi tal-organizzazzjonijiet fdati 
bil-kompiti relatati mal-ħarsien tal-
ħaddiema mobbli tal-Unjoni (inklużi l-
ħaddiema transkonfinali) mid-
diskriminazzjoni abbażi ta’ nazzjonalità 
sabiex ikun kopert id-dritt għal trattament 
ugwali mingħajr diskriminazzjoni abbażi 
ta’ nazzjonalità taċ-ċittadini kollha tal-
Unjoni u l-membri tal-familja tagħhom li 
jeżerċitaw id-dritt tagħhom tal-moviment 
liberu, kif inhu minqux fl-Artikolu 21 tat-
TFUE u fid-Direttiva 2004/38/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
29 ta’ April 2004 dwar id-drittijiet taċ-
ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-
familja tagħhom biex jiċċaqalqu u jgħixu 
liberament fit-territorju tal-Istati Membri.
L-implimentazzjoni tad-Direttiva preżenti 
ma għandhiex isservi biex tiġġustifika xi 
rigressjoni fir-rigward tas-sitwazzjoni li 
diġà teżisti f’kull Stat Membru.

Or. nl

Emenda 96
Edit Bauer, Milan Cabrnoch
Proposta għal direttiva
Premessa 24a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24a) L-Istati Membri għandhom ukoll 
jadottaw liġijiet, regolamenti u 
dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa 
biex ineħħu kull tip ta’ diskriminazzjoni 
u/jew ostaklu għat-trattament indaqs u l-
moviment liberu, kif stipulat fl-Artikolu 2.

Or. en

Emenda 97
Marije Cornelissen
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Premessa 26
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Wara li jkun skada biżżejjed iż-żmien 
għall-implimentazzjoni tad-Direttiva, il-
Kummisjoni għandha tħejji rapport dwar l-
implimentazzjoni tagħha, li b’mod 
partikolari jevalwa l-opportunità li 
tittressaq kull proposta meħtieġa bil-għan li 
jkun garantit infurzar aħjar tal-liġi tal-
Unjoni dwar il-moviment liberu.

(26) Wara li jkun skada biżżejjed iż-żmien 
għall-implimentazzjoni tad-Direttiva, il-
Kummisjoni għandha tħejji rapport dwar l-
implimentazzjoni tagħha, li b’mod 
partikolari jevalwa l-opportunità li 
tittressaq kull proposta meħtieġa bil-għan li 
jkun garantit infurzar aħjar tal-liġi tal-
Unjoni dwar il-moviment liberu. Din l-
evalwazzjoni għandu jkollha approċċ 
sensittiv għall-ugwaljanza bejn is-sessi.

Or. en

Emenda 98
Thomas Händel
Proposta għal direttiva
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet 
fundamentali u tosserva l-prinċipji 
rikonoxxuti mill-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, 
notevolment il-libertà fl-għażla tal-mestier 
u d-dritt għal xogħol (l-Artikolu 15), id-
dritt għal nondiskriminazzjoni (l-
Artikolu 21 u b’mod partikolari l-
Paragrafu 2 dwar in-nondiskriminazzjoni 
abbażi ta’ nazzjonalità), id-dritt għal 
negozjar kollettiv u azzjoni (l-Artikolu 28), 
kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti u xierqa (l-
Artikolu 31), id-dritt għal moviment liberu 
u residenza (l-Artikolu 45) u d-dritt għal 
rimedju effettiv u proċess ġust (l-
Artikolu 47). Din trid tiġi implimentata 
f’konformità ma’ dawn id-drittijiet u l-
prinċipji.

(27) Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet 
fundamentali u tosserva l-prinċipji 
rikonoxxuti mill-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, 
notevolment il-libertà ta’ għaqda u ta’ 
assoċjazzjoni (Artikolu 12), il-libertà fl-
għażla tal-mestier u d-dritt għal xogħol (l-
Artikolu 15), id-dritt għal 
nondiskriminazzjoni (l-Artikolu 21 u 
b’mod partikolari l-Paragrafu 2 dwar in-
nondiskriminazzjoni abbażi ta’ 
nazzjonalità), id-dritt għal negozjar 
kollettiv u azzjoni (l-Artikolu 28), id-dritt 
għall-protezzjoni mit-tkeċċija mhux 
ġustifikata (Artikolu 30), id-dritt għal
kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti u xierqa (l-
Artikolu 31), id-dritt għas-sigurtà soċjali u 
assistenza soċjali (Artikolu 34), id-dritt
għal moviment liberu u residenza (l-
Artikolu 45) u d-dritt għal rimedju effettiv 
u proċess ġust (l-Artikolu 47). Din trid tiġi 
implimentata f’konformità ma’ dawn id-
drittijiet u l-prinċipji.

Or. de
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Emenda 99
Marije Cornelissen
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet 
fundamentali u tosserva l-prinċipji 
rikonoxxuti mill-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, 
notevolment il-libertà fl-għażla tal-mestier 
u d-dritt għal xogħol (l-Artikolu 15), id-
dritt għal nondiskriminazzjoni (l-
Artikolu 21 u b’mod partikolari l-
Paragrafu 2 dwar in-nondiskriminazzjoni 
abbażi ta’ nazzjonalità), id-dritt għal 
negozjar kollettiv u azzjoni (l-Artikolu 28), 
kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti u xierqa (l-
Artikolu 31), id-dritt għal moviment liberu 
u residenza (l-Artikolu 45) u d-dritt għal 
rimedju effettiv u proċess ġust (l-
Artikolu 47). Din trid tiġi implimentata 
f’konformità ma’ dawn id-drittijiet u l-
prinċipji.

(27) Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet 
fundamentali u tosserva l-prinċipji 
rikonoxxuti mill-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, 
notevolment il-libertà fl-għażla tal-mestier 
u d-dritt għal xogħol (l-Artikolu 15), id-
dritt għal nondiskriminazzjoni (l-
Artikolu 21 u b’mod partikolari l-
Paragrafu 1 rigward in-
nondiskriminazzjoni abbażi tas-sess u l-
Paragrafu 2 dwar in-nondiskriminazzjoni 
abbażi ta’ nazzjonalità), id-dritt għal 
negozjar kollettiv u azzjoni (l-Artikolu 28), 
kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti u xierqa (l-
Artikolu 31), id-dritt għal moviment liberu 
u residenza (l-Artikolu 45) u d-dritt għal 
rimedju effettiv u proċess ġust (l-
Artikolu 47). Din trid tiġi implimentata 
f’konformità ma’ dawn id-drittijiet u l-
prinċipji.

Or. en

Emenda 100
Ole Christensen
Proposta għal direttiva
Premessa 27a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27a) Id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 
għandhom jirrispettaw il-mudelli 
differenti tas-suq tax-xogħol tal-Istati 
Membri, inklużi l-mudelli tas-suq tax-
xogħol regolati minn ftehimiet kollettivi;

Or. en

Emenda 101
Ole Christensen
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Din id-Direttiva tistabbilixxi 
dispożizzjonijiet li jħaffu l-applikazzjoni u 
l-infurzar uniformi fil-prattika tad-drittijiet 
li jagħtu l-Artikolu 45 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) 
u d-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 1 sa 10 
tar-Regolament (UE) Nru 492/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
5 ta’ April 2011 dwar il-moviment liberu 
tal-ħaddiema fi ħdan l-Unjoni.

Din id-Direttiva tistabbilixxi 
dispożizzjonijiet li jħaffu l-applikazzjoni u 
l-infurzar uniformi fil-prattika tad-drittijiet 
li jagħtu l-Artikolu 45 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) 
u d-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 1 sa 10 
tar-Regolament (UE) Nru 492/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
5 ta’ April 2011 dwar il-moviment liberu 
tal-ħaddiema fi ħdan l-Unjoni, inklużi l-
ħaddiema transkonfinali, skont il-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni, mingħajr 
diskriminazzjoni abbażi tar-residenza.

Or. en

Emenda 102
Marije Cornelissen, Jean Lambert
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Din id-Direttiva tistabbilixxi 
dispożizzjonijiet li jħaffu l-applikazzjoni u 
l-infurzar uniformi fil-prattika tad-drittijiet 
li jagħtu l-Artikolu 45 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) 
u d-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 1 sa 10 
tar-Regolament (UE) Nru 492/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
5 ta’ April 2011 dwar il-moviment liberu 
tal-ħaddiema fi ħdan l-Unjoni.

Din id-Direttiva tistabbilixxi 
dispożizzjonijiet li jħaffu l-applikazzjoni u 
l-infurzar uniformi fil-prattika tad-drittijiet
għall-ħaddiema u l-familji tagħhom li
jiċċaqilqu fl-Unjoni, inklużi dawk li jagħtu 
l-Artikolu 45 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) 
u d-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 1 sa 10 
tar-Regolament (UE) Nru 492/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
5 ta’ April 2011 dwar il-moviment liberu 
tal-ħaddiema fi ħdan l-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-direttiva tipprovdi strument biex tgħin lill-ħaddiema jinfurzaw u jitolbu d-drittijiet 
tagħhom. Għandha timmira lejn l-indirizzar ta’ dan għall-ħaddiema kollha li jiffaċċjaw dawn 
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il-problemi irrispettivament mill-istatus tagħhom, u għalhekk huwa meħtieġ li l-ambitu 
personali jitwessa’. Sabiex ikollok l-istrumenti ta’ appoġġ ta’ din id-direttiva għal dawk il-
problemi u d-diskriminazzjonijiet li tiffaċċja bħala ħaddiem migrant jew mobbli.

Emenda 103
Marije Cornelissen
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-
impjieg, b’mod partikolari fejn jidħlu r-
rimunerazzjoni u t-tkeċċija;

(b) il-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-
impjieg, b’mod partikolari fejn jidħlu n-
nondiskriminazzjoni fuq kwalunkwe bażi, 
ir-rimunerazzjoni u t-tkeċċija;

Or. en

Emenda 104
Ole Christensen
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-
impjieg, b’mod partikolari fejn jidħlu r-
rimunerazzjoni u t-tkeċċija;

(b) il-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-
impjieg, b’mod partikolari fejn jidħlu r-
rimunerazzjoni, it-tkeċċija u s-saħħa u s-
sikurezza fuq il-post tax-xogħol;

Or. en

Emenda 105
Jutta Steinruck
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-
impjieg, b’mod partikolari fejn jidħlu r-
rimunerazzjoni u t-tkeċċija;

(b) il-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-
impjieg, b’mod partikolari fejn jidħlu r-
rimunerazzjoni, il-ftehimiet kollettivi u t-
tkeċċija;

Or. de
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Emenda 106
Marije Cornelissen
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) id-drittijiet fuq il-post tax-xogħol;

Or. en

Emenda 107
Marije Cornelissen
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) is-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-
xogħol

Or. en

Emenda 108
Marije Cornelissen
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-aċċess għall-vantaġġi soċjali u fiskali; (c) l-aċċess għall-vantaġġi soċjali u fiskali
inkluża s-sigurtà soċjali;

Or. en

Emenda 109
Thomas Händel
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) l-aċċess għas-sigurtà soċjali.

Or. de
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Emenda 110
Marije Cornelissen
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) l-aċċess għas-sigurtà soċjali, inkluża 
l-kura tas-saħħa;

Or. en

Emenda 111
Marije Cornelissen
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) is-sħubija fi trade unions; (d) is-sħubija fi trade unions u korpi oħra 
relatati max-xogħol;

Or. en

Emenda 112
Thomas Händel
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) is-sħubija fi trade unions; (d) is-sħubija fi trade unions kif ukoll in-
negozjar kollettiv u l-azzjoni.

Or. de

Emenda 113
Jutta Steinruck, Birgit Sippel
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-aċċess għat-taħriġ; (e) id-dritt għat-taħriġ;

Or. en
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Emenda 114
Thomas Händel
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-aċċess għat-taħriġ; (e) l-aċċess għat-taħriġ u t-taħriġ 
vokazzjonali kontinwu.

Or. de

Emenda 115
Marije Cornelissen
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) l-aċċess għall-edukazzjoni għat-tfal tal-
ħaddiema.

(g) l-aċċess ghall-edukazzjoni li tinkludi l-
edukazzjoni bikrija u s-servizz tal-kura 
tat-tfal għat-tfal tal-ħaddiema.

Or. en

Emenda 116
Jutta Steinruck, Birgit Sippel
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) l-aċċess għal servizzi ta’ impjieg;

Or. en

Emenda 117
Jutta Steinruck
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) servizzi u programmi li jippromwovu 
l-integrazzjoni u l-mobilità

Or. de
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Emenda 118
Jutta Steinruck, Birgit Sippel
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt gb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(gb) id-dritt għall-protezzjoni soċjali;

Or. en

Emenda 119
Marije Cornelissen, Jean Lambert
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva għandha tapplika għaċ-
ċittadini kollha tal-Unjoni li għall-iskop 
tax-xogħol jiċċaqilqu jew jgħixu fi Stat 
Membru ieħor u għall-membri tal-familja 
tagħhom.

Or. en

Emenda 120
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner
Proposta għal direttiva
Artikolu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2a
Din id-Direttiva tikkonċerna ħaddiema li 
jagħmlu użu mil-libertà ta’ moviment 
għall-ħaddiema, inklużi ħaddiema 
permanenti, staġjonali u tal-fruntieri u 
dawk li jwettqu l-attivitajiet tagħhom bil-
għan jipprovdu servizzi. Il-ħaddiema li 
jaħdmu għal rashom fittizji u jew dawk 
ippostjati fittizji għandhom ikunu koperti 
wkoll.

Or. en
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Emenda 121
Heinz K. Becker
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
proċeduri ġudizzjarji u/jew amministrattivi, 
inkluż proċeduri ta’ konċiljazzjoni fejn 
jidhrilhom li jkunu xierqa, għall-infurzar 
tal-obbligi skont l-Artikolu 45 tat-Trattat u 
l-Artikoli 1 sa 10 tar-Regolament (UE) 
Nru 492/2011, ikunu disponibbli għall-
ħaddiema kollha u l-membri tal-familji 
tagħhom li jqisu li jkunu batew jew qed 
ibatu minn restrizzjonijiet mhux ġustifikati 
għad-dritt tagħhom tal-moviment liberu 
jew li jqisu ruħhom offiżi minħabba li ma 
jkunx ġie applikat għalihom il-prinċipju 
tat-trattament ugwali, anke wara li tintemm 
ir-relazzjoni fiha tkun seħħet l-allegata 
diskriminazzjoni.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
proċeduri ġudizzjarji u/jew amministrattivi, 
inkluż proċeduri ta’ konċiljazzjoni fejn 
jidhrilhom li jkunu xierqa, għall-infurzar 
tal-obbligi skont l-Artikolu 45 tat-Trattat u 
l-Artikoli 1 sa 10 tar-Regolament (UE) 
Nru 492/2011, ikunu disponibbli għall-
ħaddiema kollha u l-membri tal-familji 
tagħhom li jqisu li jkunu batew jew qed 
ibatu minn restrizzjonijiet mhux ġustifikati 
għad-dritt tagħhom tal-moviment liberu 
jew li jqisu ruħhom offiżi minħabba li ma 
jkunx ġie applikat għalihom il-prinċipju 
tat-trattament ugwali, anke wara li tintemm 
ir-relazzjoni li fiha tkun seħħet l-allegata 
diskriminazzjoni. Iqis li huwa essenzjali li 
l-ħaddiema jiġu pprovduti b’payslips 
komprensibbli u li jinftiehmu kif ukoll 
rekords tal-ħin tax-xogħol.

Or. de

Emenda 122
Marije Cornelissen
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
proċeduri ġudizzjarji u/jew amministrattivi, 
inkluż proċeduri ta’ konċiljazzjoni fejn 
jidhrilhom li jkunu xierqa, għall-infurzar 
tal-obbligi skont l-Artikolu 45 tat-Trattat u 
l-Artikoli 1 sa 10 tar-Regolament (UE) 
Nru 492/2011, ikunu disponibbli għall-
ħaddiema kollha u l-membri tal-familji 
tagħhom li jqisu li jkunu batew jew qed 
ibatu minn restrizzjonijiet mhux ġustifikati 
għad-dritt tagħhom tal-moviment liberu 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
proċeduri ġudizzjarji u/jew amministrattivi, 
inkluż proċeduri ta’ konċiljazzjoni fejn 
jidhrilhom li jkunu xierqa, għall-infurzar 
tal-obbligi relatati mal-moviment liberu 
inkluż skont l-Artikoli 45 u 49 tat-Trattat u 
l-Artikoli 1 sa 10 tar-Regolament (UE) 
Nru 492/2011, ikunu disponibbli għall-
ħaddiema kollha u l-membri tal-familji 
tagħhom irrispettivament mill-istatus 
tagħhom li jqisu li jkunu batew jew qed 
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jew li jqisu ruħhom offiżi minħabba li ma 
jkunx ġie applikat għalihom il-prinċipju 
tat-trattament ugwali, anke wara li tintemm 
ir-relazzjoni fiha tkun seħħet l-allegata 
diskriminazzjoni.

ibatu minn diskriminazzjoni jew
restrizzjonijiet mhux ġustifikati għad-dritt 
tagħhom tal-moviment liberu jew li jqisu 
ruħhom offiżi minħabba li ma jkunx ġie 
applikat għalihom il-prinċipju tat-
trattament ugwali, anke wara li tintemm ir-
relazzjoni li fiha tkun seħħet l-allegata 
diskriminazzjoni.

Or. en

Emenda 123
Jean-Pierre Audy
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
proċeduri ġudizzjarji u/jew amministrattivi, 
inkluż proċeduri ta’ konċiljazzjoni fejn 
jidhrilhom li jkunu xierqa, għall-infurzar 
tal-obbligi skont l-Artikolu 45 tat-Trattat u 
l-Artikoli 1 sa 10 tar-Regolament (UE) 
Nru 492/2011, ikunu disponibbli għall-
ħaddiema kollha u l-membri tal-familji 
tagħhom li jqisu li jkunu batew jew qed 
ibatu minn restrizzjonijiet mhux ġustifikati 
għad-dritt tagħhom tal-moviment liberu 
jew li jqisu ruħhom offiżi minħabba li ma 
jkunx ġie applikat għalihom il-prinċipju 
tat-trattament ugwali, anke wara li tintemm 
ir-relazzjoni fiha tkun seħħet l-allegata 
diskriminazzjoni.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
proċeduri ġudizzjarji u/jew amministrattivi, 
inkluż proċeduri ta’ konċiljazzjoni fejn 
jidhrilhom li jkunu xierqa, għall-infurzar 
tal-obbligi skont l-Artikolu 45 tat-Trattat u 
l-Artikoli 1 sa 10 tar-Regolament (UE) 
Nru 492/2011, ikunu disponibbli għall-
ħaddiema kollha u l-membri tal-familji 
tagħhom li, f’sitwazzjoni regolari, iqisu li 
jkunu batew jew qed ibatu minn 
restrizzjonijiet mhux ġustifikati għad-dritt 
tagħhom tal-moviment liberu jew li jqisu 
ruħhom offiżi minħabba li ma jkunx ġie 
applikat għalihom il-prinċipju tat-
trattament ugwali, anke wara li tintemm ir-
relazzjoni fiha tkun seħħet l-allegata 
diskriminazzjoni.

Or. fr

Emenda 124
Ole Christensen
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
proċeduri ġudizzjarji u/jew amministrattivi, 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
proċeduri ġudizzjarji u/jew amministrattivi, 
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inkluż proċeduri ta’ konċiljazzjoni fejn 
jidhrilhom li jkunu xierqa, għall-infurzar 
tal-obbligi skont l-Artikolu 45 tat-Trattat u 
l-Artikoli 1 sa 10 tar-Regolament (UE) 
Nru 492/2011, ikunu disponibbli għall-
ħaddiema kollha u l-membri tal-familji 
tagħhom li jqisu li jkunu batew jew qed 
ibatu minn restrizzjonijiet mhux ġustifikati 
għad-dritt tagħhom tal-moviment liberu 
jew li jqisu ruħhom offiżi minħabba li ma 
jkunx ġie applikat għalihom il-prinċipju 
tat-trattament ugwali, anke wara li tintemm 
ir-relazzjoni fiha tkun seħħet l-allegata 
diskriminazzjoni.

inkluż proċeduri ta’ konċiljazzjoni fejn 
jidhrilhom li jkunu xierqa, għall-infurzar 
tal-obbligi skont l-Artikolu 45 tat-Trattat u 
l-Artikoli 1 sa 10 tar-Regolament (UE) 
Nru 492/2011, ikunu disponibbli għall-
ħaddiema kollha u l-membri tal-familji 
tagħhom li jqisu li jkunu batew jew qed 
ibatu minn restrizzjonijiet mhux ġustifikati, 
inklużi każijiet ta’ tassazzjoni doppja,
għad-dritt tagħhom tal-moviment liberu 
jew li jqisu ruħhom offiżi minħabba li ma 
jkunx ġie applikat għalihom il-prinċipju 
tat-trattament ugwali, anke wara li tintemm 
ir-relazzjoni li fiha tkun seħħet l-allegata 
diskriminazzjoni.

Or. en

Emenda 125
Thomas Händel
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
proċeduri ġudizzjarji u/jew amministrattivi, 
inkluż proċeduri ta’ konċiljazzjoni fejn 
jidhrilhom li jkunu xierqa, għall-infurzar 
tal-obbligi skont l-Artikolu 45 tat-Trattat u 
l-Artikoli 1 sa 10 tar-Regolament (UE) 
Nru 492/2011, ikunu disponibbli għall-
ħaddiema kollha u l-membri tal-familji 
tagħhom li jqisu li jkunu batew jew qed 
ibatu minn restrizzjonijiet mhux ġustifikati 
għad-dritt tagħhom tal-moviment liberu 
jew li jqisu ruħhom offiżi minħabba li ma 
jkunx ġie applikat għalihom il-prinċipju 
tat-trattament ugwali, anke wara li tintemm 
ir-relazzjoni fiha tkun seħħet l-allegata 
diskriminazzjoni.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
proċeduri ġudizzjarji u/jew amministrattivi, 
inkluż proċeduri ta’ konċiljazzjoni fejn 
jidhrilhom li jkunu xierqa, għall-infurzar 
tal-obbligi skont l-Artikolu 45 tat-Trattat u 
l-Artikoli 1 sa 10 tar-Regolament (UE) 
Nru 492/2011, ikunu disponibbli għall-
ħaddiema kollha, inklużi l-ħaddiema 
b’attivitajiet transkonfinali, u l-membri 
tal-familji tagħhom li jqisu li jkunu batew 
jew qed ibatu minn restrizzjonijiet mhux 
ġustifikati għad-dritt tagħhom tal-
moviment liberu jew li jqisu ruħhom offiżi 
minħabba li ma jkunx ġie applikat 
għalihom il-prinċipju tat-trattament ugwali, 
anke wara li tintemm ir-relazzjoni li fiha 
tkun seħħet l-allegata diskriminazzjoni. L-
Istati Membri għandhom jiżguraw illi fil-
proċeduri amministrattivi jew ġudizzjarji 
bħal dawn, il-ħaddiema ma jiġux imfixkla 
mill-impjegaturi milli jeżerċitaw id-
drittijiet tagħhom.
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Or. de

Emenda 126
Edit Bauer, Milan Cabrnoch
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
proċeduri ġudizzjarji u/jew amministrattivi, 
inkluż proċeduri ta’ konċiljazzjoni fejn 
jidhrilhom li jkunu xierqa, għall-infurzar 
tal-obbligi skont l-Artikolu 45 tat-Trattat u 
l-Artikoli 1 sa 10 tar-Regolament (UE) 
Nru 492/2011, ikunu disponibbli għall-
ħaddiema kollha u l-membri tal-familji 
tagħhom li jqisu li jkunu batew jew qed 
ibatu minn restrizzjonijiet mhux ġustifikati 
għad-dritt tagħhom tal-moviment liberu 
jew li jqisu ruħhom offiżi minħabba li ma 
jkunx ġie applikat għalihom il-prinċipju 
tat-trattament ugwali, anke wara li tintemm 
ir-relazzjoni fiha tkun seħħet l-allegata 
diskriminazzjoni.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
proċeduri ġudizzjarji u/jew amministrattivi, 
inkluż proċeduri ta’ konċiljazzjoni fejn 
jidhrilhom li jkunu xierqa, għall-infurzar 
tal-obbligi skont l-Artikolu 45 tat-Trattat u 
l-Artikoli 1 sa 10 tar-Regolament (UE) 
Nru 492/2011, ikunu disponibbli għall-
ħaddiema kollha, inklużi ħaddiema tal-
fruntieri, u l-membri tal-familji tagħhom li 
jqisu li jkunu batew jew qed ibatu minn 
restrizzjonijiet mhux ġustifikati għad-dritt 
tagħhom tal-moviment liberu jew li jqisu 
ruħhom offiżi minħabba li ma jkunx ġie 
applikat għalihom il-prinċipju tat-
trattament ugwali, anke wara li tintemm ir-
relazzjoni li fiha tkun seħħet l-allegata 
diskriminazzjoni.

Or. en

Emenda 127
Marije Cornelissen
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu jew jadattaw sistemi ta’ 
informazzjoni eżistenti biex jiżguraw li l-
ħaddiema u l-familji tagħhom, 
irrispettivament mill-ħiliet lingwistiċi 
tagħhom, ikunu konxji tad-drittijiet 
tagħhom, l-eżistenza ta’ strutturi ta’ 
appoġġ, il-mekkaniżmi u l-proċeduri 
tagħhom.

Or. en
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Emenda 128
Marije Cornelissen
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-ħaddiema li jibdew proċeduri ġudizzjarji 
jew amministrattivi ma jirċevux 
trattament sfavorevoli mill-impjegatur 
tagħhom bħala konsegwenza ta’ din l-
azzjoni.

Or. en

Emenda 129
Marije Cornelissen
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1c. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
skont il-liġijiet u l-prattiki nazzjonali li l-
mekkaniżmi neċessarji jkunu fis-seħħ 
biex jiżguraw li l-ħaddiema jkunu jistgħu 
jagħmlu talbiet u jirċievu dak li huma 
intitolati għalih u/jew li terzi persuni 
jistgħu jiddefenduhom għal dan il-għan.

Or. en

Emenda 130
Marije Cornelissen, Jean Lambert
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1d. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jkunu fis-seħħ sanzjonijiet effettivi, 
proporzjonati u dissważivi għal 
restrizzjonijiet mhux ġustifikati għad-dritt 
għal moviment liberu u għall-prinċipju ta’ 
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trattament indaqs.

Or. en

Emenda 131
Traian Ungureanu
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Paragrafu 1 għandu japplika mingħajr 
preġudizzju għar-regoli nazzjonali dwar il-
limiti taż-żmien għall-infurzar ta’ dawn id-
drittijiet. Dawn il-limiti taż-żmien 
għandhom ikunu b’tali mod li ma jkunux 
jistgħu jagħmluha virtwalment impossibbli 
jew diffiċli wisq biex jiġu eżerċitati d-
drittijiet li tagħti l-liġi tal-Unjoni.

2. Il-Paragrafu 1 għandu japplika mingħajr 
preġudizzju għar-regoli nazzjonali dwar il-
limiti taż-żmien għall-infurzar ta’ dawn id-
drittijiet. Dawn il-limiti taż-żmien 
għandhom ikunu b’tali mod li ma jkunux 
jistgħu jagħmluha virtwalment impossibbli 
jew diffiċli wisq biex jiġu eżerċitati d-
drittijiet li tagħti l-liġi tal-Unjoni. F’każ 
kuntrarju, għandhom ikunu applikabbli 
sanzjonijiet xierqa

Or. en

Emenda 132
Evelyn Regner
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Paragrafu 1 għandu japplika 
mingħajr preġudizzju għar-regoli 
nazzjonali dwar il-limiti taż-żmien għall-
infurzar ta’ dawn id-drittijiet. Dawn il-
limiti taż-żmien għandhom ikunu b’tali 
mod li ma jkunux jistgħu jagħmluha 
virtwalment impossibbli jew diffiċli wisq
biex jiġu eżerċitati d-drittijiet li tagħti l-liġi 
tal-Unjoni.

2. Dawn il-limiti taż-żmien għandhom 
ikunu b’tali mod li ma jkunux jistgħu 
jagħmluha virtwalment impossibbli jew
sostanzjalment diffiċli biex jiġu eżerċitati 
d-drittijiet li tagħti l-liġi tal-Unjoni.

Or. de

Emenda 133
Heinz K. Becker
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2



PE519.521v02-00 56/85 AM\1004217MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Paragrafu 1 għandu japplika 
mingħajr preġudizzju għar-regoli 
nazzjonali dwar il-limiti taż-żmien għall-
infurzar ta’ dawn id-drittijiet. Dawn il-
limiti taż-żmien għandhom ikunu b’tali 
mod li ma jkunux jistgħu jagħmluha 
virtwalment impossibbli jew diffiċli wisq 
biex jiġu eżerċitati d-drittijiet li tagħti l-liġi 
tal-Unjoni.

2. Il-limiti taż-żmien għall-infurzar ta’ 
dawn id-drittijiet għandhom jippermettu li 
d-drittijiet jiġu eżerċitati fi żmien adegwat. 
Dawn il-limiti taż-żmien għandhom ikunu 
b’tali mod li ma jkunux jistgħu jagħmluha 
virtwalment impossibbli jew diffiċli wisq 
biex jiġu eżerċitati d-drittijiet li tagħti l-liġi 
tal-Unjoni.

Or. de

Emenda 134
Jutta Steinruck, Birgit Sippel
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Paragrafu 1 għandu japplika mingħajr 
preġudizzju għar-regoli nazzjonali dwar il-
limiti taż-żmien għall-infurzar ta’ dawn id-
drittijiet. Dawn il-limiti taż-żmien 
għandhom ikunu b’tali mod li ma jkunux 
jistgħu jagħmluha virtwalment impossibbli 
jew diffiċli wisq biex jiġu eżerċitati d-
drittijiet li tagħti l-liġi tal-Unjoni.

2. Il-Paragrafu 1 għandu japplika mingħajr 
preġudizzju għar-regoli nazzjonali dwar il-
limiti taż-żmien għall-infurzar ta’ dawn id-
drittijiet. Dawn il-limiti taż-żmien 
għandhom ikunu b’tali mod li ma jkunux 
jistgħu jagħmluha virtwalment impossibbli 
jew diffiċli b’mod sinifikanti biex jiġu 
eżerċitati d-drittijiet li tagħti l-liġi tal-
Unjoni.

Or. en

Emenda 135
Marije Cornelissen
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Paragrafu 1 għandu japplika
mingħajr preġudizzju għar-regoli 
nazzjonali dwar il-limiti taż-żmien għall-
infurzar ta’ dawn id-drittijiet. Dawn il-
limiti taż-żmien għandhom ikunu b’tali 
mod li ma jkunux jistgħu jagħmluha 

2. Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 3 
għandhom japplikaw mingħajr 
preġudizzju għar-regoli nazzjonali dwar il-
limiti taż-żmien għall-infurzar ta’ dawn id-
drittijiet. Dawn il-limiti taż-żmien 
għandhom ikunu b’tali mod li ma jkunux 
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virtwalment impossibbli jew diffiċli wisq 
biex jiġu eżerċitati d-drittijiet li tagħti l-liġi 
tal-Unjoni.

jistgħu jagħmluha virtwalment impossibbli 
jew diffiċli wisq biex jiġu eżerċitati d-
drittijiet li tagħti l-liġi tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 136
Evelyn Regner, Jutta Steinruck
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Sabiex jiġi ffaċilitat l-infurzar tad-
drittijiet mogħtija mid-dritt tal-Unjoni, 
għandha tinħareħ il-payslip min-naħa tal-
impjegatur, li tkun komprensibbli u li 
tinftiehem, għall-benefiċċju tal-ħaddiem. 
L-Istati Membri għandhom jadottaw 
rekwiżiti uniformi għal payslips 
komprensibbli u li jinftiehmu.

Or. de

Emenda 137
Evelyn Regner, Jutta Steinruck
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Sabiex jiġi ffaċilitat l-infurzar tad-
drittijiet mogħtija mid-dritt tal-Unjoni, 
għandhom jinħarġu r-rekords tal-ħin tax-
xogħol għall-benefiċċju tal-ħaddiem. Fil-
każ ta’ proċeduri legali bejn l-impjegatur 
u l-ħaddiem, l-impjegatur għandu 
jissodisfa l-oneru tal-prova fir-rigward 
tal-rekords tal-ħin tax-xogħol.

Or. de

Emenda 138
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Birgit Sippel
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2c (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2c. Sabiex jiġi ffaċilitat l-infurzar tad-
drittijiet mogħtija mid-dritt tal-Unjoni, l-
Istati Membri għandhom jadottaw 
regolamenti li jippermettu li l-impjegat 
ikun kkumpensat tal-ispejjeż meħtieġa 
għat-talbiet għal informazzjoni, 
speċjalment fir-rigward tal-ispejjeż għal 
konsultazzjoni, għall-ivvjaġġar u għall-
interpretazzjoni.

Or. de

Emenda 139
Ole Christensen
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Azzjoni ta’ assoċjazzjonijiet, 
organizzazzjonijiet jew entitajiet legali 
oħra

L-Azzjoni ta’ trade unions,
assoċjazzjonijiet, organizzazzjonijiet jew 
entitajiet legali oħra

Or. en

Emenda 140
Thomas Händel
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
assoċjazzjonijiet, organizzazzjonijiet jew 
entitajiet legali oħra, li, skont il-kriterju 
stabbilit fil-liġi nazzjonali tagħhom, 
għandhom interess leġittimu li jiżguraw li 
jkunu konformi mad-dispożizjonijiet ta’ 
din id-Direttiva, ikunu jistgħu jieħdu 
sehem, f’isem il-ħaddiem u l-membri tal-
familja tiegħu jew b’appoġġ għalihom, bl-
approvazzjoni tal-ħaddiem, f’kull 
proċedura ġudizzjarja u/jew 
amministrattiva provduta għall-infurzar 
tad-drittijiet skont l-Artikolu 45 tat-Trattat 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
assoċjazzjonijiet, trade unions,
organizzazzjonijiet jew entitajiet legali 
oħra, li, skont il-kriterju stabbilit fil-liġi 
nazzjonali tagħhom, għandhom interess 
leġittimu li jiżguraw li jkunu konformi 
mad-dispożizjonijiet ta’ din id-Direttiva,
ikunu jistgħu jieħdu sehem, possibilment
f’isem il-ħaddiem u l-membri tal-familja 
tiegħu jew b’appoġġ għalihom, bl-
approvazzjoni tal-ħaddiem, f’kull 
proċedura ġudizzjarja u/jew 
amministrattiva provduta għall-infurzar 
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u l-Artikoli 1 sa 10 tar-Regolament (UE) 
Nru 492/2011.

tad-drittijiet skont l-Artikolu 45 tat-Trattat 
u l-Artikoli 1 sa 10 tar-Regolament (UE) 
Nru 492/2011.

Or. de

Emenda 141
Ole Christensen
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
assoċjazzjonijiet, organizzazzjonijiet jew 
entitajiet legali oħra, li, skont il-kriterju 
stabbilit fil-liġi nazzjonali tagħhom, 
għandhom interess leġittimu li jiżguraw li 
jkunu konformi mad-dispożizjonijiet ta’ 
din id-Direttiva, ikunu jistgħu jieħdu 
sehem, f’isem il-ħaddiem u l-membri tal-
familja tiegħu jew b’appoġġ għalihom, bl-
approvazzjoni tal-ħaddiem, f’kull 
proċedura ġudizzjarja u/jew 
amministrattiva provduta għall-infurzar 
tad-drittijiet skont l-Artikolu 45 tat-Trattat 
u l-Artikoli 1 sa 10 tar-Regolament (UE) 
Nru 492/2011.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li
trade unions, assoċjazzjonijiet, 
organizzazzjonijiet jew entitajiet legali 
oħra, li, skont il-kriterju stabbilit fil-liġi 
nazzjonali, il-ftehimiet kollettivi jew il-
prattiki nazzjonali tagħhom, għandhom 
interess leġittimu li jiżguraw li jkunu 
konformi mad-dispożizjonijiet ta’ din id-
Direttiva, ikunu jistgħu jieħdu sehem, 
f’isem interess kollettiv jew f’isem il-
ħaddiem u l-membri tal-familja tiegħu jew 
b’appoġġ għalihom f’kull proċedura 
ġudizzjarja u/jew amministrattiva provduta 
għall-infurzar tad-drittijiet skont l-
Artikolu 45 tat-Trattat u l-Artikoli 1 sa 10 
tar-Regolament (UE) Nru 492/2011.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-trade unions, l-assoċjazzjonijiet, l-organizzazzjonijiet u entitajiet legali oħrajn għandhom 
ikunu jistgħu jieħdu sehem fi proċeduri ġudizzjarji jew amministrattivi f’isem ħaddiem jew 
b’appoġġ għalih irrispettivament mill-approvazzjoni tal-impjegat. Il-ftehimiet kollettivi - li 
jirregolaw is-suq tax-xogħol f’xi Stati Membri - huma nnegozjati u ffirmati bejn imsieħba 
soċjali li huma l-partijiet kontraenti għall-ftehim u għalhekk għandhom ikunu intitolati biex 
jiddefendu l-interess tagħhom irrispettivament mill-approvazzjoni tal-impjegat.

Emenda 142
Marije Cornelissen, Jean Lambert
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
assoċjazzjonijiet, organizzazzjonijiet jew 
entitajiet legali oħra, li, skont il-kriterju 
stabbilit fil-liġi nazzjonali tagħhom, 
għandhom interess leġittimu li jiżguraw li 
jkunu konformi mad-dispożizjonijiet ta’ 
din id-Direttiva, ikunu jistgħu jieħdu 
sehem, f’isem il-ħaddiem u l-membri tal-
familja tiegħu jew b’appoġġ għalihom, bl-
approvazzjoni tal-ħaddiem, f’kull 
proċedura ġudizzjarja u/jew 
amministrattiva provduta għall-infurzar 
tad-drittijiet skont l-Artikolu 45 tat-Trattat 
u l-Artikoli 1 sa 10 tar-Regolament (UE) 
Nru 492/2011.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
assoċjazzjonijiet, organizzazzjonijiet jew 
entitajiet legali oħra, li, skont il-kriterju 
stabbilit fil-liġi nazzjonali tagħhom, 
għandhom interess leġittimu li jiżguraw li 
jkunu konformi mad-dispożizjonijiet ta’ 
din id-Direttiva, ikunu jistgħu jieħdu 
sehem, f’isem il-ħaddiem u l-membri tal-
familja tiegħu jew b’appoġġ għalihom,
sakemm il-persuni kkonċernati ma 
joġġezzjonawx, f’kull proċedura 
ġudizzjarja u/jew amministrattiva provduta 
għall-infurzar tad-drittijiet skont l-
Artikolu 45 tat-Trattat u l-Artikoli 1 sa 10 
tar-Regolament (UE) Nru 492/2011.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pretensjonijiet tal-gruppi huma serjament ristretti jekk taħt ċerti kundizzjonijiet, il-
ħaddiema individwali li jkunu marru lura d-dar ma jkunux jistgħu jiġu identifikati. Għalhekk, 
id-dispożizzjoni relatata mal-approvazzjoni għandha tiġi limitata

Emenda 143
Edit Bauer, Milan Cabrnoch
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
assoċjazzjonijiet, organizzazzjonijiet jew 
entitajiet legali oħra, li, skont il-kriterju 
stabbilit fil-liġi nazzjonali tagħhom, 
għandhom interess leġittimu li jiżguraw li 
jkunu konformi mad-dispożizjonijiet ta’ 
din id-Direttiva, ikunu jistgħu jieħdu 
sehem, f’isem il-ħaddiem u l-membri tal-
familja tiegħu jew b’appoġġ għalihom, bl-
approvazzjoni tal-ħaddiem, f’kull 
proċedura ġudizzjarja u/jew 
amministrattiva provduta għall-infurzar 
tad-drittijiet skont l-Artikolu 45 tat-Trattat
u l-Artikoli 1 sa 10 tar-Regolament (UE) 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
assoċjazzjonijiet, organizzazzjonijiet jew 
entitajiet legali oħra, li, skont il-kriterju 
stabbilit fil-liġi u l-prattiki nazzjonali 
tagħhom, għandhom interess leġittimu li 
jiżguraw li jkunu konformi mad-
dispożizjonijiet ta’ din id-Direttiva,
għandhom id-dritt li jieħdu sehem, f’isem 
il-ħaddiem u l-membri tal-familja tiegħu 
jew b’appoġġ għalihom, bl-approvazzjoni 
tal-ħaddiem, f’kull proċedura ġudizzjarja 
u/jew amministrattiva provduta għall-
infurzar tad-drittijiet skont l-
Artikolu 45 TFUE u l-Artikoli 1 sa 10 tar-
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Nru 492/2011. Regolament (UE) Nru 492/2011.

Or. en

Emenda 144
Marije Cornelissen, Jean Lambert
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
dawn l-assoċjazzjonijiet u 
organizzazzjonijiet ikollhom aċċess mhux 
ristrett għall-ħaddiema kkonċernati għat-
tħejjija u għas-segwitu tal-pretensjonijiet 
tal-gruppi.

Or. en

Emenda 145
Marije Cornelissen
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Paragrafu 1 għandu japplika
mingħajr preġudizzju għar-regoli 
nazzjonali dwar il-limiti taż-żmien għall-
infurzar ta’ dawn id-drittijiet. Dawn il-
limiti taż-żmien għandhom ikunu b’tali 
mod li ma jkunux jistgħu jagħmluha 
virtwalment impossibbli jew diffiċli wisq 
biex jiġu eżerċitati d-drittijiet li tagħti l-liġi 
tal-Unjoni.

2. Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 4 
għandhom japplikaw mingħajr 
preġudizzju għar-regoli nazzjonali dwar il-
limiti taż-żmien għall-infurzar ta’ dawn id-
drittijiet. Dawn il-limiti taż-żmien 
għandhom ikunu b’tali mod li ma jkunux 
jistgħu jagħmluha virtwalment impossibbli 
jew diffiċli wisq biex jiġu eżerċitati d-
drittijiet li tagħti l-liġi tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 146
Hans-Peter Martin
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jaħtru 
struttura, korp jew korpi għall-
promozzjoni, l-analiżi, il-monitoraġġ u l-
appoġġ tat-trattament ugwali lill-ħaddiema 
kollha jew lill-membri tal-familji tagħhom 
mingħajr diskriminazzjoni abbażi ta’ 
nazzjonalità u jagħmlu l-arranġamenti 
meħtieġa biex dawn il-korpi jkunu jistgħu 
jitħaddmu. Dawn il-korpi jistgħu jkunu 
jiffurmaw parti minn aġenziji fuq livell 
nazzjonali b’għanijiet simili imma li jkopri
firxa usa’ ta’ raġunijiet ta’ 
diskriminazzjoni. F’dan il-każ, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw allokazzjoni 
biżżejjed ta’ riżorsi lill-korp eżistenti għall-
prestazzjoni ta’ kompiti addizzjonali sabiex 
ikun żgurat li ma tiddgħajjifx il-
prestazzjoni tal-kompiti diġà eżistenti li 
għandhom dawn il-korpi.

1. L-Istati Membri għandhom jaħtru 
struttura, korp jew korpi għall-
promozzjoni, l-analiżi, il-monitoraġġ u l-
appoġġ tat-trattament ugwali lill-ħaddiema 
kollha jew lill-membri tal-familji tagħhom 
mingħajr diskriminazzjoni abbażi ta’ 
nazzjonalità u jagħmlu l-arranġamenti 
meħtieġa biex dawn il-korpi jkunu jistgħu 
jitħaddmu. Dawn il-korpi jistgħu jkunu 
jiffurmaw parti minn aġenziji fuq livell 
nazzjonali b’għanijiet simili imma li
jkopru firxa usa’ ta’ raġunijiet ta’ 
diskriminazzjoni. F’dan il-każ, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw allokazzjoni 
biżżejjed ta’ riżorsi lill-korp eżistenti għall-
prestazzjoni ta’ kompiti addizzjonali sabiex 
ikun żgurat li ma tiddgħajjifx il-
prestazzjoni tal-kompiti diġà eżistenti li 
għandhom dawn il-korpi. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-korp huwa 
impenjat biss għall-interessi tal-ħaddiema 
u ma jeżisti ebda kunflitt ta’ interess mal-
objettivi ekonomiċi jew oħrajn.

Or. de

Emenda 147
Marije Cornelissen
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jaħtru 
struttura, korp jew korpi għall-
promozzjoni, l-analiżi, il-monitoraġġ u l-
appoġġ tat-trattament ugwali lill-ħaddiema 
kollha jew lill-membri tal-familji tagħhom 
mingħajr diskriminazzjoni abbażi ta’ 
nazzjonalità u jagħmlu l-arranġamenti 
meħtieġa biex dawn il-korpi jkunu jistgħu 
jitħaddmu. Dawn il-korpi jistgħu jkunu 
jiffurmaw parti minn aġenziji fuq livell 
nazzjonali b’għanijiet simili imma li jkopri

1. L-Istati Membri għandhom jaħtru 
struttura, korp jew korpi għall-
promozzjoni, l-analiżi, il-monitoraġġ u l-
appoġġ tat-trattament ugwali lill-ħaddiema 
kollha jew lill-membri tal-familji tagħhom 
mingħajr diskriminazzjoni abbażi ta’ 
nazzjonalità u jagħmlu l-arranġamenti 
meħtieġa biex dawn il-korpi jkunu jistgħu 
jitħaddmu. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li dawn il-korpi jkollhom approċċ 
li jkun sensittiv għall-ugwaljanza bejn is-
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firxa usa’ ta’ raġunijiet ta’ 
diskriminazzjoni. F’dan il-każ, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw allokazzjoni 
biżżejjed ta’ riżorsi lill-korp eżistenti għall-
prestazzjoni ta’ kompiti addizzjonali sabiex 
ikun żgurat li ma tiddgħajjifx il-
prestazzjoni tal-kompiti diġà eżistenti li 
għandhom dawn il-korpi.

sessi f’kull stadju tal-proċess. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-
ħaddiema kollha, irrispettivament mill-
istatus tagħhom qabel, matul jew wara l-
mobbiltà tagħhom, ikollhom aċċess 
nondiskriminatorju għal dawn il-korpi. 
Dawn il-korpi jistgħu jkunu jiffurmaw 
parti minn aġenziji fuq livell nazzjonali 
b’għanijiet simili imma li jkopru firxa usa’ 
ta’ raġunijiet ta’ diskriminazzjoni. F’dan il-
każ, l-Istati Membri għandhom jiżguraw 
allokazzjoni biżżejjed ta’ riżorsi lill-korp
ġdid jew eżistenti għall-prestazzjoni ta’ 
kompiti addizzjonali sabiex ikun żgurat li 
ma tiddgħajjifx il-prestazzjoni tal-kompiti 
diġà eżistenti li għandhom dawn il-korpi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-interess tas-simplifikazzjoni: Jekk jiġu stabbiliti strutturi bħal dawn, għandhom ikun 
miftuħa għall-ħaddiema kkonċernati kollha irrispettivament minn jekk humiex taħt 
arranġamenti tranżizzjonali, ħaddiema tal-aġenziji, ħaddiema ppostjati jew issekondati - jekk 
ikunu mobbli għandu jkollhom aċċess

Emenda 148
Jean-Pierre Audy
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jaħtru
struttura, korp jew korpi għall-
promozzjoni, l-analiżi, il-monitoraġġ u l-
appoġġ tat-trattament ugwali lill-ħaddiema 
kollha jew lill-membri tal-familji tagħhom 
mingħajr diskriminazzjoni abbażi ta’ 
nazzjonalità u jagħmlu l-arranġamenti 
meħtieġa biex dawn il-korpi jkunu jistgħu 
jitħaddmu. Dawn il-korpi jistgħu jkunu 
jiffurmaw parti minn aġenziji fuq livell 
nazzjonali b’għanijiet simili imma li jkopru 
firxa usa’ ta’ raġunijiet ta’ 
diskriminazzjoni. F’dan il-każ, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw allokazzjoni 

1. L-Istati Membri għandhom jaħtru korp 
jew diversi korpi għall-promozzjoni, l-
analiżi, il-monitoraġġ u l-appoġġ tat-
trattament ugwali lill-ħaddiema kollha jew 
lill-membri tal-familji tagħhom mingħajr 
diskriminazzjoni abbażi ta’ nazzjonalità u 
jagħmlu l-arranġamenti meħtieġa biex 
dawn il-korpi jkunu jistgħu jitħaddmu. 
Dawn il-korpi jistgħu jkunu jiffurmaw parti 
minn aġenziji fuq livell nazzjonali 
b’għanijiet simili imma li jkopru firxa usa’ 
ta’ raġunijiet ta’ diskriminazzjoni. F’dan il-
każ, l-Istati Membri għandhom jiżguraw 
allokazzjoni biżżejjed ta’ riżorsi lill-korp 
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biżżejjed ta’ riżorsi lill-korp eżistenti għall-
prestazzjoni ta’ kompiti addizzjonali sabiex 
ikun żgurat li ma tiddgħajjifx il-
prestazzjoni tal-kompiti diġà eżistenti li 
għandhom dawn il-korpi.

eżistenti għall-prestazzjoni ta’ kompiti 
addizzjonali sabiex ikun żgurat li ma 
tiddgħajjifx il-prestazzjoni tal-kompiti diġà 
eżistenti li għandhom dawn il-korpi.

Or. fr

Emenda 149
Edit Bauer, Milan Cabrnoch
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jaħtru 
struttura, korp jew korpi għall-
promozzjoni, l-analiżi, il-monitoraġġ u l-
appoġġ tat-trattament ugwali lill-ħaddiema 
kollha jew lill-membri tal-familji tagħhom 
mingħajr diskriminazzjoni abbażi ta’ 
nazzjonalità u jagħmlu l-arranġamenti 
meħtieġa biex dawn il-korpi jkunu jistgħu 
jitħaddmu. Dawn il-korpi jistgħu jkunu 
jiffurmaw parti minn aġenziji fuq livell 
nazzjonali b’għanijiet simili imma li jkopri
firxa usa’ ta’ raġunijiet ta’ 
diskriminazzjoni. F’dan il-każ, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw allokazzjoni 
biżżejjed ta’ riżorsi lill-korp eżistenti għall-
prestazzjoni ta’ kompiti addizzjonali sabiex 
ikun żgurat li ma tiddgħajjifx il-
prestazzjoni tal-kompiti diġà eżistenti li 
għandhom dawn il-korpi.

1. L-Istati Membri għandhom jaħtru 
struttura, korp jew korpi għall-
promozzjoni, l-analiżi, il-monitoraġġ u l-
appoġġ tat-trattament ugwali lill-ħaddiema 
kollha jew lill-membri tal-familji tagħhom 
mingħajr diskriminazzjoni abbażi ta’ 
nazzjonalità u jagħmlu l-arranġamenti 
meħtieġa biex dawn il-korpi jkunu jistgħu 
jitħaddmu. Dawn il-korpi jistgħu jkunu 
jiffurmaw parti minn aġenziji jew korpi 
eżistenti fuq livell nazzjonali b’għanijiet 
simili imma li jkopru firxa usa’ ta’ 
raġunijiet ta’ diskriminazzjoni. F’dan il-
każ, l-Istati Membri għandhom jiżguraw 
allokazzjoni biżżejjed ta’ riżorsi lill-korp 
eżistenti għall-prestazzjoni ta’ kompiti 
addizzjonali sabiex ikun żgurat il-
forniment effettiv u adegwat tal-
funzjonijiet kollha tal-korp u b’mod 
partikolari li ma tiddgħajjifx il-
prestazzjoni tal-kompiti diġà eżistenti li 
għandhom dawn il-korpi.

Or. en

Emenda 150
Jutta Steinruck
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jaħtru 1. L-Istati Membri għandhom jaħtru 
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struttura, korp jew korpi għall-
promozzjoni, l-analiżi, il-monitoraġġ u l-
appoġġ tat-trattament ugwali lill-ħaddiema 
kollha jew lill-membri tal-familji tagħhom 
mingħajr diskriminazzjoni abbażi ta’ 
nazzjonalità u jagħmlu l-arranġamenti 
meħtieġa biex dawn il-korpi jkunu jistgħu 
jitħaddmu. Dawn il-korpi jistgħu jkunu 
jiffurmaw parti minn aġenziji fuq livell 
nazzjonali b’għanijiet simili imma li jkopri
firxa usa’ ta’ raġunijiet ta’ 
diskriminazzjoni. F’dan il-każ, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw allokazzjoni 
biżżejjed ta’ riżorsi lill-korp eżistenti għall-
prestazzjoni ta’ kompiti addizzjonali sabiex 
ikun żgurat li ma tiddgħajjifx il-
prestazzjoni tal-kompiti diġà eżistenti li 
għandhom dawn il-korpi.

struttura, korp jew korpi għall-
promozzjoni, l-analiżi, il-monitoraġġ u l-
appoġġ tat-trattament ugwali lill-ħaddiema 
kollha jew lill-membri tal-familji tagħhom 
mingħajr diskriminazzjoni abbażi ta’ 
nazzjonalità u jagħmlu l-arranġamenti 
meħtieġa biex dawn il-korpi jkunu jistgħu 
jitħaddmu. Dawn il-korpi jistgħu jkunu 
jiffurmaw parti minn aġenziji jew korpi 
eżistenti fuq livell nazzjonali b’għanijiet 
simili imma li jkopru firxa usa’ ta’ 
raġunijiet ta’ diskriminazzjoni. F’dan il-
każ, l-Istati Membri għandhom jiżguraw 
allokazzjoni biżżejjed ta’ riżorsi lill-korp 
eżistenti għall-prestazzjoni ta’ kompiti 
addizzjonali sabiex ikun żgurat li ma 
tiddgħajjifx il-prestazzjoni tal-kompiti diġà 
eżistenti li għandhom dawn il-korpi. Skont 
il-liġi nazzjonali rispettiva, l-Istati Membri 
għandhom jimpenjaw lill-korpi 
nongovernattivi sabiex jagħtu l-appoġġ 
ta’ dawk affettwati mid-diskriminazzjoni.

Or. de

Emenda 151
Ole Christensen
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
kompetenzi ta’ dawn il-korpi jkunu
jinkludu:

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
kompetenzi ta’ dawn il-korpi jkunu
mingħajr preġudizzju għall-kompiti, 
prattiki jew kompetenzi nazzjonali li diġà 
twettqu mis-sħab soċjali:

Or. en

Emenda 152
Phil Bennion
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) mingħajr preġudizzju għad-dritt tal- (a) mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-
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ħaddiema jew tal-membri tal-familja 
tagħhom u assoċjazzjonijiet u 
organizzazzjonijiet jew entitajiet legali 
oħra msemmija fl-Artikolu 4, id-
dispożizzjoni ta’ assitenza legali 
indipendenti u/jew assistenza indipendenti 
oħra għall-ħaddiema jew għall-membri tal-
familja tagħhom biex jagħmlu l-ilmenti 
tagħhom;

ħaddiema jew tal-membri tal-familja 
tagħhom u assoċjazzjonijiet u 
organizzazzjonijiet jew entitajiet legali 
oħra msemmija fl-Artikolu 4, id-
dispożizzjoni ta’ assistenza legali 
indipendenti u/jew assistenza indipendenti 
oħra, skont il-liġijiet u l-prattiki 
nazzjonali, għall-ħaddiema jew għall-
membri tal-familja tagħhom biex jagħmlu 
l-ilmenti tagħhom;

Or. en

Emenda 153
Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jagħmlu stħarriġiet indipendenti dwar 
id-diskriminazzjoni abbażi ta’ nazzjonalità;

(b) jagħmlu stħarriġiet indipendenti u
analiżi indipendenti dwar id-
diskriminazzjoni u n-nondiskriminazzjoni
abbażi ta’ nazzjonalità u/jew, fil-każ ta’ 
ħaddiema transkonfinali, abbażi tal-post 
tar-residenza. Għal kull Stat Membru 
għandu jkun speċifikat liema impjiegi 
huma ristretti skont in-nazzjonalità;

Or. nl

Emenda 154
Marije Cornelissen
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jagħmlu stħarriġiet indipendenti dwar 
id-diskriminazzjoni abbażi ta’ nazzjonalità;

(b) jagħmlu stħarrigiet indipendenti dwar 
id-diskriminazzjoni abbażi ta’ nazzjonalità
u flimkien ma’ diskriminazzjoni abbażi ta’ 
xi raġuni oħra;

Or. en



AM\1004217MT.doc 67/85 PE519.521v02-00

MT

Emenda 155
Lena Kolarska-Bobińska
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jippubblikaw rapporti indipendenti u 
jagħmlu rakkomandazzjonijiet dwar 
kwalunkwe kwistjoni li għandha x’taqsam 
ma’ diskriminazzjoni bħal din;

(c) jippubblikaw rapporti indipendenti u 
jagħmlu rakkomandazzjonijiet dwar 
kwalunkwe kwistjoni li għandha x’taqsam 
ma’ diskriminazzjoni bħal din u forom 
oħra ta’ diskriminazzjoni relatati 
direttament jew indirettament (bħad-
diskriminazzjoni bejn is-sessi);

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-nisa spiss jiffaċċjaw diskriminazzjoni doppja meta jaħdmu barra mill-Istat Membru tad-
domiċilju tagħhom. Ħafna drabi kwistjonijiet transkonfinali jaffettwaw id-drittijiet tal-liv tal-
maternità u d-drittijiet f’termini ta’ liv tal-mard u tal-familja. Dan għandu jittieħed in 
konsiderazzjoni.

Emenda 156
Philippe De Backer
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) jinfurmaw lill-gradwati u l-istudenti 
żgħażagħ fl-aħħar sena tal-edukazzjoni 
tagħhom dwar id-drittijiet tagħhom meta 
jaħdmu barra minn pajjiżhom;

Or. en

Emenda 157
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Birgit Sippel
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-
ħaddiema jew tal-membri tal-familja 
tagħhom u assoċjazzjonijiet u 

(h) mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-
ħaddiema jew tal-membri tal-familja 
tagħhom u assoċjazzjonijiet u 
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organizzazzjonijiet jew entitajiet legali 
oħra msemmija fl-Artikolu 4, id-
dispożizzjoni ta’ assitenza legali 
indipendenti u/jew assistenza indipendenti 
oħra għall-ħaddiema jew għall-membri tal-
familja tagħhom biex jagħmlu l-ilmenti 
tagħhom;

organizzazzjonijiet jew entitajiet legali 
oħra msemmija fl-Artikolu 4, id-
dispożizzjoni ta’ assistenza legali 
indipendenti u/jew assistenza indipendenti 
oħra għall-ħaddiema jew għall-membri tal-
familja tagħhom biex jagħmlu l-ilmenti 
tagħhom li tinkludi l-liġi tax-xogħol 
nazzjonali kollha;

Or. de

Emenda 158
Phil Bennion
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
korpi eżistenti jew maħluqin ġodda jkunu 
konxji mis-servizzi eżistenti tal-
informazzjoni u l-assistenza fil-livell ta’ 
Unjoni, bħalma huma L-Ewropa Tiegħek, 
SOLVIT, il-EURES, in-Netwerk 
Enterprise Europe u l-Punti ta’ Kuntatt 
Waħdieni, jużawhom u jikkoperaw 
magħhom.

3. L-Istati Membri għandhom iħeġġu lill-
korpi eżistenti jew maħluqin ġodda biex 
jużaw u jikkoperaw mas-servizzi eżistenti 
tal-informazzjoni u l-assistenza fil-livell ta’ 
Unjoni, bħalma huma L-Ewropa Tiegħek, 
SOLVIT, il-EURES, in-Netwerk 
Enterprise Europe u l-Punti ta’ Kuntatt 
Waħdieni.

Or. en

Emenda 159
Ole Christensen
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
korpi eżistenti jew maħluqin ġodda jkunu 
konxji mis-servizzi eżistenti tal-
informazzjoni u l-assistenza fil-livell ta’ 
Unjoni, bħalma huma L-Ewropa Tiegħek, 
SOLVIT, il-EURES, in-Netwerk 
Enterprise Europe u l-Punti ta’ Kuntatt 
Waħdieni, jużawhom u jikkoperaw 
magħhom.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
korpi eżistenti jew maħluqin ġodda jkunu 
konxji mis-servizzi eżistenti tal-
informazzjoni u l-assistenza fil-livell ta’ 
Unjoni, bħalma huma L-Ewropa Tiegħek, 
SOLVIT, il-EURES, in-Netwerk 
Enterprise Europe u l-Punti ta’ Kuntatt 
Waħdieni, jużawhom u jikkoperaw 
magħhom. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw ukoll li l-korpi eżistenti jew 
maħluqin ġodda jkunu konxji, jagħmlu 
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użu u jikkooperaw mas-servizzi eżistenti 
ta’ informazzjoni u ta’ assistenza 
pprovduti mit-trade unions, l-
assoċjazzjonijiet, l-organizzazzjonijiet jew 
entitajiet legali oħrajn.

Or. en

Emenda 160
Thomas Händel
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
korpi eżistenti jew maħluqin ġodda jkunu
konxji mis-servizzi eżistenti tal-
informazzjoni u l-assistenza fil-livell ta’ 
Unjoni, bħalma huma L-Ewropa Tiegħek, 
SOLVIT, il-EURES, in-Netwerk 
Enterprise Europe u l-Punti ta’ Kuntatt 
Waħdieni, jużawhom u jikkoperaw 
magħhom.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
korpi eżistenti jew maħluqin ġodda, inklużi 
dawk mit-trade unions u l-NGOs, ikunu
konxji mis-servizzi eżistenti tal-
informazzjoni u l-assistenza fil-livell ta’ 
Unjoni, bħalma huma L-Ewropa Tiegħek, 
SOLVIT, il-EURES, in-Netwerk 
Enterprise Europe u l-Punti ta’ Kuntatt 
Waħdieni, jużawhom u jikkoperaw 
magħhom.

Or. de

Emenda 161
Marije Cornelissen
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
korpi eżistenti jew maħluqin ġodda jkunu 
konxji mis-servizzi eżistenti tal-
informazzjoni u l-assistenza fil-livell ta’ 
Unjoni, bħalma huma L-Ewropa Tiegħek, 
SOLVIT, il-EURES, in-Netwerk 
Enterprise Europe u l-Punti ta’ Kuntatt 
Waħdieni, jużawhom u jikkoperaw 
magħhom.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
korpi eżistenti jew maħluqin ġodda jkunu 
konxji mis-servizzi eżistenti tal-
informazzjoni u l-assistenza fil-livell ta’ 
Unjoni, bħalma huma L-Ewropa Tiegħek, 
SOLVIT, il-EURES, in-Netwerk 
Enterprise Europe u l-Punti ta’ Kuntatt 
Waħdieni, jużawhom u jikkoperaw 
magħhom. Istati Membri għandhom 
jiżguraw kooperazzjoni mas-servizzi 
eżistenti ta’ informazzjoni u assistenza 
pprovduti mis-sħab soċjali, NGOs jew 
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korpi legali interessati oħrajn. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-
ispezzjonijiet tax-xogħol ikunu involuti 
f’din il-kooperazzjoni u jipproċessaw u 
jiżguraw li skambju ta’ prattiki u 
informazzjoni bejn l-ispezzjonijiet tax-
xogħol ikun element integrali ta’ dan.

Or. en

Emenda 162
Edit Bauer, Milan Cabrnoch
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
korpi eżistenti jew maħluqin ġodda jkunu 
konxji mis-servizzi eżistenti tal-
informazzjoni u l-assistenza fil-livell ta’ 
Unjoni, bħalma huma L-Ewropa Tiegħek, 
SOLVIT, il-EURES, in-Netwerk 
Enterprise Europe u l-Punti ta’ Kuntatt
Waħdieni, jużawhom u jikkoperaw 
magħhom.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li
dawn il-korpi jkunu konxji mis-servizzi 
eżistenti tal-informazzjoni u l-assistenza 
fil-livell nazzjonali permezz ta’ punti ta’ 
kuntatt u fil-livell ta’ Unjoni, bħalma 
huma L-Ewropa Tiegħek, SOLVIT, il-
EURES, in-Netwerk Enterprise Europe, il-
Punti ta’ Kuntatt Waħdieni u l-punti ta’ 
kuntatt nazzjonali tan-netwerk Ewropew, 
jużawhom u jikkoperaw magħhom. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw ukoll il-
kooperazzjoni mas-servizzi eżistenti tal-
informazzjoni u l-assistenza pprovduti 
mis-sħab soċjali u l-NGOs.

Or. en

Emenda 163
Phil Bennion
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
fejn il-kompiti msemmija fl-Artikolu 5(1) 
u 5(2) huma allokati lil aktar minn korp 
wieħed, ir-responsabbiltajiet huma 
ddelineati b’mod adegwat bejn dawn il-
korpi.
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Or. en

Emenda 164
Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Meta aktar minn korp wieħed ikun 
responsabbli mill-kompiti msemmija fl-
Artikolu 5(1) u (2), l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw koordinazzjoni u 
kooperazzjoni fost dawn il-korpi sabiex 
jevitaw kwalunkwe setgħat li jikkoinċidu 
jew li jkun hemm nuqqas tagħhom.

Or. nl

Emenda 165
Marije Cornelissen
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Id-djalogu Ir-rappreżentazzjoni tal-interessi u d-
Djalogu

Or. en

Emenda 166
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom iħeġġu d-
djalogu mal-organizzazzjonijiet 
nongovernattivi xierqa u mal-sħab soċjali 
li, skont il-liġi u l-prattika nazzjonali 
tagħhom, għandhom interess leġittimu li 
jagħtu kontribut biex jiġġieldu d-

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu d-
djalogu mal-organizzazzjonijiet 
nongovernattivi xierqa u mas-sħab soċjali 
li, skont il-liġi u l-prattika nazzjonali 
tagħhom, għandhom interess leġittimu li 
jagħtu kontribut biex jiġġieldu d-
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diskriminazzjoni abbażi ta’ nazzjonalità 
bil-ħsieb li jkun promoss il-prinċipju tat-
trattament ugwali.

diskriminazzjoni abbażi ta’ nazzjonalità 
bil-ħsieb li jkun promoss il-prinċipju tat-
trattament ugwali.

Or. en

Emenda 167
Marije Cornelissen
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom iħeġġu d-
djalogu mal-organizzazzjonijiet 
nongovernattivi xierqa u mal-sħab soċjali 
li, skont il-liġi u l-prattika nazzjonali 
tagħhom, għandhom interess leġittimu li 
jagħtu kontribut biex jiġġieldu d-
diskriminazzjoni abbażi ta’ nazzjonalità
bil-ħsieb li jkun promoss il-prinċipju tat-
trattament ugwali.

L-Istati Membri għandhom iħeġġu u 
jappoġġjaw id-djalogu mal-
organizzazzjonijiet nongovernattivi
kkonċernati, mal-korpi rappreżentattivi u 
mas-sħab soċjali li, skont il-liġi u l-prattika 
nazzjonali tagħhom, għandhom interess 
leġittimu li jagħtu kontribut biex jiġġieldu 
d-diskriminazzjoni abbażi ta’ nazzjonalità
u għall-prinċipju tat-trattament ugwali.

Or. en

Emenda 168
Ole Christensen
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom iħeġġu d-
djalogu mal-organizzazzjonijiet 
nongovernattivi xierqa u mal-sħab soċjali
li, skont il-liġi u l-prattika nazzjonali 
tagħhom, għandhom interess leġittimu li 
jagħtu kontribut biex jiġġieldu d-
diskriminazzjoni abbażi ta’ nazzjonalità 
bil-ħsieb li jkun promoss il-prinċipju tat-
trattament ugwali.

L-Istati Membri għandhom iħeġġu d-
djalogu mas-sħab soċjali u mal-
organizzazzjonijiet nongovernattivi xierqa 
li, skont il-liġi u l-prattika nazzjonali 
tagħhom, għandhom interess leġittimu li 
jagħtu kontribut biex jiġġieldu d-
diskriminazzjoni abbażi ta’ nazzjonalità 
bil-ħsieb li jkun promoss il-prinċipju tat-
trattament ugwali.

Or. en

Emenda 169
Edit Bauer, Milan Cabrnoch
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Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom iħeġġu d-
djalogu mal-organizzazzjonijiet 
nongovernattivi xierqa u mal-sħab soċjali
li, skont il-liġi u l-prattika nazzjonali 
tagħhom, għandhom interess leġittimu li 
jagħtu kontribut biex jiġġieldu d-
diskriminazzjoni abbażi ta’ nazzjonalità 
bil-ħsieb li jkun promoss il-prinċipju tat-
trattament ugwali.

L-Istati Membri għandhom iħeġġu d-
djalogu mas-sħab soċjali u mal-
organizzazzjonijiet nongovernattivi xierqa 
li, skont il-liġi u l-prattika nazzjonali 
tagħhom, għandhom interess leġittimu li 
jagħtu kontribut biex jiġġieldu d-
diskriminazzjoni abbażi ta’ nazzjonalità 
bil-ħsieb li jkun promoss il-prinċipju tat-
trattament ugwali.

Or. en

Emenda 170
Marije Cornelissen
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
korp għall-appoġġ tat-trattament ugwali 
jippromwovi attivament rappreżentazzjoni 
ta’ interess u jiżguraw li l-ħaddiema u l-
familji tagħhom li jeżerċitaw id-dritt 
tagħhom għal moviment liberu jkunu 
konxji u jistgħu jagħmlu użu mid-drittijiet 
tagħhom.

Or. en

Emenda 171
Marije Cornelissen, Jean Lambert
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiffaċilitaw u 
jappoġġjaw l-organizzazzjoni tal-
ħaddiema minn Stati Membri oħra b’mod 
partikolari gruppi vulnerabbli li jaħdmu 
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lil hinn minn strutturi formali bħalma 
huma ħaddiema staġjonali, ħaddiema li 
jagħtu kura u dawk domestiċi jew 
ħaddiema sesswali. L-Istati Membri 
għandhom jipprovdu wkoll lil dawn il-
ħaddiema b’informazzjoni dwar il-
possibiltajiet li jissieħbu fi trade union u 
jiffaċilitaw ir-rikonoxximent ta’ sħubija fi 
trade union fi Stat Membru ieħor.

Or. en

Emenda 172
Philippe De Backer
Proposta għal direttiva
Artikolu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6a
Reġim prevalenti għall-ħaddiema mobbli

1. Sabiex isir użu sħiħ mis-suq tax-xogħol 
u tiġi ffaċilitata l-mobbiltà taċ-ċittadini u 
r-residenti tal-UE, il-Kummissjoni 
għandha tikkunsidra “29 reġim” 
fakultattiv, volontarju, individwali u 
prevalenti biex jikkumplimenta s-sistemi 
nazzjonali tas-sigurtà soċjali;
2. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
rekwiżiti minimi għal dan id-“29 reġim”.

Or. en

Emenda 173
Heinz K. Becker
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li
d-dispożizzjonijiet adottati skont din id-
Direttiva, flimkien mad-dispożizzjonijiet 
rilevanti li diġà hemm fis-seħħ fl-Artikoli 1 
sa 10 tar-Regolament (UE) Nru 492/2011,
jkunu jafu bihom il-persuni kkonċernati

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li
fil-futur id-dispożizzjonijiet adottati skont 
din id-Direttiva, flimkien mad-
dispożizzjonijiet rilevanti li diġà hemm fis-
seħħ fl-Artikoli 1 sa 10 tar-Regolament
(UE) Nru 492/2011, jinġiebu għall-
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b’kull mezz xieraq fit-territorju tagħhom. attenzjoni b’mod personali lill-persuni 
kkonċernati. Dan għandu jsir permezz 
tan-netwerk EURES, b’tali mod li jinvolvi 
l-imsieħba soċjali permezz ta’ 
promozzjoni tal-informazzjoni rilevanti bl-
aktar mod sostenibbli, wiesa’ u bl-aktar 
pubbliċità effettiva possibbli. L-
informazzjoni għandha tkun imfassla 
b’tali mod li tkun immirata lejn gruppi 
speċifiċi kemm mil-lat ta’ kontenut, forma 
kif ukoll metodi ta’ promozzjoni u 
għandha tkun aċċessibbli, faċli u 
komprensiva.

Or. de

Emenda 174
Marije Cornelissen, Jean Lambert
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li
d-dispożizzjonijiet adottati skont din id-
Direttiva, flimkien mad-dispożizzjonijiet
rilevanti li diġà hemm fis-seħħ fl-
Artikoli 1 sa 10 tar-Regolament (UE) 
Nru 492/2011, jkunu jafu bihom il-persuni 
kkonċernati b’kull mezz xieraq fit-
territorju tagħhom.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li
mhux biss id-dispożizzjonijiet adottati 
skont din id-Direttiva, flimkien mad-
dispożizzjonijiet relevanti li digà hemm 
fis-seħħ fl-Artikoli 1 sa 10 tar-Regolament
(EU) No 492/2011, iżda anke l-firxa 
wiesgħa ta’ regoli oħrajn relatati mas-
sigurtà soċjali li jinkludu l-benefiċċji tal-
familja, id-drittijiet fuq il-post tax-xogħol, 
il-kundizzjonijiet tax-xogħol, it-taxxa, ir-
rikonoxximent tal-familja, it-tagħlim ta’ 
lingwi li huma importanti għall-ħaddiema 
u l-familji tagħhom, ikunu jafu bihom il-
persuni kkonċernati b’kull mezz xieraq fit-
territorju tagħhom u irrispettivament mill-
istatus tal-individwu.

Or. en

Emenda 175
Evelyn Regner, Birgit Sippel
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jagħtu 
informazzjoni ċara, komprensiva, 
aġġornata u aċċessibbli faċilment dwar id-
drittijiet li tagħti l-liġi tal-Unjoni dwar il-
moviment liberu tal-ħaddiema. Din l-
informazzjoni għandha tkun faċilment 
aċċessibbli minn L-Ewopa Tiegħek u l-
EURES.

2. L-Istati Membri għandhom jagħtu 
informazzjoni ċara, komprensiva, 
aġġornata u aċċessibbli faċilment dwar id-
drittijiet li tagħti l-liġi tal-Unjoni dwar il-
moviment liberu tal-ħaddiema. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw il-
promozzjoni tal-informazzjoni rilevanti bl-
aktar mod sostenibbli, wiesa’ u bl-aktar 
pubbliċità effettiva possibbli. Din l-
informazzjoni għandha tkun imfassla mil-
lat ta’ kontenut, forma u metodu 
speċifikament għall-impjegat rispettiv. 
Din l-informazzjoni għandha tkun
faċilment aċċessibbli minn L-Ewropa
Tiegħek u l-EURES.

Or. de

Emenda 176
Jutta Steinruck, Birgit Sippel
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jagħtu 
informazzjoni ċara, komprensiva, 
aġġornata u aċċessibbli faċilment dwar id-
drittijiet li tagħti l-liġi tal-Unjoni dwar il-
moviment liberu tal-ħaddiema. Din l-
informazzjoni għandha tkun faċilment 
aċċessibbli minn L-Ewopa Tiegħek u l-
EURES.

2. L-Istati Membri għandhom jagħtu 
informazzjoni ċara, komprensiva, 
aġġornata u aċċessibbli faċilment dwar id-
drittijiet li tagħti l-liġi tal-Unjoni dwar il-
moviment liberu tal-ħaddiema għal dawk li 
jfittxu impjieg, ħaddiema mobbli u 
impjegaturi għall-promozzjoni tal-
mobbiltà ġeografika volontarja tal-
ħaddiema fuq bażi ġusta u 
jikkontribwixxu għal livell għoli ta’ 
impjiegi ta’ kwalità. Din l-informazzjoni 
għandha tiġi pprovduta permezz ta’ 
konsulenza individwali u tkun faċilment 
aċċessibbli minn L-Ewropa Tiegħek u l-
EURES.

Or. en

Emenda 177
Thomas Händel
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Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jagħtu 
informazzjoni ċara, komprensiva, 
aġġornata u aċċessibbli faċilment dwar id-
drittijiet li tagħti l-liġi tal-Unjoni dwar il-
moviment liberu tal-ħaddiema. Din l-
informazzjoni għandha tkun faċilment 
aċċessibbli minn L-Ewopa Tiegħek u l-
EURES.

2. L-Istati Membri għandhom jagħtu 
informazzjoni ċara, komprensiva, 
aġġornata u aċċessibbli faċilment dwar id-
drittijiet li tagħti l-liġi tal-Unjoni dwar il-
moviment liberu tal-ħaddiema, f’diversi 
lingwi. Din l-informazzjoni għandha tkun 
faċilment aċċessibbli minn L-Ewropa
Tiegħek u l-EURES. Dan għandu japplika 
kemm għall-Istat Membru tad-domiċilju 
kif ukoll għall-Istat Membru li fih jaħdem 
il-ħaddiem.

Or. de

Emenda 178
Danuta Jazłowiecka
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jagħtu
informazzjoni ċara, komprensiva, 
aġġornata u aċċessibbli faċilment dwar id-
drittijiet li tagħti l-liġi tal-Unjoni dwar il-
moviment liberu tal-ħaddiema. . Din l-
informazzjoni għandha tkun faċilment 
aċċessibbli minn L-Ewopa Tiegħek u l-
EURES.

2. L-Istati Membri għandhom jagħtu 
informazzjoni ċara, komprensiva, 
aġġornata dwar id-drittijiet li tagħti l-liġi 
tal-Unjoni dwar il-moviment liberu tal-
ħaddiema, proċedura ta’ rimedju u punti 
ta’ kuntatt, b’mod faċli għall-utent u 
f’formati aċċessibbli faċilment, anke għal 
persuni b’diżabilità. Din l-informazzjoni 
għandha tkun disponibbli permezz ta’ 
websajt uffiċjali nazzjonali uniku u mezzi 
oħra adattati bħal fuljetti kif ukoll ikunu
faċilment aċċessibbli minn L-Ewropa
Tiegħek u l-EURES.

Or. en

Emenda 179
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jagħtu 
informazzjoni ċara, komprensiva, 
aġġornata u aċċessibbli faċilment dwar id-
drittijiet li tagħti l-liġi tal-Unjoni dwar il-
moviment liberu tal-ħaddiema. Din l-
informazzjoni għandha tkun faċilment 
aċċessibbli minn L-Ewropa Tiegħek u l-
EURES.

2. L-Istati Membri għandhom jagħtu, 
permezz tal-punti ta’ kuntatt nazzjonali,
informazzjoni ċara, komprensiva, 
aġġornata u aċċessibbli faċilment u 
multilingwi dwar id-drittijiet li tagħti l-liġi 
tal-Unjoni dwar il-moviment liberu tal-
ħaddiema u l-mezzi ta’ protezzjoni legali u 
rimedju disponibbli. L-Istati Membri 
huma mħeġġa wkoll biex jistabbilixxu 
websajts multilingwi biex jipprovdu 
informazzjoni dwar il-moviment liberu 
tal-ħaddiema. Waqt li jintagħżlu l-lingwi 
li għandhom isiru disponibbli, l-Istati 
Membri għandhom jiffokaw fuq kollox 
fuq l-akbar gruppi ta’ nazzjonalità fost il-
ħaddiema mobbli f’pajjiż partikolari. Din 
l-informazzjoni għandha tkun faċilment 
aċċessibbli minn L-Ewropa Tiegħek u l-
EURES.

Or. pl

Emenda 180
Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jagħtu 
informazzjoni ċara, komprensiva, 
aġġornata u aċċessibbli faċilment dwar id-
drittijiet li tagħti l-liġi tal-Unjoni dwar il-
moviment liberu tal-ħaddiema. Din l-
informazzjoni għandha tkun faċilment 
aċċessibbli minn L-Ewropa Tiegħek u l-
EURES.

2. L-Istati Membri għandhom jagħtu, 
permezz tal-punti ta’ kuntatt nazzjonali,
informazzjoni ċara, komprensiva, 
aġġornata, aċċessibbli faċilment u 
multilingwi dwar id-drittijiet li tagħti l-liġi 
tal-Unjoni dwar il-moviment liberu tal-
ħaddiema u l-mezzi ta’ protezzjoni legali u 
rimedju disponibbli. L-Istati Membri 
huma mħeġġa wkoll biex jistabbilixxu 
websajt multilingwi ddedikata għall-
informazzjoni dwar il-moviment liberu 
tal-ħaddiema. L-informazzjoni fuq dik il-
websajt u l-informazzjoni dwar il-
koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà 
soċjali għandhom ikunu marbuta. Din l-
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informazzjoni għandha tkun faċilment 
aċċessibbli minn L-Ewropa Tiegħek u l-
EURES. Għandhom jiġu promossi wkoll 
il-kuntatt, il-koordinazzjoni u l-
kooperazzjoni bejn il-punti ta’ kuntatt jew 
il-korpi rilevanti transkonfinali.

Or. nl

Emenda 181
Phil Bennion
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jagħtu 
informazzjoni ċara, komprensiva, 
aġġornata u aċċessibbli faċilment dwar id-
drittijiet li tagħti l-liġi tal-Unjoni dwar il-
moviment liberu tal-ħaddiema. . Din l-
informazzjoni għandha tkun faċilment 
aċċessibbli minn L-Ewopa Tiegħek u l-
EURES.

2. L-Istati Membri għandhom jagħtu 
informazzjoni ċara, komprensiva, 
aġġornata u aċċessibbli faċilment dwar id-
drittijiet li tagħti l-liġi tal-Unjoni dwar il-
moviment liberu tal-ħaddiema u dwar il-
mezzi ta’ protezzjoni u rimedju għal dawn 
id-drittijiet. Din l-informazzjoni għandha 
tkun faċilment aċċessibbli minn L-Ewropa
Tiegħek u l-EURES.

Or. en

Emenda 182
Minodora Cliveti

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jagħtu 
informazzjoni ċara, komprensiva, 
aġġornata u aċċessibbli faċilment dwar id-
drittijiet li tagħti l-liġi tal-Unjoni dwar il-
moviment liberu tal-ħaddiema. Din l-
informazzjoni għandha tkun faċilment 
aċċessibbli minn L-Ewropa Tiegħek u l-
EURES.

2. L-Istati Membri għandhom jagħtu 
informazzjoni ċara, komprensiva, 
aġġornata u aċċessibbli faċilment fil-lingwi 
uffiċjali kollha tal-Unjoni Ewropea dwar 
id-drittijiet li tagħti l-liġi tal-Unjoni dwar 
il-moviment liberu tal-ħaddiema. Din l-
informazzjoni għandha tkun faċilment 
aċċessibbli minn L-Ewropa Tiegħek u l-
EURES.

Or. ro
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Emenda 183
Marije Cornelissen
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom iġibu 
għall-attenzjoni tal-persuni kkonċernati 
informazzjoni relatata ma’ aktar 
dispożizzjonijiet nazzjonali ta’ rilevanza 
għall-ħaddiema u l-familji tagħhom biex 
jeżerċitaw id-dritt tagħhom għal 
moviment liberu.

Or. en

Emenda 184
Edit Bauer, Milan Cabrnoch
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom jipprovdu, 
informazzjoni ċara, aċċessibbli faċilment, 
komprensiva u aġġornata dwar id-
drittijiet ta’ moviment liberu tal-ħaddiema 
tal-UE, fuq bażi ta’ talba, liċ-ċittadini 
tagħhom stess li jixtiequ jibbenefikaw 
mid-dritt li jiċċaqilqu b’mod liberu lejn 
Stat Membru ieħor.

Or. en

Emenda 185
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner
Proposta għal direttiva
Kapitolu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kapitolu IVa Konformità tal-monitoraġġ

Or. en
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Emenda 186
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner
Proposta għal direttiva
Artikolu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7a Pieni
L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
regoli dwar pieni applikabbli fil-każ ta’ 
ksur tad-dispożizzjonijiet nazzjonali 
adottati skont din id-Direttiva u r-
Regolament 492/2011 u għandhom jieħdu 
l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li 
jiġu implimentati u li jkun hemm 
konformità magħhom. Il-penali previsti 
għandhom ikunu effikaċi, proporzjonati u 
disważivi. L-Istati Membri għandhom 
jinnotifikaw dawn id-dispożizzjonijiet lill-
Kummissjoni sa mhux aktar tard 
minn[….. id-data ta’ traspożizzjoni]. 
Huma għandhom jinnotifikawlhom 
mingħajr dewmien kull emenda 
sussegwenti.

Or. en

Emenda 187
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner
Proposta għal direttiva
Artikolu 7b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7b Spezzjonijiet tax-xogħol
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jkun hemm mekkaniżmi xierqa ta’
kontroll u monitoraġġ u li jitwettqu 
spezzjonijiet effettivi u xierqa fit-territorju 
tagħhom sabiex jikkontrollaw u 
jimmonitorjaw il-konformità mad-
dispożizzjonijiet u r-regoli stabbiliti fir-
Regolament 492/2011 u jiggarantixxu l-
applikazzjoni xierqa tagħha u l-infurzar.

Or. en
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Emenda 188
Marije Cornelissen
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jdaħħlu jew 
iżommu dispożizzjonijiet aktar favorevoli 
li jħarsu l-prinċipju tat-trattament ugwali 
minn dawk stabbiliti f’din id-Direttiva.

1. L-Istati Membri jistgħu jdaħħlu jew 
iżommu dispożizzjonijiet aktar favorevoli 
li jħarsu l-prinċipju tat-trattament ugwali 
minn dawk stabbiliti f’din id-Direttiva. L-
Istati Membri huma mistiedna jestendu l-
ambitu tad-drittijiet proċedurali għall-
ħaddiema kollha kkonċernati u l-familji 
tagħhom irrispettivament minn jekk dan 
jikkonċernax il-moviment liberu skont l-
Artikolu 45 jew tipi oħra ta’ migrazzjoni 
tal-ħaddiema

Or. en

Emenda 189
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jistipulaw li l-
kompetenzi tal-istrutturi jew korpi 
msemmija fl-Artikolu 5 għall-promozzjoni, 
l-analiżi, il-monitoraġġ u l-appoġġ tat-
trattament ugwali lill-ħaddiema kollha jew 
lill-membri tal-familji tagħhom mingħajr 
diskriminazzjoni abbażi ta’ nazzjonalità, 
ikopru wkoll id-dritt għal trattament ugwali 
mingħajr diskriminazzjoi abbażi ta’ 
nazzjonalità taċ-ċittadini kollha tal-Unjoni 
u l-membri tal-familja tagħhom li 
jeżerċitaw id-dritt tagħhom tal-moviment 
liberu, kif inhu minqux fl-Artikolu 21 tat-
TFUE u fid-Direttiva 2004/38/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
29 ta’ April 2004 dwar id-drittijiet taċ-
ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-
familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu 

2. L-Istati Membri għandhom jistipulaw li 
l-kompetenzi tal-istrutturi jew korpi 
msemmija fl-Artikolu 5 għall-promozzjoni, 
l-analiżi, il-monitoraġġ u l-appoġġ tat-
trattament ugwali lill-ħaddiema kollha jew 
lill-membri tal-familji tagħhom mingħajr 
diskriminazzjoni abbażi ta’ nazzjonalità, 
ikopru wkoll id-dritt għal trattament ugwali 
mingħajr diskriminazzjoi abbażi ta’ 
nazzjonalità taċ-ċittadini kollha tal-Unjoni 
u l-membri tal-familja tagħhom li 
jeżerċitaw id-dritt tagħhom tal-moviment 
liberu, kif inhu minqux fl-Artikolu 21 tat-
TFUE u fid-Direttiva 2004/38/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
29 ta’ April 2004 dwar id-drittijiet taċ-
ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-
familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu 
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liberament fit-territorju tal-Istati Membri. liberament fit-territorju tal-Istati Membri.

Or. en

Emenda 190
Marije Cornelissen
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jistipulaw li l-
kompetenzi tal-istrutturi jew korpi 
msemmija fl-Artikolu 5 għall-promozzjoni, 
l-analiżi, il-monitoraġġ u l-appoġġ tat-
trattament ugwali lill-ħaddiema kollha jew 
lill-membri tal-familji tagħhom mingħajr 
diskriminazzjoni abbażi ta’ nazzjonalità, 
ikopru wkoll id-dritt għal trattament ugwali 
mingħajr diskriminazzjoi abbażi ta’ 
nazzjonalità taċ-ċittadini kollha tal-Unjoni 
u l-membri tal-familja tagħhom li 
jeżerċitaw id-dritt tagħhom tal-moviment 
liberu, kif inhu minqux fl-Artikolu 21 tat-
TFUE u fid-Direttiva 2004/38/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
29 ta’ April 2004 dwar id-drittijiet taċ-
ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-
familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu 
liberament fit-territorju tal-Istati Membri.

2. L-Istati Membri jistgħu jistipulaw li l-
kompetenzi tal-istrutturi jew korpi 
msemmija fl-Artikolu 5 għall-promozzjoni, 
l-analiżi, il-monitoraġġ u l-appoġġ tat-
trattament ugwali lill-ħaddiema kollha jew 
lill-membri tal-familji tagħhom mingħajr 
diskriminazzjoni abbażi ta’ nazzjonalità, 
ikopru wkoll ħaddiema transkonfinali u 
ħaddiema oħra kif ukoll id-dritt għal 
trattament ugwali mingħajr diskriminazzjoi 
abbażi ta’ nazzjonalità taċ-ċittadini kollha 
tal-Unjoni u l-membri tal-familja tagħhom 
li jeżerċitaw id-dritt tagħhom tal-moviment 
liberu, kif inhu minqux fl-Artikolu 21 tat-
TFUE u fid-Direttiva 2004/38/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
29 ta’ April 2004 dwar id-drittijiet taċ-
ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-
familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu 
liberament fit-territorju tal-Istati Membri.

Or. en

Emenda 191
Jutta Steinruck, Birgit Sippel
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-kompetenzi tal-istrutturi u l-korpi 
msemmija fl-Artikolu 5 ipprovduti mill-
Istati Membri għandhom ikopru wkoll lill-
ħaddiema ppostjati kif definit fid-
Direttiva 96/71/KE.
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Emenda 192
Marije Cornelissen
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Mhux iktar tard minn sentejn wara l-
iskadenza għat-traspożizzjoni, il-
Kummissjoni għandha tirrapporta lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 
dwar l-implimentazzjoni ta’ din id-
Direttiva, bil-ħsieb li fejn xieraq isiru l-
emendi meħtieġa.

Mhux iktar tard minn sentejn wara l-
iskadenza għat-traspożizzjoni, il-
Kummissjoni għandha tirrapporta lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 
dwar l-implimentazzjoni ta’ din id-
Direttiva, bil-ħsieb li fejn xieraq isiru l-
emendi jew il-proposti leġiżlattivi
meħtieġa.

Or. en

Emenda 193
Philippe De Backer
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’dan ir-rapport, il-Kummissjoni 
għandha tagħti attenzjoni żejda lid-
diffikultajiet possibbli li jiltaqgħu 
magħhom gradwati żgħażagħ meta 
jiċċaqilqu madwar l-Unjoni, kemm għal 
perjodu fiss kif ukoll għal pożizzjoni 
temporanja.

Or. en

Emenda 194
Phil Bennion
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’dan ir-rapport, il-Kummissjoni 
għandha tagħti attenzjoni żejda lid-
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diffikultajiet possibbli li jiltaqgħu 
magħhom gradwati żgħażagħ meta 
jiċċaqilqu madwar l-Unjoni.

Or. en

Emenda 195
Philippe De Backer
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tanalizza wkoll 
id-diffikultajiet possibbli li l-konjuġi tal-
ħaddiema jiltaqgħu magħhom meta dawk 
il-konjuġi jkunu ċittadini ta’ pajjiżi terzi.

Or. en

Emenda 196
Phil Bennion
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Il-Kummissjoni għandha tanalizza 
wkoll id-diffikultajiet possibbli li l-konjuġi 
tal-ħaddiema jiltaqgħu magħhom meta 
dawk il-konjuġi jkunu ċittadini ta’ pajjiżi 
terzi.

Or. en


