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Emenda 5
Claudette Abela Baldacchino
Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Fil-konklużjonijiet tiegħu tat-
28 ta’ Ġunju 2013, il-Kunsill Ewropew 
innota li d-dimensjoni soċjali tal-UEM 
għandha tissaħħaħ, u f’dan il-kuntest 
enfasizza r-rwol ewlieni tal-imsieħba 
soċjali u tad-djalogu soċjali. Għaldaqstant, 
il-Kummissjoni fil-Komunikazzjoni tagħha
(COM (2013) 690) tat-2 ta’ Ottubru 2013 
dwar id-dimensjoni soċjali tal-UEM, 
indirizzat il-kwistjoni li jiġi promoss id-
djalogu soċjali fil-livelli nazzjonali u tal-
UE u ħabbret proposta biex issir reviżjoni 
tad-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-2003.

(8) Fil-konklużjonijiet tiegħu tat-
28 ta’ Ġunju 2013, il-Kunsill Ewropew 
innota li d-dimensjoni soċjali tal-UEM 
għandha tissaħħaħ, u f’dan il-kuntest 
enfasizza r-rwol ewlieni tal-imsieħba 
soċjali u tad-djalogu soċjali. Għaldaqstant, 
il-Kummissjoni fil-Komunikazzjoni tagħha
(COM (2013) 690) tat-2 ta’ Ottubru 2013 
dwar id-dimensjoni soċjali tal-UEM, 
indirizzat il-kwistjoni li jiġi promoss id-
djalogu soċjali fil-livelli nazzjonali u tal-
UE u ħabbret proposta biex issir reviżjoni 
tad-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-2003, u 
għamlet referenza għas-summit soċjali 
tripartitiku bħala opportunità ewlenija li 
tinvolvi l-imsieħba soċjali fil-proċess tas-
Semestru Ewropew.

Or. en

Emenda 6
Claudette Abela Baldacchino
Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill
Premessa 9a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Fid-Dikjarazzjoni mill-Imsieħba 
Soċjali Ewropej dwar l-Involviment tal-
Imsieħeb Soċjali fil-Governanza 
Ekonomika Ewropea adottata fl-
24 ta’ Ottubru 2013, l-imsieħba soċjali 
tal-UE kkonfermaw l-appoġġ tagħhom 
għas-Summit Soċjali Tripartitiku għat-
tkabbir u l-impjieg u talbu għal proċess 
koerenti ta’ konsultazzjoni mal-imsieħba 
soċjali fil-kuntest tas-Semestru Ewropew.

Or. en



PE528.059v01-00 4/7 AM\1017067MT.doc

MT

Emenda 7
Claudette Abela Baldacchino
Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill
Premessa 9b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9b) Il-Parlament Ewropew għandu rwol 
fid-definizzjoni ta’ politiki ta’ impjieg u l-
aspetti kollha ta’ politika soċjali, 
kundizzjonijiet tax-xogħol, taħriġ 
vokazzjonali u l-moviment liberu ta’
ħaddiema u pensjonanti fl-Unjoni 
Ewropea.

Or. en

Emenda 8
Karima Delli.
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kompitu tas-Summit Soċjali Tripartitiku
għat-Tkabbir u l-Impjiegi, b’konformità 
mat-Trattat u b’attenzjoni xierqa għall-
poteri tal-istituzzjonijiet u l-korpi tal-
Unjoni, għandu jkun li jiżgura li jkun 
hemm konkordanza kontinwa bejn il-
Kunsill, il-Kummissjoni u l-imsieħba 
soċjali. Huwa se jippermetti lill-imsieħba 
soċjali li jikkontribwixxu, f’livell 
Ewropew, fil-kuntest tad-djalogu soċjali 
tagħhom, għall-komponenti diversi tal-
istrateġija tal-Unjoni għat-tkabbir u l-
impjiegi. Għal dak il-għan, għandu jħejji x-
xogħol tal-bidu u d-diskussjonijiet bejn il-
Kunsill, il-Kummissjoni u l-imsieħba 
soċjali fil-forums differenti tal-
konċentrazzjoni dwar materji ekonomiċi, 
soċjali u ta’ xogħol.

Il-kompitu tas-Summit Soċjali Tripartitiku 
għat-Tkabbir u l-Impjiegi, b’konformità 
mat-Trattat u b’attenzjoni xierqa għall-
poteri tal-istituzzjonijiet u l-korpi tal-
Unjoni, għandu jkun li jiżgura li jkun 
hemm konkordanza kontinwa bejn il-
Kunsill, il-Kummissjoni u l-imsieħba 
soċjali, kif ukoll koordinazzjoni tal-
istrateġiji tagħhom lejn livell għoli ta’
kwalità u impjieg sostenibbli. Huwa se 
jippermetti lill-imsieħba soċjali li 
jikkontribwixxu, f’livell Ewropew, fil-
kuntest tad-djalogu soċjali tagħhom, għall-
komponenti diversi tal-istrateġija tal-
Unjoni għat-tkabbir u l-impjiegi. Għal dak 
il-għan, għandu jħejji x-xogħol tal-bidu u 
d-diskussjonijiet bejn il-Kunsill, il-
Kummissjoni u l-imsieħba soċjali fil-
forums differenti tal-konċentrazzjoni dwar 
materji ekonomiċi, soċjali u ta’ xogħol.

Or. en
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Emenda 9
Marian Harkin.
Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kompitu tas-Summit Soċjali Tripartitiku 
għat-Tkabbir u l-Impjiegi, b’konformità 
mat-Trattat u b’attenzjoni xierqa għall-
poteri tal-istituzzjonijiet u l-korpi tal-
Unjoni, għandu jkun li jiżgura li jkun 
hemm konkordanza kontinwa bejn il-
Kunsill, il-Kummissjoni u l-imsieħba 
soċjali. Huwa se jippermetti lill-imsieħba 
soċjali li jikkontribwixxu, f’livell 
Ewropew, fil-kuntest tad-djalogu soċjali 
tagħhom, għall-komponenti diversi tal-
istrateġija tal-Unjoni għat-tkabbir u l-
impjiegi. Għal dak il-għan, għandu jħejji x-
xogħol tal-bidu u d-diskussjonijiet bejn il-
Kunsill, il-Kummissjoni u l-imsieħba 
soċjali fil-forums differenti tal-
konċentrazzjoni dwar materji ekonomiċi, 
soċjali u ta’ xogħol.

Il-kompitu tas-Summit Soċjali Tripartitiku 
għat-Tkabbir u l-Impjiegi, b’konformità 
mat-Trattat u b’attenzjoni xierqa għall-
poteri tal-istituzzjonijiet u l-korpi tal-
Unjoni, għandu jkun li jiżgura li jkun 
hemm konkordanza kontinwa bejn il-
Kunsill, il-Kummissjoni u l-imsieħba 
soċjali. Huwa se jippermetti lill-imsieħba 
soċjali li jikkontribwixxu, f’livell 
Ewropew, fil-kuntest tad-djalogu soċjali 
tagħhom u l-kompetenza tagħhom, għall-
komponenti diversi tal-istrateġija tal-
Unjoni għat-tkabbir u l-impjiegi. Għal dak 
il-għan, għandu jħejji x-xogħol tal-bidu u 
d-diskussjonijiet bejn il-Kunsill, il-
Kummissjoni u l-imsieħba soċjali fil-
forums differenti tal-konċentrazzjoni dwar 
materji ekonomiċi, soċjali u ta’ xogħol.

Or. en

Emenda 10
Claudette Abela Baldacchino
Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Is-Summit għandu jikkonsisti mill-
President tal-Kunsill Ewropew, mill-
Presidenza tal-Kunsill u ż-żewġ presidenzi 
sussegwenti, mill-Kummissjoni u mill-
imsieħba soċjali, irrappreżentati fl-għola 
livell. Għandhom ikunu preżenti wkoll il-
ministri minn dawk it-tliet presidenzi u l-
Kummissarju responsabbli mill-impjiegi u 
l-affarijiet soċjali. Skont l-aġenda, jistgħu 
wkoll jiġu mistiedna biex jieħdu sehem 
ministri oħrajn minn dawn it-tliet 
presidenzi u Kummissarji oħrajn.

1. Is-Summit għandu jikkonsisti mill-
President tal-Kunsill Ewropew, mill-
Presidenza tal-Kunsill u ż-żewġ presidenzi 
sussegwenti, mill-Kummissjoni u mill-
imsieħba soċjali, irrappreżentati fl-għola 
livell. Għandhom ikunu preżenti wkoll il-
ministri minn dawk it-tliet presidenzi u l-
Kummissarju responsabbli mill-impjiegi u 
l-affarijiet soċjali. Skont l-aġenda, jistgħu 
wkoll jiġu mistiedna biex jieħdu sehem 
ministri oħrajn minn dawn it-tliet 
presidenzi u Kummissarji oħrajn.
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Delegazzjoni tal-Membri tal-Parlament 
Ewropew għandha tiġi mistiedna bħala 
osservatur għas-Summit.

Or. en

Emenda 11
Heinz K. Becker
Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill
Artikolu 2 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-koordinazzjoni teknika għandha tingħata 
lid-delegazzjoni tal-ħaddiema mill-
Konfederazzjoni Ewropea tat-Trejd Unjins
(ETUC) u lid-delegazzjoni ta’ min 
iħaddem mill-Konfederazzjoni tan-Negozji 
Ewropej (BUSINESSEUROPE). L-ETUC 
u l-BUSINESSEUROPE għandhom 
jassiguraw li l-fehmiet espressi mill-
organizzazzjonijiet speċifiċi u settorjali 
jkunu meqjusa bis-sħiħ fil-
kontribuzzjonijiet tagħhom u għandhom, 
fejn jixraq, jinkludu r-rappreżentanti ta’
wħud minn dawk l-organizzazzjonijiet fid-
delegazzjonijiet tagħhom.

Il-koordinazzjoni teknika għandha tingħata 
lid-delegazzjoni tal-ħaddiema mill-
Konfederazzjoni Ewropea tat-Trejd Unjins
(ETUC) u lid-delegazzjoni ta’ min 
iħaddem mill-Konfederazzjoni tan-Negozji 
Ewropej (BUSINESSEUROPE). L-ETUC 
u l-BUSINESSEUROPE għandhom 
jassiguraw li l-fehmiet espressi mill-
organizzazzjonijiet speċifiċi u settorjali 
jkunu meqjusa bis-sħiħ fil-
kontribuzzjonijiet tagħhom u għandhom 
jinkludu r-rappreżentanti ta’ wħud minn 
dawk l-organizzazzjonijiet fid-
delegazzjonijiet tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa ta’ importanza kbira li tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn l-Imsieħba Soċjali Ewropej, u li 
b’mod sostanzjali jiġi żgurat li ż-żewġ rappreżentanti (min iħaddem u impjegati) jitqiesu bis-
sħiħ fil-kontribut tagħhom. Sistema ugwali bħalma hija stabbilita sew fl-Awstrija, uriet is-
suċċess fit-tul tagħha u għalhekk għandha titqies bħala punt ta’ riferiment u titwettaq fil-livell 
Ewropew.

Emenda 12
Marian Harkin.
Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill
Artikolu 2 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull delegazzjoni għandha tikkonsisti minn Kull delegazzjoni għandha tikkonsisti minn 
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rappreżentanti tal-organizzazzjonijiet 
transindustrijali Ewropej, jew li 
jirrappreżentaw l-interessi ġenerali jew l-
interessi aktar speċifiċi tal-persunal ta’
superviżjoni u maniġerjali u ta’ intrapriżi 
żgħar u ta’ daqs medju fil-livell 
Ewropew.�

rappreżentanti tal-organizzazzjonijiet 
transindustrijali Ewropej, jew li 
jirrappreżentaw l-interessi ġenerali jew l-
interessi aktar speċifiċi tal-persunal ta’
superviżjoni u maniġerjali u ta’ intrapriżi
mikro, żgħar u ta’ daqs medju fil-livell 
Ewropew.

Or. en

Emenda 13
Claudette Abela Baldacchino
Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-suġġetti fl-aġenda għandhom ikunu 
diskussi mill-laqgħa tal-Kunsill fil-
formazzjoni tiegħu ta’ Impjiegi, Politika 
Soċjali, Saħħa u Affarijiet tal-Konsumatur.

2. Is-suġġetti fl-aġenda għandhom ikunu 
diskussi mil-laqgħa tal-Kunsill fil-
formazzjoni tiegħu ta’ Impjiegi, Politika 
Soċjali, Saħħa u Affarijiet tal-Konsumatur, 
ibbażati kif xieraq fuq kontribut mill-
korpi preparatorji kollha tiegħu.

Or. en

Emenda 14
Claudette Abela Baldacchino
Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-presidenti konġunti għandhom iħejju 
sommarju tad-diskussjonijiet tas-Summit 
biex jinfurmaw lill-formazzjonijiet 
rilevanti tal-Kunsill u lill-pubbliku 
ġenerali.

Il-presidenti konġunti għandhom iħejju 
sommarju tad-diskussjonijiet tas-Summit 
biex jinfurmaw lill-formazzjonijiet 
rilevanti tal-Kunsill, lill-Parlament 
Ewropew, u lill-pubbliku ġenerali.

Or. en


