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Emenda 16
Sari Essayah, Carl Haglund

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Fin-nuqqas ta’ leġiżlazzjoni orizzontali 
Komunitarja, id-drittijiet taċ-ċittadini ta’ 
pajjiżi terzi jvarjaw, skond l-Istat Membru 
li jaħdmu fih u skond in-nazzjonalità 
tagħhom. M’għandhomx l-istess drittijiet 
bħaċ-ċittadini ta’ l-Istat Membru, jew iċ-
ċittadini l-oħra ta’ l-UE. Bil-għan li jkun 
hemm aktar żvilupp ta’ politika ta’ l-
immigrazzjoni koerenti, biex titnaqqas il-
lakuna tad-drittijiet bejn iċ-ċittadini ta’ l-
UE u ċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jaħdmu 
legalment u biex jiġi kkumplementat l-
acquis eżistenti dwar l-immigrazzjoni, 
għandha tiġi stabbilita ġabra ta’ drittijiet 
partikolarment billi jiġu speċifikati l-oqsma 
tal-politika fejn it-trattament ugwali maċ-
ċittadini huwa pprovdut għall-ħaddiema ta' 
pajjiżi terzi ammessi legalment fi Stat 
Membru iżda li għadhom mhumiex 
residenti fit-tul. Tali dispożizzjonijiet huma 
intiżi biex jistabbilixxu kondizzjonijiet 
ugwali fl-UE, biex jiġi rikonoxxut li dawn 
iċ-ċittadini ta' pajjiżi terżi li jaħdmu 
legalment fi Stat Membru jikkontribwixxu 
għall-ekonomija Ewropea permezz tax-
xogħol tagħhom u l-ħlas tat-taxxa u biex 
iservu bħala salvagwardja biex titnaqqas il-
kompetizzjoni inġusta bejn iċ-ċittadini ta' l-
UE u ċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi li tirriżulta 
fi sfruttar possibbli ta' dawn ta' l-aħħar.

(9) Fin-nuqqas ta’ leġiżlazzjoni orizzontali 
Komunitarja, id-drittijiet taċ-ċittadini ta’ 
pajjiżi terzi jvarjaw, skond l-Istat Membru 
li jaħdmu fih u skond in-nazzjonalità 
tagħhom. M’għandhomx l-istess drittijiet 
bħaċ-ċittadini ta’ l-Istat Membru, jew iċ-
ċittadini l-oħra ta’ l-UE. Bil-għan li jkun 
hemm aktar żvilupp ta’ politika ta’ l-
immigrazzjoni koerenti, biex titnaqqas il-
lakuna tad-drittijiet bejn iċ-ċittadini ta’ l-
UE u ċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jaħdmu 
legalment u biex jiġi kkumplementat l-
acquis eżistenti dwar l-immigrazzjoni, 
għandha tiġi stabbilita ġabra ta’ drittijiet 
partikolarment billi jiġu speċifikati l-oqsma 
tal-politika fejn it-trattament ugwali maċ-
ċittadini huwa pprovdut għall-ħaddiema ta' 
pajjiżi terzi ammessi legalment fi Stat 
Membru iżda li għadhom mhumiex 
residenti fit-tul. Tali dispożizzjonijiet huma 
intiżi biex jistabbilixxu kondizzjonijiet 
ugwali fl-UE, biex jiġi rikonoxxut li dawn 
iċ-ċittadini ta' pajjiżi terżi li jaħdmu 
legalment fi Stat Membru jikkontribwixxu 
għall-ekonomija Ewropea permezz tax-
xogħol tagħhom u l-ħlas tat-taxxa u biex 
iservu bħala salvagwardja biex titnaqqas il-
kompetizzjoni inġusta bejn iċ-ċittadini ta' l-
UE u ċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi li tirriżulta 
fi sfruttar possibbli ta' dawn ta' l-aħħar. Id-
definizzjoni ta' "ħaddiem ta’ pajjiż terz" 
kif tinsab fl-Artikolu 2(b) ta’ din id-
Direttiva tfisser, mingħajr ħsara għall-
interpretazzjoni tal-kunċett tar-relazzjoni 
tal-impjieg f’kull leġiżlazzjoni oħra tal-
UE, kull nazzjonal ta’ pajjiż terz li ġie 
ammess fit-territorju ta’ Stat Membru, 
huwa legalment residenti u jitħalla 
jaħdem fil-kuntest ta’ relazzjoni bi ħlas 
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skont il-liġi nazzjonali u/jew skont il-
prattika nazzjonali f’dak l-Istat Membru.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskop ta’ din il-proposta huwa li jkun ikkjarifikat li d-definizzjoni ta’ "ħaddiem ta’ pajjiż 
terz" ma għandux ikollha influwenza fuq l-interpretazzjoni tal-kunċett ta' relazzjoni ta' 
impjieg f'kull strument leġiżlattiv ieħor tal-UE minħabba li ma hemmx definizzjoni uniformi 
tal-kunċett ta' “relazzjoni ta' impjieg" fil-qasam tad-Dritt tax-Xogħol tal-UE. Barra minhekk, 
id-definizzjoni proposta mill-Kummissjoni donnha hija differenti mid-definizzjonijiet kurrenti 
applikati tal-anqas f’xi Stati Membri.

Emenda 17
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Fin-nuqqas ta’ leġiżlazzjoni orizzontali 
Komunitarja, id-drittijiet taċ-ċittadini ta’ 
pajjiżi terzi jvarjaw, skond l-Istat Membru 
li jaħdmu fih u skond in-nazzjonalità 
tagħhom. M’għandhomx l-istess drittijiet 
bħaċ-ċittadini ta’ l-Istat Membru, jew iċ-
ċittadini l-oħra ta’ l-UE. Bil-għan li jkun 
hemm aktar żvilupp ta’ politika ta’ l-
immigrazzjoni koerenti, biex titnaqqas il-
lakuna tad-drittijiet bejn iċ-ċittadini ta’ l-
UE u ċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jaħdmu 
legalment u biex jiġi kkumplementat l-
acquis eżistenti dwar l-immigrazzjoni, 
għandha tiġi stabbilita ġabra ta’ drittijiet 
partikolarment billi jiġu speċifikati l-oqsma 
tal-politika fejn it-trattament ugwali maċ-
ċittadini huwa pprovdut għall-ħaddiema ta' 
pajjiżi terzi ammessi legalment fi Stat 
Membru iżda li għadhom mhumiex 
residenti fit-tul. Tali dispożizzjonijiet huma 
intiżi biex jistabbilixxu kondizzjonijiet 
ugwali fl-UE, biex jiġi rikonoxxut li dawn 
iċ-ċittadini ta' pajjiżi terżi li jaħdmu 

(9) Fin-nuqqas ta’ leġiżlazzjoni orizzontali 
Komunitarja, id-drittijiet taċ-ċittadini ta’ 
pajjiżi terzi jvarjaw, skond l-Istat Membru 
li jaħdmu fih u skond in-nazzjonalità 
tagħhom. M’għandhomx l-istess drittijiet 
bħaċ-ċittadini ta’ l-Istat Membru, jew iċ-
ċittadini l-oħra ta’ l-UE. Bil-għan li jkun 
hemm aktar żvilupp ta’ politika ta’ l-
immigrazzjoni koerenti, biex titnaqqas il-
lakuna tad-drittijiet bejn iċ-ċittadini ta’ l-
UE u ċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jaħdmu 
legalment u biex jiġi kkumplementat l-
acquis eżistenti dwar l-immigrazzjoni, 
għandha tiġi stabbilita ġabra ta’ drittijiet 
partikolarment billi jiġu speċifikati l-oqsma 
tal-politika fejn it-trattament ugwali maċ-
ċittadini huwa pprovdut għall-ħaddiema ta' 
pajjiżi terzi ammessi legalment fi Stat 
Membru iżda li għadhom mhumiex 
residenti fit-tul. Tali dispożizzjonijiet huma 
intiżi biex jistabbilixxu kondizzjonijiet 
ugwali fl-UE, biex jiġi rikonoxxut il-
kontribut tan-nazzjonal ta’ pajjiżi terzi 
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legalment fi Stat Membru jikkontribwixxu 
għall-ekonomija Ewropea permezz tax-
xogħol tagħhom u l-ħlas tat-taxxa u biex 
iservu bħala salvagwardja biex titnaqqas 
il-kompetizzjoni inġusta bejn iċ-ċittadini ta' 
l-UE u ċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi li tirriżulta 
fi sfruttar possibbli ta' dawn ta' l-aħħar.

għas-soċjetà Ewropea u t-taqbida kontra 
l-kompetizzjoni inġusta bejn iċ-ċittadini ta' 
l-UE u ċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi li tirriżulta 
fi sfruttar possibbli ta' dawn ta' l-aħħar

Or. en

Emenda 18
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Fin-nuqqas ta’ leġiżlazzjoni orizzontali 
Komunitarja, id-drittijiet taċ-ċittadini ta’ 
pajjiżi terzi jvarjaw, skond l-Istat Membru 
li jaħdmu fih u skond in-nazzjonalità 
tagħhom. M’għandhomx l-istess drittijiet 
bħaċ-ċittadini ta’ l-Istat Membru, jew iċ-
ċittadini l-oħra ta’ l-UE. Bil-għan li jkun 
hemm aktar żvilupp ta’ politika ta’ l-
immigrazzjoni koerenti, biex titnaqqas il-
lakuna tad-drittijiet bejn iċ-ċittadini ta’ l-
UE u ċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jaħdmu 
legalment u biex jiġi kkumplementat l-
acquis eżistenti dwar l-immigrazzjoni, 
għandha tiġi stabbilita ġabra ta’ drittijiet 
partikolarment billi jiġu speċifikati l-oqsma 
tal-politika fejn it-trattament ugwali maċ-
ċittadini huwa pprovdut għall-ħaddiema ta' 
pajjiżi terzi ammessi legalment fi Stat 
Membru iżda li għadhom mhumiex 
residenti fit-tul. Tali dispożizzjonijiet huma 
intiżi biex jistabbilixxu kondizzjonijiet 
ugwali fl-UE, biex jiġi rikonoxxut li dawn 
iċ-ċittadini ta' pajjiżi terżi li jaħdmu 
legalment fi Stat Membru jikkontribwixxu 
għall-ekonomija Ewropea permezz tax-
xogħol tagħhom u l-ħlas tat-taxxa u biex 
iservu bħala salvagwardja biex titnaqqas il-
kompetizzjoni inġusta bejn iċ-ċittadini ta' l-

(9) ) Fin-nuqqas ta’ leġiżlazzjoni 
orizzontali Komunitarja, id-drittijiet taċ-
ċittadini ta’ pajjiżi terzi jvarjaw, skond l-
Istat Membru li jaħdmu fih u skond in-
nazzjonalità tagħhom. M’għandhomx l-
istess drittijiet bħaċ-ċittadini ta’ l-Istat 
Membru, jew iċ-ċittadini l-oħra ta’ l-UE.
Bil-għan li jkun hemm aktar żvilupp ta’ 
politika ta’ l-immigrazzjoni koerenti, biex 
titnaqqas il-lakuna tad-drittijiet bejn iċ-
ċittadini ta’ l-UE u ċ-ċittadini ta’ pajjiżi 
terzi li jaħdmu legalment u biex jiġi 
kkumplementat l-acquis eżistenti dwar l-
immigrazzjoni, għandha tiġi stabbilita 
ġabra ta’ drittijiet partikolarment billi jiġu 
speċifikati l-oqsma tal-politika fejn it-
trattament ugwali maċ-ċittadini huwa 
pprovdut għall-ħaddiema ta' pajjiżi terzi 
ammessi legalment fi Stat Membru iżda li 
għadhom mhumiex residenti fit-tul. Tali 
dispożizzjonijiet huma intiżi biex 
jistabbilixxu kondizzjonijiet ugwali fl-UE, 
biex jiġi rikonoxxut li dawn iċ-ċittadini ta' 
pajjiżi terżi li jaħdmu legalment fi Stat 
Membru jikkontribwixxu għas-suq legali 
tax-xogħol u għall-ekonomija Ewropea 
permezz tax-xogħol tagħhom u l-ħlas tat-
taxxa u biex iservu bħala salvagwardja 
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UE u ċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi li tirriżulta 
fi sfruttar possibbli ta' dawn ta' l-aħħar.

biex titnaqqas il-kompetizzjoni inġusta 
bejn iċ-ċittadini ta' l-UE u ċ-ċittadini ta' 
pajjiżi terzi li tirriżulta fi sfruttar possibbli 
ta' dawn ta' l-aħħar.

Or. en

Emenda 19
Jean Lambert

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Iċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jaħdmu 
fit-territorju ta’ Stat Membru għandhom 
igawdu minn trattament ugwali fir-rigward 
tas-sigurtà soċjali. Fir-Regolament tal-
Kunsill (KEE) Nru 1408/1971 ta’ l-14 ta’ 
Ġunju dwar l-applikazzjoni ta' l-iskemi 
tas-siġurtà soċjali għall-persuni impjegati, 
il-persuni li jaħdmu għal rashom u l-
familja tagħhom li jiċċaqilqu ġewwa l-
Komunità hemm definiti fergħat tas-
sigurtà soċjali. Ir-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 859/2003 ta’ l-14 ta’ Mejju 2003 
li jestendi d-dispożizzjonijiet tar-
Regolament (KEE) 1408/71 u r-
Regolament (KEE) Nru 574/72 għal 
ċittadini ta’ pajjiżi terzi li mhumiex diġà 
koperti b’dawk id-dispożizzjonijiet 
unikament minħabba ċ-ċittadinanza 
tagħhom jestendi d-dispożizzjonijiet tar-
Regolament (KEE) Nru 1408/1971 għaċ-
ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jaħdmu 
legalment fl-Unjoni Ewropea u li jkunu 
f’sitwazzjoni transkonfinali. Id-
dispożizzjonijiet dwar it-trattament ugwali 
rigward is-sigurtà soċjali f’din id-DIrettiva 
japplikaw ukoll għall-persuni li jaslu fi Stat 
Membru direttament minn pajjiż terz.
Madankollu, din id-Direttiva 
m’għandhiex tagħti aktar drittijiet minn 
dawk diġà pprovduti fil-leġiżlazzjoni 
Komunitarja eżistenti fil-qasam tas-

(16) Iċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jaħdmu 
fit-territorju ta’ Stat Membru għandhom 
igawdu minn trattament ugwali fir-rigward 
tas-sigurtà soċjali. Il-fergħat tas-sigurtà 
soċjali, kif definiti fir-Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) 
Nru 883/2004 tad-29 t'April 2004 dwar il-
koordinazzjoni tas-sistemi ta' sigurtà 
soċjali. Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 859/2003 ta’ l-14 ta’ Mejju 2003 li 
jestendi d-dispożizzjonijiet tar-Regolament 
(KEE) 1408/71 u r-Regolament (KEE) Nru 
574/72 għal ċittadini ta’ pajjiżi terzi li 
mhumiex diġà koperti b’dawk id-
dispożizzjonijiet unikament minħabba ċ-
ċittadinanza tagħhom jestendi d-
dispożizzjonijiet tar-Regolament (KEE) 
Nru 1408/1971 għaċ-ċittadini ta’ pajjiżi 
terzi li jaħdmu legalment fl-Unjoni 
Ewropea u li jkunu f’sitwazzjoni 
transkonfinali. Id-dispożizzjonijiet dwar it-
trattament ugwali rigward is-sigurtà soċjali 
f’din id-DIrettiva japplikaw ukoll għall-
persuni li jaslu fi Stat Membru direttament 
minn pajjiż terz.
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sigurtà soċjali għaċ-ċittadini ta’ pajjiżi 
terzi li jkollhom elementi transkonfinali 
bejn l-Istati Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan is-suġġett għadu qed jiġi diskuss bl-aġġornament tar-Regolament Relevanti: ma nagħtu 
aħna żvolta f'din il-Premessa qabel ma jintemmu dawn in-negozjati.

Emenda 20
Sari Essayah, Carl Haglund

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Iċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jaħdmu 
fit-territorju ta’ Stat Membru għandhom 
igawdu minn trattament ugwali fir-rigward 
tas-sigurtà soċjali. Fir-Regolament tal-
Kunsill (KEE) Nru 1408/1971 ta’ l-14 ta’ 
Ġunju dwar l-applikazzjoni ta' l-iskemi tas-
siġurtà soċjali għall-persuni impjegati, il-
persuni li jaħdmu għal rashom u l-familja 
tagħhom li jiċċaqilqu ġewwa l-Komunità 
hemm definiti fergħat tas-sigurtà soċjali.
Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
859/2003 ta’ l-14 ta’ Mejju 2003 li jestendi 
d-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KEE) 
1408/71 u r-Regolament (KEE) Nru 574/72 
għal ċittadini ta’ pajjiżi terzi li mhumiex 
diġà koperti b’dawk id-dispożizzjonijiet 
unikament minħabba ċ-ċittadinanza 
tagħhom jestendi d-dispożizzjonijiet tar-
Regolament (KEE) Nru 1408/1971 għaċ-
ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jaħdmu 
legalment fl-Unjoni Ewropea u li jkunu 
f’sitwazzjoni transkonfinali. Id-
dispożizzjonijiet dwar it-trattament ugwali 
rigward is-sigurtà soċjali f’din id-Direttiva 
japplikaw ukoll għall-persuni li jaslu fi 
Stat Membru direttament minn pajjiż terz.
Madankollu, din id-Direttiva m’għandhiex 
tagħti aktar drittijiet minn dawk diġà 

(16) Iċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jaħdmu 
fit-territorju ta’ Stat Membru għandhom 
igawdu minn trattament ugwali fir-rigward 
tas-sigurtà soċjali.Fir-Regolament tal-
Kunsill (KEE) Nru 1408/1971 ta’ l-14 ta’ 
Ġunju dwar l-applikazzjoni ta' l-iskemi tas-
siġurtà soċjali għall-persuni impjegati, il-
persuni li jaħdmu għal rashom u l-familja 
tagħhom li jiċċaqilqu ġewwa l-Komunità 
hemm definiti fergħat tas-sigurtà soċjali.Ir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 859/2003 
ta’ l-14 ta’ Mejju 2003 li jestendi d-
dispożizzjonijiet tar-Regolament (KEE) 
1408/71 u r-Regolament (KEE) Nru 574/72 
għal ċittadini ta’ pajjiżi terzi li mhumiex 
diġà koperti b’dawk id-dispożizzjonijiet 
unikament minħabba ċ-ċittadinanza 
tagħhom jestendi d-dispożizzjonijiet tar-
Regolament (KEE) Nru 1408/1971 għaċ-
ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jaħdmu 
legalment fl-Unjoni Ewropea u li jkunu 
f’sitwazzjoni transkonfinali.Id-
dispożizzjonijiet dwar it-trattament ugwali 
rigward is-sigurtà soċjali f’din id-Direttiva 
japplikaw ukoll għall-persuni li deħlin fi 
Stat Membru direttament minn Stat terz, 
imma jippermettu lill-Istati Membri 
jillimitaw it-trattament ugwali ta’ dawk 



PE440.019v01-00 8/18 AM\810515MT.doc

MT

pprovduti fil-leġiżlazzjoni Komunitarja 
eżistenti fil-qasam tas-sigurtà soċjali għaċ-
ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jkollhom 
elementi transkonfinali bejn l-Istati 
Membri.

f’impjieg. Madankollu, din id-Direttiva la 
għandha tagħti aktar drittijiet minn dawk 
diġà pprovduti fil-leġiżlazzjoni 
Komunitarja eżistenti fil-qasam tas-sigurtà 
soċjali għaċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li 
jkollhom elementi transkonfinali bejn l-
Istati Membri u lanqas tillimta s-setgħa 
tal-Istati Membri li jorganizzaw l-iskema 
tagħhom tas-sigurtà soċjali u jistabilixxu 
l-kondizzjonijiet li bihom persuna tkun 
affiljata ma' skema ta' sigurtà soċjali.
Lanqas ma għandha tagħti jeddijiet għal 
sitwazzjonijiet li ma jidħlux fil-kamp ta' 
applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE, 
bħal pereżempju fil-każ ta' membri tal-
familja li jgħixu f'pajjiż terz.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tal-ambitu ta’ applikazzjoni tad-Direttiva – jiġifieri li tkopri persuni li jidħlu fi Stat 
Membru għal skop ta’ impjieg kif ukoll dawk li l-permess tagħhom ta’ residenza jkun 
jippermettilhom jaħdmu – huwa tal-akbar importanza li l-eżistenza ta' sistemi ta' sigurtà 
soċjali msejsin fuq ir-residenza tkun indirizzata fl-Artikolu 12 biex tinżamm il-possibilità 
għall-Istati Membri li jirrestrinġu l-għoti tat-trattament ugwali f’dak li għandu x’jaqsam mas-
sigurtà soċjali għal dawk f’impjieg b’mod li jiġu evitati emendi sinifikattivi u estensivi għas-
sistemi ta’ sigurtà soċjali msejsin fuq ir-residenza.

Emenda 21
Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Iċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jaħdmu 
fit-territorju ta’ Stat Membru għandhom 
igawdu minn trattament ugwali fir-rigward 
tas-sigurtà soċjali. Fir-Regolament tal-
Kunsill (KEE) Nru 1408/1971 ta’ l-14 ta’ 
Ġunju dwar l-applikazzjoni ta' l-iskemi 
tas-siġurtà soċjali għall-persuni impjegati, 
il-persuni li jaħdmu għal rashom u l-
familja tagħhom li jiċċaqilqu ġewwa l-
Komunità hemm definiti fergħat tas-

(16) Iċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jaħdmu 
fit-territorju ta’ Stat Membru għandhom 
igawdu minn trattament ugwali fir-rigward 
tas-sigurtà soċjali. Il-fergħat tas-sigurtà 
soċjali, kif definiti fir-Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) 
Nru 883/2004 tad-29 ta' April 2004 dwar 
il-koordinazzjoni tas-sistemi ta' sigurtà 
soċjali. Id-dispożizzjonijiet dwar it-
trattament ugwali rigward is-sigurtà soċjali 
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sigurtà soċjali. Ir-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 859/2003 ta’ l-14 ta’ Mejju 2003 
li jestendi d-dispożizzjonijiet tar-
Regolament (KEE) 1408/71 u r-
Regolament (KEE) Nru 574/72 għal 
ċittadini ta’ pajjiżi terzi li mhumiex diġà 
koperti b’dawk id-dispożizzjonijiet 
unikament minħabba ċ-ċittadinanza 
tagħhom jestendi d-dispożizzjonijiet tar-
Regolament (KEE) Nru 1408/1971 għaċ-
ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jaħdmu 
legalment fl-Unjoni Ewropea u li jkunu 
f’sitwazzjoni transkonfinali. Id-
dispożizzjonijiet dwar it-trattament ugwali 
rigward is-sigurtà soċjali f’din id-DIrettiva
japplikaw ukoll għall-persuni li jaslu fi Stat 
Membru direttament minn pajjiż terz.
Madankollu, din id-Direttiva m’għandhiex 
tagħti aktar drittijiet minn dawk diġà 
pprovduti fil-leġiżlazzjoni Komunitarja 
eżistenti fil-qasam tas-sigurtà soċjali għaċ-
ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jkollhom 
elementi transkonfinali bejn l-Istati 
Membri.

f’din id-Direttiva japplikaw ukoll għall-
persuni li jaslu fi Stat Membru direttament 
minn pajjiż terz. Madankollu, din id-
Direttiva m’għandhiex tagħti aktar drittijiet 
minn dawk diġà pprovduti fil-leġiżlazzjoni 
Komunitarja eżistenti fil-qasam tas-sigurtà 
soċjali għaċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li 
jkollhom elementi transkonfinali bejn l-
Istati Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-leġiżlazzjoni l-ġdida dwar il-koordinazzjoni tas-sistemi ta’ sigurtà soċjali se tkun (KE) 
883/2004.

Emenda 22
Jeanine Hennis-Plasschaert

Proposta għal direttiva
Premessa 16 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Id-Dritt tal-UE ma jillimitax is-
setgħa tal-Istati Membri li jorganizzaw l-
iskemi tagħhom tas-sigurtà soċjali. Fl-
assenza ta’ armonizzazzjoni f’livell ta’ 
UE, sta għal-leġiżlazzjoni f’kull Stat 
Membru li tistabbilixxi l-kundizzjonijiet li 
skonthom jingħataw il-benefiċċji tas-
sigurtà soċjali, kif ukoll l-ammont ta’ tali 
benefiċċji u ż-żmien li għalihom 
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jingħataw. B’danakollu, meta jkunu qed 
jeżerċitaw dik is-setgħa, l-Istati Membri 
għandhom jottemperaw ruħhom mad-
Dritt tal-UE. Nazzjonali ta’ pajjiżi terzi 
koperti b’din id-Direttiva għandhom 
jissodisfaw il-kondizzjonijiet imniżżlin fil-
leġiżlazzjoni tal-Istat Membru kompetenti 
f’dak li għandu x’jaqsam mal-affiljazzjoni 
mal-iskema tas-sigurtà soċjali jew għall-
intitolament għall-benefiċċji.

Or. en

Emenda 23
Jean Lambert

Proposta għal direttiva
Premessa 16 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) L-Istati Membri għandhom 
jirratifikaw il-Konvenzjoni dwar il-
Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Ħaddiema 
Migranti u tal-Membri Familjari 
tagħhom, adottata mill-Assemblea 
Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti fit-18 ta' 
Diċembru 1990.

Or. en

Emenda 24
Sari Essayah, Carl Haglund

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) “ħaddiem ta’ pajjiż terz” tfisser 
kwalunkwe ċittadin minn pajjiż terz li jkun 
ġie ammess fit-territorju ta’ Stat Membru u 
jkun jista’ jaħdem legalment f’dak l-Istat 

(b) "ħaddiem ta’ pajjiż terz" tfisser, 
mingħajr ħsara għall-interpretazzjoni tal-
kunċett tar-relazzjoni tal-impjieg f’kull 
leġiżlazzjoni oħra tal-UE, kwalunkwe 
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Membru; ċittadin minn pajjiż terz li jkun ġie ammess 
fit-territorju ta’ Stat Membru, huwa 
legalment residenti u jitħalla jaħdem fil-
kuntest ta’ relazzjoni bi ħlas skont il-liġi 
nazzjonali u/jew skont il-prattika 
nazzjonali f’dak l-Istat Membru.

Or. en

Emenda 25
Thomas Mann

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ikunu koperti mid-Direttiva 96/71/KE 
sakemm ikunu ssekondati;

(b) ikunu koperti mid-Direttiva 96/71/KE 
sakemm ikunu ssekondati; hija ma 
taffettwax il-kompetenzi tal-Istati Membri 
rigward l-aċċess taċ-ċittadini ta’ pajjiżi 
terzi għas-suq tax-xogħol tagħhom. Id-
dritt tal-Istati Membri li jżommu jew 
jintroduċu regoli nazzjonali speċifiċi 
rigward l-immigrazzjoni orjentati lejn is-
suq tax-xogħol ma jiġix limitat minn din 
id-Direttiva;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti ħafna li ssir kjarifika dwar il-fatt li d-Direttiva proposta, flimkien mad-
Direttiva 96/71/KE ma teffettwax ir-reponsabilità tal-Istati Membri fir-rigward tal-aċċess ta’ 
ċittadini ta’ pajjiżi terzi għas-swieq tax-xogħol nazzjonali tagħhom. Id-dritt tal-Istati Membri 
li jiddeċiedu dwar l-aċċess għas-suq tax-xogħol tagħhom ma għandux jiġi mnaqqar.
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Emenda 26
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-kondizzjonijiet tax-xogħol, inkluż il-
ħlas u t-tkeċċija kif ukoll is-saħħa u s-
sigurtà fuq il-post tax-xogħol;

(a) il-kondizzjonijiet tax-xogħol, inkluż il-
ħlas, il-liv, il-ħinijiet tax-xogħol u t-
tkeċċija kif ukoll is-saħħa u s-sigurtà fuq il-
post tax-xogħol, filwaqt li jitqiesu l-
ftehimiet kollettivi ġenerali in vigore;

Or. en

Emenda 27
Pascale Gruny

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt a

Text proposed by the Commission Amendment

(a) il-kondizzjonijiet tax-xogħol, inkluż il-
ħlas u t-tkeċċija kif ukoll is-saħħa u s-
sigurtà fuq il-post tax-xogħol;

(a) il-kondizzjonijiet tax-xogħol, inkluż il-
ħlas u t-tkeċċija kif ukoll is-saħħa u s-
sigurtà fuq il-post tax-xogħol, it-tul tal-ħin 
tax-xogħol, il-liv imħallas, proċeduri 
dixxiplinari;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Twessigħ tal-ambitu tal-trattament ugwali.
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Emenda 28
Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) il-fergħat tas-sigurtà soċjali, kif definiti 
fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 
1408/1971 ta’ l-14 ta’ Ġunju 971 dwar l-
applikazzjoni ta' l-iskemi tas-siġurtà 
soċjali għall-persuni impjegati, il-persuni 
li jaħdmu għal rashom u l-familja 
tagħhom li jiċċaqilqu ġewwa l-Komunità.
Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
859/2003 li jestendi d-dispożizzjonijiet tar-
Regolament (KEE) 1408/71 u r-
Regolament (KEE) Nru 574/72 li 
jimplimentahom għal ċittadini ta’ pajjiżi 
terzi li mhumiex diġà koperti b’dawk id-
dispożizzjonijiet minħabba ċ-ċittadinanza 
tagħhom biss għandu japplika b'dan il-
mod;

(e) il-fergħat tas-sigurtà soċjali, kif definiti
fir-Regolament tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill (KE) Nru 883/2004 tad-29 
t'April 2004 dwar il-koordinazzjoni tas-
sistemi ta' sigurtà soċjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-leġiżlazzjoni l-ġdida dwar il-koordinazzjoni tas-sistemi ta’ sigurtà soċjali se tkun (KE) 
883/2004.

Emenda 29
Jean Lambert

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) il-fergħat tas-sigurtà soċjali, kif definiti 
fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 
1408/1971 ta’ l-14 ta’ Ġunju 971 dwar l-
applikazzjoni ta' l-iskemi tas-siġurtà 
soċjali għall-persuni impjegati, il-persuni 

(e) id-dispożizzjonijiet tad-Dritt nazzjonali 
li jirrigwardaw il-fergħat tas-sigurtà 
soċjali, kif definiti fir-Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) 
Nru 883/2004 tad-29 t'April 2004 dwar il-
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li jaħdmu għal rashom u l-familja 
tagħhom li jiċċaqilqu ġewwa l-Komunità.
Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
859/2003 li jestendi d-dispożizzjonijiet tar-
Regolament (KEE) 1408/71 u r-
Regolament (KEE) Nru 574/72 li 
jimplimentahom għal ċittadini ta’ pajjiżi 
terzi li mhumiex diġà koperti b’dawk id-
dispożizzjonijiet minħabba ċ-ċittadinanza 
tagħhom biss għandu japplika b'dan il-
mod;

koordinazzjoni tas-sistemi ta' sigurtà 
soċjali. Kif ukoll ir-Regolament 
akkompannjanti li jestendi l-
koordinazzjoni tas-sistemi ta’ sigurtà 
soċjali għal ċittadini ta’ pajjiżi terzi li
mhumiex diġà koperti b’dawk id-
dispożizzjonijiet minħabba ċ-ċittadinanza 
tagħhom biss li huma jirresjedu legalment 
f’sitwazzjoni transkonfinali fl-UE għandu 
japplika b'dan il-mod

Or. en

Emenda 30
Gesine Meissner

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) l-aċċess għall-prodotti u s-servizzi u l-
forniment tal-prodotti u s-servizzi 
disponibbli għall-pubbliku inkluż il-
proċeduri biex tinkiseb akkomodazzjoni u 
l-assistenza li jistgħu jagħtu l-uffiċċji ta’ l-
impjieg.

(h) l-aċċess għall-prodotti u s-servizzi u l-
forniment tal-prodotti u s-servizzi 
disponibbli għall-pubbliku inkluż il-
proċeduri biex tinkiseb akkomodazzjoni u 
l-assistenza u s-servizzi ta’ konsulenza li 
jistgħu jagħtu l-uffiċċji ta’ l-impjieg kif 
dispost fid-Dritt nazzjonali.

Or. en

Emenda 31
Thomas Mann

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt a a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) billi jillimitaw id-drittijiet mogħtija 
skond il-paragrafu 1 preżenti skond il-liġi 
nazzjonali tagħhom;
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju ta’ sussidjarjetà jitlob li għandu jibqa’ f’idejn l-Istati Membri biex jilleġiżlaw 
drittijiet aktar estensivi għaċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi. Madankollu, id-Direttiva għandha mill-
inqas tinkludi dispożizzjoni li tagħti lill-Istati Membri l-fakultà li jirristrinġu d-drittijiet 
mogħtija fl-Artikolu 12.

Emenda 32
Jean Lambert

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jillimitaw it-
trattament ugwali bħaċ-ċittadini:

2. L-Istati Membri jistgħu jillimitaw it-
trattament ugwali maċ-ċittadini fil-każijiet 
li ġejjin biss:

Or. en

Emenda 33
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) billi jillimitaw id-drittijiet mogħtija 
taħt il-paragrafi 1(h) rigward l-
akkomodazzjoni pubblika għal każijiet 
fejn iċ-ċittadin minn pajjiż terz ikun ilu 
jgħix jew li jkollu d-dritt li jgħix fit-
territorju għal mill-inqas tliet snin;

imħassar

Or. en
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Emenda 34
Jean Lambert

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) billi jillimitaw id-drittijiet mogħtija 
taħt il-paragrafi 1(h) rigward l-
akkomodazzjoni pubblika għal każijiet 
fejn iċ-ċittadin minn pajjiż terz ikun ilu 
jgħix jew li jkollu d-dritt li jgħix fit-
territorju għal mill-inqas tliet snin;

imħassar

Or. en

Emenda 35
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) billi jillimitaw id-drittijiet mogtħija 
taħt il-paragrafi (a), (b) u (g) għal dawk 
il-ħaddiema ta’ pajjiżi terzi li jkollhom 
impjieg;

imħassar

Or. en

Emenda 36
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) billi jillimitaw id-drittijiet mogħtija 
taħt il-paragrafu 1(e) għall-ħaddiema ta’ 
pajjiżi terzi li jkollhom impjieg ħlief għall-

imħassar
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benefiċċji tal-qgħad.

Or. en

Emenda 37
Sari Essayah, Carl Haglund

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) billi jillimitaw id-drittijiet mogħtija taħt 
il-paragrafu 1(e) għall-ħaddiema ta’ pajjiżi 
terzi li jkollhom impjieg ħlief għall-
benefiċċji tal-qgħad.

(e) billi jillimitaw id-drittijiet mogħtija taħt 
il-paragrafu 1(e) bl-eċċezzjoni tal-
benefiċċji tal-qgħad għal dawk li l-
intitolament tagħhom huwa msejjes fuq 
impjieg preċedenti fl-Istat Membru 
rispettiv għal nazzjonali ta’ pajjiżi terzi li 
jkollhom impjieg.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tal-ambitu ta’ applikazzjoni tad-Direttiva – jiġifieri li tkopri persuni li jidħlu fi Stat 
Membru għal skop ta’ impjieg kif ukoll dawk li l-permess tagħhom ta’ residenza jkun 
jippermettilhom jaħdmu – huwa tal-akbar importanza li l-eżistenza ta' sistemi ta' sigurtà 
soċjali msejsin fuq ir-residenza tkun indirizzata fl-Artikolu 12 biex tinżamm il-possibilità 
għall-Istati Membri li jirrestrinġu l-għoti tat-trattament ugwali f’dak li għandu x’jaqsam mas-
sigurtà soċjali għal dawk f’impjieg b’mod li jiġu evitati emendi sinifikattivi u estensivi għas-
sistemi ta’ sigurtà soċjali msejsin fuq ir-residenza.-{}-

Emenda 38
Alejandro Cercas

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Ħaddiema minn pajjiżi terzi li jmorru 
joqogħdu f’pajjiż terz, jew is-sopravvissuti 
ta’ tali ħaddiem li jkun jirresjedi f’pajjiż 
terz hekk malli jipperċepixxu jeddijiethom 
mill-ħaddiem, għandhom jirċievu, f’każ 
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ta’ xjuħija, invalidità u mewt il-
pensjonijiet dovuti bil-liġi msejsin fuq l-
impjieg preċedenti tal-ħaddiem u 
akkwiżiti skont il-leġiżlazzjoni definita fl-
Artikolu 3 tar-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 883/2004, b'dawk l-istess 
kondizzjonijiet u b’dawk l-istess rati 
bħalma jkunu dovuti lin-nazzjonali tal-
Istati Membri konċernati meta jmorru 
joqogħdu f’pajjiż terz. L-Istati Membri 
jistgħu jassuġġettaw l-applikazzjoni ta’ 
din id-dispożizzjoni għall-kundizzjoni li 
jkun hemm ftehimiet bilaterali li fihom l-
esportazzjoni mutwa tal-pensjonijiet tkun 
rikonoxxuta u li fihom tkun ġiet stabbilita 
kooperazzjoni teknika.

Or. en

Emenda 39
Gesine Meissner

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li 
kwalunkwe vjolazzjoni tal-jeddijiet 
konsakrati f'din id-Direttiva tkun soġġetta 
għal rimedju legali.

Or. en


