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Emenda 1
Sari Essayah

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 
tal-Unjoni, id-drittijiet taċ-ċittadini ta’ 
pajjiżi terzi jvarjaw, skond l-Istat Membru 
li jaħdmu fih u skond in-nazzjonalità 
tagħhom. Bil-għan li jkun hemm aktar 
żvilupp ta’ politika ta’ l-immigrazzjoni 
koerenti, biex jitnaqqsu d-differenzi bejn 
id-drittijiet taċ-ċittadini ta’ l-UE u dawk 
taċ-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 minimi 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 minn 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 ċittadin ta’ 
pajjiż terz li ġie ammess fit-territorju ta’ 
Stat Membru, li jkun 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 
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Membru.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskop ta’ din il-proposta huwa li tiċċara li d-definizzjoni ta’ "ħaddiem minn 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 tal-liġi tax-xogħol tal-UE. Barra minn hekk, id-definizzjoni 
proposta mill-Kummissjoni donnha hija differenti mid-definizzjonijiet kurrenti applikati tal-
anqas f’xi Stati Membri.

Emenda 2
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel,
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Rui Tavares

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 

(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. Huma 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 jitnaqqsu d-
differenzi bejn id-drittijiet taċ-ċittadini ta’ 
l-UE u dawk taċ-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 ta’ dawn 
iċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi għas-soċjetà 
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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.

Ewropea u l-ġlieda 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 3
Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Iċ-ċittadini ta’ pajjiżi terżi koperti 
mid-Direttiva 96/71/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 
1996 dwar l-impjieg ta' ħaddiema fil-qafas 
ta' prestazzjoni ta' servizzi sakemm ikunu 
ssekondati fi Stat Membru, u ċittadini ta’ 
pajjiżi terzi li jidħlu fi Stat Membru taħt 
impenji li jinsabu fi ftehim internazzjonali 
li jiffaċilita d-dħul u r-residenza 
temporanja ta’ persuni naturali minn 
ċerti kategoriji ta’ negozju u relatati ma’ 
l-investiment ma jistgħux jiġu koperti 
minn din id-Direttiva peress li mhumiex 
ikkunsidrati bħala parti mis-suq tax-
xogħol ta’ dak l-Istat Membru.

(12) Iċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi ssekondati
mhumiex koperti minn din id-Direttiva.
Dan m'għandux iwaqqaf liċ-ċittadini ta' 
pajjiżi terzi li jkunu residenti legalment u 
jaħdmu b'mod leġittimu fi Stat Membru u 
li jiġu ssekondati fi Stat Membru ieħor 
milli jibqgħu jibbenefikaw minn 
trattament ugwali meta mqabbla maċ-
ċittadini tal-Istat Membru tal-oriġini 
matul il-perjodu li fih ikunu ssekondati, 
skont dawk it-termini u l-kundizzjonijiet li 
mhumiex affettwati mill-applikazzjoni 
tad-Direttiva 96/71/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 
1996 dwar l-impjieg ta' ħaddiema fil-qafas 
tal-prestazzjoni ta' servizzi.

Or. en
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Emenda 4
Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal direttiva
Premessa 14 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Il-kundizzjonijiet tax-xogħol f’din 
id-Direttiva għandhom jiġu interpretati li 
jkopru tal-anqas il-ħlas u t-tkeċċija, is-
saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol, 
il-ħin tax-xogħol u l-liv, billi jitiqesu l-
ftehimiet kollettivi fis-seħħ.

Or. en

Emenda 5
Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Il-kwalifiki professjonali akkwistati 
minn ċittadini ta’ pajjiżi terz fi Stat 
Membru ieħor għandhom jiġu rikonoxxuti 
bl-istess mod bħaċ-ċittadini ta’ l-Unjoni 
Ewropea u l-kwalifiki akkwistati f’pajjiż 
terz għandhom jittieħdu in kunsiderazzjoni 
b’konformità mad-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Settembru 
2005 dwar ir-rikonoxximent tal-kwalifiki 
professjonali.

(15) Il-kwalifiki professjonali akkwistati 
minn ċittadini ta’ pajjiżi terz fi Stat 
Membru ieħor għandhom jiġu rikonoxxuti 
bl-istess mod bħaċ-ċittadini ta’ l-Unjoni 
Ewropea u l-kwalifiki akkwistati f’pajjiż 
terz għandhom jittieħdu in kunsiderazzjoni 
b’konformità mad-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Settembru 
2005 dwar ir-rikonoxximent tal-kwalifiki 
professjonali. Id-dritt għat-trattament 
ugwali li jingħata lill-ħaddiema ta’ pajjiżi 
terzi rigward ir-rikonoxximent tad-
diplomi, ċertifikati u kwalifiki 
professjonali oħra skont il-proċeduri 
nazzjonali rilevanti huwa mingħajr ħsara 
għall-kompetenza tal-Istati Membri li 
jippermettu lil dawk il-ħaddiema tal-
pajjiżi terzi jidħlu fis-suq tax-xogħol 
tagħhom.
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Or. en

Emenda 6
Alejandro Cercas

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-
sigurtà soċjali għaċ-ċittadini ta’ pajjiżi 
terzi li jkollhom elementi transkonfinali 
bejn l-Istati Membri.

(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 huma ddefiniti fir-Regolament (KE) 
Nru 883/2004 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar il-
koordinazzjoni ta' sistemi ta' sigurtà 
soċjali. 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.

Or. en
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Emenda 7
Ria Oomen-Ruijten

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-sigurtà soċjali għaċ-
ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jkollhom 
elementi transkonfinali bejn l-Istati 
Membri.

(16) Il-ħaddiema ta' pajjiżi terzi għandhom 
igawdu minn trattament ugwali fir-rigward 
tas-sigurtà soċjali. Il-fergħat tas-sigurtà 
soċjali huma ddefiniti fir-Regolament (KE) 
Nru 883/2004 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar il-
koordinazzjoni ta' sistemi ta' sigurtà
soċjali. Id-dispożizzjonijiet dwar it-
trattament ugwali rigward is-sigurtà soċjali 
f’din id-Direttiva japplikaw ukoll għall-
ħaddiema li jaslu fi Stat Membru 
direttament minn pajjiż terz. Madankollu, 
din id-Direttiva m'għandhiex tagħti lill-
ħaddiema li ġejjin minn pajjiżi terzi aktar 
drittijiet minn dawk diġà pprovduti fil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni eżistenti fil-qasam 
tas-sigurtà soċjali għaċ-ċittadini ta' pajjiżi 
terzi li jkollhom elementi transkonfinali 
bejn l-Istati Membri. Barra minn hekk, 
din id-Direttiva ma għandhiex tagħti 
drittijiet marbuta ma' sitwazzjonijiet li 
jaqgħu barra l-ambitu ta' applikazzjoni 
tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, pereżempju 
membri tal-familja residenti f'pajjiż terz. 
Din id-Direttiva tagħti drittijiet biss 
b'rabta ma' dawk il-membri tal-familja li 
jingħaqdu mal-ħaddiem tal-pajjiż terz fi 
kwalunkwe Stat Membru abbażi ta' 
reunifikazzjoni tal-familja jew ma’ dawk 
il-membri tal-familja li huma diġà 
residenti legali fl-Istat Membru 
partikolari.

Or. en
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Emenda 8
Alejandro Cercas

Proposta għal direttiva
Premessa 16 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Il-liġi tal-Unjoni ma tillimitax is-
setgħa tal-Istati Membri li jorganizzaw l-
iskemi tas-sigurtà soċjali tagħhom. Fin-
nuqqas ta' armonizzazzjoni fil-livell tal-
Unjoni, il-kundizzjonijiet li skonthom 
jingħataw il-benefiċċji tas-sigurtà soċjali, 
kif ukoll l-ammont ta' tali benefiċċji u ż-
żmien li għalihom jingħataw għandhom 
jiġu stipulati mil-leġiżlazzjoni ta' kull Stat 
Membru. Madanakollu, meta jkunu qed 
jeżerċitaw dik is-setgħa, l-Istati Membri 
għandhom jikkonformaw mad-dritt tal-
Unjoni.

Or. en

Emenda 9
Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal direttiva
Premessa 16 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16b) L-Istati Membri għandhom tal-
inqas jagħtu trattament ugwali lil dawk 
iċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi li għandhom 
impjieg jew li wara perjodu minimu ta' 
impjieg huma rreġistrati bħala qiegħda.
Kwalunkwe restrizzjoni għat-trattament 
ugwali fil-qasam tas-sigurtà soċjali fl-
ambitu ta' din id-Direttiva għandha tkun 
bla ħsara għad-drittijiet mogħtija bl-
applikazzjoni tar-Regolament (UE) 
Nru 1231/2010 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li 
jestendi r-Regolament (KE) Nru 883/2004 
u r-Regolament (KE) Nru 987/2009 għal 
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ċittadini ta' pajjiżi terzi li mhumiex diġà 
koperti b'dawn ir-Regolamenti unikament 
minħabba n-nazzjonalità tagħhom1.

1 ĠU L 344, 29.12.2010, p. 1.

Or. en

Emenda 10
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Premessa 16 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) It-trattament ugwali ta' ħaddiema 
ta' pajjiżi terzi ma jkoprix miżuri fil-
qasam tat-taħriġ professjonali li huma 
ffinanzjati minn skemi ta' għajnuna 
soċjali.

Or. en

Emenda 11
Alejandro Cercas

Proposta għal direttiva
Premessa 16 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en
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Emenda 12
Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) proċedura unika ta’ applikazzjoni għall-
ħruġ ta’ permess uniku għaċ-ċittadini ta’ 
pajjiżi terzi biex ikunu jistgħu jgħixu u 
jaħdmu fit-territorju ta’ Stat Membru, 
sabiex tkun simplifikata l-ammissjoni
tagħhom u jiġi ffaċilitat il-kontroll ta’ l-
istatus tagħhom u;

(a) proċedura unika ta’ applikazzjoni għall-
ħruġ ta’ permess uniku għaċ-ċittadini ta’ 
pajjiżi terzi biex ikunu jistgħu jgħixu għal 
raġunijiet ta’ xogħol fit-territorju ta’ Stat 
Membru, sabiex ikunu simplifikati l-
proċeduri għall-ammissjoni tagħhom u 
jiġi ffaċilitat il-kontroll ta’ l-istatus 
tagħhom u;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda 13
Alejandro Cercas

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 
Membru;

(b) “ħaddiem ta’ pajjiż terz” tfisser, bla 
ħsara għall-interpretazzjoni tal-kunċett 
tar-relazzjoni tal-impjieg f’kull 
leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni, kwalunkwe 
ċittadin minn pajjiż terz li jkun ġie ammess 
fit-territorju ta’ Stat Membru, li huwa 
legalment residenti u jkun jista' jaħdem 
skont il-liġi nazzjonali jew skont il-
prattika nazzjonali f’dak l-Istat Membru;

Or. en
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Emenda 14
Ria Oomen-Ruijten

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 
Membru;

(b) “ħaddiem ta’ pajjiż terz” tfisser 
kwalunkwe ċittadin minn pajjiż terz li jkun 
ġie ammess fit-territorju ta’ Stat Membru, 
jkun legalment residenti u jkun jista’ 
jaħdem fil-kuntest ta’ relazzjoni bi ħlas 
skont il-liġi nazzjonali u/jew skont il-
prassi nazzjonali f’dak l-Istat Membru;

Or. en

Emenda 15
Jean Lambert

Proposta għal direttiva
Artikoku 3 – paragrafu 1 – punt (b a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) għaċ-ċittadini ta’ pajjiż terz ħlief jekk 
ikunu ingħataw livell ogħla ta’ drittijiet 
f’leġiżlazzjoni oħra tal-UE.

Or. en

Emenda 16
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Marie-Christine 
Vergiat, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst,
Rui Tavares

Proposta għal direttiva
Artikoku 3 – paragrafu 2 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar



AM\859135MT.doc PE460.645v01-0013/30 AM\

MT

Or. en

Emenda 17
Alejandro Cercas

Proposta għal direttiva
Artikoku 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 u m'għandhiex 
taffettwa r-responsabilità tal-Istati 
Membri għall-aċċess u d-dħul ta' ċittadini 
minn pajjiżi terzi fis-swieq tax-xogħol 
tagħhom;

Or. en

Emenda 18
Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal direttiva
Artikoku 3 – paragrafu 2 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) ikunu ssekondati u matul iż-żmien li 
jkunu ssekondati u koperti mid-Direttiva 
96/71/KE;

Or. en

Emenda 19
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikoku 3 – paragrafu 2 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ikunu koperti mid-Direttiva 96/71/KE (b) ikunu ssekondati u matul iż-żmien li 
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sakemm ikunu ssekondati; jkunu ssekondati;

Or. en

Emenda 20
Gesine Meissner

Proposta għal direttiva
Artikoku 3 – paragrafu 2 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) ikunu ssekondati u matul iż-żmien li 
jkunu ssekondati;

Or. en

Emenda 21
Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-ħaddiema ta’ pajjiżi terzi għandhom 
igawdu minn trattament ugwali bħaċ-
ċittadini għall-inqas fir-rigward ta’:

Il-ħaddiema ta’ pajjiżi terzi kif imsemmi 
fil-punti (b) u (c) tal-Artikolu 3(1)
għandhom igawdu minn trattament ugwali 
bħaċ-ċittadini tal-Istat Membru li fih 
jirresjedu fir-rigward ta’:

Or. en
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Emenda 22
Jean Lambert

Proposta għal direttiva
Artikoku 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, inklużi l-
ħlas u t-tkeċċija, kif ukoll is-saħħa u s-
sigurtà fuq il-post tax-xogħol, il-ħin tax-
xogħol, il-liv u l-proċeduri dixxiplinari, 
filwaqt li jitqiesu l-ftehimiet kollettivi 
ġenerali fis-seħħ, u d-dritt li wieħed ifittex 
impjieg ġdid;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-migrant, bħal kull ħaddiem ieħor, għandu jgawdu mid-dritt li jagħżel jew ibiddel lil min 
iħaddmu, kif stipulat fil-Konvenzjoni 143 tal-ILO (Organizzazzjoni Dinjija tax-Xogħol).

Emenda 23
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Marie-Christine 
Vergiat, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst,
Rui Tavares

Proposta għal direttiva
Artikoku 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 fis-seħħ;

Or. en
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Emenda 24
Alejandro Cercas

Proposta għal direttiva
Artikoku 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 u t-tkeċċija, kif ukoll is-saħħa u s-
sigurtà fuq il-post tax-xogħol, il-ħinijiet 
tax-xogħol u l-liv, filwaqt li jitqiesu l-
ftehimiet kollettivi; 

Or. en

Emenda 25
Alejandro Cercas

Proposta għal direttiva
Artikoku 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 (KE) Nru 883/2004 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill;

Or. en
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Emenda 26
Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal direttiva
Artikoku 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 (KE) Nru 883/2004;

Or. en

Emenda 27
Alejandro Cercas

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt (g)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) il-benefiċċji tat-taxxa; (g) il-benefiċċji tat-taxxa, kemm-il darba l-
ħaddiem ikun meqjus bħala residenti għal 
skopijiet fiskali fl-Istat Membru 
kkonċernat;

Or. en
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Emenda 28
Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt (g)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) il-benefiċċji tat-taxxa; (g) il-benefiċċji tat-taxxa, kemm-il darba l-
ħaddiem ikun meqjus bħala residenti għal 
skopijiet fiskali fl-Istat Membru 
kkonċernat;

Or. en

Emenda 29
Alejandro Cercas

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 
s-servizzi ta’ assistenza u pariri mogħtija 
mill-uffiċċji ta’ l-impjieg kif previst mid-
dritt nazzjonali.

Or. en

Emenda 30
Ria Oomen-Ruijten

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 

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

kif previst mid-dritt nazzjonali. Dan il-
paragrafu huwa mingħajr ħsara għal-
libertà tal-kuntratt b'konformità mal-liġi 
tal-Unjoni u mad-dritt nazzjonali;

Or. en

Emenda 31
Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt (h a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) servizzi ta' konsulenza offruti mill-
uffiċċji tal-impjieg.

Or. en

Emenda 32
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Marie-Christine 
Vergiat, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst,
Rui Tavares

Proposta għal direttiva
Artikoku 12 – paragrafu 2 – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) billi jitolbu evidenza tal-profiċjenza 
adattata fil-lingwa għall-aċċess għall-
edukazzjoni u t-taħriġ. L-aċċess għall-
università jista' jkun suġġett għat-twettiq 
ta' prerekwiżiti speċifiċi edukattivi.

imħassar

Or. en
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Emenda 33
Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal direttiva
Artikoku 12 – paragrafu 2 – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) billi jitolbu evidenza tal-profiċjenza 
adattata fil-lingwa għall-aċċess għall-
edukazzjoni u t-taħriġ. L-aċċess għall-
università jista' jkun suġġett għat-twettiq 
ta' prerekwiżiti speċifiċi edukattivi.

(a) skont il-paragrafu 1(c):

– billi jillimitaw l-applikazzjoni tagħha 
għal dawk il-ħaddiema minn pajjiżi terzi li 
huma impjegati;
– billi jeskludu lil dawk il-ħaddiema minn 
pajjiżi terzi li tħallew jidħlu fit-territorju 
tagħhom b'konformità mad-
Direttiva 2004/114/KE;
– billi jeskludu l-għotjiet u self marbutin 
mal-istudju u l-manteniment jew għotjiet 
u self oħra;
– billi jkunu stipulati prerekwiżiti speċifiċi 
inkluża għarfien sod fil-lingwa u l-ħlas ta'
miżati għat-tagħlim, b'konformità mad-
dritt nazzjonali, rigward l-aċċess għall-
università u għall-edukazzjoni 
postsekondarja u għat-taħriġ 
vokazzjonali, li mhijiex marbuta 
direttament mal-attività konkreta ta' 
impjieg;

Or. en
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Emenda 34
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Marie-Christine 
Vergiat, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst,
Rui Tavares

Proposta għal direttiva
Artikoku 12 – paragrafu 2 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) billi jillimitaw id-drittijiet mogħtija 
taħt il-paragrafi 1(c) rigward għotjiet 
għall-istudju;

imħassar

Or. en

Emenda 35
Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal direttiva
Artikoku 12 – paragrafu 2 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) billi jillimitaw id-drittijiet mogħtija 
taħt il-paragrafi 1(c) rigward għotjiet 
għall-istudju;

imħassar

Or. en

Emenda 36
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Marie-Christine 
Vergiat, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst,
Rui Tavares

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 

imħassar
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jgħix jew li jkollu d-dritt li jgħix fit-
territorju għal mill-inqas tliet snin;

Or. en

Emenda 37
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 38
Alejandro Cercas

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 39
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Marie-Christine 
Vergiat, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst,
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Rui Tavares

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 40
Ria Oomen-Ruijten

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 41
Jean Lambert

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;

(d) billi jillimitaw id-drittijiet mogtħija 
skont il-paragrafi (a) għal dawk il-
ħaddiema ta’ pajjiżi terzi li jkollhom 
impjieg;

Or. en
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Emenda 42
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Marie-Christine 
Vergiat, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst,
Rui Tavares

Proposta għal direttiva
Artikoku 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.

imħassar

Or. en

Emenda 43
Jean Lambert

Proposta għal direttiva
Artikoku 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.

imħassar

Or. en

Emenda 44
Alejandro Cercas

Proposta għal direttiva
Artikoku 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-

(e) billi jużaw kriterji ta' residenza (għal 
benefiċċji marbuta mar-residenza, iżda 
mhux għal benefiċċji marbuta mal-
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benefiċċji tal-qgħad. impjieg) jekk il-permess ta' residenza 
jinħareġ għal raġunijiet mhux ta’ xogħol 
iżda l-permess ta' residenza jippermetti li 
wieħed jaħdem.

Or. en

Emenda 45
Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal direttiva
Artikoku 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) id-drittijiet mogħtija skont il-paragrafu 
1(e) għall-ħaddiema ta’ pajjiżi terzi jistgħu 
jkunu limitati biss għal dawk li jkunu 
ilhom impjegati għal perjodu ta’ anqas 
minn 6 xhur u ma jistgħux ikunu limitati 
għal dawk li huma rreġistrati bħala 
qiegħda. 
Barra minn hekk, l-Istati Membri jistgħu 
jiddeċiedu li l-paragrafu 1(e) rigward il-
benefiċċji għall-familja ma għandux 
japplika għall-ċittadini ta' pajjiżi terzi li 
huma awtorizzati jaħdmu fit-territorju ta' 
Stat Membru għal perjodu ta' żmien li ma 
jaqbiżx sitt xhur, għal ċittadini ta' pajjizi 
terzi li tħallew jidħlu għall-finijiet ta’ 
studji jew għal ċittadini ta' pajjiżi terzi li 
għandhom il-permess jaħdmu abbażi ta' 
viża.

Or. en
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Emenda 46
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikoku 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 
skont il-paragrafu 1(e) għall-ħaddiema ta’ 
pajjiżi terzi, iżda m’għandhomx 
jillimitawx tali drittijiet mogħtija lil 
ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jkollhom 
impjieg jew li jkun ilhom impjegati għal 
mhux anqas minn sitt xhur u li huma 
reġistrati bħala qiegħda. Barra minn 
hekk, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
l-paragrafu 1(e) rigward il-benefiċċji 
għall-familja ma għandux japplika għall-
ċittadini ta' pajjiżi terzi li huma 
awtorizzati jaħdmu fit-territorju ta' Stat 
Membru għal perjodu ta' żmien li ma 
jaqbiżx sitt xhur, għal ċittadini ta' pajjizi 
terzi li tħallew jidħlu għall-finijiet ta’ 
studji jew għal ċittadini ta' pajjiżi terzi li 
għandhom il-permess jaħdmu abbażi ta' 
viża.

Or. en

Emenda 47
Gesine Meissner

Proposta għal direttiva
Artikoku 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) għall-ħaddiema ta' pajjiżi 
terzi, iżda m’għandhomx jillimitawx tali 
drittijiet mogħtija lil ċittadini ta' pajjiżi 
terzi li jkollhom impjieg jew li jkun ilhom 
impjegati għal mhux anqas minn sitt xhur 
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u li huma reġistrati bħala qiegħda.
Barra minn hekk, l-Istati Membri jistgħu 
jiddeċiedu li l-paragrafu 1(e) rigward il-
benefiċċji għall-familja ma għandux 
japplika għall-ċittadini ta' pajjiżi terzi li 
huma awtorizzati jaħdmu fit-territorju ta' 
Stat Membru għal perjodu ta' żmien li ma 
jaqbiżx sitt xhur, għal ċittadini ta' pajjizi 
terzi li tħallew jidħlu għall-finijiet ta’ 
studji jew għal ċittadini ta' pajjiżi terzi li 
għandhom il-permess jaħdmu abbażi ta' 
viża.

Or. en

Emenda 48
Ria Oomen-Ruijten

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) skont il-paragrafu 1(g) 
billi jillimitaw ruħhom għall-każijiet fejn 
il-post tar-residenza reġistrat jew abitwali 
tal-membri tal-familja li għalihom il-
ħaddiem jitlob benefiċċji jkun fit-
territorju tal-Istat Membru kkonċernat.

Or. en

Emenda 49
Sari Essayah

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-ħaddiema ta' pajjiżi terzi li jmorru 
joqogħdu f’pajjiż terz, jew id-dixxendenti 
ta' tali ħaddiema li jkunu residenti f'pajjiż 
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terz u li għandhom drittijiet li ġejjin minn 
dawn il-ħaddiema, għandhom jirċievu, 
fir-rigward tax-xjuħija, invalidità u mewt, 
il-pensjonijiet dovuti bil-liġi msejsa fuq l-
impjieg preċedenti tal-ħaddiema u 
akkwiżiti skont il-leġiżlazzjoni stipulata fl-
Artikolu 3 tar-Regolament (KE) 
Nru 883/2004, b'dawk l-istess 
kondizzjonijiet u b'dawk l-istess rati 
bħalma jkunu dovuti liċ-ċittadini tal-Istati 
Membri kkonċernati meta jmorru 
joqogħdu f'pajjiż terz. L-Istati Membri 
jistgħu jagħmlu l-applikazzjoni ta’ din id-
dispożizzjoni suġġetta għall-kundizzjoni li 
jkun hemm ftehimiet bilaterali li fihom l-
esportazzjoni reċiproka tal-pensjonijiet 
tkun rikonoxxuta u tkun ġiet stabbilita 
kooperazzjoni teknika.

Or. en

Emenda 50
Jean Lambert

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-ħaddiema minn pajjiżi terzi li 
jmorru joqogħdu f’pajjiż terz, jew id-
dixxidenti tagħhom li jkunu residenti 
f’pajjiż terz u li għandhom drittijiet li 
ġejjin minn dawn il-ħaddiema, għandhom 
jirċievu, fir-rigward tax-xjuħija, invalidità 
u mewt, il-pensjonijiet statutorji bbażati 
fuq l-impjieg preċedenti tal-ħaddiem u 
miksuba b'mod konformi mal-
leġiżlazzjoni stipulata fl-Artikolu 3 tar-
Regolament (KE) Nru 883/2004, b'dawk l-
istess kondizzjonijiet u b’dawk l-istess rati 
bħaċ-ċittadini tal-Istati Membri 
kkonċernati meta jmorru joqogħdu 
f’pajjiż terz. jekk għal kwalunkwe raġuni 
l-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali jew 
il-kontribuzzjonijiet speċifiċi għal-
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pensjoni ma jirriżultawx fil-kisba tad-
drittijiet tal-pensjoni jew tal-ħlas 
eventwali tagħhom, għandu jsir rimbors 
qabel maċ-ċittadin ta’ pajjiż terz iħalli l-
pajjiż;

Or. en

Ġustifikazzjoni
Il-fatt li konxjament wieħed jirrikjedi li individwi jikkontribwixxu għal skemi ta’ pensjoni 
(inklużi skemi tal-pensjoni tal-istat) mingħajr ma jirriżulta l-ebda benefiċċju għalihom jista’ 
jitqies bħala trattament diskriminatorju.

Emenda 51
Ria Oomen-Ruijten

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-ħaddiema ta' pajjiżi terzi li jmorru 
joqogħdu f’pajjiż terz, jew id-dixxendenti 
tagħhom li jkunu residenti f'pajjiż terz u li 
għandhom drittijiet li ġejjin minn dawn il-
ħaddiema, għandhom jirċievu, fir-rigward 
tax-xjuħija, invalidità u mewt il-
pensjonijiet dovuti bil-liġi msejsa fuq l-
impjieg preċedenti tal-ħaddiema u 
akkwiżiti skont il-leġiżlazzjoni stipulata fl-
Artikolu 3 tar-Regolament (KE) 
Nru 883/2004.

Or. en

Emenda 52
Alejandro Cercas

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Din id-Direttiva għandha tapplika bla 
ħsara għad-drittijiet u l-prinċipji li 
jinsabu fil-Karta Soċjali Ewropea tat-18 
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ta' Ottubru 1961 u fil-Konvenzjoni 
Ewropea dwar l-istatus legali tal-
ħaddiema migranti tal-24 ta' Novembru 
1977. 

Or. en


