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Emenda 24
Elisabeth Schroedter

Proposta għal direttiva
Kunsiderazzjoni 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b'mod partikolari l-Artikolu 79(2)(a) u (b) 
tiegħu,

- Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b'mod partikolari l-Artikolu 79(2)(a) u(b) u
l-Artikolu 79(5) tiegħu,

Or. en

Emenda 25
Elisabeth Schroedter

Proposta għal direttiva
Kunsiderazzjoni 5 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- wara li kkunsidraw il-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, u 
b’mod partikolari l-Artikolu 15(3), 27, 28, 
31, 33 tagħha,

Or. en

Emenda 26
Elisabeth Schroedter

Proposta għal direttiva
Kunsiderazzjoni 5 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- wara li kkunsidraw il-Konvenzjoni Nru
102 dwar is-Sigurtà Soċjali (Standards 
Minimi) tal-Organizzazzjoni 
Internazzjonali tax-Xogħol (ILO),
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Or. en

Emenda 27
Elisabeth Schroedter

Proposta għal direttiva
Kunsiderazzjoni 5 c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- wara li kkunsidraw il-Konvenzjoni
Nru 118 dwar l-Ugwaljanza fit-trattment
(Sigurtà Soċjali) tal-Organizzazzjoni 
Internazzjonali tax-Xogħol,

Or. en

Emenda 28
Elisabeth Schroedter

Proposta għal direttiva
Kunsiderazzjoni 5 d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- wara li kkunsidraw il-Konvenzjoni 
Nru 143 dwar il-Ħaddiema Migranti tal-
Organizzazzjoni Internazzjonali tax-
Xogħol,

Or. en

Emenda 29
Elisabeth Schroedter

Proposta għal direttiva
Kunsiderazzjoni 5 e (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- wara li kkuunsidraw il-Konvenzjoni
Nru 97 dwar il-Migrazzjoni għall-Impjieg 
tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-
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Xogħol,

Or. en

Emenda 30
Elisabeth Schroedter

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-Komunikazzjoni mill-kummissjoni 
fit-titlu "Ewropa 2020: Strateġija għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv1

tistabbilixxi l-għan tal-Unjoni li ssir 
ekonomija bbażata fuq l-għarfien u l-
innovazzjoni, it-tnaqqis tal-piż 
amministrattiv minn fuq l-impriżi u tqabbil 
aħjar tal-provvista tal-ħaddiema mat-talba 
għax-xogħol. Miżuri biex isir iktar faċli li 
maniġers, speċjalisti u apprendisti 
gradwati minn pajjiżi terzi jidħlu fl-Unjoni 
fil-qafas ta' trasferiment intra-ażjendali
għandhom jiġu kkunsidrati f'dan il-kuntest 
iktar wiesa'.

(3) Il-Komunikazzjoni mill-kummissjoni 
bit-titlu "Ewropa 2020: Strateġija għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv2

tistabbilixxi l-għan tal-Unjoni li ssir 
ekonomija bbażata fuq l-għarfien u l-
innovazzjoni, it-tnaqqis tal-piż 
amministrattiv minn fuq l-impriżi u tqabbil 
aħjar tal-provvista tal-ħaddiema mat-talba 
għax-xogħol. Miżuri biex jitjiebu l-
proċeduri u jwaqqfu qafas komuni għad-
drittijiet indaqs tal-maniġers, speċjalisti u 
apprendisti gradwati minn pajjiżi terzi 
jidħlu fl-Unjoni fil-qafas ta' trasferiment 
intra-azjendali jistgħu jiġu kkunsidrati 
f'dan il-kuntest iktar wiesa'.

Or. en

Emenda 31
Elisabeth Schroedter

Proposta għal direttiva
Premessa 5 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Ċittadini ta’ pajjiżi terzi li huma 
awtorizzati jaħdmu fit-territorji tal-Istati 
Membri huma intitolati għal 
kundizzjonijiet tax-xogħol ekwivalenti 

                                               
1 COM(2010) 2020.
2 COM(2010) 2020.
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għal dawk taċ-ċittadini tal-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni hija konformi mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali.

Emenda 32
Juozas Imbrasas

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Dawn it-trasferimenti intra-ażjendali
ta’ persunal ewlieni jirriżultaw f’ħiliet 
ġodda u għarfien, innovazzjoni u żieda fl-
opportunitajiet ekonomiċi għall-kumpaniji 
ospitanti, għalhekk fl-avvanzar tal-
ekonomija bbażata fuq l-għarfien fl-
Ewropa filwaqt li jinkoraġġixxu flussi ta’ 
investiment fl-UE. Trasferimenti 
amministrati sew minn pajjiżi terzi 
għandhom ukoll il-potenzjal li jifaċċilitaw 
trasferimenti mill-UE għal kumpaniji 
f’pajjiżi terzi u li jpoġġu lill-UE 
f’pożizzjoni iktar b’saħħitha fir-relazzjoni 
tagħha ma’ sħab internazzjonali. 
Faċilitazzjoni ta’ trasferimenti intra-
ażjendali tippermetti lill-gruppi 
multinazzjonali biex jużaw ir-riżorsi umani 
tagħhom bl-aħjar mod.

(6) Dawn it-trasferimenti intrazjendali ta’ 
persunal ewlieni jirriżultaw f’ħiliet ġodda u 
għarfien, innovazzjoni u żieda fl-
opportunitajiet ekonomiċi għall-kumpaniji 
ospitanti, għalhekk fl-avvanzar tal-
ekonomija bbażata fuq l-għarfien fl-
Ewropa filwaqt li jinkoraġġixxu t-titjib fil-
kompetittività ekonomika fl-UE. 
Trasferimenti amministrati sew minn 
pajjiżi terzi għandhom ukoll il-potenzjal li 
jifaċċilitaw trasferimenti mill-UE għal 
kumpaniji f’pajjiżi terzi u li jpoġġu lill-UE 
f’pożizzjoni iktar b’saħħitha fir-relazzjoni 
tagħha ma’ sħab internazzjonali. 
Faċilitazzjoni ta’ trasferimenti intrazjendali
tippermetti lill-gruppi multinazzjonali biex 
jużaw ir-riżorsi umani tagħhom bl-aħjar 
mod.

Or. lt

Emenda 33
Elisabeth Schroedter

Proposta għal direttiva
Premessa 7
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Din l-iskema hija ta’ benefiċċju wkoll 
għall-pajjiżi ta’ oriġini tal-emigranti peress 
li din il-migrazzjoni temporanja 
tinkoraġġixxi trasferimenti ta’ ħiliet, 
għarfien, teknoloġija u kompetenzi.

(7) Din l-iskema tista’ tkun ta’ benefiċċju 
wkoll għall-pajjiżi ta’ oriġini tal-emigranti 
peress li din il-migrazzjoni temporanja
tista’, f’kundizzjonijiet stabbiliti sew,
tinkoraġġixxi trasferimenti ta’ ħiliet, 
għarfien, teknoloġija u kompetenzi.

Or. en

Emenda 34
Kinga Göncz

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Din id-Direttiva għandha tapplika 
mingħajr ħsara għall-prinċipju ta' 
preferenza tal-Unjoni rigward l-aċċess 
għas-suq tax-xogħol tal-Istati Membri kif 
dikjarat fid-dispożizzjonijiet relevanti tal-
Atti ta' Adeżjoni. Skont dak il-prinċipju, l-
Istati Membri għandhom, matul 
kwalunkwe perjodu meta jiġu applikati 
miżuri nazzjonali jew dawk li jirriżultaw 
minn ftehimiet bilaterali, jagħtu preferenza 
lil ħaddiema li huma ċittadini ta' Stati 
Membri fuq ħaddiema li huma ċittadini ta' 
pajjiżi terzi rigward l-aċċess għas-suq tax-
xogħol tagħhom.

(8) Din id-Direttiva għandha tapplika 
mingħajr ħsara għall-prinċipju ta' 
preferenza tal-Unjoni rigward l-aċċess 
għas-suq tax-xogħol tal-Istati Membri kif 
dikjarat fid-dispożizzjonijiet relevanti tal-
Atti ta' Adeżjoni. Skont dak il-prinċipju, l-
Istati Membri għandhom, matul 
kwalunkwe perjodu meta jiġu applikati 
miżuri nazzjonali jew dawk li jirriżultaw 
minn ftehimiet bilaterali, jagħtu preferenza 
lil ħaddiema li huma ċ-ċittadini tagħhom 
stess jew huma ċittadini ta’ Stati Membri 
oħra fuq ħaddiema li huma ċittadini ta' 
pajjiżi terzi rigward l-aċċess għas-suq tax-
xogħol tagħhom.

Or. en

Emenda 35
Thomas Mann

Proposta għal direttiva
Premessa 8
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Din id-Direttiva għandha tapplika 
mingħajr ħsara għall-prinċipju ta' 
preferenza tal-Unjoni rigward l-aċċess 
għas-suq tax-xogħol tal-Istati Membri kif 
dikjarat fid-dispożizzjonijiet relevanti tal-
Atti ta' Adeżjoni. Skont dak il-prinċipju, l-
Istati Membri għandhom, matul 
kwalunkwe perjodu meta jiġu applikati 
miżuri nazzjonali jew dawk li jirriżultaw 
minn ftehimiet bilaterali, jagħtu preferenza 
lil ħaddiema li huma ċittadini ta' Stati 
Membri fuq ħaddiema li huma ċittadini ta' 
pajjiżi terzi rigward l-aċċess għas-suq tax-
xogħol tagħhom.

(8) Din id-Direttiva għandha tapplika 
mingħajr ħsara għall-prinċipju ta' 
preferenza tal-Unjoni rigward l-aċċess 
għas-suq tax-xogħol tal-Istati Membri kif 
dikjarat fid-dispożizzjonijiet relevanti tal-
Atti ta' Adeżjoni. Skont dak il-prinċipju, l-
Istati Membri għandhom, matul 
kwalunkwe perjodu meta jiġu applikati
miżuri nazzjonali jew dawk li jirriżultaw 
minn ftehimiet bilaterali, jagħtu preferenza 
lil ħaddiema li huma ċittadini ta' Stati 
Membri fuq ħaddiema li huma ċittadini ta' 
pajjiżi terzi rigward l-aċċess għas-suq tax-
xogħol tagħhom. Fil-proċess, għandu jkun 
hemm konformità obbligatorja, fir-
rigward kemm taċ-ċittadini tal-Unjoni kif 
ukoll taċ-ċittadini tal-pajjiżi terzi, b’livelli 
ta’ paga minimi nazzjonali u standards 
minimi tal-istat tal-impjieg (prinċipju tal-
post tax-xogħol).

Or. de

Emenda 36
Elisabeth Schroedter

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Din id-Direttiva għandha tapplika 
mingħajr ħsara għall-prinċipju ta' 
preferenza tal-Unjoni rigward l-aċċess 
għas-suq tax-xogħol tal-Istati Membri kif 
dikjarat fid-dispożizzjonijiet relevanti tal-
Atti ta' Adeżjoni. Skont dak il-prinċipju, l-
Istati Membri għandhom, matul 
kwalunkwe perjodu meta jiġu applikati 
miżuri nazzjonali jew dawk li jirriżultaw 
minn ftehimiet bilaterali, jagħtu preferenza 
lil ħaddiema li huma ċittadini ta' Stati 
Membri fuq ħaddiema li huma ċittadini ta' 

(8) Din id-Direttiva għandha tapplika 
mingħajr ħsara għall-prinċipju ta' 
preferenza tal-Unjoni rigward l-aċċess 
għas-suq tax-xogħol tal-Istati Membri kif 
dikjarat fid-dispożizzjonijiet relevanti tal-
Atti ta' Adeżjoni. Skont dak il-prinċipju, l-
Istati Membri għandhom, matul 
kwalunkwe perjodu meta jiġu applikati 
miżuri nazzjonali jew dawk li jirriżultaw 
minn ftehimiet bilaterali, jagħtu preferenza 
lil ħaddiema li huma ċittadini ta' Stati 
Membri fuq ħaddiema li huma ċittadini ta' 
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pajjiżi terzi rigward l-aċċess għas-suq tax-
xogħol tagħhom.

pajjiżi terzi rigward l-aċċess għas-suq tax-
xogħol tagħhom. Għalkemm 
jissalvagwardja l-prinċipju, dan ma jistax 
jintuża sabiex jiddevja mill-prinċipju ta’ 
paga ndaqs għall-istess xogħol, fir-
rigward ta’ ħaddiema minn Stati Membri 
kif ukoll ċittadini ta’ pajjiżi terzi. Din id-
Direttiva għandha tiġi applikata b’rispett 
sħiħ tal-prinċipju tal-moviment liberu tal-
ħaddiema fl-Unjoni, filwaqt li titneħħa 
kwalunkwe diskriminazzjoni fuq il-bażi 
taċ-ċittadinanza fir-rigward tal-impjieg, 
ir-remunerazzjoni u kundizzjonijiet oħra 
tax-xogħol u impjieg.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 45 tat-Trattat jistabbilixxi li l-moviment liberu tal-ħaddiema jfisser li għandha tiġi 
eliminata kwalunkwe diskriminazzjoni bażi ta’ ċittadinanza.

Emenda 37
Elisabeth Schroedter

Proposta għal direttiva
Premessa 8 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Din id-Direttiva għandha tistabbilixxi 
kundizzjonijiet u drittijiet għal ħaddiema 
ċittadini ta’ pajjiżi terzi fil-qafas ta’ 
trasferiment intrazjendali b’rispett sħiħ
għall-konvenzjonijiet rilevanti tal-ILO.

Or. en

Emenda 38
Elisabeth Schroedter

Proposta għal direttiva
Premessa 10
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Għall-għan ta' din id-Direttiva, 
ħaddiema bi trasferiment intra-ażjendali
jinkludu maniġers, speċjalisti u apprendisti 
gradwati bi kwalifika ta' edukazzjoni 
ogħla. Id-definizzjoni tagħhom tibni fuq 
obbligi speċifiċi tal-Unjoni taħt il-Ftehim
Ġenerali dwar il-Kummerċ fis-Servizzi1

(GATS) u ftehimiet kummerċjali bilaterali. 
Dawk l-obbligi magħmula taħt il-Ftehim 
Ġenerali dwar il-Kummerċ fis-Servizzi ma 
jkoprux kundizzjonijiet ta' dħul, soġġorn 
u xogħol. Għaldaqstant, din id-Direttiva 
tikkumplimenta u tiffaċilita l-
applikazzjoni ta' dawk l-obbligi. 
Madanakollu, l-ambitu tat-trasferimenti 
intra-ażjendali koperti minn din id-
Direttiva hija usa' minn dik applikata 
minn ftehimiet kummerċjali, peress li t-
trasferimenti mhux neċessarjament isiru 
fi ħdan is-settur tas-servizzi u jistgħu 
joriġinaw f'pajjiż terz li mhux parti minn 
ftehim kummerċjali.

(10) Għall-għan ta' din id-Direttiva, 
ħaddiema bi trasferiment intrazjendali
jinkludu maniġers, speċjalisti u apprendisti 
gradwati bi kwalifika ta' edukazzjoni 
ogħla. Id-definizzjoni tagħhom hija 
marbuta mal-Qafas Ewropew tal-
Kwalifiki, li jistabbilixxi qafas Ewropew 
ta’ referenza sabiex jevalwa l-kwalifiki 
b’mod komparabbli u trasparenti filwaqt 
li jkun konformi mal-Ftehim Ġenerali 
dwar il-Kummerċ fis-Servizzi2 (GATS) u 
ftehimiet kummerċjali bilaterali.

Or. en

Emenda 39
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Għall-għan ta' din id-Direttiva, 
ħaddiema bi trasferiment intra-ażjendali
jinkludu maniġers, speċjalisti u apprendisti 
gradwati bi kwalifika ta' edukazzjoni 
ogħla. Id-definizzjoni tagħhom tibni fuq 
obbligi speċifiċi tal-Unjoni taħt il-Ftehim 
Ġenerali dwar il-Kummerċ fis-Servizzi3

(10) Għall-għan ta' din id-Direttiva, 
ħaddiema bi trasferiment intrazjendali
jinkludu maniġers u speċjalisti bi kwalifika 
ta' edukazzjoni ogħla. Id-definizzjoni 
tagħhom tibni fuq obbligi speċifiċi tal-
Unjoni taħt il-Ftehim Ġenerali dwar il-
Kummerċ fis-Servizzi1 (GATS) u ftehimiet 

                                               
1 WTO Doc. S/L/286 u S/C/W/273 Suppliment 1 tat-18 Diċembru 2006.
2 WTO Doc. S/L/286 u S/C/W/273 Suppliment 1 tat-18 Diċembru 2006.
3 WTO Doc. S/L/286 u S/C/W/273 Suppliment 1 tat-18 Diċembru 2006.
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(GATS) u ftehimiet kummerċjali bilaterali. 
Dawk l-obbligi magħmula taħt il-Ftehim 
Ġenerali dwar il-Kummerċ fis-Servizzi ma 
jkoprux kundizzjonijiet ta' dħul, soġġorn u 
xogħol. Għaldaqstant, din id-Direttiva 
tikkumplimenta u tiffaċilita l-applikazzjoni 
ta' dawk l-obbligi. Madanakollu, l-ambitu 
tat-trasferimenti intra-ażjendali koperti 
minn din id-Direttiva hija usa' minn dik 
applikata minn ftehimiet kummerċjali, 
peress li t-trasferimenti mhux 
neċessarjament isiru fi ħdan is-settur tas-
servizzi u jistgħu joriġinaw f'pajjiż terz li 
mhux parti minn ftehim kummerċjali.

kummerċjali bilaterali. Dawk l-obbligi 
magħmula taħt il-Ftehim Ġenerali dwar il-
Kummerċ fis-Servizzi ma jkoprux 
kundizzjonijiet ta' dħul, soġġorn u xogħol. 
Għaldaqstant, din id-Direttiva 
tikkumplimenta u tiffaċilita l-applikazzjoni 
ta' dawk l-obbligi. Madanakollu, l-ambitu 
tat-trasferimenti intrazjendali koperti minn 
din id-Direttiva hija usa' minn dik applikata 
minn ftehimiet kummerċjali, peress li t-
trasferimenti mhux neċessarjament isiru fi 
ħdan is-settur tas-servizzi u jistgħu 
joriġinaw f'pajjiż terz li mhux parti minn 
ftehim kummerċjali.

Or. de

Emenda 40
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Għall-għan ta' din id-Direttiva, 
ħaddiema bi trasferiment intra-ażjendali
jinkludu maniġers, speċjalisti u apprendisti 
gradwati bi kwalifika ta' edukazzjoni 
ogħla. Id-definizzjoni tagħhom tibni fuq 
obbligi speċifiċi tal-Unjoni taħt il-Ftehim 
Ġenerali dwar il-Kummerċ fis-Servizzi2

(GATS) u ftehimiet kummerċjali bilaterali. 
Dawk l-obbligi magħmula taħt il-Ftehim 
Ġenerali dwar il-Kummerċ fis-Servizzi ma 
jkoprux kundizzjonijiet ta' dħul, soġġorn u 
xogħol. Għaldaqstant, din id-Direttiva 
tikkumplimenta u tiffaċilita l-applikazzjoni 
ta' dawk l-obbligi. Madanakollu, l-ambitu 
tat-trasferimenti intra-ażjendali koperti 
minn din id-Direttiva hija usa' minn dik 
applikata minn ftehimiet kummerċjali, 
peress li t-trasferimenti mhux 

(10) Għall-għan ta' din id-Direttiva, 
ħaddiema bi trasferiment intrazjendali
jinkludu maniġers, speċjalisti u apprendisti 
gradwati bi kwalifika ta' edukazzjoni ogħla
u kwalifiki professjonali. Ħaddiema bi  
trasferiment intrazjendali għandhom jiġu 
impjegati f’impjieg bi kwalifiki għoljin.
Id-definizzjoni tagħhom tibni fuq obbligi 
speċifiċi tal-Unjoni taħt il-Ftehim Ġenerali 
dwar il-Kummerċ fis-Servizzi3 (GATS) u 
ftehimiet kummerċjali bilaterali. Dawk l-
obbligi magħmula taħt il-Ftehim Ġenerali 
dwar il-Kummerċ fis-Servizzi ma jkoprux 
kundizzjonijiet ta' dħul, soġġorn u xogħol. 
Għaldaqstant, din id-Direttiva 
tikkumplimenta u tiffaċilita l-applikazzjoni 
ta' dawk l-obbligi. Madanakollu, l-ambitu 
tat-trasferimenti intrazjendali koperti minn 

                                                                                                                                                  
1 WTO Doc. S/L/286 u S/C/W/273 Suppliment 1 tat-18 Diċembru 2006.
2 WTO Doc. S/L/286 u S/C/W/273 Suppliment 1 tat-18 Diċembru 2006.
3 WTO Doc. S/L/286 u S/C/W/273 Suppliment 1 tat-18 Diċembru 2006.
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neċessarjament isiru fi ħdan is-settur tas-
servizzi u jistgħu joriġinaw f'pajjiż terz li 
mhux parti minn ftehim kummerċjali.

din id-Direttiva hija usa' minn dik applikata 
minn ftehimiet kummerċjali, peress li t-
trasferimenti mhux neċessarjament isiru fi 
ħdan is-settur tas-servizzi u jistgħu 
joriġinaw f'pajjiż terz li mhux parti minn 
ftehim kummerċjali.

Or. en

Emenda 41
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Ħaddiema bi trasferiment intra-
ażjendali għandhom jibbenefikaw mill-
istess kundizzjonijiet ta' xogħol bħal 
ħaddiema kkollokati li min jimpjeghom 
huwa stabbilit fit-territorju tal-Unjoni 
Ewropea, kif definit mid-Direttiva 
96/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-16 ta' Diċembru 1996 rigward 
l-ippustjar ta' ħaddiema fil-qafas tal-
provvediment ta’ servizzi1. Dak ir-rekwiżit
huwa maħsub biex jipproteġi lill-
ħaddiema u jiggarantixxi kompetizzjoni 
ġusta bejn l-impriżi stabbiliti fi Stat 
Membru u dawk stabbiliti f'pajjiż terz, 
minħabba li jiżgura li dan tal-aħħar ma 
jkunx jista' jibbenefika minn standards 
iktar baxxi ta' xogħol biex jieħu vantaġġ 
kompetittiv.

(11) Din id-Direttiva hija maħsuba biex 
tipproteġi lill-ħaddiema u tiggarantixxi
kompetizzjoni ġusta bejn l-impriżi 
stabbiliti fi Stat Membru u dawk stabbiliti 
f'pajjiż terz, minħabba li tiżgura li dan tal-
aħħar ma jkunx jista' jibbenefika minn 
standards iktar baxxi ta' xogħol biex jieħu 
vantaġġ kompetittiv.

Or. de

Emenda 42
Jutta Steinruck
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Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Ħaddiema bi trasferiment intra-
ażjendali għandhom jibbenefikaw mill-
istess kundizzjonijiet ta' xogħol bħal 
ħaddiema kkollokati li min jimpjeghom 
huwa stabbilit fit-territorju tal-Unjoni 
Ewropea, kif definit mid-Direttiva 
96/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-16 ta' Diċembru 1996 rigward 
l-ippustjar ta' ħaddiema fil-qafas tal-
provvediment ta’ servizzi1. Dak ir-rekwiżit 
huwa maħsub biex jipproteġi lill-ħaddiema 
u jiggarantixxi kompetizzjoni ġusta bejn l-
impriżi stabbiliti fi Stat Membru u dawk 
stabbiliti f'pajjiż terz, minħabba li jiżgura li 
dan tal-aħħar ma jkunx jista' jibbenefika 
minn standards iktar baxxi ta' xogħol biex 
jieħu vantaġġ kompetittiv.

(11) Ħaddiema bi trasferiment 
intrazjendali għandhom jibbenefikaw mill-
istess kundizzjonijiet ta' xogħol bħal 
ħaddiema lokali. Ħaddiema bi 
trasferiment intrazjendali għandhom jiġu 
trattati b’mod indaqs maċ-ċittadini tal-
Istat Membru ospitanti jew tal-persunal 
permanenti mhux biss fir-rigward tal-pagi 
iżda wkoll fir-rigward tat-termini u l-
kundizzjonijiet kollha tal-impjieg. Din l-
ugwaljanza m’għandhiex tiġi ristretta 
għal ftehimiet kollettivi applikabbli b’mod 
ġenerali, iżda għandha tapplika għal 
kwalunkwe liġi, regolament jew 
diżpozizzjonijiet amministrattivi, għotjiet 
tal-arbitraġġ u ftehimiet kollettivi, inklużi 
l-ftehimiet tal-kumpanija, sabiex jiġi 
żgurat il-prinċipju ta’ paga ndaqs għal 
xogħol indaqs fl-istess post. Dak ir-
rekwiżit huwa maħsub biex jipproteġi lill-
ħaddiema u jiggarantixxi kompetizzjoni 
ġusta bejn l-impriżi stabbiliti fi Stat 
Membru u dawk stabbiliti f'pajjiż terz, 
minħabba li jiżgura li dan tal-aħħar ma 
jkunx jista' jibbenefika minn standards 
iktar baxxi ta' xogħol biex jieħu vantaġġ 
kompetittiv.

Or. de

Emenda 43
Elisabeth Schroedter

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Ħaddiema bi trasferiment intra- (11) Ħaddiema bi trasferiment 

                                               
1 ĠU L 18, 21.1.1997, p. 1.



PE467.306v02-00 14/91 AM\871544MT.doc

MT

ażjendali għandhom jibbenefikaw mill-
istess kundizzjonijiet ta' xogħol bħal 
ħaddiema kkollokati li min jimpjeghom 
huwa stabbilit fit-territorju tal-Unjoni 
Ewropea, kif definit mid-Direttiva 
96/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-16 ta' Diċembru 1996 rigward 
l-ippustjar ta' ħaddiema fil-qafas tal-
provvediment ta’ servizzi1. Dak ir-rekwiżit
huwa maħsub biex jipproteġi lill-
ħaddiema u jiggarantixxi kompetizzjoni 
ġusta bejn l-impriżi stabbiliti fi Stat 
Membru u dawk stabbiliti f'pajjiż terz, 
minħabba li jiżgura li dan tal-aħħar ma 
jkunx jista' jibbenefika minn standards 
iktar baxxi ta' xogħol biex jieħu vantaġġ 
kompetittiv.

intrazjendali għandhom għandhom jiġu 
trattati b’mod indaqs maċ-ċittadini tal-
Istati Membri ospitanti fir-rigward tal-
kundizzjonijiet ta’ xogħol tagħhom. Dawn 
ir-rekwiżiti huma maħsubin biex 
jipproteġu lill-ħaddiema u jiggarantixxu
kompetizzjoni ġusta bejn l-impriżi 
stabbiliti fi Stat Membru u dawk stabbiliti 
f'pajjiż terz.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea fl-Art. 15.3 tiddikjara: “Iċ-ċittadini 
ta’ pajjiżi terzi li huma awtorizzati jaħdmu fit-territorji tal-Istati Membri għandhom id-dritt 
għal kondizzjonijiet ta’ xogħol ekwivalenti għal dawk li jgawdu minnhom iċ-ċittadini tal-
Unjoni.”

Emenda 44
Evelyn Regner

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Ħaddiema bi trasferiment intra-
ażjendali għandhom jibbenefikaw mill-
istess kundizzjonijiet ta' xogħol bħal 
ħaddiema kkollokati li min jimpjeghom 
huwa stabbilit fit-territorju tal-Unjoni 
Ewropea, kif definit mid-Direttiva 
96/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-16 ta' Diċembru 1996 rigward 
l-ippustjar ta' ħaddiema fil-qafas tal-

(11) Ħaddiema bi trasferiment 
intrazjendali għandhom jibbenefikaw mill-
istess kundizzjonijiet ta' xogħol bħal 
ħaddiema lokali u jgawdu mid-drittijiet 
kollha li ġejjin mid-dispożizzjonijiet 
statutorji u ftehimiet kollettivi applikabbli 
lokali b’mod universali, inklużi l-ftehimiet 
tal-kumpanija. Il-prinċipju ta’ paga ndaqs 
fl-istess post għandu jidħol fis-seħħ fil-

                                                                                                                                                  
1 ĠU L 18, 21.1.1997, p. 1.



AM\871544MT.doc 15/91 PE467.306v02-00

MT

provvediment ta’ servizzi1. Dak ir-rekwiżit 
huwa maħsub biex jipproteġi lill-
ħaddiema u jiggarantixxi kompetizzjoni 
ġusta bejn l-impriżi stabbiliti fi Stat 
Membru u dawk stabbiliti f'pajjiż terz, 
minħabba li jiżgura li dan tal-aħħar ma 
jkunx jista' jibbenefika minn standards 
iktar baxxi ta' xogħol biex jieħu vantaġġ 
kompetittiv.

każijiet kollha. Dawk ir-rekwiżiti huma 
maħsuba biex jipproteġu lill-ħaddiema u 
jiggarantixxu kompetizzjoni ġusta bejn l-
impriżi stabbiliti fi Stat Membru u dawk 
stabbiliti f'pajjiż terz, minħabba li jiżguraw
li dan tal-aħħar ma jkunx jista' jibbenefika 
minn standards iktar baxxi ta' xogħol biex 
jieħu vantaġġ kompetittiv.

Or. de

Emenda 45
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Ħaddiema bi trasferiment intra-
ażjendali għandhom jibbenefikaw mill-
istess kundizzjonijiet ta' xogħol bħal 
ħaddiema kkollokati li min jimpjeghom 
huwa stabbilit fit-territorju tal-Unjoni 
Ewropea, kif definit mid-Direttiva
96/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-16 ta' Diċembru 1996 rigward 
l-ippustjar ta' ħaddiema fil-qafas tal-
provvediment ta’ servizzi2. Dak ir-rekwiżit 
huwa maħsub biex jipproteġi lill-ħaddiema 
u jiggarantixxi kompetizzjoni ġusta bejn l-
impriżi stabbiliti fi Stat Membru u dawk 
stabbiliti f'pajjiż terz, minħabba li jiżgura li 
dan tal-aħħar ma jkunx jista' jibbenefika 
minn standards iktar baxxi ta' xogħol biex 
jieħu vantaġġ kompetittiv.

(11) Ħaddiema bi trasferiment 
intrazjendali għandhom jibbenefikaw mit-
termini u l-kundizzjonijiet ta’ impieg li 
jiżguraw mill-inqas l-istess livell ta’ 
protezzjoni pprovdut fid-Direttiva
96/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-16 ta' Diċembru 1996 rigward 
l-ippustjar ta' ħaddiema fil-qafas tal-
provvediment ta’ servizzi3. Dak ir-rekwiżit 
huwa maħsub biex jipproteġi lill-ħaddiema 
u jiggarantixxi kompetizzjoni ġusta bejn l-
impriżi stabbiliti fi Stat Membru u dawk 
stabbiliti f'pajjiż terz, minħabba li jiżgura li 
dan tal-aħħar ma jkunx jista' jibbenefika 
minn standards iktar baxxi ta' xogħol biex 
jieħu vantaġġ kompetittiv.

Or. en

                                                                                                                                                  
1 ĠU L 18, 21.1.1997, p. 1.
2 ĠU L 18, 21.1.1997, p. 1.
3 ĠU L 18, 21.1.1997, p. 1.
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Emenda 46
Mara Bizzotto

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Ħaddiema bi trasferiment intra-
ażjendali għandhom jibbenefikaw mill-
istess kundizzjonijiet ta’ xogħol bħal 
ħaddiema kkollokati li min jimpjeghom 
huwa stabbilit fit-territorju tal-Unjoni 
Ewropea, kif definit mid-Direttiva 
96/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 1996 rigward 
l-ippustjar ta’ ħaddiema fil-qafas tal-
provvediment ta’ servizzi1. Dak ir-rekwiżit 
huwa maħsub biex jipproteġi lill-ħaddiema 
u jiggarantixxi kompetizzjoni ġusta bejn l-
impriżi stabbiliti fi Stat Membru u dawk 
stabbiliti f’pajjiż terz, minħabba li jiżgura li 
dan tal-aħħar ma jkunx jista’ jibbenefika 
minn standards iktar baxxi ta’ xogħol biex 
jieħu vantaġġ kompetittiv.

(11) Ħaddiema bi trasferiment 
intrazjendali għandhom jibbenefikaw mill-
istess kundizzjonijiet ta’ xogħol bħal 
ħaddiema kkollokati li min jimpjeghom 
huwa stabbilit fit-territorju tal-Unjoni 
Ewropea, kif definit mid-Direttiva 
96/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 1996 rigward 
l-ippustjar ta’ ħaddiema fil-qafas tal-
provvediment ta’ servizzi u għandhom 
jikkonformaw mal-istess obbligi bħal 
dawk imposti fuq ħaddiema bħal dawn. 
Dak ir-rekwiżit huwa maħsub biex 
jipproteġi lill-ħaddiema, jipprevieni d-
dumping soċjali u jiggarantixxi 
kompetizzjoni ġusta bejn l-impriżi 
stabbiliti fi Stat Membru u dawk stabbiliti 
f’pajjiż terz, minħabba li jiżgura li dan tal-
aħħar ma jkunx jista’ jibbenefika minn 
standards iktar baxxi ta’ xogħol biex jieħu 
vantaġġ kompetittiv.

Or. it

Emenda 47
Philippe Boulland

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Ħaddiema bi trasferiment intra-
ażjendali għandhom jibbenefikaw mill-
istess kundizzjonijiet ta’ xogħol bħal 
ħaddiema kkollokati li min jimpjeghom 

(11) Ħaddiema bi trasferiment 
intrazjendali għandhom jibbenefikaw mill-
istess kundizzjonijiet ta’ xogħol bħal 
ħaddiema kkollokati li min jimpjeghom 
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huwa stabbilit fit-territorju tal-Unjoni 
Ewropea, kif definit mid-Direttiva 
96/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 1996 rigward 
l-ippustjar ta’ ħaddiema fil-qafas tal-
provvediment ta’ servizzi1. Dak ir-rekwiżit 
huwa maħsub biex jipproteġi lill-ħaddiema 
u jiggarantixxi kompetizzjoni ġusta bejn l-
impriżi stabbiliti fi Stat Membru u dawk 
stabbiliti f’pajjiż terz, minħabba li jiżgura li 
dan tal-aħħar ma jkunx jista’ jibbenefika 
minn standards iktar baxxi ta’ xogħol biex 
jieħu vantaġġ kompetittiv.

huwa stabbilit fit-territorju tal-Unjoni 
Ewropea, kif definit mid-Direttiva 
96/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 1996 rigward 
l-ippustjar ta’ ħaddiema fil-qafas tal-
provvediment ta’ servizzi. Ħaddiema bi 
trasferiment intrazjendali għandhom 
jibbenefikaw mill-istess trattament mogħti 
lil ħaddiema ċittadini tal-Istat Membru 
ospitanti u persunal permanenti fir-
rigward kemm ta’ paga u kemm ta’ 
kundizzjonijiet ta’ impjieg,u b’mod 
partikolari f’dak li jirrigwarda l-ammont 
ta’ benefiċċji soċjali ta’ protezzjoni. Dak 
ir-rekwiżit huwa maħsub biex jipproteġi 
lill-ħaddiema, jiggarantixxi kompetizzjoni 
ġusta bejn l-impriżi stabbiliti fi Stat 
Membru u dawk stabbiliti f’pajjiż terz, 
minħabba li jiżgura li dan tal-aħħar ma 
jkunx jista’ jibbenefika minn standards 
iktar baxxi ta’ xogħol biex jieħu vantaġġ 
kompetittiv u biex b’mod partikolari jevita 
d-dumping soċjali.

Or. fr

Emenda 48
Thomas Mann

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Ħaddiema bi trasferiment intra-
ażjendali għandhom jibbenefikaw mill-
istess kundizzjonijiet ta' xogħol bħal 
ħaddiema kkollokati li min jimpjeghom 
huwa stabbilit fit-territorju tal-Unjoni 
Ewropea, kif definit mid-Direttiva 
96/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-16 ta' Diċembru 1996 rigward 
l-ippustjar ta' ħaddiema fil-qafas tal-

(11) Id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar 
l-Ippustjar tal-Ħaddiema (96/71/KE) 
għandhom japplikaw bis-sħiħ għall-
ħaddiema bi trasferiment intrazjendali. 
Ħaddiema bi trasferiment intrażjendali 
minn pajjiżi terzi għandhom jibbenefikaw 
mill-istess kundizzjonijiet ta' xogħol bħal 
ħaddiema kkollokati li min jimpjeghom 
huwa stabbilit fit-territorju tal-Unjoni 
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provvediment ta’ servizzi1. Dak ir-rekwiżit 
huwa maħsub biex jipproteġi lill-
ħaddiema u jiggarantixxi kompetizzjoni 
ġusta bejn l-impriżi stabbiliti fi Stat 
Membru u dawk stabbiliti f'pajjiż terz, 
minħabba li jiżgura li dan tal-aħħar ma 
jkunx jista' jibbenefika minn standards 
iktar baxxi ta' xogħol biex jieħu vantaġġ 
kompetittiv.

Ewropea, kif definit mid-Direttiva 
96/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-16 ta' Diċembru 1996 rigward 
l-ippustjar ta' ħaddiema fil-qafas tal-
provvediment ta’ servizzi2. Dak ir-rekwiżit 
jipproteġi lill-ħaddiema u jiggarantixxi 
kompetizzjoni ġusta bejn l-impriżi 
stabbiliti fi Stat Membru u dawk stabbiliti 
f'pajjiż terz, minħabba li jiżgura li dan tal-
aħħar ma jkunx jista' jibbenefika minn 
standards iktar baxxi ta' xogħol biex jieħu 
vantaġġ kompetittiv. B’mod partikolari, 
id-dispożizzjonijiet tal-paga minima u l-
kundizzjonijiet minimi tal-Istat Membru 
ospitanti fejn qed jingħata l-impjieg 
għandhom japplikaw fil-każijiet kollha 
għall-ħaddiema bi trasferiment 
intrazjendali minn pajjiżi terzi (il-
prinċipju tal-post fejn qed jingħata l-
impjieg). It-termini u l-kundizzjonijiet 
minimi skont l-Artikolu 3 tad-Direttiva 
dwar l-Ippustjar tal-Ħaddiema huma 
vinkolanti fuq il-ħaddiema kollha bi 
trasferiment bejn l-impriżi jew 
intrazjendali irrispettivament minn fejn 
ikunu jinsabu l-uffiċċji prinċipali tal-
impriżi jew minn fejn ikunu residenti l-
ħaddiema trasferiti;

Or. de

Emenda 49
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Premessa 11 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li jitwettqu verifiki xierqa u 
spezzjonijiet effettivi sabiex jiġi garantit 
infurzar xieraq ta’ din id-Direttiva. Għal 
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dan il-għan, l-Istati Membri għandhom 
jagħtu setgħat u riżorsi suffiċjenti lill-
awtoritajiet kompetenti. Ir-riżultati tal-
ispezzjonijiet għandhom jiġu miġbura 
f’rapport xieraq u se jservu sabiex jittejjeb 
l-infurzar ta’ din id-Direttiva.

Or. de

Emenda 50
Elisabeth Schroedter

Proposta għal direttiva
Premessa 11 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Il-kundizzjonijiet tax-xogħol f’din 
id-Direttiva għandhom jiġu interpretati 
fis-sens li jkopru mill-inqas il-paga u s-
sensja, is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post 
tax-xogħol, il-ħinijiet tax-xogħol u l-liv, 
il-ħajja tal-familja u dik professjonali, 
filwaqt li jitqiesu l-ftehimiet kollettivi fis-
seħħ.

Or. en

Emenda 51
Elisabeth Schroedter

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Sabiex ikun żgurat li l-ħiliet ta' min 
jingħata trasferiment intra-ażjendali jkunu 
speċifiċi għall-entità ospitanti, Stati 
Membri jistgħu jirrikjedu li l-ħaddiem 
ittrasferit ikun ħadem mal-istess grupp ta' 
impriżi għal mill-inqas 12-il xahar qabel it-
trasferiment.

(12) Sabiex ikun żgurat li l-ħiliet ta' min 
jingħata trasferiment intrazjendali jkunu 
speċifiċi għall-entità ospitanti, Stati 
Membri għandhom jirrikjedu li l-ħaddiem 
ittrasferit ikun ħadem mal-istess grupp ta' 
impriżi għal mill-inqas 12-il xahar qabel it-
trasferiment.
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Or. en

Emenda 52
Elisabeth Schroedter

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Peress li trasferimenti intra-ażjendali
jikkonsistu f'emigrazzjoni temporanja, l-
applikant għandu jippreżenta evidenza li ċ-
ċittadin tal-pajjiż terz ikun jista’ 
jittrasferixxi lura lejn entità li tappartjeni 
lill-istess grupp u stabbilita f’pajjiż terz fi 
tmiem it-trasferiment. Dik l-evidenza tista' 
tikkonsisti mid-dispożizzjonijiet relevanti 
taħt il-kuntratt tax-xogħol. Ittra ta' 
trasferiment għandha tiġi ppreżentata biex 
tagħti evidenza li l-maniġer jew speċjalista 
li hu ċittadin ta' pajjiż terz għandu l-
kwalifiki professjonali meħtieġa mill-Istat 
Membru fejn ikun se jiġi ammess biex 
jokkupa l-post jew il-professjoni regolata.

(13) Peress li trasferimenti intrazjendali
jikkonsistu f'emigrazzjoni temporanja, l-
applikant għandu jippreżenta evidenza li l-
kuntratt tax-xogħol taċ-ċittadin tal-pajjiż 
terz ikun validu wkoll anke wara li jsir it-
trasferiment u l-ħaddiem ikun jista’ 
jittrasferixxi lura lejn entità li tappartjeni 
lill-istess grupp u stabbilita f’pajjiż terz fi 
tmiem it-trasferiment. Dik l-evidenza tista' 
tikkonsisti mid-dispożizzjonijiet relevanti 
taħt il-kuntratt tax-xogħol. Ittra ta' 
trasferiment għandha tiġi ppreżentata biex 
tagħti evidenza li l-maniġer jew speċjalista 
li hu ċittadin ta' pajjiż terz għandu l-
kwalifiki professjonali meħtieġa mill-Istat 
Membru fejn ikun se jiġi ammess biex 
jokkupa l-post jew il-professjoni regolata.

Or. en

Emenda 53
Mara Bizzotto

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Peress li trasferimenti intra-ażjendali
jikkonsistu f’emigrazzjoni temporanja, l-
applikant għandu jippreżenta evidenza li ċ-
ċittadin tal-pajjiż terz ikun jista’
jittrasferixxi lura lejn entità li tappartjeni 
lill-istess grupp u stabbilita f’pajjiż terz fi 
tmiem it-trasferiment. Dik l-evidenza tista’ 

(13) Peress li trasferimenti intrazjendali
jikkonsistu f’emigrazzjoni temporanja, l-
applikant għandu jippreżenta evidenza li ċ-
ċittadin tal-pajjiż terz jittrasferixxi lura lejn 
entità li tappartjeni lill-istess grupp u 
stabbilita f’pajjiż terz fi tmiem it-
trasferiment. Dik l-evidenza tista’ 
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tikkonsisti mid-dispożizzjonijiet relevanti 
taħt il-kuntratt tax-xogħol. Ittra ta’ 
trasferiment għandha tiġi ppreżentata biex 
tagħti evidenza li l-maniġer jew speċjalista 
li hu ċittadin ta’ pajjiż terz għandu l-
kwalifiki professjonali meħtieġa mill-Istat 
Membru fejn ikun se jiġi ammess biex 
jokkupa l-post jew il-professjoni regolata.

tikkonsisti mid-dispożizzjonijiet relevanti 
taħt il-kuntratt tax-xogħol. Ittra ta’ 
trasferiment għandha tiġi ppreżentata biex 
tagħti evidenza li l-maniġer jew speċjalista 
li hu ċittadin ta’ pajjiż terz għandu l-
kwalifiki professjonali meħtieġa mill-Istat 
Membru fejn ikun se jiġi ammess biex 
jokkupa l-post jew il-professjoni regolata.

Or. it

Emenda 54
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Ċittadini ta' pajjiżi terzi li japplikaw 
biex jiġu aċċettati bħala apprendisti 
gradwati għandhom jipprovdu evidenza 
tal-kwalifiki ta' edukazzjoni ogħla 
meħtieġa, jiġifieri kwalunkwe diploma, 
ċertifikat jew evidenza oħra ta' kwalifiki 
formali li jagħtu xhieda li l-applikant 
ikun spiċċa programm ta' edukazzjoni 
ogħla post-sekondarju ta' mill-inqas tliet 
snin. Barra minn hekk, iridu jippreżentaw 
ftehim ta' taħriġ, inkluża deskrizzjoni tal-
programm ta' taħriġ, il-perjodu u l-
kundizzjonijiet tiegħu fejn l-apprendisti 
jkollhom superviżjoni, u jagħti prova li 
dawn ikunu se jibbenefikaw minn taħriġ 
ġenwin u mhux użati bħala ħaddiema 
normali.

imħassra

Or. de

Emenda 55
Thomas Mann

Proposta għal direttiva
Premessa 15
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Sakemm din il-kundizzjoni tkun 
f'kunflitt tal-prinċipju tal-Unjoni dwar il-
preferenza kif mistqarra fid-
dispożizzjonijiet relevanti tal-Atti ta' 
Adeżjoni, ebda test tas-suq tax-xogħol ma 
jkun meħtieġ, minħabba li dan il-kriterju 
ikun f'kontradizzjoni mal-għan tat-twaqqif 
ta' skema trasparenti u ssimplifikata għall-
ammissjoni ta' ħaddiema bi trasferiment 
intra-ażjendali.

(15) Sakemm din il-kundizzjoni tkun 
f'kunflitt tal-prinċipju tal-Unjoni dwar il-
preferenza kif mistqarra fid-
dispożizzjonijiet relevanti tal-Atti ta' 
Adeżjoni, ebda test tas-suq tax-xogħol ma 
jkun meħtieġ, minħabba li dan il-kriterju 
ikun f'kontradizzjoni mal-għan tat-twaqqif 
ta' skema trasparenti u ssimplifikata għall-
ammissjoni ta' ħaddiema bi trasferiment 
intrazjendali. L-uniċi eċċezzjonijiet huma 
l-kostruzzjoni u l-artiġjanat, inklużi l-
attivitajiet ekonomiċi relatati skont il-
kodiċi NACE F, N81.21 u N81.22. Għal 
dawn, l-Istati Membri jistgħu jwettqu 
testijiet tas-suq tax-xogħol.

Or. de

Emenda 56
Elisabeth Schroedter

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Stati Membri għandhom jipprovdu 
għal penali xierqa, bħal multi, li jiġu 
imposti fil-każ ta' nuqqas ta' osservanza tal-
kundizzjonijiet stipulati f'din id-Direttiva. 
Il-penali jistgħu jiġu imposti fuq l-entità 
ospitanti.

(18) Stati Membri għandhom jipprovdu 
għal penali xierqa, bħal multi, li jiġu 
imposti fil-każ ta' nuqqas ta' osservanza tal-
kundizzjonijiet stipulati f'din id-Direttiva
kif ukoll l-ispezzjoni meħtieġa tax-xogħol 
sabiex tiġi żgurata l-konformità. Il-penali 
jistgħu jiġu imposti fuq l-entità ospitanti.
Is-sanzjonijiet kollha għandhom ikunu 
adegwati, proporzjonati u dissważivi. Il-
ħaddiem u l-familja tiegħu għandhom id-
dritt li jgħixu fl-Istat Membru ospitanti 
sat-tmiem ta’ dawn il-proċedimenti.

Or. en
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Emenda 57
Elisabeth Schroedter

Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Din id-direttiva m'għandux ikollha 
effett fuq il-kundizzjonijiet għall-provvista 
ta' servizzi fil-qafas tal-Artikolu 56 tat-
Trattat. B'mod partikolari, din id-Direttiva 
m'għandux ikollha effett fuq it-termini u 
l-kundizzjonijiet ta' impjieg li, skont id-
Direttiva 96/71/KE, japplikaw għal 
ħaddiema kkollokati minn impriża 
stabbilita fi Stat Membru biex jipprovdu 
servizz fit-territorju ta' Stat Membru 
ieħor. Din id-Direttiva ma tapplikax għal 
ċittadini ta' pajjiżi terzi ppustjati minn 
impriżi stabbiliti fi Stat Membru fil-qafas 
tal-provvediment ta' servizzi skont id-
Direttiva 96/71/KE Bħala riżultat, 
ċittadini ta' pajjiżi terzi fil-pussess ta' 
permess għal trasferiment intra-ażjendali
ma jistgħu igawdu mid-dispożizzjonijiet 
tad-Direttiva 96/71/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' 
Diċembru 1996 rigward l-ikkollokar ta' 
ħaddiema fil-qafas tal-provvediment ta' 
servizz Din id-Direttiva m'għandhiex 
tagħti lil impriżi stabbiliti f'pajjiż terz 
trattament iktar favorevoli minn impriżi 
stabbiliti fi Stat Membru, skont l-Artikolu 
1(4) tad-Direttiva 96/71/KE.

(22) Din id-direttiva m'għandux ikollha 
effett fuq il-kundizzjonijiet għall-provvista 
ta' servizzi fil-qafas tal-Artikolu 56 tat-
Trattat. Din id-Direttiva ma tapplikax għal 
ċittadini ta' pajjiżi terzi ppustjati minn 
impriżi fil-qafas tal-provvediment ta' 
servizzi koperti mid-Direttiva 96/71/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-distinzjoni ta’ liema liġi għandha tapplika għall-persuna kkonċernata għandha tkun ċara 
ħafna.

Emenda 58
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati
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Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Trattament indaqs għandu jingħata 
taħt il-liġi nazzjonali rigward dawk il-
fergħat tas-sigurtà soċjali ddefiniti fl-
Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 
883/04 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar il-
koordinazzjoni tas-sistemi soċjali tas-
sigurtà1. Peress li din id-Direttiva hija 
mingħajr ħsara għad-dispożizzjonijiet 
inklużi fi ftehimiet bilaterali, id-drittijiet 
ta' sigurtà soċjali li jgawdu minnhom 
ħaddiema bi trasferiment intra-ażjendali
li huma ċittadini ta' pajjiż terz fuq il-bażi 
ta' ftehim bilaterali konkluż bejn l-Istat 
Membru fejn tħallew jidħlu u l-pajjiż ta' 
oriġini tagħhom jistgħu jissaħħu meta 
mqabbla mad-drittijiet ta' sigurtà soċjali li 
kieku kienu jingħataw taħt liġi nazzjonali. 
Din id-Direttiva ma tagħtix iktar drittijiet 
minn dawk diġà provduti fil-leġiżlazzjoni 
tal-Unjoni eżistenti fil-qasam tas-sigurtà 
soċjali għal ċittadini ta’ pajjiżi terzi li 
għandhom interessi transkonfinali bejn l-
Istati Membri.

(23) Trattament indaqs għandu jingħata 
taħt il-liġi nazzjonali rigward dawk il-
fergħat tas-sigurtà soċjali ddefiniti fl-
Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 
883/04 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar il-
koordinazzjoni tas-sistemi soċjali tas-
sigurtà. Din id-Direttiva ma tagħtix iktar 
drittijiet minn dawk diġà provduti fil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni eżistenti fil-qasam 
tas-sigurtà soċjali għal ċittadini ta’ pajjiżi 
terzi li għandhom interessi transkonfinali 
bejn l-Istati Membri.

Or. en

Emenda 59
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Trattament indaqs għandu jingħata 
taħt il-liġi nazzjonali rigward dawk il-
fergħat tas-sigurtà soċjali ddefiniti fl-
Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 

(23) Trattament indaqs għandu jingħata 
taħt il-liġi nazzjonali rigward dawk il-
fergħat tas-sigurtà soċjali ddefiniti fl-
Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 

                                               
1 ĠU L 166, 30.4.2004, p. 1.



AM\871544MT.doc 25/91 PE467.306v02-00

MT

883/04 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar il-
koordinazzjoni tas-sistemi soċjali tas-
sigurtà1. Peress li din id-Direttiva hija 
mingħajr ħsara għad-dispożizzjonijiet 
inklużi fi ftehimiet bilaterali, id-drittijiet ta' 
sigurtà soċjali li jgawdu minnhom 
ħaddiema bi trasferiment intra-ażjendali li 
huma ċittadini ta' pajjiż terz fuq il-bażi ta' 
ftehim bilaterali konkluż bejn l-Istat 
Membru fejn tħallew jidħlu u l-pajjiż ta' 
oriġini tagħhom jistgħu jissaħħu meta 
mqabbla mad-drittijiet ta' sigurtà soċjali li 
kieku kienu jingħataw taħt liġi nazzjonali. 
Din id-Direttiva ma tagħtix iktar drittijiet 
minn dawk diġà provduti fil-leġiżlazzjoni 
tal-Unjoni eżistenti fil-qasam tas-sigurtà 
soċjali għal ċittadini ta’ pajjiżi terzi li 
għandhom interessi transkonfinali bejn l-
Istati Membri.

883/04 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar il-
koordinazzjoni tas-sistemi soċjali tas-
sigurtà2. Peress li din id-Direttiva hija 
mingħajr ħsara għad-dispożizzjonijiet 
inklużi fi ftehimiet bilaterali, id-drittijiet ta' 
sigurtà soċjali li jgawdu minnhom 
ħaddiema bi trasferiment intrazjendali li 
huma ċittadini ta' pajjiż terz fuq il-bażi ta' 
ftehim bilaterali konkluż bejn l-Istat 
Membru fejn tħallew jidħlu u l-pajjiż ta' 
oriġini tagħhom jistgħu jissaħħu meta 
mqabbla mad-drittijiet ta' sigurtà soċjali li 
kieku kienu jingħataw taħt liġi nazzjonali.

Or. de

Emenda 60
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Trattament indaqs għandu jingħata 
taħt il-liġi nazzjonali rigward dawk il-
fergħat tas-sigurtà soċjali ddefiniti fl-
Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 
883/04 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar il-
koordinazzjoni tas-sistemi soċjali tas-
sigurtà3. Peress li din id-Direttiva hija 
mingħajr ħsara għad-dispożizzjonijiet 
inklużi fi ftehimiet bilaterali, id-drittijiet
ta' sigurtà soċjali li jgawdu minnhom 
ħaddiema bi trasferiment intra-ażjendali

(23) Il-kopertura adegwata tas-sigurtà 
soċjali għal ħaddiema bi trasferiment 
intrazjendali u l-membri tal-familja 
tagħhom hija element essenzjali f’din id-
Direttiva u hija importanti sabiex jiġu 
żgurati kundizzjonijiet diċenti tax-xogħol 
u tal-ħajja matul is-soġġorn tagħhom fl-
Unjoni. Trattament indaqs għandu jingħata 
lil ċittadini ta’ pajjiżi terzi fil-qafas ta’ 
trasferiment intrazjendali. Għandha 
tingħata attenzjoni speċjali lid-
dispożizzjonijiet li jiżguraw trattament 

                                                                                                                                                  
1 ĠU L 166, 30.4.2004, p. 1.
2 ĠU L 166, 30.4.2004, p. 1.
3 ĠU L 166, 30.4.2004, p. 1.
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li huma ċittadini ta' pajjiż terz fuq il-bażi 
ta' ftehim bilaterali konkluż bejn l-Istat 
Membru fejn tħallew jidħlu u l-pajjiż ta' 
oriġini tagħhom jistgħu jissaħħu meta 
mqabbla mad-drittijiet ta' sigurtà soċjali li 
kieku kienu jingħataw taħt liġi nazzjonali. 
Din id-Direttiva ma tagħtix iktar drittijiet
minn dawk diġà provduti fil-leġiżlazzjoni 
tal-Unjoni eżistenti fil-qasam tas-sigurtà 
soċjali għal ċittadini ta’ pajjiżi terzi li 
għandhom interessi transkonfinali bejn l-
Istati Membri.

indaqs fir-rigward tas-sigurtà soċjali taħt 
il-liġi nazzjonali rigward dawk il-fergħat 
tas-sigurtà soċjali ddefiniti fl-Artikolu 3 
tar-Regolament (KE) Nru 883/04 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' 
April 2004 dwar il-koordinazzjoni tas-
sistemi soċjali tas-sigurtà. Bla ħsara għall-
ftehimiet bilaterali li jipprovdu kopertura 
aħjar tas-sigurtà soċjali, din id-Direttiva 
għandha tistabbilixxi mekkaniżmi li 
jiżguraw il-kopertura effettiva taħt is-
sigurtà soċjali matul is-soġġorn u l-
mekkaniżmi għall-esportazzjoni tad-
drittijiet miksuba fejn applikabbli.
Kwalunkwe restrizzjonijiet għat-
trattament indaqs fil-qasam tas-sigurtà 
soċjali skont din id-Direttiva għandhom 
ikunu bla ħsara għad-drittijiet mogħtija 
fl-applikazzjoni tar-Regolament (UE) 
Nru1231/2010 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 għaċ-
ċittadini ta’ pajjiżi terzi li mhumiex diġà 
koperti minn dawn ir-Regolamenti 
minħabba ċ-ċittadinanza tagħhom biss¹.
____________
¹ ĠU L 344, 29.12.2010, p.1.

Or. en

Emenda 61
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Trattament indaqs għandu jingħata 
taħt il-liġi nazzjonali rigward dawk il-
fergħat tas-sigurtà soċjali ddefiniti fl-
Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 
883/04 tal-Parlament Ewropew u tal-

(23) Trattament indaqs għandu jingħata 
taħt il-liġi nazzjonali rigward dawk il-
fergħat tas-sigurtà soċjali ddefiniti fl-
Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 
883/04 tal-Parlament Ewropew u tal-
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Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar il-
koordinazzjoni tas-sistemi soċjali tas-
sigurtà1. Peress li din id-Direttiva hija 
mingħajr ħsara għad-dispożizzjonijiet 
inklużi fi ftehimiet bilaterali, id-drittijiet ta' 
sigurtà soċjali li jgawdu minnhom 
ħaddiema bi trasferiment intra-ażjendali li 
huma ċittadini ta' pajjiż terz fuq il-bażi ta' 
ftehim bilaterali konkluż bejn l-Istat 
Membru fejn tħallew jidħlu u l-pajjiż ta' 
oriġini tagħhom jistgħu jissaħħu meta 
mqabbla mad-drittijiet ta' sigurtà soċjali li 
kieku kienu jingħataw taħt liġi nazzjonali. 
Din id-Direttiva ma tagħtix iktar drittijiet 
minn dawk diġà provduti fil-leġiżlazzjoni 
tal-Unjoni eżistenti fil-qasam tas-sigurtà 
soċjali għal ċittadini ta’ pajjiżi terzi li 
għandhom interessi transkonfinali bejn l-
Istati Membri.

Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar il-
koordinazzjoni tas-sistemi soċjali tas-
sigurtà. L-Istati Membri jistgħu 
jirrestrinġu t-trattament indaqs meta l-
ħaddiem bi trasferiment intrazjendali
jkun protett billi jkun soġġett għall-
fergħat tas-sigurtà soċjali fil-pajjiż ta’ 
oriġini jew permezz ta’ modi oħra u fejn 
skont il-liġi tal-Istat Membru, il-persuna 
kkonċernata tista’ tiġi eżentata mil-liġi 
tas-sigurtà soċjali tal-Istat Membru 
ospitanti. Peress li din id-Direttiva hija 
mingħajr ħsara għad-dispożizzjonijiet 
inklużi fi ftehimiet bilaterali, id-drittijiet ta' 
sigurtà soċjali li jgawdu minnhom 
ħaddiema bi trasferiment intrazjendali li 
huma ċittadini ta' pajjiż terz fuq il-bażi ta' 
ftehim bilaterali konkluż bejn l-Istat 
Membru fejn tħallew jidħlu u l-pajjiż ta' 
oriġini tagħhom jistgħu jissaħħu meta 
mqabbla mad-drittijiet ta' sigurtà soċjali li 
kieku kienu jingħataw taħt liġi nazzjonali. 
Din id-Direttiva ma tagħtix iktar drittijiet 
minn dawk diġà provduti fil-leġiżlazzjoni 
tal-Unjoni eżistenti fil-qasam tas-sigurtà 
soċjali għal ċittadini ta’ pajjiżi terzi li 
għandhom interessi transkonfinali bejn l-
Istati Membri.

Or. en

Emenda 62
Thomas Mann

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Trattament indaqs għandu jingħata 
taħt il-liġi nazzjonali rigward dawk il-
fergħat tas-sigurtà soċjali ddefiniti fl-
Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 
883/04 tal-Parlament Ewropew u tal-

(23) Trattament indaqs għandu jingħata 
taħt il-liġi nazzjonali rigward dawk il-
fergħat tas-sigurtà soċjali ddefiniti fl-
Artikolu 3(1)(a) to (i) tar-Regolament (KE) 
Nru 883/04 tal-Parlament Ewropew u tal-

                                               
1 ĠU L 166, 30.4.2004, p. 1.
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Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar il-
koordinazzjoni tas-sistemi soċjali tas-
sigurtà1. Peress li din id-Direttiva hija 
mingħajr ħsara għad-dispożizzjonijiet 
inklużi fi ftehimiet bilaterali, id-drittijiet ta' 
sigurtà soċjali li jgawdu minnhom 
ħaddiema bi trasferiment intra-ażjendali li 
huma ċittadini ta' pajjiż terz fuq il-bażi ta' 
ftehim bilaterali konkluż bejn l-Istat 
Membru fejn tħallew jidħlu u l-pajjiż ta' 
oriġini tagħhom jistgħu jissaħħu meta 
mqabbla mad-drittijiet ta' sigurtà soċjali li 
kieku kienu jingħataw taħt liġi nazzjonali. 
Din id-Direttiva ma tagħtix iktar drittijiet 
minn dawk diġà provduti fil-leġiżlazzjoni 
tal-Unjoni eżistenti fil-qasam tas-sigurtà 
soċjali għal ċittadini ta’ pajjiżi terzi li 
għandhom interessi transkonfinali bejn l-
Istati Membri.

Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar il-
koordinazzjoni tas-sistemi soċjali tas-
sigurtà2. Peress li din id-Direttiva hija 
mingħajr ħsara għad-dispożizzjonijiet 
inklużi fi ftehimiet bilaterali, id-drittijiet ta' 
sigurtà soċjali li jgawdu minnhom 
ħaddiema bi trasferiment intrazjendali li 
huma ċittadini ta' pajjiż terz fuq il-bażi ta' 
ftehim bilaterali konkluż bejn l-Istat 
Membru fejn tħallew jidħlu u l-pajjiż ta' 
oriġini tagħhom jistgħu jissaħħu meta 
mqabbla mad-drittijiet ta' sigurtà soċjali li 
kieku kienu jingħataw taħt liġi nazzjonali. 
Din id-Direttiva ma tagħtix iktar drittijiet 
minn dawk diġà provduti fil-leġiżlazzjoni 
tal-Unjoni eżistenti fil-qasam tas-sigurtà 
soċjali għal ċittadini ta’ pajjiżi terzi li 
għandhom interessi transkonfinali bejn l-
Istati Membri.

Or. de

Emenda 63
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Trattament indaqs għandu jingħata 
taħt il-liġi nazzjonali rigward dawk il-
fergħat tas-sigurtà soċjali ddefiniti fl-
Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 
883/04 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar il-
koordinazzjoni tas-sistemi soċjali tas-
sigurtà3. Peress li din id-Direttiva hija 
mingħajr ħsara għad-dispożizzjonijiet 
inklużi fi ftehimiet bilaterali, id-drittijiet ta’ 
sigurtà soċjali li jgawdu minnhom 
ħaddiema bi trasferiment intra-ażjendali li 

(23) Trattament indaqs għandu jingħata 
taħt il-liġi nazzjonali rigward dawk il-
fergħat tas-sigurtà soċjali ddefiniti fl-
Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 
883/04 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar il-
koordinazzjoni tas-sistemi soċjali tas-
sigurtà4. Peress li din id-Direttiva hija 
mingħajr ħsara għad-dispożizzjonijiet 
inklużi fi ftehimiet bilaterali, id-drittijiet ta’ 
sigurtà soċjali li jgawdu minnhom 
ħaddiema bi trasferiment intrazjendali li 

                                                                                                                                                  
1 ĠU L 166, 30.4.2004, p. 1.
2 ĠU L 166, 30.4.2004, p. 1.
3 ĠU L 166, 30.4.2004, p. 1.
4 ĠU L 166, 30.4.2004, p. 1.
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huma ċittadini ta’ pajjiż terz fuq il-bażi ta’ 
ftehim bilaterali konkluż bejn l-Istat 
Membru fejn tħallew jidħlu u l-pajjiż ta’ 
oriġini tagħhom jistgħu jissaħħu meta 
mqabbla mad-drittijiet ta’ sigurtà soċjali li 
kieku kienu jingħataw taħt liġi nazzjonali. 
Din id-Direttiva ma tagħtix iktar drittijiet 
minn dawk diġà provduti fil-leġiżlazzjoni 
tal-Unjoni eżistenti fil-qasam tas-sigurtà 
soċjali għal ċittadini ta’ pajjiżi terzi li 
għandhom interessi transkonfinali bejn l-
Istati Membri.

huma ċittadini ta’ pajjiż terz fuq il-bażi ta’ 
ftehim bilaterali konkluż bejn l-Istat 
Membru fejn tħallew jidħlu u l-pajjiż ta’ 
oriġini tagħhom jistgħu jissaħħu meta 
mqabbla mad-drittijiet ta’ sigurtà soċjali li 
kieku kienu jingħataw taħt liġi nazzjonali. 
Din id-Direttiva ma tagħtix iktar drittijiet 
minn dawk diġà provduti fil-leġiżlazzjoni 
tal-Unjoni eżistenti fil-qasam tas-sigurtà 
soċjali għal ċittadini ta’ pajjiżi terzi li 
għandhom interessi transkonfinali bejn l-
Istati Membri. Id-dispożizzjonijiet ta’ din 
id-Direttiva m’għandhomx japplikaw għal 
sitwazzjonijiet fejn ħaddiem ippustjat ikun 
kopert b’liġi tas-sigurtà soċjali ta’ pajjiż 
terz jew jekk ikun qed iħallas il-
kontribuzzjonijiet soċjali f’pajjiż terz.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-għan huwa li jiġu evitati sitwazzjonijiet fejn ħaddiem jaqa’ taħt żewġ sitemi legali u jkollu 
jħallas il-kontribuzzjonijiet kemm fl-Istat Membru u kemm fil-pajjiż terz.

Emenda 64
Elisabeth Schroedter

Proposta għal direttiva
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet 
fundamentali u tosserva l-prinċipji 
rikonoxxuti b'mod partikolari mill-Karta 
dwar id-Drittijiet fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea.

(27) Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet 
fundamentali u tosserva l-prinċipji 
rikonoxxuti b'mod partikolari mill-Karta 
dwar id-Drittijiet fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea, u l-Konvenzjonijiet rilevanti tal-
ILO, bħall-Konvenzjoni Nru 102 dwar is-
Sigurtà Soċjali (Standards Minimi), il-
Konvenzjoni Nru 118 dwar l-Ugwaljanza 
fit-trattment (Sigurtà Soċjali), il-
Konvenzjoni Nru 143 dwar il-Ħaddiema 
Migranti u l-Konvenzjoni Nru 97 dwar il-
Migrazzjoni għall-Impjieg tal-
Organizzazzjoni Internazzjonali tax-
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Xogħol.

Or. en

Emenda 65
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal direttiva
Premessa 29 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29a) L-Istati Membri għandhom 
jirratifikaw mingħajr dewmien il-
Konvenzjoni Internazzjonali dwar il-
Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Ħaddiema 
Migranti Kollha u l-Membri tal-Familji 
Tagħhom, adottata mill-Assemblea 
Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti fit-18 ta’ 
Diċembru 1990. 

Or. en

Emenda 66
Elisabeth Schroedter

Proposta għal direttiva
Premessa 29 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29a) Indipendentment mil-liġi 
applikabbli għar-relazzjoni tal-impjieg, 
għandhom japplikaw mill-inqas il-liġijiet, 
ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet tal-
post tax-xogħol.

Or. en

Emenda 67
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati
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Proposta għal direttiva
Premessa 29 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29b) Din id-Direttiva għandha tapplika 
bla ħsara għad-drittijiet u l-prinċipji 
inklużi fil-Karta Soċjali Ewropea tat-18 
ta’ Ottubru 1961 u l-Konvenzjoni 
Ewropea dwar l-Istejtus Ġuridiku tal-
Ħaddiema Migranti tal-24 ta’ Novembru 
1977.

Or. en

Emenda 68
Elisabeth Schroedter

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-kundizzjonijiet għad-dħul u residenza 
għal iktar minn tliet xhur fit-territorju tal-
Istati Membri minn ċittadini ta’ pajjiżi 
terzi u mill-membri tal-familja tagħhom fil-
qafas ta’ trasferiment intra-ażjendali;

(a) il-kundizzjonijiet għad-dħul u residenza 
għal sa tliet snin fit-territorju tal-Istati 
Membri minn ħaddiema ċittadini ta’ pajjiżi 
terzi u mill-membri tal-familja tagħhom fil-
qafas ta’ trasferiment intrazjendali;

Or. en

Emenda 69
Martin Kastler

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-kundizzjonijiet għad-dħul u residenza 
għal iktar minn tliet xhur fit-territorju tal-
Istati Membri minn ċittadini ta’ pajjiżi terzi 
u mill-membri tal-familja tagħhom fil-
qafas ta’ trasferiment intra-ażjendali;

(a) il-kundizzjonijiet għad-dħul u residenza 
fit-territorju tal-Istati Membri minn 
ċittadini ta’ pajjiżi terzi u mill-membri tal-
familja tagħhom fil-qafas ta’ trasferiment 
intrazjendali;
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Or. de

Emenda 70
Elisabeth Schroedter

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-kundizzjonijiet ta' dħul u residenza 
għal iktar minn tliet xhur ta' ċittadini ta' 
pajjiżi terzi, imsemmija f'punt (a), fi Stati 
Membri li mhumiex l-Istat Membru li l-
ewwel ħareġ il-permess ta' residenza lil 
ċittadin ta' pajjiż terz abbażi ta' din id-
Direttiva.

(b) il-kundizzjonijiet ta' dħul u residenza 
għal iktar minn tliet xhur ta' ħaddiema 
ċittadini ta’ pajjiżi terzi, imsemmija f'punt 
(a), fi Stati Membri li mhumiex l-Istat 
Membru li l-ewwel ħareġ il-permess ta' 
residenza lil ħaddiem ċittadin ta’ pajjiż terz
abbażi ta' din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 71
Martin Kastler

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-kundizzjonijiet ta' dħul u residenza 
għal iktar minn tliet xhur ta' ċittadini ta' 
pajjiżi terzi, imsemmija f'punt (a), fi Stati 
Membri li mhumiex l-Istat Membru li l-
ewwel ħareġ il-permess ta' residenza lil 
ċittadin ta' pajjiż terz abbażi ta' din id-
Direttiva.

(b) il-kundizzjonijiet ta' dħul u residenza ta' 
ċittadini ta' pajjiżi terzi, imsemmija f'punt 
(a), fi Stati Membri li mhumiex l-Istat 
Membru li l-ewwel ħareġ il-permess ta' 
residenza lil ċittadin ta' pajjiż terz abbażi 
ta' din id-Direttiva.

Or. de

Emenda 72
Elisabeth Schroedter

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva għandha tapplika għal 
ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jirrisjedu barra 
mit-territorju ta’ Stat Membru u li 
japplikaw biex ikunu ammessi fit-territorju 
ta’ Stat Membru fil-qafas ta’ trasferiment 
intra-ażjendali.

1. Din id-Direttiva għandha tapplika għal 
ħaddiema ċittadini ta’ pajjiżi terzi li 
japplikaw biex ikunu ammessi fit-territorju 
ta’ Stat Membru fil-qafas ta’ trasferiment 
intrazjendali.

Or. en

Emenda 73
Elisabeth Schroedter

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ċittadini ta' pajjiżi terzi li jwettqu 
attivitajiet f'isem impriżi stabbiliti fi Stat 
Membru ieħor fil-qafas ta' provvediment 
ta' servizzi fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 56 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, inklużi dawk ikkollokati
minn impriżi stabbiliti fi Stat Membru fil-
qafas ta' provvediment ta' servizzi skont id-
Direttiva 96/71/KE.

(c) ċittadini ta' pajjiżi terzi kkollokati minn 
impriżi stabbiliti fi Stat Membru fil-qafas 
ta' provvediment ta' servizzi koperti mid-
Direttiva 96/71/KE

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-distinzjoni ta’ liema liġi għandha tapplika għall-persuna kkonċernata għandha tkun ċara 
ħafna.

Emenda 74
Thomas Mann

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

c) ċittadini ta' pajjiżi terzi li jwettqu 
attivitajiet f'isem impriżi stabbiliti fi Stat 
Membru ieħor fil-qafas ta' provvediment ta' 
servizzi fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 56 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, inklużi dawk ikkollokati minn 
impriżi stabbiliti fi Stat Membru fil-qafas 
ta' provvediment ta' servizzi skont id-
Direttiva 96/71/KE.

c) ċittadini ta' pajjiżi terzi li jwettqu 
attivitajiet f'isem impriżi stabbiliti fi Stat 
Membru ieħor fil-qafas ta' provvediment ta' 
servizzi fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 56 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, inklużi dawk ikkollokati minn 
impriżi stabbiliti fi Stat Membru fil-qafas 
ta' provvediment ta' servizzi skont id-
Direttiva 96/71/KE. Madankollu, id-
Direttiva dwar l-Ippustjar tal-Ħaddiema 
(96/71/KE) għandha tapplika bis-sħiħ 
għaċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi kkollokati li 
qed iwettqu attivitajiet tal-kostruzzjoni jew 
tal-artiġjanat, inklużi attivitajiet 
ekonomiċi relatati skont il-kodiċi NACE 
F, N81.21 u N81.22. Din id-Direttiva 
m’għandhiex tapplika għal dawk is-setturi 
NACE.

Or. de

Emenda 75
Sari Essayah

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jwettqu 
attivitajiet bħala ħaddiema temporanji tal-
aġenziji.

Or. en

Emenda 76
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt c b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jwettqu 
attivitajiet bħala ħaddiema temporanji tal-
aġenziji għal aġenzija temporanja 
indipendenti jew għal aġenzija 
temporanja f’impriża jew grupp ta’ 
impriżi.

Or. de

Emenda 77
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt c c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cc) ċittadini ta’ pajjiżi terzi b’kuntratt 
temporanju mal-impriża tal-oriġini

Or. de

Emenda 78
Nadja Hirsch

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Din id-Direttiva m’għandhiex tapplika 
għall-kostruzzjoni, inklużi attivitajiet 
ekonomiċi relatati (NACE Rev. 1.1 kodiċi 
45.1 sa 45.4; attivitajiet elenkati fl-Anness 
għad-Direttiva 96/71/KE).

Or. de
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Emenda 79
Ivo Belet

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Din id-direttiva m’għandhiex tapplika 
għal attivitajiet fil-qasam tax-xogħol tal-
bini mniżżlin fl-Anness 3 tad-
Direttiva 96/71/KE.

Or. en

Emenda 80
Thomas Händel, Cornelia Ernst

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Bil-ftehim tas-sħab soċjali, l-Istati 
Membri jistgħu jirrestrinġu l-ambitu ta’ 
din id-Direttiva għal setturi u subsetturi 
partikolari tal-attività.

Or. de

Emenda 81
Nadja Hirsch

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) ‘trasferiment intra ażjendali’ tfisser 
sekondar temporanju ta’ ċittadin ta’ pajjiż 
terz minn impriża stabbilita barra t-
territorju ta’ Stat Membru u li ċ-ċittadin ta’ 
pajjiż terz ikun marbut magħha permezz ta’ 
kuntratt tax-xogħol, ma’ entità li 
tappartjeni lill-impriża jew lill-istess grupp 

b) ‘trasferiment intrazjendali’ tfisser 
sekondar temporanju ta’ ċittadin ta’ pajjiż 
terz minn impriża stabbilita barra t-
territorju ta’ Stat Membru u li ċ-ċittadin ta’ 
pajjiż terz ikun marbut magħha permezz ta’ 
kuntratt tax-xogħol, ma’ entità li 
tappartjeni lill-impriża jew lill-istess grupp 
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ta’ impriżi li huwa stabbilit f’dan it-
territorju;

ta’ impriżi li huwa stabbilit f’dan it-
territorju, għal skopijiet ta’ xogħol jew 
taħriġ;

Or. de

Emenda 82
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ‘trasferiment intra ażjendali’ tfisser 
sekondar temporanju ta’ ċittadin ta’ pajjiż 
terz minn impriża stabbilita barra t-
territorju ta’ Stat Membru u li ċ-ċittadin ta’ 
pajjiż terz ikun marbut magħha permezz ta’ 
kuntratt tax-xogħol, ma’ entità li 
tappartjeni lill-impriża jew lill-istess grupp 
ta’ impriżi li huwa stabbilit f’dan it-
territorju;

(b) ‘trasferiment intrazjendali’ tfisser 
sekondar temporanju ta’ ċittadin ta’ pajjiż 
terz minn impriża stabbilita barra t-
territorju ta’ Stat Membru u li ċ-ċittadin ta’ 
pajjiż terz ikun marbut magħha permezz ta’ 
kuntratt tax-xogħol, ma’ entità li
tappartjeni lill-impriża jew lill-istess grupp 
ta’ impriżi li huwa stabbilit f’dan it-
territorju, taħt kuntratt tax-xogħol ġdid 
ma’ dik l-entità;

Or. de

Emenda 83
Elisabeth Schroedter

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ‘trasferiment intra ażjendali’ tfisser 
sekondar temporanju ta’ ċittadin ta’ pajjiż 
terz minn impriża stabbilita barra t-
territorju ta’ Stat Membru u li ċ-ċittadin ta’ 
pajjiż terz ikun marbut magħha permezz ta’ 
kuntratt tax-xogħol, ma’ entità li 
tappartjeni lill-impriża jew lill-istess grupp 
ta’ impriżi li huwa stabbilit f’dan it-
territorju;

(b) ‘trasferiment intrazjendali’ tfisser 
sekondar temporanju ta’ ħaddiem ċittadin 
ta’ pajjiż terz minn impriża stabbilita barra 
t-territorju ta’ Stat Membru u li l-ħaddiem 
ċittadin ta’ pajjiż terz ikun marbut magħha 
permezz ta’ kuntratt tax-xogħol
b’esperjenza mimina preċedenti ta’ mill-
inqas sena qabel ma jsir it-trasferiment, 
ma’ entità li tappartjeni lill-impriża jew 



PE467.306v02-00 38/91 AM\871544MT.doc

MT

lill-istess grupp ta’ impriżi li huwa stabbilit 
f’dan it-territorju;

Or. en

Emenda 84
Thomas Mann

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ‘trasferiment intra ażjendali’ tfisser 
sekondar temporanju ta’ ċittadin ta’ pajjiż 
terz minn impriża stabbilita barra t-
territorju ta’ Stat Membru u li ċ-ċittadin ta’ 
pajjiż terz ikun marbut magħha permezz ta’ 
kuntratt tax-xogħol, ma’ entità li 
tappartjeni lill-impriża jew lill-istess grupp 
ta’ impriżi li huwa stabbilit f’dan it-
territorju;

(b) ‘trasferiment intra ażjendali’ tfisser 
sekondar temporanju ta’ ċittadin ta’ pajjiż 
terz minn impriża stabbilita barra t-
territorju ta’ Stat Membru u li ċ-ċittadin ta’ 
pajjiż terz ikun marbut magħha permezz ta’ 
kuntratt tax-xogħol, ma’ entità li 
tappartjeni lill-impriża jew lill-istess grupp 
ta’ impriżi li huwa stabbilit f’dan it-
territorju; it-trasferiment m’għandux ikun 
permanenti;

Or. de

Emenda 85
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ‘trasferiment intra ażjendali’ tfisser 
sekondar temporanju ta’ ċittadin ta’ pajjiż 
terz minn impriża stabbilita barra t-
territorju ta’ Stat Membru u li ċ-ċittadin ta’ 
pajjiż terz ikun marbut magħha permezz ta’ 
kuntratt tax-xogħol, ma’ entità li 
tappartjeni lill-impriża jew lill-istess grupp 
ta’ impriżi li huwa stabbilit f’dan it-
territorju;

(b) ‘trasferiment intrazjendali’ tfisser 
sekondar temporanju ta’ ċittadin ta’ pajjiż 
terz minn impriża stabbilita barra t-
territorju ta’ Stat Membru u li ċ-ċittadin ta’ 
pajjiż terz ikun marbut magħha permezz ta’ 
kuntratt tax-xogħol jew xi forma oħra ta’ 
impjieg, ma’ entità li tappartjeni lill-
impriża jew lill-istess grupp ta’ impriżi li 
huwa stabbilit f’dan it-territorju;
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Or. pl

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta’ trasferiment intrazjendali proposta fl-Artikolu 3 tapplika biss għal ċittadin 
ta’ pajjiż terz li jkun marbut b’kuntratt ta’ xogħol ma’ entità li tifforma parti minn impriża. 
Din teskludi l-possibilità li ħaddiem li jkun jopera taħt forma differenti ta’ rabta ta’ impjieg 
fis-seħħ f’pajjiż terz jiġi trasferit.

Emenda 86
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ‘trasferiment intra ażjendali’ tfisser 
sekondar temporanju ta’ ċittadin ta’ pajjiż 
terz minn impriża stabbilita barra t-
territorju ta’ Stat Membru u li ċ-ċittadin ta’ 
pajjiż terz ikun marbut magħha permezz ta’ 
kuntratt tax-xogħol, ma’ entità li 
tappartjeni lill-impriża jew lill-istess grupp 
ta’ impriżi li huwa stabbilit f’dan it-
territorju;

(b) ‘trasferiment intrazjendali’ tfisser 
sekondar temporanju ta’ ċittadin ta’ pajjiż 
terz mhux residenti fit-territorju tal-Istati 
Membri minn impriża stabbilita barra t-
territorju ta’ Stat Membru u li ċ-ċittadin ta’ 
pajjiż terz ikun marbut magħha permezz ta’ 
kuntratt tax-xogħol, ma’ entità li 
tappartjeni lill-impriża jew lill-istess grupp 
ta’ impriżi li huwa stabbilit f’dan it-
territorju; Dan it-trasferiment huwa 
maħsub biex ikopri sitwazzjonijiet simili 
kif stabbiliti fl-Artikolu 1(3)(b) tad-
Direttiva 96/71/KE.

Or. en

Emenda 87
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ‘ħaddiema bi trasferiment intra-
ażjendali’ tfisser kwalunkwe ċittadin ta’ 
pajjiż terz suġġett għal trasferiment intra-

(c) ‘ħaddiema bi trasferiment intrazjendali’ 
tfisser kwalunkwe ċittadin ta’ pajjiż terz 
mhux residenti fit-territorju tal-Istati 
Membri li huwa suġġett għal trasferiment 
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ażjendali; intrazjendali;

Or. en

Emenda 88
Elisabeth Schroedter

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ‘ħaddiema bi trasferiment intra-
ażjendali’ tfisser kwalunkwe ċittadin ta’ 
pajjiż terz suġġett għal trasferiment intra-
ażjendali;

(c) ‘ħaddiema bi trasferiment intrazjendali’ 
tfisser kwalunkwe ħaddiem ċittadin ta’ 
pajjiż terz suġġett għal trasferiment 
intrazjendali;

Or. en

Emenda 89
Nadja Hirsch

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) ‘maniġer’ tfisser kwalunwke persuna li 
taħdem f’pożizzjoni għolja, li tirregola 
prinċipalment il-ġestjoni tal-entità 
ospitanti, li tirċievi superviżjoni jew 
direzzjoni ġenerali prinċipalment mill-bord 
ta’ diretturi jew l-azzjonisti tal-kumpanija 
jew l-ekwivalenti; din il-pożizzjoni 
tinkludi: it-tmexxija tal-entità ospitanti 
jew dipartiment jew sotto-diviżjoni tal-
entità ospitanti, is-superviżjoni u l-
kontroll tax-xogħol ta' impjegati oħra li 
jagħmlu superviżjoni, sew jekk 
professjonali sew jekk maniġerjali, bl-
awtorità li personalment iħaddmu jew 
ikeċċu jew jirrakkomandaw l-ingaġġ jew 
it-tkeċċija jew azzjonijiet oħra rigward il-
persunal;

(e) ‘maniġer’ tfisser kwalunwke persuna li 
taħdem f’pożizzjoni għolja, li
prinċipalment twettaq funzjonijiet ta’ 
tmexxija, li tirċievi superviżjoni jew 
direzzjoni ġenerali prinċipalment mill-bord 
ta’ diretturi jew l-azzjonisti tal-kumpanija 
jew l-ekwivalenti;
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Or. de

Emenda 90
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) ‘maniġer’ tfisser kwalunwke persuna li 
taħdem f’pożizzjoni għolja, li tirregola 
prinċipalment il-ġestjoni tal-entità 
ospitanti, li tirċievi superviżjoni jew 
direzzjoni ġenerali prinċipalment mill-bord 
ta’ diretturi jew l-azzjonisti tal-kumpanija 
jew l-ekwivalenti; din il-pożizzjoni 
tinkludi: it-tmexxija tal-entità ospitanti 
jew dipartiment jew sotto-diviżjoni tal-
entità ospitanti, is-superviżjoni u l-
kontroll tax-xogħol ta' impjegati oħra li 
jagħmlu superviżjoni, sew jekk 
professjonali sew jekk maniġerjali, bl-
awtorità li personalment iħaddmu jew 
ikeċċu jew jirrakkomandaw l-ingaġġ jew 
it-tkeċċija jew azzjonijiet oħra rigward il-
persunal;

e) ‘maniġer’ tfisser kwalunwke persuna li 
taħdem f’pożizzjoni għolja, li tirregola 
prinċipalment il-ġestjoni tal-entità 
ospitanti, li tirċievi superviżjoni jew 
direzzjoni ġenerali prinċipalment mill-bord 
ta’ diretturi jew l-azzjonisti tal-kumpanija 
jew l-ekwivalenti.

Or. de

Emenda 91
Martin Kastler

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) ‘maniġer’ tfisser kwalunwke persuna li 
taħdem f’pożizzjoni għolja, li tirregola 
prinċipalment il-ġestjoni tal-entità 
ospitanti, li tirċievi superviżjoni jew 
direzzjoni ġenerali prinċipalment mill-bord 
ta’ diretturi jew l-azzjonisti tal-kumpanija 
jew l-ekwivalenti; din il-pożizzjoni 

e) ‘maniġer’ tfisser kwalunwke persuna li 
taħdem f’pożizzjoni għolja li tirċievi 
superviżjoni jew direzzjoni ġenerali 
prinċipalment mill-bord ta’ diretturi jew l-
azzjonisti tal-kumpanija jew l-ekwivalenti; 
din il-pożizzjoni tinkludi: it-tmexxija tal-
entità ospitanti jew dipartiment jew sotto-
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tinkludi: it-tmexxija tal-entità ospitanti jew 
dipartiment jew sotto-diviżjoni tal-entità 
ospitanti, is-superviżjoni u l-kontroll tax-
xogħol ta' impjegati oħra li jagħmlu 
superviżjoni, sew jekk professjonali sew 
jekk maniġerjali, bl-awtorità li 
personalment iħaddmu jew ikeċċu jew 
jirrakkomandaw l-ingaġġ jew it-tkeċċija 
jew azzjonijiet oħra rigward il-persunal;

diviżjoni tal-entità ospitanti, is-
superviżjoni u l-kontroll tax-xogħol ta' 
impjegati oħra li jagħmlu superviżjoni, sew 
jekk professjonali sew jekk maniġerjali, bl-
awtorità li personalment iħaddmu jew 
ikeċċu jew jirrakkomandaw l-ingaġġ jew 
it-tkeċċija jew azzjonijiet oħra rigward il-
persunal;

Or. de

Emenda 92
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) ‘maniġer’ tfisser kwalunwke persuna li 
taħdem f’pożizzjoni għolja, li tirregola 
prinċipalment il-ġestjoni tal-entità 
ospitanti, li tirċievi superviżjoni jew 
direzzjoni ġenerali prinċipalment mill-bord 
ta’ diretturi jew l-azzjonisti tal-kumpanija 
jew l-ekwivalenti; din il-pożizzjoni 
tinkludi: it-tmexxija tal-entità ospitanti jew 
dipartiment jew sotto-diviżjoni tal-entità 
ospitanti, is-superviżjoni u l-kontroll tax-
xogħol ta' impjegati oħra li jagħmlu 
superviżjoni, sew jekk professjonali sew 
jekk maniġerjali, bl-awtorità li 
personalment iħaddmu jew ikeċċu jew 
jirrakkomandaw l-ingaġġ jew it-tkeċċija 
jew azzjonijiet oħra rigward il-persunal;

(e) ‘maniġer’ tfisser kwalunwke persuna li 
taħdem f’pożizzjoni għolja, li tirregola 
prinċipalment il-ġestjoni tal-entità 
ospitanti, li tirċievi superviżjoni jew 
direzzjoni ġenerali prinċipalment mill-bord 
ta’ diretturi jew l-azzjonisti tal-kumpanija 
jew l-ekwivalenti; din il-pożizzjoni 
tinkludi: it-tmexxija tal-entità ospitanti jew 
dipartiment jew sotto-diviżjoni tal-entità 
ospitanti, is-superviżjoni u l-kontroll tax-
xogħol ta' impjegati oħra li jagħmlu 
superviżjoni, sew jekk professjonali sew 
jekk maniġerjali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta’ maniġers jeħtieġ li tiġi ċċarata u llimitata għal dawk li għandhom kwalifiki 
għoljin u li għandhom ħiliet partikolari, u li l-kapaċitajiet tagħhom huma indispensabbli 
għat-twettiq xieraq tal-attivitajiet speċifiċi tal-kumpanija fil-pajjiż ospitanti. Dan ifisser li l-
kriterju għall-ammissjoni għandu jkun il-kwalifiki u l-post tax-xogħol fi ħdan il-kumpanija, 
mhux is-salarju. Lista eżawrjenti li tista’ tiġi interpretata kemm b'mod inklużiv kif ukoll 
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esklużiv ma tiċċarax is-sitwazzjoni.

Emenda 93
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) ‘maniġer’ tfisser kwalunwke persuna li 
taħdem f’pożizzjoni għolja, li tirregola 
prinċipalment il-ġestjoni tal-entità 
ospitanti, li tirċievi superviżjoni jew 
direzzjoni ġenerali prinċipalment mill-bord 
ta’ diretturi jew l-azzjonisti tal-kumpanija 
jew l-ekwivalenti; din il-pożizzjoni 
tinkludi: it-tmexxija tal-entità ospitanti jew 
dipartiment jew sotto-diviżjoni tal-entità 
ospitanti, is-superviżjoni u l-kontroll tax-
xogħol ta’ impjegati oħra li jagħmlu 
superviżjoni, sew jekk professjonali sew 
jekk maniġerjali, bl-awtorità li 
personalment iħaddmu jew ikeċċu jew 
jirrakkomandaw l-ingaġġ jew it-tkeċċija 
jew azzjonijiet oħra rigward il-persunal

(e) ‘maniġer’ tfisser kwalunwke persuna li 
taħdem f’pożizzjoni għolja, li tirregola 
prinċipalment il-ġestjoni tal-entità 
ospitanti, kif ukoll kull persuna li 
tiġġestixxi timijiet u/jew proġetti essenzjali 
għall-entità ospitanti, li tirċievi 
superviżjoni jew direzzjoni ġenerali 
prinċipalment mill-bord ta’ diretturi jew l-
azzjonisti tal-kumpanija jew l-ekwivalenti; 
din il-pożizzjoni tinkludi: it-tmexxija tal-
entità ospitanti jew dipartiment jew sotto-
diviżjoni tal-entità ospitanti, is-
superviżjoni u l-kontroll tax-xogħol ta’ 
impjegati oħra li jagħmlu superviżjoni, sew 
jekk professjonali sew jekk maniġerjali, bl-
awtorità li personalment iħaddmu jew 
ikeċċu jew jirrakkomandaw l-ingaġġ jew 
it-tkeċċija jew azzjonijiet oħra rigward il-
persunal

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni proposta għal ‘maniġer’ tirrestrinġi l-applikazzjoni tad-Direttiva għal 
maniġers fl-ogħla livell, u teskludi l-mexxejja ta’ proġetti u timijiet mill-ambitu tagħha. Meta 
jiġi kkunsidrat jekk it-trasferiment tal-ħaddiema jkunx xieraq, din id-definizzjoni tkun ta’ 
ostakolu għall-applikazzjoni sħiħa tad-Direttiva.

Emenda 94
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt e
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) ‘maniġer’ tfisser kwalunwke persuna li 
taħdem f’pożizzjoni għolja, li tirregola 
prinċipalment il-ġestjoni tal-entità 
ospitanti, li tirċievi superviżjoni jew 
direzzjoni ġenerali prinċipalment mill-bord 
ta’ diretturi jew l-azzjonisti tal-kumpanija 
jew l-ekwivalenti; din il-pożizzjoni 
tinkludi: it-tmexxija tal-entità ospitanti jew 
dipartiment jew sotto-diviżjoni tal-entità 
ospitanti, is-superviżjoni u l-kontroll tax-
xogħol ta’ impjegati oħra li jagħmlu 
superviżjoni, sew jekk professjonali sew 
jekk maniġerjali, bl-awtorità li 
personalment iħaddmu jew ikeċċu jew 
jirrakkomandaw l-ingaġġ jew it-tkeċċija 
jew azzjonijiet oħra rigward il-persunal;

e) ‘maniġer’ tfisser kwalunwke persuna li 
taħdem f’pożizzjoni għolja fi ħdan l-
struttura ta’ kumpanija, li tirregola 
prinċipalment il-ġestjoni tal-entità 
ospitanti, li tirċievi superviżjoni jew 
direzzjoni ġenerali prinċipalment mill-bord 
ta’ diretturi jew l-azzjonisti tal-kumpanija 
jew l-ekwivalenti; din il-pożizzjoni 
tinkludi: it-tmexxija tal-entità ospitanti jew 
dipartiment jew sotto-diviżjoni tal-entità 
ospitanti, jew il-fatt li tkun responsabbli 
għas-superviżjoni ta’ xi proġett speċifiku 
ta’ importanza kbira, is-superviżjoni u l-
kontroll tax-xogħol ta’ impjegati oħra li 
jagħmlu superviżjoni, sew jekk 
professjonali sew jekk maniġerjali, bl-
awtorità li personalment iħaddmu jew 
ikeċċu jew jirrakkomandaw l-ingaġġ jew 
it-tkeċċija jew azzjonijiet oħra rigward il-
persunal;

Or. it

Emenda 95
Elisabeth Schroedter

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) ‘maniġer’ tfisser kwalunwke persuna li 
taħdem f’pożizzjoni għolja, li tirregola 
prinċipalment il-ġestjoni tal-entità 
ospitanti, li tirċievi superviżjoni jew 
direzzjoni ġenerali prinċipalment mill-bord 
ta’ diretturi jew l-azzjonisti tal-kumpanija 
jew l-ekwivalenti; din il-pożizzjoni 
tinkludi: it-tmexxija tal-entità ospitanti jew 
dipartiment jew sotto-diviżjoni tal-entità 
ospitanti, is-superviżjoni u l-kontroll tax-
xogħol ta' impjegati oħra li jagħmlu 
superviżjoni, sew jekk professjonali sew 

(e) ‘maniġer’ tfisser kwalunwke ħaddiem 
bi kwalifiki ekwivalenti għal mill-inqas 
Livell 7 tal-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki
li taħdem f’pożizzjoni għolja, li tirregola 
prinċipalment il-ġestjoni tal-entità 
ospitanti, li tirċievi superviżjoni jew 
direzzjoni ġenerali prinċipalment mill-bord 
ta’ diretturi jew l-azzjonisti tal-kumpanija 
jew l-ekwivalenti; din il-pożizzjoni 
tinkludi: it-tmexxija tal-entità ospitanti jew 
dipartiment jew sotto-diviżjoni tal-entità 
ospitanti, is-superviżjoni u l-kontroll tax-
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jekk maniġerjali, bl-awtorità li 
personalment iħaddmu jew ikeċċu jew 
jirrakkomandaw l-ingaġġ jew it-tkeċċija 
jew azzjonijiet oħra rigward il-persunal;

xogħol ta' impjegati oħra li jagħmlu 
superviżjoni, sew jekk professjonali sew 
jekk maniġerjali, bl-awtorità li 
personalment iħaddmu jew ikeċċu jew 
jirrakkomandaw l-ingaġġ jew it-tkeċċija 
jew azzjonijiet oħra rigward il-persunal;

Or. en

Emenda 96
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) ‘speċjalista’ tfisser kwalunkwe persuna 
li tippossjedi għarfien mhux komuni 
essenzjali u speċifiku għall-entità 
ospitanti, filwaqt li jittieħed kont mhux 
biss tal-għarfien speċifiku tal-entità 
ospitanti, iżda wkoll ta' jekk il-persuna 
għandhiex livell għoli ta' kwalifika 
rigward tip ta' xogħol jew sengħa li 
tirrikjedi għarfien tekniku speċifiku;

(f) ‘speċjalista’ tfisser kwalunkwe persuna 
li tiġi ttrasferita għal impjieg kwalifikat 
ħafna, bi kwalifiki professjonali ogħla, 
għarfien f’livell avvanzat u għarfien 
espert kontinwu u li jkollu għarfien 
speċifiku essenzjali jew rilevanti għall-
attivitajiet speċifiċi tal-entità ospitanti;

Or. de

Emenda 97
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

f) ‘speċjalista’ tfisser kwalunkwe persuna li 
tippossjedi għarfien mhux komuni
essenzjali u speċifiku għall-entità ospitanti, 
filwaqt li jittieħed kont mhux biss tal-
għarfien speċifiku tal-entità ospitanti, iżda 
wkoll ta’ jekk il-persuna għandhiex livell 
għoli ta’ kwalifika rigward tip ta’ xogħol 

f) ‘speċjalista’ tfisser kwalunkwe persuna li 
tippossjedi għarfien speċifiku u 
fundamentali għall-entità ospitanti, u 
kemm jista’ jkun iċċertifikata billi jkollha
livell għoli ta’ kwalifika rigward tip ta’ 
xogħol jew sengħa li tirrikjedi għarfien 
tekniku speċifiku;
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jew sengħa li tirrikjedi għarfien tekniku 
speċifiku;

Or. it

Emenda 98
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) ‘speċjalista’ tfisser kwalunkwe persuna 
li tippossjedi għarfien mhux komuni
essenzjali u speċifiku għall-entità ospitanti, 
filwaqt li jittieħed kont mhux biss tal-
għarfien speċifiku tal-entità ospitanti, iżda 
wkoll ta' jekk il-persuna għandhiex livell 
għoli ta' kwalifika rigward tip ta' xogħol 
jew sengħa li tirrikjedi għarfien tekniku 
speċifiku;

(f) ‘speċjalista’ tfisser kwalunkwe persuna
li tiġi ttrasferita għal impjieg bi kwalifiki 
għoljin, ikollha għarfien speċifiku 
essenzjali għall-entità ospitanti u li jkollha
livell għoli ta' kwalifika rigward tip ta' 
xogħol jew sengħa li tirrikjedi għarfien 
tekniku speċifiku;

Or. en

Emenda 99
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) ‘speċjalista’ tfisser kwalunkwe persuna 
li tippossjedi għarfien mhux komuni 
essenzjali u speċifiku għall-entità ospitanti, 
filwaqt li jittieħed kont mhux biss tal-
għarfien speċifiku tal-entità ospitanti, iżda 
wkoll ta’ jekk il-persuna għandhiex livell 
għoli ta’ kwalifika rigward tip ta’ xogħol 
jew sengħa li tirrikjedi għarfien tekniku
speċifiku;

(f) ‘speċjalista’ tfisser kwalunkwe persuna 
li tippossjedi għarfien mhux komuni 
speċifiku għall-entità ospitanti, filwaqt li 
jittieħed kont mhux biss tal-għarfien 
speċifiku tal-entità ospitanti, iżda wkoll ta’ 
jekk il-persuna għandhiex livell għoli ta’ 
kwalifika rigward tip ta’ xogħol jew 
sengħa li tirrikjedi għarfien speċifiku;

Or. pl
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Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni proposta tqajjem dubji jekk il-kwalifiki u l-ħiliet humiex rikonoxxuti bħala 
għarfien essenzjali għall-entità ospitanti. Hawnhekk l-interpretazzjoni tista’ tvarja. Din id-
definizzjoni tillimita t-trasferiment ta’ persuni b’għarfien tekniku, minbarra lil dawk il-
ħaddiema li jkollhom kwalifiki oħra li, f’ċerti ċirkostanzi, jistgħu jkunu rilevanti għall-entità 
ospitanti.

Emenda 100
Elisabeth Schroedter

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) ‘speċjalista’ tfisser kwalunkwe persuna
li tippossjedi għarfien mhux komuni 
essenzjali u speċifiku għall-entità ospitanti, 
filwaqt li jittieħed kont mhux biss tal-
għarfien speċifiku tal-entità ospitanti, iżda 
wkoll ta' jekk il-persuna għandhiex livell 
għoli ta' kwalifika rigward tip ta' xogħol 
jew sengħa li tirrikjedi għarfien tekniku 
speċifiku;

(f) ‘speċjalista’ tfisser kwalunkwe ħaddiem 
bi kwalifiki ekwivalenti għal mill-inqas 
Livell 5 tal-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki li 
tippossjedi għarfien mhux komuni 
essenzjali u speċifiku għall-entità ospitanti, 
filwaqt li jittieħed kont mhux biss tal-
għarfien speċifiku tal-entità ospitanti, iżda 
wkoll ta' jekk il-persuna għandhiex livell 
għoli ta' kwalifika rigward tip ta' xogħol 
jew sengħa li tirrikjedi għarfien tekniku 
speċifiku;

Or. en

Emenda 101
Nadja Hirsch

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

f) ‘speċjalista’ tfisser kwalunkwe persuna li 
tippossjedi għarfien mhux komuni 
essenzjali u speċifiku għall-entità ospitanti, 
filwaqt li jittieħed kont mhux biss tal-
għarfien speċifiku tal-entità ospitanti, iżda 
wkoll ta' jekk il-persuna għandhiex livell 
għoli ta' kwalifika rigward tip ta' xogħol 

f) ‘speċjalista’ tfisser kwalunkwe persuna li 
tippossjedi għarfien mhux komuni 
essenzjali għall-entità ospitanti, filwaqt li 
jittieħed kont mhux biss tal-għarfien 
speċifiku tal-entità ospitanti, iżda wkoll ta' 
jekk il-persuna għandhiex livell għoli ta' 
kwalifika rigward tip ta' xogħol jew sengħa 
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jew sengħa li tirrikjedi għarfien tekniku 
speċifiku;

li tirrikjedi għarfien tekniku speċifiku;

Or. de

Emenda 102
Thomas Mann

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

f) ‘speċjalista’ tfisser kwalunkwe persuna li 
tippossjedi għarfien mhux komuni 
essenzjali u speċifiku għall-entità ospitanti, 
filwaqt li jittieħed kont mhux biss tal-
għarfien speċifiku tal-entità ospitanti, iżda 
wkoll ta' jekk il-persuna għandhiex livell 
għoli ta' kwalifika rigward tip ta' xogħol 
jew sengħa li tirrikjedi għarfien tekniku 
speċifiku;

f) ‘speċjalista’ tfisser kwalunkwe persuna li 
tippossjedi għarfien mhux komuni 
essenzjali u speċifiku għall-entità ospitanti, 
filwaqt li jittieħed kont mhux biss tal-
għarfien speċifiku tal-entità ospitanti, iżda 
wkoll ta' jekk il-persuna għandhiex 
kwalifika ta’ edukazzjoni ogħla rigward 
tip ta' xogħol jew sengħa li tirrikjedi 
għarfien tekniku speċifiku. Għal 
speċjalista, kwalifika ta’ edukazzjoni 
ogħla tfisser kwalunkwe livell ta’ studju 
universitarju, diploma jew ċertifikat ieħor 
maħruġ minn awtorità kompetenti. Il-
kwalifika ta’ edukazzjoni ogħla għandha 
tkun inkisbet mat-tlestija ta’ programm 
tal-edukazzjoni ogħla ta’ mill-inqas tliet 
snin f’istituzzjoni ta’ edukazzjoni ogħla  li 
tkun rikonoxxuta uffiċjalment. Minbarra 
kwalifika ta’ edukazzjoni ogħla, 
għandhom ikunu meħtieġa mill-inqas 
ħames snin ta’ esperjenza professjonali 
relevanti f’livell komparabbli ma’ 
kwalifika ta’ edukazzjoni ogħla. 
Speċjalista għandu/għandha 
jistabbilixxi/tistabbilixxi li, għad-dewmien 
tat-trasferiment, il-qligħ tiegħu/tagħha 
għandu jkun mill-inqas indaqs għall-
qligħ gross medju li jaqla’/taqla’ s-soltu 
fis-settur relevanti fil-pajjiż ta’ 
assenjazzjoni. Jekk jiġi/tiġi 
ttrasferit/ttrasferita f’pajjiż ta’ 
assenjazzjoni ieħor, dan għandu jiġi 
stabbilit b’konformità ma’ dak il-pajjiż 
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ukoll. Il-qligħ gross medju għas-sena ta’ 
qabel it-trasferiment, kif irreġistrat mill-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti, 
għandu jkun il-bażi għal dan. Jekk dan 
ikun għadu mhux magħruf, il-qligħ 
relevanti għas-sena ta’ qabel dik is-sena 
jista’ jintuża bħala l-bażi.

Or. de

Emenda 103
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) ‘apprendist gradwat’ tfisser 
kwalunkwe persuna bi kwalifika ta’ 
edukazzjoni ogħla li jiġi ttrasferit sabiex 
iwessa' l-għarfien u l-esperjenza 
tiegħu/tagħha f'kumpanija bi tħejjija għal 
pożizzjoni maniġerjali fi ħdan il-
kumpanija;

imħassar

Or. de

Emenda 104
Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) ‘apprendist gradwat’ tfisser kwalunkwe 
persuna bi kwalifika ta’ edukazzjoni ogħla 
li jiġi ttrasferit sabiex iwessa’ l-għarfien u 
l-esperjenza tiegħu/tagħha f’kumpanija bi 
tħejjija għal pożizzjoni maniġerjali fi 
ħdan il-kumpanija;

(g) ‘apprendist gradwat’ tfisser kwalunkwe 
persuna bi kwalifika ta’ edukazzjoni ogħla 
li jiġi ttrasferit sabiex iwessa’ l-għarfien u 
l-esperjenza tiegħu/tagħha f’kumpanija;

Or. nl
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Emenda 105
Nadja Hirsch

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) ‘apprendist gradwat’ tfisser kwalunkwe 
persuna bi kwalifika ta’ edukazzjoni ogħla 
li jiġi ttrasferit sabiex iwessa' l-għarfien u l-
esperjenza tiegħu/tagħha f'kumpanija bi 
tħejjija għal pożizzjoni maniġerjali fi 
ħdan il-kumpanija;

(g) ‘apprendist gradwat’ tfisser kwalunkwe 
persuna bi kwalifika ta’ edukazzjoni ogħla 
li jiġi ttrasferit sabiex iwessa' l-għarfien u l-
esperjenza tiegħu/tagħha f'kumpanija bil-
għan li sussegwentament iwettaq/twettaq 
xogħol ta’ ħiliet kbar;

Or. de

Emenda 106
Elisabeth Schroedter

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) ‘apprendist gradwat’ tfisser kwalunkwe 
persuna bi kwalifika ta’ edukazzjoni ogħla 
li jiġi ttrasferit sabiex iwessa' l-għarfien u l-
esperjenza tiegħu/tagħha f'kumpanija bi 
tħejjija għal pożizzjoni maniġerjali fi ħdan 
il-kumpanija;

(g) ‘apprendist gradwat’ tfisser kwalunkwe
ħaddiem bi kwalifika ta’ edukazzjoni ogħla 
ekwivalenti għal mill-inqas livell 5 tal-
Qafas Ewropew tal-Kwalifiki, bi ftehim 
ta’ apprendist li jinkludi deskrizzjoni tal-
programm ta’ taħriġ u d-durata tiegħu li 
jiġi ttrasferit sabiex iwessa' l-għarfien u l-
esperjenza tiegħu/tagħha f'kumpanija bi 
tħejjija għal pożizzjoni maniġerjali fi ħdan 
il-kumpanija;

Or. en

Emenda 107
Philippe Boulland

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt g
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) ‘apprendist gradwat’ tfisser kwalunkwe 
persuna bi kwalifika ta’ edukazzjoni ogħla 
li jiġi ttrasferit sabiex iwessa’ l-għarfien u 
l-esperjenza tiegħu/tagħha f’kumpanija bi 
tħejjija għal pożizzjoni maniġerjali fi ħdan 
il-kumpanija;

(g) ‘apprendist gradwat’ tfisser kwalunkwe 
persuna bi kwalifika ta’ edukazzjoni ogħla 
li jiġi ttrasferit sabiex iwessa’ l-għarfien u 
l-esperjenza teoretika tiegħu/tagħha 
f’kumpanija jew istituzzjoni bi tħejjija għal 
pożizzjoni maniġerjali fi ħdan il-
kumpanija;

Or. fr

Emenda 108
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) ‘apprendist gradwat’ tfisser kwalunkwe 
persuna bi kwalifika ta’ edukazzjoni ogħla 
li jiġi ttrasferit sabiex iwessa' l-għarfien u l-
esperjenza tiegħu/tagħha f'kumpanija bi 
tħejjija għal pożizzjoni maniġerjali fi ħdan 
il-kumpanija;

(g) ‘apprendist gradwat’ tfisser kwalunkwe 
persuna bi kwalifika ta’ edukazzjoni ogħla 
li jiġi ttrasferit sabiex iwessa' l-għarfien u l-
esperjenza tiegħu/tagħha f'kumpanija 
f’kuntratt bi ħlas bi tħejjija għal pożizzjoni 
maniġerjali fi ħdan il-kumpanija;

Or. en

Emenda 109
Thomas Mann

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) ‘apprendist gradwat’ tfisser kwalunkwe 
persuna bi kwalifika ta’ edukazzjoni ogħla 
li jiġi ttrasferit sabiex iwessa' l-għarfien u l-
esperjenza tiegħu/tagħha f'kumpanija bi 
tħejjija għal pożizzjoni maniġerjali fi ħdan 
il-kumpanija;

(g) ‘apprendist gradwat’ tfisser kwalunkwe 
persuna bi kwalifika ta’ edukazzjoni ogħla 
li jiġi ttrasferit sabiex iwessa' l-għarfien u l-
esperjenza tiegħu/tagħha f'kumpanija bi 
tħejjija għal pożizzjoni maniġerjali fi ħdan 
il-kumpanija, apprendisti gradwati 
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mhumiex impjegati li għalihom huma 
obbligatorji l-kontributi tas-sigurtà 
soċjali. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li dawk li jħaddmu ma jużawx 
lill-apprendisti b’mod mhux xieraq biex 
iwettqu dmirijiet imwettqa minn staff 
normali;

Or. de

Emenda 110
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt g a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga ) “impjieg bi kwalifiki għoljin” tfisser 
l-impjieg li:
- jeħtieġ għarfien mhux komuni essenzjali 
u speċifiku għall-entità ospitanti
- huwa mħallas; u
- jiggarantixxi kundizzjonijiet tax-xogħol 
adegwati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ għadd ta’ definizzjonijiet riveduti biex jiġu ċċarati l-iskopijiet tad-direttiva. Għal dan 
l-għan, għandha tiddaħħal fid-direttiva definizzjoni Ewropea ta’ impjieg bi kwalifiki għoljin li 
tkun diġà kodifikata u li taħdem, sabiex jiġi żgurat li l-Ħaddiema bi Trasferiment 
Intrazjendali jkunu impjegati bil-kundizzjonijiet previsti f'din id-direttiva.  Din id-definizzjoni 
hija meħuda mid-Direttiva tal-Kunsill 2009/50/KE tal-25 ta’ Mejju 2009 dwar il-
kondizzjonijiet ta’ dħul u residenza ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi għall-finijiet ta’ impjieg bi 
kwalifiki għoljin (Direttiva dwar il-Blue Card).

Emenda 111
Nadja Hirsch

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt l
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(l) 'grupp ta' impriżi' għall-għanijiet ta' din 
id-Direttiva tfisser żewġ impriżi jew iktar 
rikonoxxuti bħala b'rabtiet bejniethom kif 
ġej taħt il-liġi nazzjonali: impriża, 
f'relazzjoni diretta jew indiretta ma' 
impriża oħra: għandha l-maġġoranza tal-
kapital sottoskritt ta' dik l-impriża; jew 
tikkontrolla l-maġġoranza tal-voti marbutin 
mal-kapital sottoskritt ta' dik l-impriża; jew 
tista' tappunta iktar minn nofs il-membri 
tal-ġestjoni amministrattiva jew korp 
superviżorju ta' dik l-impriża;

(l) 'grupp ta' impriżi' għall-għanijiet ta' din 
id-Direttiva tfisser żewġ impriżi jew iktar 
rikonoxxuti bħala b'rabtiet bejniethom kif 
ġej taħt il-liġi nazzjonali: impriża, 
f'relazzjoni diretta jew indiretta ma' 
impriża oħra: għandha l-maġġoranza tal-
kapital sottoskritt ta' dik l-impriża; jew 
tikkontrolla l-maġġoranza tal-voti marbutin 
mal-kapital sottoskritt ta' dik l-impriża; jew 
tista' tappunta iktar minn nofs il-membri 
tal-ġestjoni amministrattiva jew korp 
superviżorju ta' dik l-impriża; fi ħdan it-
tifsira ta’ din id-Direttiva, l-impriżi 
għandhom jiġu kkunsidrati wkoll bħala 
marbuta jekk impriża tista’ teżerċita 
influwenza dominanti fuq oħra bi ftehim 
kuntrattwali jew jekk ikun hemm struttura 
tal-ġestjoni unika bi ftehim kuntrattwali;

Or. de

Emenda 112
Elisabeth Schroedter

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt n

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(n) 'ftehim kollettiv applikabbli 
uiniversalment' tfisser ftehim kollettiv li 
jrid jiġi osservat mill-impriżi kollha fl-
ispazju ġeografiku u fil-professjoni jew 
industija kkonċernata. Fin-nuqqas ta' 
sistema li permezz tagħha ftehimiet 
kollettivi jistgħu jiġu ddikjarati 
universalment applikabbli, Stati Membri 
jistgħu, jekk jiddeċiedu hekk, jibbażaw 
rwieħhom fuq ftehimiet kollettivi li huma 
ġeneralment applikabbli għall-entitajiet 
kollha simili fl-ispazju ġeografiku u fil-
professjoni jew industrija kkonċernata, 
u/jew ftehimiet kollettivi li jkunu ġew 

imħassar
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konklużi minn dawk li jħaddmu jew 
unjins li huma l-iktar rappreżentattivi fil-
livell nazzjonali u li huma applikati fit-
territorju kollu.

Or. en

Emenda 113
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt n

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(n) 'ftehim kollettiv applikabbli 
uiniversalment' tfisser ftehim kollettiv li 
jrid jiġi osservat mill-impriżi kollha fl-
ispazju ġeografiku u fil-professjoni jew 
industija kkonċernata. Fin-nuqqas ta' 
sistema li permezz tagħha ftehimiet 
kollettivi jistgħu jiġu ddikjarati 
universalment applikabbli, Stati Membri 
jistgħu, jekk jiddeċiedu hekk, jibbażaw 
rwieħhom fuq ftehimiet kollettivi li huma 
ġeneralment applikabbli għall-entitajiet 
kollha simili fl-ispazju ġeografiku u fil-
professjoni jew industrija kkonċernata, 
u/jew ftehimiet kollettivi li jkunu ġew 
konklużi minn dawk li jħaddmu jew 
unjins li huma l-iktar rappreżentattivi fil-
livell nazzjonali u li huma applikati fit-
territorju kollu.

imħassar

Or. en

Emenda 114
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt n
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(n) 'ftehim kollettiv applikabbli
uiniversalment' tfisser ftehim kollettiv li 
jrid jiġi osservat mill-impriżi kollha fl-
ispazju ġeografiku u fil-professjoni jew 
industija kkonċernata. Fin-nuqqas ta' 
sistema li permezz tagħha ftehimiet 
kollettivi jistgħu jiġu ddikjarati 
universalment applikabbli, Stati Membri 
jistgħu, jekk jiddeċiedu hekk, jibbażaw 
rwieħhom fuq ftehimiet kollettivi li huma 
ġeneralment applikabbli għall-entitajiet 
kollha simili fl-ispazju ġeografiku u fil-
professjoni jew industrija kkonċernata, 
u/jew ftehimiet kollettivi li jkunu ġew 
konklużi minn dawk li jħaddmu jew 
unjins li huma l-iktar rappreżentattivi fil-
livell nazzjonali u li huma applikati fit-
territorju kollu.

(n) ‘'ftehim kollettiv’ tfisser it-tipi kollha 
ta’ftehim kollettiv li jkunu ġew konklużi fi 
kwalunkwe livell possibbli, inkluż il-livell 
ta’ ditti u impriżi, u li japplikaw fl-entità 
tal-impriża fl-entità tal-impriża fejn ġie 
ttrasferit l-ispeċjalista jew il-maniġer.

Or. de

Emenda 115
Nadja Hirsch

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Din id-Direttiva m'għandhiex ikollha 
impatt fuq id-dritt ta' Stati Membri li 
jadottaw jew iżommu dispożizzjonijiet 
iktar favorevoli għal persuni li għalihom 
tapplika rigward l-Artikoli 3(i), 12, 14 u 
15.

(2) Din id-Direttiva m'għandhiex ikollha 
impatt fuq id-dritt ta' Stati Membri li 
jadottaw jew iżommu dispożizzjonijiet 
iktar favorevoli għal persuni li għalihom 
tapplika rigward l-Artikoli 3(i), 11(2), 12, 
14 u 15.

Or. de

Emenda 116
Martin Kastler
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Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-setturi individwali jistgħu jiġu esklużi 
mill-ambitu ta’ din id-Direttiva fejn l-
imsieħba soċjali fis-settur ikkonċernat 
jaqblu li jagħmlu talba korrispondenti fi 
proċedura uffiċjali tad-djalogu soċjali.

Or. de

Emenda 117
Elisabeth Schroedter

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bla ħsara għall-Artikolu 10, ċittadin ta’ 
pajjiż terz li japplika biex ikun ammess 
skont it-termini ta’ din id-Direttiva għandu:

Bla ħsara għall-Artikolu 10, ċittadin ta’ 
pajjiż terz li japplika biex ikun ammess 
skont it-termini ta’ din id-Direttiva u/jew 
min iħaddmu għandu:

Or. en

Emenda 118
Elisabeth Schroedter

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jippreżenta prova li hu jew hi kien 
impjegat, fl-istess grupp, għal mill-inqas 
12-il xahar immedjatament qabel id-data 
tat-trasferiment intra-ażjendali u li hu jew 
hi jkun jista’ jittrasferixxi lura lejn entità 
li tappartjeni f’dak il-grupp u stabbilita 
f’pajjiż terz fi tmiem ix-xogħol;

(b) jippreżenta prova tal-kuntratt tax-
xogħol fl-istess grupp, għal mill-inqas 12-il 
xahar immedjatament qabel id-data tat-
trasferiment intrazjendali, u validu wara 
tmiem ix-xogħol;
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Or. en

Emenda 119
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jippreżenta prova li hu jew hi kien 
impjegat, fl-istess grupp, għal mill-inqas 
12-il xahar immedjatament qabel id-data 
tat-trasferiment intra-ażjendali u li hu jew 
hi jkun jista’ jittrasferixxi lura lejn entità li 
tappartjeni f’dak il-grupp u stabbilita 
f’pajjiż terz fi tmiem ix-xogħol;

(b) jippreżenta prova li hu jew hi kien 
impjegat, fl-istess grupp, għal mill-inqas 
sitt xhur fil-każ ta’ maniġers u speċjalisti, 
u tliet xhur fil-każ ta’ apprendisti,
immedjatament qabel id-data tat-
trasferiment intrazjendali u li hu jew hi 
jkun jista’ jittrasferixxi lura lejn entità li 
tappartjeni f’dak il-grupp u stabbilita 
f’pajjiż terz fi tmiem ix-xogħol;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

F’ċirkostanzi li jinbidlu rapidament, perjodu ta’ tnax-il xahar huwa twil wisq u huwa meqjus 
li jirrestrinġi b’mod konsiderevoli l-ambitu tad-Direttiva. Huwa għalhekk propost li l-perjodu 
ta’ impjieg meħtieġ qabel it-trasferiment għandu jkun ta’ sitt xhur għall-maniġers u l-
ispeċjalisti u ta’ tliet xhur għall-apprendisti.

Emenda 120
Nadja Hirsch

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jippreżenta prova li hu jew hi kien 
impjegat, fl-istess grupp, għal mill-inqas 
12-il xahar immedjatament qabel id-data 
tat-trasferiment intra-ażjendali u li hu jew 
hi jkun jista’ jittrasferixxi lura lejn entità li 
tappartjeni f’dak il-grupp u stabbilita 
f’pajjiż terz fi tmiem ix-xogħol;

(b) jippreżenta prova li hu jew hi kien 
impjegat, fl-istess grupp, għal mill-inqas 
sitt xhur (maniġers u speċjalisti) jew tliet 
xhur (apprendisti gradwati)
immedjatament qabel id-data tat-
trasferiment intrazjendali u li hu jew hi 
jkun jista’ jittrasferixxi lura lejn entità li 
tappartjeni f’dak il-grupp u stabbilita 
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f’pajjiż terz fi tmiem ix-xogħol;

Or. de

Emenda 121
Ole Christensen

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c – punt ii a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii a) jagħti prova li hu/hi qed jassumu 
pożizzjoni li tinvolvi esklużivament it-
twettiq ta’ ħidmiet speċjalisti fl-entità jew 
entitajiet ospitanti fl-Istat Membru 
kkonċernat;

Or. da

Ġustifikazzjoni

Huwa kruċjali li d-Direttiva ma tħallix lok għal abbużi tat-tip fejn l-impriżi jieħdu vantaġġ 
mid-Direttiva biex iwettqu ħidmiet operazzjonali ta’ natura ġenerali.

Emenda 122
Elisabeth Schroedter

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) ir-remunerazzjoni mogħtija matul it-
trasferiment;

(iii) ir-remunerazzjoni mogħtija matul it-
trasferiment, inkluż il-ħlas tas-sahra, il-
benefiċċji, il-boni u l-benefiċċji in natura;

Or. en

Emenda 123
Ria Oomen-Ruijten
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Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) tiġi ppreżentata evidenza li tiċċertifika 
li hu jew hi għandha l-kwalifiki 
professjonali meħtieġa fl-Istat Membru 
fejn hu jew hi se tiġi ammessa għall-
pożizzjoni ta’ maniġer jew speċjalista jew, 
għal apprendisti gradwati, il-kwalifiki ta’ 
edukazzjoni ogħla meħtieġa;

imħassar

Or. nl

Emenda 124
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) tiġi ppreżentata evidenza li tiċċertifika 
li hu jew hi għandha l-kwalifiki 
professjonali meħtieġa fl-Istat Membru 
fejn hu jew hi se tiġi ammessa għall-
pożizzjoni ta’ maniġer jew speċjalista jew, 
għal apprendisti gradwati, il-kwalifiki ta’ 
edukazzjoni ogħla meħtieġa;

(d) tiġi ppreżentata evidenza li tiċċertifika 
li hu jew hi għandha l-kwalifiki 
professjonali għall-pożizzjoni ta’ maniġer 
jew speċjalista;

Or. de

Emenda 125
Nadja Hirsch

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) tiġi ppreżentata evidenza li tiċċertifika 
li hu jew hi għandha l-kwalifiki 
professjonali meħtieġa fl-Istat Membru 

(d) tiġi ppreżentata evidenza li tiċċertifika 
li hu jew hi għandha l-kwalifiki 
professjonali jew kwalifika ta’ edukazzjoni 
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fejn hu jew hi se tiġi ammessa għall-
pożizzjoni ta’ maniġer jew speċjalista jew, 
għal apprendisti gradwati, il-kwalifiki ta’ 
edukazzjoni ogħla meħtieġa.

ogħla meħtieġa fl-Istat Membru fejn hu 
jew hi se tiġi ammessa għall-pożizzjoni ta’ 
maniġer jew speċjalista jew, għal 
apprendisti gradwati, il-kwalifiki 
professjonali u l-esperjenza professjonali 
korrispondenti jew il-kwalifiki ta’ 
edukazzjoni ogħla meħtieġa.

Or. de

Emenda 126
Thomas Mann

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) tiġi ppreżentata evidenza li tiċċertifika 
li hu jew hi għandha l-kwalifiki
professjonali meħtieġa fl-Istat Membru 
fejn hu jew hi se tiġi ammessa għall-
pożizzjoni ta’ maniġer jew speċjalista jew, 
għal apprendisti gradwati, il-kwalifiki ta’ 
edukazzjoni ogħla meħtieġa.

(d) tiġi ppreżentata evidenza li tiċċertifika 
li hu jew hi għandha l-kwalifiki ta’ 
edukazzjoni ogħla meħtieġa għal tip ta’ 
xogħol jew kummerċ li jirrikjedu għarfien 
tekniku speċifiku fil-pożizzjoni ta’ maniġer 
jew speċjalista.  Għal speċjalist, kwalifika 
ta’ edukazzjoni ogħla tfisser kwalunkwe 
lawrija, diploma jew ċertifikat ieħor 
maħruġ minn awtorità kompetenti. Il-
kwalifika ta’ edukazzjoni ogħla għandha 
tinkiseb meta jitlesta programm ta’ 
edukazzjoni ogħla li tal-inqas ikun twil 
tliet snin f’istituzzjoni ta’ edukazzjoni 
ogħla rikonoxxuta uffiċjalment. Barra 
mill-kwalifika ta’ edukazzjoni ogħla, 
jeħtieġ tal-inqas ħames snin ta’ 
esperjenza professjonali rilevanti f’livell 
komparabbli għal kwalifikazzjoni ta’ 
edukazzjoni ogħla. Speċjalist għandu 
jistabbilixxi li, għad-durata tat-
trasferiment, il-qligħ tiegħu jkun tal-inqas
indaqs għall-qligħ gross medju regolari 
fis-settur rilevanti fil-pajjiżi ta’ 
trasferiment. Jekk hu jiġi ttrasferit għal 
pajjiż ta’ trasferiment ieħor, dan għandu 
jiġi stabbilit fir-rigward ta’ dak il-pajjiż 
ukoll. Il-qligħ gross medju għas-sena ta’ 
qabel it-trasferiment, kif ġie rreġistrat 
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mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, 
għandu jkun il-bażi għal dan. Jekk dan 
ikun għadu mhux magħruf, il-qligħ 
rilevanti għas-sena ta’ qabel dik is-sena 
jista’ jintuża bħala bażi;
Apprendist gradwat għandu jipprovdi 
evidenza li għandu kwalifika ta’ 
edukazzjoni ogħla.

Or. de

Emenda 127
Elisabeth Schroedter

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) tiġi ppreżentata dokumentazzjoni li 
tiċċertifika li hu jew hi tissodisfa l-
kundizzjonijiet stipulati taħt il-liġi 
nazzjonali għal ċittadini tal-Unjoni sabiex 
jeżerċitaw il-professjoni regolata fejn min 
qed jieħu t-trasferiment ikun se jaħdem;

(e) tiġi ppreżentata dokumentazzjoni li 
tiċċertifika li hu jew hi tissodisfa l-
kundizzjonijiet stipulati taħt il-liġi 
nazzjonali għal ċittadini tal-Unjoni sabiex 
jeżerċitaw il-professjoni regolata fejn min 
qed jieħu t-trasferiment ikun se jaħdem, u 
kif stabbilit fid-Direttiva 2005/36/KE tal-
Parlamew Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ 
Settembru 2005 dwar ir-rikonoxximent ta’ 
kwalifiki professjonali¹;

____________
¹ ĠU L 255, 30.9.2005, p.22.

Or. en

Emenda 128
Riikka Manner

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) mingħajr ħsara għal ftehimiet bilaterali (g) mingħajr ħsara għal ftehimiet bilaterali 
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eżistenti, jippreżenta evidenza li għandu, 
jew jekk tipprovdiha l-liġi nazzjonali, li 
jkun applika għal, assikurazzjoni tas-saħħa 
għar-riskji kollha normalment koperti għal 
ċittadini tal-Istat Membru kkonċernat għal 
perjodi fejn m'hemmx tali kopertura tal-
assikurazzjoni jew dritt simili għal 
benefiċċji pprovduti rigward, jew bħala 
riżultat tal-kuntratt tax-xogħol;

eżistenti, u minkejja d-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 14(2)(e) fir-rigward ta’ benefiċċji 
tal-mard, jippreżenta evidenza li għandu, 
jew jekk tipprovdiha l-liġi nazzjonali, li 
jkun applika għal, assikurazzjoni tas-saħħa 
għar-riskji kollha normalment koperti għal 
ċittadini tal-Istat Membru kkonċernat għal 
perjodi fejn m'hemmx tali kopertura tal-
assikurazzjoni jew dritt simili għal 
benefiċċji pprovduti rigward, jew bħala 
riżultat tal-kuntratt tax-xogħol;

Or. en

Emenda 129
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Stati Membri għandhom jirrikjedu li l-
kundizzjonijiet kollha fil-liġi, fir-
regolamenti jew fid-dispożizzjonijiet 
amministrattivi u/jew ftehimiet kollettivi 
universalment applikabbli li japplikaw 
għal ħaddiema f'qagħda simili fil-fergħat 
tax-xogħol rilevanti ikunu ssodisfati 
rigward ir-remunerazzjoni mogħtija waqt 
it-trasferiment.

imħassar

Or. de

Emenda 130
Elisabeth Schroedter

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Stati Membri għandhom jirrikjedu li l-
kundizzjonijiet kollha fil-liġi, fir-

Stati Membri għandhom jirrikjedu li l-
kundizzjonijiet kollha fil-liġi, fir-
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regolamenti jew fid-dispożizzjonijiet 
amministrattivi u/jew ftehimiet kollettivi 
universalment applikabbli li japplikaw 
għal ħaddiema f'qagħda simili fil-fergħat 
tax-xogħol rilevanti ikunu ssodisfati 
rigward ir-remunerazzjoni mogħtija waqt 
it-trasferiment.

regolamenti jew fid-dispożizzjonijiet 
amministrattivi u/jew ftehimiet kollettivi 
f’sitwazzjoni kumparabbli fil-fergħat tax-
xogħol rilevanti fuq il-post tax-xogħol
ikunu ssodisfati rigward kundizzjonijiet 
tax-xogħol inklużi benefiċċi u paga
mogħtija waqt it-trasferiment.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni tikser il-prinċipju ta’ paga ndaqs għall-istess xogħol u l-
Art. 15.3 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali 

Emenda 131
Martin Kastler

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Stati Membri għandhom jirrikjedu li l-
kundizzjonijiet kollha fil-liġi, fir-
regolamenti jew fid-dispożizzjonijiet 
amministrattivi u/jew ftehimiet kollettivi 
universalment applikabbli li japplikaw għal 
ħaddiema f'qagħda simili fil-fergħat tax-
xogħol rilevanti ikunu ssodisfati rigward ir-
remunerazzjoni mogħtija waqt it-
trasferiment.

Stati Membri għandhom jirrikjedu li l-
kundizzjonijiet kollha fil-liġi, fir-
regolamenti jew fid-dispożizzjonijiet 
amministrattivi u/jew ftehimiet kollettivi 
universalment applikabbli li japplikaw għal 
ħaddiema f'qagħda simili fil-fergħat tax-
xogħol rilevanti ikunu ssodisfati rigward ir-
remunerazzjoni mogħtija waqt it-
trasferiment. Għandha tingħata attenzjoni 
partikolari għall-konsistenza mad-
Direttiva 96/71/KE.

Or. de

Emenda 132
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fin-nuqqas ta' sistema li permezz tagħha 
ftehimiet kollettivi jistgħu jiġu ddikjarati 
universalment applikabbli, Stati Membri 
jistgħu, jekk jiddeċiedu hekk, jibbażaw 
rwieħhom fuq ftehimiet kollettivi li huma 
ġeneralment applikabbli għall-entitajiet 
kollha simili fl-ispazju ġeografiku u fil-
professjoni jew industrija kkonċernata, 
u/jew ftehimiet kollettivi li jkunu ġew 
konklużi minn dawk li jħaddmu jew 
unjins li huma l-iktar rappreżentattivi fil-
livell nazzjonali u li huma applikati fit-
territorju kollu.

imħassar

Or. de

Emenda 133
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fin-nuqqas ta' sistema li permezz tagħha 
ftehimiet kollettivi jistgħu jiġu ddikjarati 
universalment applikabbli, Stati Membri 
jistgħu, jekk jiddeċiedu hekk, jibbażaw 
rwieħhom fuq ftehimiet kollettivi li huma 
ġeneralment applikabbli għall-entitajiet 
kollha simili fl-ispazju ġeografiku u fil-
professjoni jew industrija kkonċernata, 
u/jew ftehimiet kollettivi li jkunu ġew 
konklużi minn dawk li jħaddmu jew 
unjins li huma l-iktar rappreżentattivi fil-
livell nazzjonali u li huma applikati fit-
territorju kollu.

Fin-nuqqas ta' sistema li permezz tagħha 
ftehimiet kollettivi jistgħu jiġu ddikjarati 
universalment applikabbli, Stati Membri 
jistgħu, jekk jiddeċiedu hekk, jibbażaw 
rwieħhom fuq ftehimiet kollettivi li huma 
ġeneralment applikabbli, skont ir-regoli u
t-tradizzjonijiet tal-Istati Membri;

Or. en
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Emenda 134
Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fin-nuqqas ta’ sistema li permezz tagħha 
ftehimiet kollettivi jistgħu jiġu ddikjarati 
universalment applikabbli, Stati Membri 
jistgħu, jekk jiddeċiedu hekk, jibbażaw 
rwieħhom fuq ftehimiet kollettivi li huma 
ġeneralment applikabbli għall-entitajiet 
kollha simili fl-ispazju ġeografiku u fil-
professjoni jew industrija kkonċernata, 
u/jew ftehimiet kollettivi li jkunu ġew 
konklużi minn dawk li jħaddmu jew 
unjins li huma l-iktar rappreżentattivi fil-
livell nazzjonali u li huma applikati fit-
territorju kollu.

Fin-nuqqas ta’ sistema li permezz tagħha 
ftehimiet kollettivi jistgħu jiġu ddikjarati 
universalment applikabbli, Stati Membri 
jistgħu, jekk jiddeċiedu hekk, jibbażaw 
rwieħhom fuq dispożizzjonijiet u prattiki 
nazzjonali.

Or. nl

Emenda 135
Elisabeth Schroedter

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Kwalunkwe modifika li taffettwa l-
kundizzjonijiet għal ammissjoni kif 
stabbilit f'dan l-Artikolu għandha tkun 
notifikata lill-awtoritajiet kompetenti tal-
Istat Membru kkonċernat.

5. Kwalunkwe modifika matul is-soġġorn
li taffettwa l-kundizzjonijiet għal 
ammissjoni kif stabbilit f'dan l-Artikolu 
għandha tkun notifikata lill-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istat Membru kkonċernat u 
għandha tkun konformi mal-Art. 5 (1) sa 
(4) u l-Artikolu 14.

Or. en

Emenda 136
Juozas Imbrasas
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Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jirrifjutaw 
applikazzjoni meta l-kundizzjonijiet 
stabbiliti fl-Artikolu 5 ma jkunux 
issodisfati jew meta d-dokumenti 
ppreżentati jkunu ġew akkwistati b’mod 
frawdulenti, ffalsifikati jew imbagħbsa.

1. L-Istati Membri għandhom jirrifjutaw 
applikazzjoni meta l-kundizzjonijiet 
stabbiliti fl-Artikolu 5 ma jkunux 
issodisfati jew meta jiġi stabbilit li d-
dokumenti ppreżentati jkunu ġew 
akkwistati b’mod frawdulenti, ffalsifikati 
jew imbagħbsa.

Or. lt

Emenda 137
Heinz K. Becker

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jirrifjutaw 
applikazzjoni jekk min jimpjega jew l-
entità ospitanti kienu ġew sanzjonati b’mod 
konformi mal-leġiżlazzjoni nazzjonali għal 
xogħol mhux iddikjarat u/jew impjieg 
illegali.

2. L-Istati Membri għandhom jirrifjutaw 
applikazzjoni jekk min jimpjega jew l-
entità ospitanti kienu ġew sanzjonati 
ripetutament u b’mod konformi mal-
leġiżlazzjoni nazzjonali għal xogħol mhux 
iddikjarat u/jew impjieg illegali fis-sena 
immedjatament ta’ qabel is-sottomissjoni 
tal-applikazzjoni.

Or. de

Emenda 138
Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri jistgħu jirrifjutaw 
applikazzjoni għal raġunijiet ta' volumi 

imħassar
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ta' ammissjonijiet ta' ċittadini ta' pajjiżi 
terzi.

Or. nl

Emenda 139
Elisabeth Schroedter

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) meta l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-
Artikoli 5 u 14 ma jkunux ġew issodisfati 
jew ma jibqgħux ikunu ssodisfati;

Or. en

Emenda 140
Elisabeth Schroedter

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – title

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Penali Penali u spezzjonijiet

Or. en

Emenda 141
Elisabeth Schroedter

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri jistgħu jinkludu 
penali oħrajn bħal: (a) esklużjoni mid-
dritt għal benefiċċji pubbliċi jew 
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għajnuna pubblika; (b)esklużjoni minn 
parteċipazzjoni f’kuntratt pubbliku sa 
ħames snin; (c) skwalifika temporanja jew 
permanenti mit-twettiq ta’ attivitajiet 
agrikoli, industrijali jew kummerċjali; (d) 
tqegħid taħt superviżjoni ġudizzjarja jew 
(e) ordni ġudizzjarja ta’ stralċ.
Fir-rigward tal-ksur ta’ min iħaddem 
f’dak li jirrigwarda remunerazzjoni, taxxi 
u kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali, l-
Istati Membri għandhom jiżguraw li min 
iħaddem iħallas: (a) kwalunkwe 
remunerazzjoni pendenti liċ-ċittadin ta’ 
pajjiż terz li jidħol fil-qafas tat-
trasferiment intrazjendali; (b) kwalunkwe 
taxxi u kontribuzzjonijiet tas-sigurtà 
soċjali pendenti, inklużi multi
amministrattivi rilevanti. L-Istati Membri 
għandhom jipprevedu mekkaniżmi 
effettivi li permezz tagħhom iċ-ċittadini ta’ 
pajjiżi terzi jkunu jistgħu jippreżentaw 
ilmenti kontra min iħaddimhom, 
direttament jew permezz ta’ partijiet terzi 
maħturin.

Or. en

Emenda 142
Elisabeth Schroedter

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – title

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Aċċess għall-informazzjoni Dritt għall-informazzjoni

Or. en

Emenda 143
Elisabeth Schroedter

Proposta għal direttiva
Artikolu 9
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Aċċess għall-informazzjoni Aċċess għall-informazzjoni
L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
neċessarji biex jagħmlu disponibbli 
informazzjoni dwar dħul u residenza, 
inklużi drittijiet, u kull evidenza 
dokumentarja kollha meħtieġa biex issir 
applikazzjoni.

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
neċessarji biex jagħmlu disponibbli 
informazzjoni dwar dħul u residenza, 
inklużi drittijiet, u kull evidenza 
dokumentarja kollha meħtieġa biex issir 
applikazzjoni, kif ukoll drittijiet fir-
rigward tal-kundizzjonijiet tax-xogħol, is-
sigurtà soċjali u l-mekkaniżmi ta’ infurzar 
u lmenti lill-applikanti kollha u ħaddiema 
bi trasferiment aċċettati u ħaddiema fil-
pajjiż ospitanti.

Or. en

Emenda 144
Juozas Imbrasas

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-applikazzjoni għandha tiġi ppreżentata 
lill-awtoritajiet tal-Istat Membru fejn it-
trasferiment intra-ażjendali l-aktar li jseħħ.

3. L-applikazzjoni għandha tiġi ppreżentata 
lill-awtoritajiet tal-Istat Membru fejn it-
trasferiment intrazjendali jseħħ.

Or. lt

Emenda 145
Heinz K. Becker

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-applikazzjoni għandha tiġi ppreżentata 
lill-awtoritajiet tal-Istat Membru fejn it-
trasferiment intra-ażjendali l-aktar li jseħħ.

3. L-applikazzjoni għandha tiġi ppreżentata 
lill-awtoritajiet tal-Istat Membru fejn it-
trasferiment intrazjendali l-aktar li jseħħ.
Fejn ikun possibbli li jiġi antiċipat f’liema 
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pajjiż se jsir it-trasferiment, l-applikant 
għandu jkun liberu li jagħżel il-pajjiż.

Or. de

Emenda 146
Elisabeth Schroedter

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-applikazzjoni għandha tiġi ppreżentata 
lill-awtoritajiet tal-Istat Membru fejn it-
trasferiment intra-ażjendali l-aktar li 
jseħħ.

3. L-applikazzjoni għandha tiġi ppreżentata 
lill-awtoritajiet tal-Istat Membru tal-ewwel 
post tax-xogħol tal-ħaddiem bi 
trasferiment intrazjendali; il-
kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 5 u 14 
għandhom jiġu kkontrollati minn kull 
Stat Membru ospitanti.

Or. en

Emenda 147
Elisabeth Schroedter

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Taħt l-intestatura ‘tip ta’ permess’, l-
Istati Membri għandhom jinkludu
‘ħaddiem bi trasferiment intra-ażjendali u 
l-isem tal-grupp ta’ impriżi kkonċernati. L-
Istati Membri għandhom joħorġu lid-
detentur ta' permess ta' trasferiment intra-
ażjendali dokument li jelenka l-entitajiet 
awtorizzati biex jospitaw liċ-ċittadin ta' 
pajjiż terz u jirreveduha kull meta l-lista 
tiġi mmodifikata.

4. Taħt l-intestatura ‘tip ta’ permess’, l-
ewwel Stat Membru ospitanti għandu 
jinkludi ‘ħaddiem bi trasferiment 
intrazjendali u l-isem tal-grupp ta’ impriżi 
kkonċernati. L-ewwel Stat Membru 
ospitanti għandu joħroġ lid-detentur ta' 
permess ta' trasferiment intrazjendali
dokument li jelenka l-entitajiet awtorizzati 
biex jospitaw liċ-ċittadin ta' pajjiż terz 
wara li jsir kontroll minn kull Stat 
Membru ospitanti skont il-kundizzjonijiet 
stipulati fl-Artikoli 5 u 14 u jirreveduha 
kull meta l-lista tiġi mmodifikata bi qbil 
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mal-Istati Membri rilevanti.

Or. en

Emenda148
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru kkonċernat għandhom jadottaw 
deċiżjoni dwar l-applikazzjoni għal 
ammissjoni fi Stat Membru bħala ħaddiem 
bi trasferiment intra-ażjendali jew għal 
reviżjoni tad-dokument addizzjonali li 
jipprovdi għalih l-Artikolu 11(4) u 
jinnotifikaw lill-applikant bil-miktub, skont 
il-proċeduri ta’ notifikazzjoni stabbiliti fil-
leġiżlazzjoni nazzjonali tal-Istat Membru 
kkonċernat, fi żmien 30 jum mid-data li 
fiha l-applikazzjoni kompleta kienet 
ippreżentata. F’każi eċċezzjonali li 
jinvolvu applikazzjonijiet kumplessi 
inklużi applikazzjonijiet li jikkonċernaw 
entitajiet ospitanti anċillari fi Stati Membri 
oħra, l-iskadenza tista’ tiġġedded għal 
massimu ta’ 60 jum ieħor.

1. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru kkonċernat għandhom jadottaw 
deċiżjoni dwar l-applikazzjoni għal 
ammissjoni fi Stat Membru bħala ħaddiem 
bi trasferiment intrazjendali jew għal 
reviżjoni tad-dokument addizzjonali li 
jipprovdi għalih l-Artikolu 11(4) u 
jinnotifikaw lill-applikant bil-miktub, skont 
il-proċeduri ta’ notifikazzjoni stabbiliti fil-
leġiżlazzjoni nazzjonali tal-Istat Membru 
kkonċernat, fi żmien 30 jum mid-data li 
fiha l-applikazzjoni kompleta kienet 
ippreżentata. F’każi eċċezzjonali li 
jinvolvu applikazzjonijiet kumplessi 
inklużi applikazzjonijiet li jikkonċernaw 
entitajiet ospitanti anċillari fi Stati Membri 
oħra, l-iskadenza tista’ tiġġedded għal 
massimu ta’ 30 jum ieħor.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-iskadenza massima ta’ 90 jum għat-teħid ta’ deċiżjoni dwar l-applikazzjoni għad-dħul fi 
Stat Membru bħala persuna trasferita intrazjendali hija twila wisq u mhix ġustifikata.

Emenda 149
Heinz K. Becker

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – punt 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. id-dritt li jwettaq ix-xogħol fis-siti tal-
klijenti tal-entitajiet li jappartjenu għall-
grupp ta' impriżi elenkati fid-dokument 
addizzjonali li jipprovdi għalih l-Artikolu 
11(4), sakemm tinżamm ir-relazzjoni ta' 
impjieg mal-impriża stabbilita f'pajjiż terz.

4. id-dritt li jwettaq ix-xogħol fis-siti tal-
klijenti u msieħba kummerċjali potenzjali 
tal-entitajiet li jappartjenu għall-grupp ta' 
impriżi elenkati fid-dokument addizzjonali 
li jipprovdi għalih l-Artikolu 11(4), 
sakemm tinżamm ir-relazzjoni ta' impjieg 
mal-impriża stabbilita f'pajjiż terz.

Or. de

Emenda 150
Elisabeth Schroedter

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. Tkun xi tkun il-liġi applikabbli għar-
relazzjoni ta’ impjieg, għandhom 
japplikaw mill-inqas il-liġijiet, ir-
regolament u d-dispożizzjonijiet tal-post 
tax-xogħol.

Or. en

Emenda 151
Martin Kastler

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tkun xi tkun il-liġi applikabbli għar-
relazzjoni ta’ impjieg, ħaddiema bi 
trasferiment intra-ażjendali għandhom 
ikunu intitolati għal:

Tkun xi tkun il-liġi applikabbli għar-
relazzjoni ta’ impjieg, ħaddiema bi 
trasferiment intrazjendali għandhom ikunu 
soġġetti għal:

Or. de
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Emenda 152
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tkun xi tkun il-liġi applikabbli għar-
relazzjoni ta’ impjieg, ħaddiema bi 
trasferiment intra-ażjendali għandhom 
ikunu intitolati għal:

Tkun xi tkun il-liġi applikabbli għar-
relazzjoni ta’ impjieg, ħaddiema bi 
trasferiment intrazjendali għandhom ikunu 
koperti mill-prinċipju tat-trattament 
indaqs mal-ħaddiema nazzjonali.

Or. de

Emenda 153
Elisabeth Schroedter

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tkun xi tkun il-liġi applikabbli għar-
relazzjoni ta’ impjieg, ħaddiema bi 
trasferiment intra-ażjendali għandhom 
ikunu intitolati għal:

Tkun xi tkun il-liġi applikabbli għar-
relazzjoni ta’ impjieg, ħaddiema bi 
trasferiment intrazjendali għandhom ikunu 
intitolati għal mill-inqas trattament indaqs 
maċ-ċittadini tal-Istat Membru ospitanti 
rigward:

Or. en

Emenda 154
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – punt 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

it-termini u l-kundizzjonijiet ta' impjieg 
applikabbli għal ħaddiema kkollokati 

it-termini u l-kundizzjonijiet ta' impjieg li 
jiżguraw mill-inqas l-istess livell ta’ 
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f'impjieg simili, kif stipulat mil-liġi, 
regolament jew dispożizzjoni 
amministrattiva u/jew ftehimiet 
applikabbli universalment mill-Istat 
Membru li għalih ġew ammessi skont din
id-Direttiva.

protezzjoni kif stabbilit fid-
Direttiva 96/71/KE

Or. en

Emenda 155
Elisabeth Schroedter

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – punt 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

it-termini u l-kundizzjonijiet ta' impjieg 
applikabbli għal ħaddiema kkollokati 
f'impjieg simili, kif stipulat mil-liġi, 
regolament jew dispożizzjoni 
amministrattiva u/jew ftehimiet applikabbli 
universalment mill-Istat Membru li għalih 
ġew ammessi skont din id-Direttiva.

it-termini u l-kundizzjonijiet ta' impjieg kif 
stipulat mil-liġi, regolament jew 
dispożizzjoni amministrattiva u/jew 
ftehimiet fuq il-post tax-xogħol li għalih 
ġew ammessi skont din id-Direttiva

Or. en

Emenda 156
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – punt 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

it-termini u l-kundizzjonijiet ta' impjieg 
applikabbli għal ħaddiema kkollokati 
f'impjieg simili, kif stipulat mil-liġi, 
regolament jew dispożizzjoni 
amministrattiva u/jew ftehimiet applikabbli 
universalment mill-Istat Membru li għalih 
ġew ammessi skont din id-Direttiva.

it-termini u l-kundizzjonijiet ta' impjieg kif 
stipulat mil-liġi, regolament jew 
dispożizzjoni amministrattiva u ftehimiet 
mill-Istat  Membru li għalih ġew ammessi 
skont din id-Direttiva.

Or. de



AM\871544MT.doc 75/91 PE467.306v02-00

MT

Emenda 157
Martin Kastler

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – punt 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

it-termini u l-kundizzjonijiet ta' impjieg 
applikabbli għal ħaddiema kkollokati 
f'impjieg simili, kif stipulat mil-liġi, 
regolament jew dispożizzjoni 
amministrattiva u/jew ftehimiet applikabbli 
universalment mill-Istat Membru li għalih 
ġew ammessi skont din id-Direttiva.

it-termini u l-kundizzjonijiet ta' impjieg 
applikabbli għal ħaddiema kkollokati 
f'impjieg simili, kif stipulat mil-liġi, 
regolament jew dispożizzjoni 
amministrattiva u/jew ftehimiet mill-Istat 
Membru li għalih ġew ammessi skont din 
id-Direttiva.

Or. de

Emenda 158
Thomas Mann

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – punt 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

it-termini u l-kundizzjonijiet ta' impjieg 
applikabbli għal ħaddiema kkollokati 
f'impjieg simili, kif stipulat mil-liġi, 
regolament jew dispożizzjoni 
amministrattiva u/jew ftehimiet applikabbli 
universalment mill-Istat Membru li għalih
ġew ammessi skont din id-Direttiva.

it-termini u l-kundizzjonijiet ta' impjieg 
applikabbli għal ħaddiema kkollokati 
f'impjieg simili, kif stipulat mil-liġi, 
regolament jew dispożizzjoni 
amministrattiva u/jew ftehimiet applikabbli 
universalment mill-Istat Membru li fih
ikunu qed jaħdmu attwalment (il-
prinċipju tal-post tax-xogħol).

Or. de

Emenda 159
Martin Kastler

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – punt 1 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

it-termini u l-kundizzjonijiet ta' impjieg 
applikabbli għal ħaddiema kkollokati 
f'impjieg simili, kif stipulat mil-liġi, 
regolament jew dispożizzjoni 
amministrattiva u/jew ftehimiet applikabbli 
universalment mill-Istat Membru li għalih 
ġew ammessi skont din id-Direttiva.

it-termini u l-kundizzjonijiet ta' impjieg 
applikabbli għal ħaddiema kkollokati 
f'impjieg simili, kif stipulat mil-liġi, 
regolament jew dispożizzjoni 
amministrattiva u/jew ftehimiet applikabbli 
universalment mill-Istat Membru li għalih 
ġew ammessi skont din id-Direttiva, 
filwaqt li tingħata attenzjoni partikolari 
lid-Direttiva 96/71/KE

Or. de

Emenda 160
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – punt 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fin-nuqqas ta' sistema li permezz tagħha 
ftehimiet kollettivi jkunu jistgħu jiġu 
ddikjarati universalment applikabbli, Stati 
Membri jistgħu, jekk jiddeċiedu hekk, 
jibbażaw rwieħhom fuq ftehimiet kollettivi 
li huma ġeneralment applikabbli għall-
entitajiet kollha simili fl-ispazju 
ġeografiku u fil-professjoni jew industrija 
kkonċernata, u/jew ftehimiet kollettivi li 
jkunu ġew konklużi minn dawk li 
jħaddmu jew unjins li huma l-iktar 
rappreżentattivi fil-livell nazzjonali u li 
huma applikati fit-territorju kollu.

imħassar

Or. en

Emenda 161
Thomas Händel, Cornelia Ernst
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Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – punt 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fin-nuqqas ta' sistema li permezz tagħha 
ftehimiet kollettivi jkunu jistgħu jiġu 
ddikjarati universalment applikabbli, Stati 
Membri jistgħu, jekk jiddeċiedu hekk, 
jibbażaw rwieħhom fuq ftehimiet kollettivi 
li huma ġeneralment applikabbli għall-
entitajiet kollha simili fl-ispazju 
ġeografiku u fil-professjoni jew industrija 
kkonċernata, u/jew ftehimiet kollettivi li 
jkunu ġew konklużi minn dawk li 
jħaddmu jew unjins li huma l-iktar 
rappreżentattivi fil-livell nazzjonali u li 
huma applikati fit-territorju kollu.

imħassar

Or. de

Emenda 162
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – punt 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Salarju bażiku li jkun mill-inqas 
ekwivalenti għal dak mogħti lil ċittadin 
tal-Unjoni li jkun jipprattika l-istess 
professjoni jew iwettaq l-istess kompiti fl-
Istat Membru ospitanti; min iħaddem 
jista’ jissupplimeta dan is-salarju 
b’allowance li jippermetti lill-ħaddiem bi 
trasferiment ikopri l-ispejjeż inevitabbli li 
jirriżultaw mit-trasferiment.

Or. it

Emenda 163
Elisabeth Schroedter
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Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – punt 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

trattament indaqs ma’ ċittadini tal-Istat 
Membru ospitanti rigward:

mill-inqas trattament indaqs ma’ residenti
tal-Istat Membru ospitanti rigward:

Or. en

Emenda 164
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – punt 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

trattament indaqs ma’ ċittadini tal-Istat 
Membru ospitanti rigward:

trattament indaqs ma’ ċittadini tal-Istat 
Membru ospitanti għandhom 
jirrigwardaw, b’mod partikolari, dawn id-
drittijiet:

Or. de

Emenda 165
Martin Kastler

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – punt 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

trattament indaqs ma’ ċittadini tal-Istat 
Membru ospitanti rigward:

trattament indaqs ma’ ċittadini tal-Istat 
Membru ospitanti inkluż, iżda mhux 
esklużivament biss rigward:

Or. de

Emenda 166
Thomas Händel, Cornelia Ernst
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Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – punt 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) libertà ta’ assoċjazzjoni u affiljazzjoni u 
sħubija ta’ organizzazzjoni li tirrappreżenta 
ħaddiema jew impjegati jew ta’ kwalunkwe 
organizzazzjoni li l-membri tagħha huma 
involuti f’okkupazzjoni speċifika, inkluż il-
benefiċċji mogħtija minn dawn l-
organizzazzjonijiet bla ħsara għad-
dispożizzjonijiet nazzjonali fuq il-politika 
pubblika u s-sigurtà tal-pubbliku;

(a) libertà ta’ assoċjazzjoni u affiljazzjoni u 
sħubija ta’ organizzazzjoni li tirrappreżenta 
ħaddiema jew impjegati jew ta’ kwalunkwe 
organizzazzjoni li l-membri tagħha huma 
involuti f’okkupazzjoni speċifika, inkluż 
id-dritt li wieħed jipparteċipa f’azzjonijiet 
maħsuba għall-konklużjoni ta’ ftehimiet 
kollettivi, inkluż il-moviment ta’ strajk, kif 
ukoll inkluż il-benefiċċji mogħtija minn 
dawn l-organizzazzjonijiet bla ħsara għad-
dispożizzjonijiet nazzjonali fuq il-politika 
pubblika u s-sigurtà tal-pubbliku;

Or. de

Emenda 167
Riikka Manner

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – punt 2 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) L-Istati Membri jistgħu jirrestrinġu t-
trattament indaqs maċ-ċittadini msemmija 
fil-punt 2(c) meta l-ħaddiem bi 
trasferiment intrazjendali ikun protett billi 
jkun soġġett għall-fergħat tas-sigurtà 
soċjali fil-pajjiż ta’ oriġini jew permezz ta’ 
mezzi oħra u fejn skont il-liġi tal-Istat 
Membru, il-persuna kkonċernata tkun 
tista’ tiġi eżenti mil-liġi tas-sigurtà soċjali 
tal-Istat Membru ospitanti;

Or. en

Emenda 168
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati
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Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – punt 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) mingħajr ħsara għal ftehimiet 
bilaterali eżistenti, dispożizzjonijiet fil-liġi 
nazzjonali rigward il-fergħat tas-sigurtà 
soċjali ddefiniti fl-Artikolu 3 tar-
Regolament (KE) Nru. 883/04. F’każ ta’ 
mobbiltà bejn l-Istati Membri u bla ħsara 
għal ftehimiet bilaterali eżistenti, ir-
Regolament (KE) Nru 859/20031 għandu 
għaldaqstant japplika;

(c) il-fergħat tas-sigurtà soċjali kif 
iddefiniti fir-Regolament (KE) Nru. 
883/04;

Or. en

Emenda 169
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – punt 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) mingħajr ħsara għal ftehimiet bilaterali 
eżistenti, dispożizzjonijiet fil-liġi 
nazzjonali rigward il-fergħat tas-sigurtà 
soċjali ddefiniti fl-Artikolu 3 tar-
Regolament (KE) Nru. 883/04. F’każ ta’ 
mobbiltà bejn l-Istati Membri u bla ħsara 
għal ftehimiet bilaterali eżistenti, ir-
Regolament (KE) Nru 859/20032 għandu 
għaldaqstant japplika;

(c) mingħajr ħsara għal ftehimiet bilaterali 
eżistenti li jipprovdu kundizzjonijiet aħjar, 
dispożizzjonijiet fil-liġi nazzjonali rigward 
il-fergħat tas-sigurtà soċjali ddefiniti fl-
Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru. 
883/04. F’każ ta’ mobbiltà bejn l-Istati 
Membri u bla ħsara għal ftehimiet bilaterali 
eżistenti li jipprovdu kundizzjonijiet aħjar, 
ir-Regolament (KE) Nru 1231/10 jew fejn 
ikun għadu applikabbli r-Regolament 
(KE) Nru 859/200315 għandu għaldaqstant 
japplika;

Or. en

                                               
1 ĠU L 124, 20.5.2003, p. 1.
2 ĠU L 124, 20.5.2003, p. 1.
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Emenda 170
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – punt 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) mingħajr ħsara għal ftehimiet bilaterali 
eżistenti, dispożizzjonijiet fil-liġi 
nazzjonali rigward il-fergħat tas-sigurtà 
soċjali ddefiniti fl-Artikolu 3 tar-
Regolament (KE) Nru. 883/04. F’każ ta’ 
mobbiltà bejn l-Istati Membri u bla ħsara 
għal ftehimiet bilaterali eżistenti, ir-
Regolament (KE) Nru 859/20031 għandu 
għaldaqstant japplika;

(c) mingħajr ħsara għal ftehimiet bilaterali 
eżistenti, dispożizzjonijiet fil-liġi 
nazzjonali rigward il-fergħat tas-sigurtà 
soċjali ddefiniti fl-Artikolu 3 tar-
Regolament (KE) Nru. 883/04. F’każ ta’ 
mobbiltà bejn l-Istati Membri u bla ħsara 
għal ftehimiet bilaterali eżistenti, ir-
Regolament (KE) Nru 859/20032 għandu 
għaldaqstant japplika. Din id-dispożizzjoni 
m’għandhiex tapplika għal sitwazzjonijiet
fejn ħaddiem kkollokat ikun kopert bil-liġi 
tas-sigurtà soċjali ta’ pajjiż terz jew jekk 
ikun qed iħallas il-kontribuzzjonijiet 
soċjali f’pajjiż terz.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-għan huwa li jiġu evitati sitwazzjonijiet fejn ħaddiem jaqa’ taħt żewġ sitemi legali u jkollu 
jħallas il-kontribuzzjonijiet kemm fl-Istat Membru u kemm fil-pajjiż terz.

Emenda 171
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – punt 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) mingħajr ħsara għal ftehimiet bilaterali 
eżistenti, dispożizzjonijiet fil-liġi 
nazzjonali rigward il-fergħat tas-sigurtà 
soċjali ddefiniti fl-Artikolu 3 tar-
Regolament (KE) Nru. 883/04. F’każ ta’ 
mobbiltà bejn l-Istati Membri u bla ħsara 

(c) mingħajr ħsara għal ftehimiet bilaterali 
eżistenti, dispożizzjonijiet fil-liġi 
nazzjonali rigward il-fergħat tas-sigurtà 
soċjali ddefiniti fl-Artikolu 3 tar-
Regolament (KE) Nru. 883/04. F’każ ta’ 
mobbiltà bejn l-Istati Membri u bla ħsara 

                                               
1 ĠU L 124, 20.5.2003, p. 1.
2 ĠU L 124, 20.5.2003, p. 1.
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għal ftehimiet bilaterali eżistenti, ir-
Regolament (KE) Nru 859/20031 għandu 
għaldaqstant japplika;

għal ftehimiet bilaterali eżistenti, ir-
Regolament (KE) Nru 859/20032 għandu 
għaldaqstant japplika; Stat Membru jista’  
jirrestrinġi t-trattament indaqs maċ-
ċittadini msemmija f’dan il-paragrafu 
meta l-ħaddiem bi trasferiment 
intrazjendali ikun protett billi jkun soġġett 
għall-fergħat tas-sigurtà soċjali fil-pajjiż 
ta’ oriġini jew permezz ta’ mezzi oħra u 
fejn skont il-liġi tal-Istat Membru, il-
persuna kkonċernata tista’ tkun eżenti 
mil-liġi tas-sigurtà soċjali tal-Istat 
Membru ospitanti;

Or. en

Emenda 172
Thomas Mann

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – punt 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) mingħajr ħsara għal ftehimiet bilaterali 
eżistenti, dispożizzjonijiet fil-liġi 
nazzjonali rigward il-fergħat tas-sigurtà 
soċjali ddefiniti fl-Artikolu 3 tar-
Regolament (KE) Nru. 883/04. F’każ ta’ 
mobbiltà bejn l-Istati Membri u bla ħsara 
għal ftehimiet bilaterali eżistenti, ir-
Regolament (KE) Nru 859/20033 għandu 
għaldaqstant japplika;

(c) mingħajr ħsara għal ftehimiet bilaterali 
eżistenti, dispożizzjonijiet fil-liġi 
nazzjonali rigward il-fergħat tas-sigurtà 
soċjali ddefiniti fl-Artikolu 3(1), punti (a) 
sa (i) tar-Regolament (KE) Nru. 883/04. Il-
benefiċċji tal-familja għandhom jiġu 
esklużi mit-trattament indaqs, billi l-għan 
tal-Istati Membri għandu jkun, b’mod 
partikolari, li jappoġġjaw lill-familji li qed 
jirrisiedu fl-UE fit-tul. F’każ ta’ mobbiltà 
bejn l-Istati Membri u bla ħsara għal 
ftehimiet bilaterali eżistenti, ir-Regolament 
(KE) Nru 859/2003 għandu għaldaqstant 
japplika;

Or. de

                                                                                                                                                  
1 ĠU L 124, 20.5.2003, p. 1.
2 ĠU L 124, 20.5.2003, p. 1.
3 ĠU L 124, 20.5.2003, p. 1.
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Emenda 173
Jean Lambert, Elisabeth Schroedter

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – punt 2 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) ħaddiema minn pajjiżi terzi li 
jiċċaqalqu lejn pajjiż terz, jew is-superstiti 
ta’ dawn il-ħaddiema li jgħixu f’pajjiż terz 
li jgawdu d-drittijiet permezz tal-ħaddiem, 
għandhom jirċievu, b’rabta mal-
anzjanità, l-invalidità u l-mewt, 
pensjonijiet statutorji bbażati fuq l-
impjieg preċedenti tal-ħaddiema u 
miksuba skont il-liġi stabbilita fl-
Artikolu 3 tar-Regolament (KE) 
Nru 83/2004, bl-istess kundizzjonijiet u l-
istess rati bħaċ-ċittadini tal-Istati Membri 
kkonċernati;

Or. en

Emenda 174
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – punt 2 – punt c b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) aċċess nondiskriminatorju għas-
sistema tas-sigurtà soċjali tal-post tax-
xogħol simili għal ċittadini oħra tal-UE li 
jaħdmu f’dan l-Istat Membru skont ir-
Regolament (KE) Nru 883/2004;

Or. en

Emenda 175
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert
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Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – punt 2 – punt c c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cc) intitolament għal benefiċċji li jistgħu
jkunu dovuti minħabba kwalunkwe 
korriment fuq ix-xogħol, għal kumpens 
minflok kwalunkwe intitolament għal 
vaganza miksub iżda li jkun intuża u 
għar-rimborż tal-kontribuzzjonijiet tas-
sigurtà soċjali li ma jkunux wasslu u li 
ma jwasslux għal drittijiet skont il-liġijiet 
jew regolazzjoni nazzjonali jew ftehim 
internazzjonali, meta jmorru joqogħdu 
f’pajjiż terz;

Or. en

Emenda 176
Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – punt 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) bla ħsara għar-Regolament (KE) Nru 
859/2003 u għal ftehimiet bilaterali 
eżistenti, ħlas ta’ pensjonijiet statutorji 
bbażati fuq id-dħul fir-rigward ta’ impjiegi 
preċedenti meta jiċċaqlaq lejn pajjiż terz;

(d) bla ħsara għar-Regolament (KE) Nru 
859/2003 u għal ftehimiet bilaterali 
eżistenti, ħlas ta’ pensjonijiet statutorji u l-
introduzzjoni tat-trasferibiltà tal-
pensjonijiet supplimetari bbażati fuq id-
dħul fir-rigward ta’ impjiegi preċedenti 
meta jiċċaqlaq lejn pajjiż terz;

Or. nl

Emenda 177
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – punt 2 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) bla ħsara għar-Regolament (KE) Nru 
859/2003 u għal ftehimiet bilaterali 
eżistenti, ħlas ta’ pensjonijiet statutorji 
bbażati fuq id-dħul fir-rigward ta' impjiegi 
preċedenti meta jiċċaqlaq lejn pajjiż terz;

(d) ħaddiema minn pajjiżi terzi li jmorru 
joqogħdu f’pajjiż terz, jew is-superstiti ta’ 
dawn il-ħaddiema li joqogħdu f’pajjiż terz 
u jgawdu drittijiet permezz tal-ħaddiem, 
għandhom jirċievu, b’rabta mal-
anzjanità, l-invalidità u l-mewt,
pensjonijiet statutorji bbażati fuq l-impjieg 
preċedenti tal-ħaddiema u miksuba skont 
il-liġi stipulata fl-Artikolu 3 tar-
Regolament (KE) Nru 883/2004, skont l-
istess kundizzjoni u bl-istess rati bħaċ-
ċittadini tal-Istati Membri kkonċernati 
meta jiċċaqalqu lejn pajjiż terz;

Or. en

Emenda 178
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt d a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) id-dritt li jiġu ppreżentati lmenti, 
dwar min iħaddimhom, lill-awtoritajiet 
kompetenti, u/jew li jittieħdu azzjonijiet 
quddiem il-qrati kompetenti, direttament 
jew permezz ta‘ partijiet terzi bħal 
pereżempju l-organizzazzjonijiet tal-
ħaddiema skont id-dispożizzjonijiet 
statutorji nazzjonali korrispondenti, 
sabiex jiġu infurzati b’mod effettiv id-
drittijiet li jirriżultaw mid-Direttiva. L-
Istati Membri għandhom jipprovdu 
mekkaniżmi effettivi għas-salvagwardja 
ta’ dan id-dritt;

Or. de
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Emenda 179
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt d b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) id-dritt li jiġi miċħud xogħol li fih il-
ħaddiema bi trasferiment Intrazjendali 
jintużaw biex jitwaqqaf strajk

Or. de

Emenda 180
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) aċċess għal prodotti u servizzi u l-
provvista ta’ prodotti u servizzi magħmula 
disponibbli għall-pubbliku, minbarra 
akkomodazzjoni soċjali u servizzi ta’ 
konsulenza minn servizzi ta’ impjieg.

(e) aċċess għal prodotti u servizzi u l-
provvista ta’ prodotti u servizzi magħmula 
disponibbli għall-pubbliku, minbarra 
akkomodazzjoni soċjali u servizzi ta’ 
impjieg pubbliku.

Or. en

Emenda 181
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) aċċess għal prodotti u servizzi u l-
provvista ta’ prodotti u servizzi magħmula 
disponibbli għall-pubbliku, minbarra 
akkomodazzjoni soċjali u servizzi ta’ 
konsulenza minn servizzi ta’ impjieg.

(e) aċċess għal prodotti u servizzi u l-
provvista ta’ prodotti u servizzi magħmula 
disponibbli għall-pubbliku,
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Or. de

Emenda 182
Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) aċċess għal prodotti u servizzi u l-
provvista ta’ prodotti u servizzi magħmula 
disponibbli għall-pubbliku, minbarra 
akkomodazzjoni soċjali u servizzi ta’ 
konsulenza minn servizzi ta’ impjieg.

(e) aċċess għal prodotti u servizzi u l-
provvista ta’ prodotti u servizzi magħmula 
disponibbli għall-pubbliku.

Or. nl

Emenda 183
Thomas Mann

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt e a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) l-istudju, it-taħriġ u t-taħriġ ulterjuri
għandhom jiġu esklużi mit-trattament 
indaqs

Or. de

Emenda 184
Nadja Hirsch

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. B’deroga mit-tieni sentenza tal-
Artikolu 14(2) tad-Direttiva 2003/86/KE, 
l-Istati Membri m’għandhomx japplikaw 
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xi limitu ta’ żmien fir-rigward tal-aċċess 
għas-suq tax-xogħol. 

Or. de

Emenda 185
Nadja Hirsch

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 5 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5b. Il-fatt li ħaddiem jeżerċita id-drittijiet 
skont l-Artikolu 16 m’għandux jostakola 
d-dritt għar-riunifikazzjoni tal-familja.

Or. de

Emenda 186
Elisabeth Schroedter

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jingħataw 
permess għal trasferiment intra-ażjendali fi 
Stat Membru, li jissodisfaw il-kriterji għal 
ammissjoni kif stipulati fl-Artikolu 5 u li 
japplikaw għal trasferiment intra-ażjendali
fi Stat Membru ieħor għandhom jitħallew 
jaħdmu fi kwalunkwe entità oħra stabbilita 
f'dak l-Istat Membru u li tappartjeni għall-
istess grupp ta' impriżi u fuq is-siti ta' 
klijenti ta' dik l-impriża ospitanti jekk il-
kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 13(4) 
ikunu ssodisfati, fuq il-bażi tal-permess ta' 
residenza maħruġ mill-ewwel Stat Membru 
u d-dokument addizzjonali li jipprovdi l-
Artikolu 11(4), bil-kundizzjoni li:

1. Ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jingħataw 
permess għal trasferiment intrazjendali fi 
Stat Membru, li jissodisfaw il-kriterji għal 
ammissjoni kif stipulati fl-Artikolu 5 u li 
japplikaw għal trasferiment intrazjendali fi 
Stat Membru ieħor għandhom jitħallew 
jaħdmu fi kwalunkwe entità oħra stabbilita 
f'dak l-Istat Membru u li tappartjeni għall-
istess grupp ta' impriżi u fuq is-siti ta' 
klijenti ta' dik l-impriża ospitanti jekk il-
kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 13(4) 
ikunu ssodisfati u l-kriterji ta’ ammissjoni 
skont l-Artikoli 5 u 14 jiġu vverifikati 
mill-Istati Membri awtorizzanti kollha, 
fuq il-bażi tal-permess ta' residenza maħruġ 
mill-ewwel Stat Membru u d-dokument 
addizzjonali li jipprovdi l-Artikolu 11(4), 
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bil-kundizzjoni li:

Or. en

Emenda 187
Elisabeth Schroedter

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-applikant ikun ippreżenta lill-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru l-ieħor, qabel 
it-trasferiment tiegħu/tagħha għal; dak l-
Istat Membru, d-dokumenti imsemmija fl-
Artikolu 5 (1) (2) u (3) rigward it-
trasferiment lejn dak l-Istat Membru u 
pprovda evidenza ta’ din is-sottomissjoni 
lill-ewwel Istat Membru.

(b) l-applikant ikun ippreżenta lill-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru l-ieħor, qabel 
it-trasferiment tiegħu/tagħha għal; dak l-
Istat Membru, d-dokumenti imsemmija fl-
Artikolu 5 (1) (2) u (3) rigward it-
trasferiment lejn dak l-Istat Membru u l-
kundizzjonijiet ikunu ġew ivverifikati li 
huma kumpatibbli mal-kundizzjonijiet fi 
Stat Membru ieħor u pprovda evidenza ta’ 
din is-sottomissjoni lill-ewwel Istat 
Membru.

Or. en

Emenda 188
Elisabeth Schroedter

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) ma jkunx hemm ksur tal-prinċipju 
tat-trattament indaqs fuq il-post tax-
xogħol.

Or. en

Emenda 189
Martin Kastler
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Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Artikolu 16(1) u (2) m’għandux 
japplika fil-każ tas-setturi li b’mod 
predominamenti ma joperawx fuq bażi 
stazzjonarja, inklużi l-attivitajiet 
ekonomiċi relatati skont il-kodiċi ta’ 
NACE. L-imsieħba soċjali għandhom 
japplikaw u jirregolaw l-eżenzjonijiet fil-
qafas tad-djalogu soċjali.

Or. de

Emenda 190
Martin Kastler

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-perjodu massimu tal-permess tar-
residenza għandu jkun limitat għal mhux 
iktar minn tliet snin għal diretturi u 
speċjalisti u sena għal apprendisti gradwati.

3. Il-perjodu massimu tal-permess tar-
residenza għandu jkun limitat għal mhux 
iktar minn tliet snin għal diretturi u 
speċjalisti u sena għal apprendisti gradwati.
Fil-każ tal-maniġers biss, id-dewmien tat-
trasferiment jista’ jiġi estiż b’mhux aktar 
minn sena.

Or. de

Emenda 191
Elisabeth Schroedter

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-prinċipju tal-Istat Membru ospitanti 
li jiddikjara li l-kundizzjonijiet fuq il-post 
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tax-xogħol jeħtieġ li jiġu rrispettati 
għandu jiġi salvagwardat ukoll fil-kuntest 
tal-mobbiltà tal-ħaddiema bi trasferiment 
Intrazjendali bejn l-Istati Membri.

Or. en


