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Emenda 34
Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Kunsiderazzjoni 5 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 35
Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Kunsiderazzjoni 5 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Nru 97 
dwar “Il-Migrazzjoni għall-Impjieg” tal-
Organizzazzjoni Internazzjonali tax-
Xogħol (ILO), 

Or. en

Emenda 36
Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Kunsiderazzjoni 5 c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Nru 
143 tal-ILO dwar “Il-Ħaddiema 
Migranti”, 

Or. en
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Emenda 37
Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Kunsiderazzjoni 5 d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Nru 
102 tal-ILO dwar “ Is-Sigurtà Soċjali 
(Standards Minimi)”, 

Or. en

Emenda 38
Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Kunsiderazzjoni 5 e (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Nru 
118 tal-ILO dwar “It-Trattament Ugwali 
(Sigurtà Soċjali)”, 

Or. en

Emenda 39
Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Kunsiderazzjoni 5 f (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Nru 
111 tal-ILO dwar “Id-Diskriminazzjoni 
(Impjiegi u Xogħol)”, 

Or. en
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Emenda 40
Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Kunsiderazzjoni 5 g (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni 
Nru 86 tal-ILO dwar “Il-Migrazzjoni 
għall-Impjieg”, 

Or. en

Emenda 41
Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Kunsiderazzjoni 5 h (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni 
Nru 151 tal-ILO dwar “Il-Ħaddiema 
Migranti”, 

Or. en

Emenda 42
Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Kunsiderazzjoni 5 i (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Nru 98 
tal-ILO dwar “Id-Dritt li l-ħaddiema 
jorganizzaw ruħhom u jinnegozjaw b’mod 
kollettiv”, 

Or. en
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Emenda 43
Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Din id-Direttiva għandha tiġi applikata 
mingħajr ħsara għall-prinċipju ta' 
preferenza tal-UE fir-rigward ta' aċċess 
għas-suq tax-xogħol tal-Istati Membri kif 
espress fid-dispożizzjonijiet relevanti tal-
Atti ta' Adeżjoni.

(7) Din id-Direttiva għandha tiġi applikata 
mingħajr ħsara għall-prinċipju ta’
preferenza tal-UE fir-rigward ta’ aċċess 
għas-suq tax-xogħol tal-Istati Membri kif 
espress fid-dispożizzjonijiet relevanti tal-
Atti ta’ Adeżjoni. Dan minkejja, li l-
prinċipju għandu jintuża biex jitbiegħdu 
mill-prinċipju tal-istess paga għall-istess 
xogħol, kemm rigward il-ħaddiema mill-
Istati Membri kif ukoll rigward iċ-
ċittadini ta’ pajjiżi terzi. 

Or. en

Emenda 44
Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Premessa 7 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Din id-Direttiva għandha tistabbilixxi 
kundizzjonijiet u drittijiet ta’ ħaddiema 
staġonali ċittadini ta’ pajjiż terz b’rispett 
sħiħ għall-konvenzjonijiet relevanti tal-
ILO. 

Or. en

Emenda 45
Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Premessa 9
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Din id-Direttiva m'għandhiex 
taffettwa l-kundizzjonijiet tal-provvista ta' 
servizzi fil-qafas tal-Artikolu 56 tat-
TFUE. B'mod partikolari, din id-Direttiva 
m’għandhiex taffettwa t-termini u l-
kundizzjonijiet ta’ impjieg li, skont id-
Direttiva 96/71/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ 
Diċembru 1996 dwar l-allokazzjoni ta’ 
ħaddiema fil-qafas tal-provvista ta’ 
servizzi1, tapplika għal ħaddiema 
mibgħuta minn impriżi stabbiliti ġewwa 
Stat Membru biex jipprovdu servizz fit-
territorju ta’ Stat Membru ieħor.

imħassra

__________________
8. OJ L 18, 21.1.1997, p. 1.

Or. en

Emenda 46
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Din id-Direttiva m'għandhiex taffettwa 
l-kundizzjonijiet tal-provvista ta' servizzi 
fil-qafas tal-Artikolu 56 tat-TFUE. B'mod 
partikolari, din id-Direttiva m’għandhiex 
taffettwa t-termini u l-kundizzjonijiet ta’ 
impjieg li, skont id-Direttiva 96/71/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 
ta’ Diċembru 1996 dwar l-allokazzjoni ta’ 
ħaddiema fil-qafas tal-provvista ta’ 
servizzi2, tapplika għal ħaddiema 
mibgħuta minn impriżi stabbiliti ġewwa 
Stat Membru biex jipprovdu servizz fit-

(9) Din id-Direttiva m’għandhiex taffettwa 
l-kundizzjonijiet tal-provvista ta’ servizzi 
fil-qafas tal-Artikolu 56 tat-TFUE.

                                               
1 ĠU L 18, 21.1.1997, p. 1.
2 ĠU L 18, 21.1.1997, p. 1.
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territorju ta’ Stat Membru ieħor.

Or. de

Emenda 47
Licia Ronzulli

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-attivitajiet li jiddependu fuq il-
mogħdija tal-istaġuni jinstabu tipikament 
f'setturi bħall-agrikoltura, matul il-perjodu 
tat-tħawwil jew tal-ħsad, jew bħat-turiżmu, 
matul il-perjodu tal-vaganzi.

(10) L-attivitajiet li jiddependu fuq il-
mogħdija tal-istaġuni jinstabu tipikament 
f’setturi bħall-agrikoltura, matul il-perjodu 
tat-tħawwil jew tal-ħsad, jew bħat-turiżmu.

Or. it

Emenda 48
Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-attivitajiet li jiddependu fuq il-
mogħdija tal-istaġuni jinstabu tipikament 
f'setturi bħall-agrikoltura, matul il-perjodu 
tat-tħawwil jew tal-ħsad, jew bħat-turiżmu, 
matul il-perjodu tal-vaganzi.

(10) L-attivitajiet li jiddependu fuq il-
mogħdija tal-istaġuni jinstabu tipikament 
f’setturi bħall-agrikoltura u l-ortikoltura,
matul il-perjodu tat-tħawwil jew tal-ħsad, 
jew bħat-turiżmu, matul il-perjodu tal-
vaganzi.

Or. en

Emenda 49
Georges Bach

Proposta għal direttiva
Premessa 10
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-attivitajiet li jiddependu fuq il-
mogħdija tal-istaġuni jinstabu tipikament 
f'setturi bħall-agrikoltura, matul il-perjodu 
tat-tħawwil jew tal-ħsad, jew bħat-turiżmu, 
matul il-perjodu tal-vaganzi.

(10) L-attivitajiet li jiddependu fuq il-
mogħdija tal-istaġuni jinstabu tipikament 
f'setturi bħall-agrikoltura, il-vitikultura u l-
ortikultura, matul il-perjodu tat-tħawwil 
jew tal-ħsad, jew bħat-turiżmu, matul il-
perjodu tal-vaganzi.

Or. de

Emenda 50
Rovana Plumb

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-attivitajiet li jiddependu fuq il-
mogħdija tal-istaġuni jinstabu tipikament 
f'setturi bħall-agrikoltura, matul il-perjodu 
tat-tħawwil jew tal-ħsad, jew bħat-turiżmu, 
matul il-perjodu tal-vaganzi.

(10) L-attivitajiet li jiddependu fuq il-
mogħdija tal-istaġuni jinstabu tipikament 
f’setturi bħall-agrikoltura (b’mod 
partikolari s-setturi taż-żootekniċi u tal-
pjanti u tal-fjuri), matul il-perjodu tat-
tħawwil jew tal-ħsad, bħat-turiżmu, jew 
tal-kostruzzjoni fuq skala kbira 
(b’referenza speċjali għal siti u xogħlijiet 
ta’ inġinerija ċivili) matul il-perjodu tal-
vaganzi.

Or. en

Emenda 51
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-attivitajiet li jiddependu fuq il-
mogħdija tal-istaġuni jinstabu tipikament 
f'setturi bħall-agrikoltura, matul il-perjodu 

(10) L-attivitajiet li jiddependu fuq il-
mogħdija tal-istaġuni jinstabu tipikament 
f'setturi bħall-agrikoltura u l-ortikultura, 
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tat-tħawwil jew tal-ħsad, jew bħat-turiżmu, 
matul il-perjodu tal-vaganzi.

matul il-perjodu tat-tħawwil jew tal-ħsad, 
jew bħat-turiżmu, matul il-perjodu tal-
vaganzi. L-Istati Membri huma ħielsa li 
jindikaw setturi oħra soġġetti għall-
istaġonalità.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-istaġonalità tiddependi fuq tal-kundizzjonijiet ekonomiċi u ġeografiċi prevalenti f’kull 
wieħed mill-Istati Membri.

Emenda 52
Juozas Imbrasas

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Għandu jkun biss possibbli li wieħed 
japplika għall-ammissjoni bħala ħaddiem 
staġonali waqt li l-applikant jkun qed 
joqgħod barra mit-territorju tal-Istati 
Membri.

(11) L-applikazzjoni għandha tkun 
ikkunsidrata u eżaminata biss jekk iċ-
ċittadin tal-pajjiż terz jkun qed joqgħod 
barra mit-territorju tal-Istat Membru fejn 
qed ifittex li jidħol. 

Or. lt

Emenda 53
Mara Bizzotto

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Id-Direttiva m'għandhiex taffettwa, 
fejn jingħataw, id-drittijiet ta' ċittadini ta' 
pajjiżi terzi li jkunu diġà fuq permanenza 
legali fi Stat Membru għal raġunijiet ta' 
xogħol.

(12) Id-Direttiva għandha tistabbilixxi d-
drittijiet u l-obbligi ta’ dawk li jħaddmu 
fir-rigward ta’ ħaddiema staġonali 
ċittadini ta’ pajjiżi terzi, li jesiġu lil min 
iħaddem biex jikkonforma kemm mal-liġi 
tal-UE kif ukoll ma’ dik tal-Istati Membri 
fil-qasam tas-saħħa u s-sikurezza fuq il-
post tax-xogħol, mingħajr ebda deroga; 
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barra minn hekk, id-Direttiva 
m’għandhiex taffettwa, fejn jingħataw, id-
drittijiet ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jkunu 
diġà fuq permanenza legali fi Stat Membru 
għal raġunijiet ta’ xogħol.

Or. it

Emenda 54
Georges Bach

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Id-Direttiva għandha tistipula sistema 
ta' dħul flessibbli bbażata fuq id-domanda 
u fuq il-kriterji oġġettivi, bħal pereżempju 
kuntratt validu tax-xogħol jew offerta 
vinkolanti ta' impjieg li tispeċifika l-livell 
ta' remunerazzjoni applikabbli għall-
ħaddiema staġonali fis-settur ikkonċernat.

(13) Id-Direttiva għandha tistipula sistema 
ta’ dħul flessibbli bbażata fuq id-domanda 
u fuq il-kriterji oġġettivi, bħal pereżempju 
kuntratt validu tax-xogħol jew offerta 
vinkolanti ta’ impjieg.

Or. de

Emenda 55
Mara Bizzotto

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Id-Direttiva għandha tistipula sistema 
ta' dħul flessibbli bbażata fuq id-domanda 
u fuq il-kriterji oġġettivi, bħal pereżempju 
kuntratt validu tax-xogħol jew offerta 
vinkolanti ta' impjieg li tispeċifika l-livell 
ta' remunerazzjoni applikabbli għall-
ħaddiema staġonali fis-settur ikkonċernat.

(13) Id-Direttiva għandha tistabbilixxi 
sistema ta’ dħul trasparenti u rigoruża 
bbażata fuq id-domanda tas-suq u kriterji 
oġġettivi, bħall-eżistenza ta’ kuntratt validu 
tax-xogħol jew offerta vinkolanti ta’ 
impjieg li tispeċifika l-livell ta’
remunerazzjoni applikabbli għall-ħaddiema 
staġonali fis-settur ikkonċernat, li jrid ikun 
għoli biżżejjed biex jiġi assigurat li l-
qagħda temporanja tagħhom tkun skont 
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il-liġi u konsistenti mar-rekwiżiti tas-
sigurtà soċjali. 

Or. it

Emenda 56
Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Id-Direttiva għandha tistipula sistema 
ta' dħul flessibbli bbażata fuq id-domanda 
u fuq il-kriterji oġġettivi, bħal pereżempju 
kuntratt validu tax-xogħol jew offerta 
vinkolanti ta' impjieg li tispeċifika l-livell 
ta' remunerazzjoni applikabbli għall-
ħaddiema staġonali fis-settur ikkonċernat.

(13) Id-Direttiva għandha tistipula sistema 
ta’ dħul flessibbli bbażata fuq id-domanda 
u fuq il-kriterji oġġettivi, bħal pereżempju 
kuntratt validu tax-xogħol jew offerta 
vinkolanti ta’ impjieg li tispeċifika, skont 
id-dispożizzjonijiet nazzjonali jew il-
ftehimiet kollettivi l-livell ta' 
remunerazzjoni u l-kundizzjonijiet tax-
xogħol sekondarji applikabbli għall-
ħaddiema staġonali fis-settur ikkonċernat.

Or. nl

Emenda 57
Philippe Boulland

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Id-Direttiva għandha tistipula sistema 
ta' dħul flessibbli bbażata fuq id-domanda 
u fuq il-kriterji oġġettivi, bħal pereżempju 
kuntratt validu tax-xogħol jew offerta 
vinkolanti ta' impjieg li tispeċifika l-livell 
ta' remunerazzjoni applikabbli għall-
ħaddiema staġonali fis-settur ikkonċernat.

(13) Id-Direttiva għandha tistipula sistema 
ta’ dħul flessibbli bbażata fuq id-domanda 
u fuq il-kriterji oġġettivi, bħal pereżempju 
kuntratt validu tax-xogħol jew offerta 
vinkolanti ta’ impjieg li tispeċifika l-livell 
ta’ remunerazzjoni applikabbli għall-
ħaddiema staġonali fis-settur ikkonċernat; 
għandha tiġi ffissata wkoll durata 
massima għal impjiegi staġonali. 
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Or. fr

Emenda 58
Mara Bizzotto

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) L-Istati Membri għandhom ikollhom 
il-possibbiltà li jagħmlu test li juri li 
kariga ma tistax tiġi okkupata minn ġewwa 
s-suq domestiku tax-xogħol.

(14) L-Istati Membri għandhom juru li l-
karigi ma jistgħux jiġu okkupati minn 
ġewwa s-suq tax-xogħol tagħhom ħlief 
minn ħaddiema staġonali ċittadini ta’ 
pajjiżi terzi.

Or. it

Emenda 59
Kinga Göncz, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) L-Istati Membri għandhom ikollhom 
il-possibbiltà li jagħmlu test li juri li kariga 
ma tistax tiġi okkupata minn ġewwa s-suq 
domestiku tax-xogħol.

(14) Ukoll bħala konsegwenza tal-kriżi, ir-
rata għolja tal-qgħad u n-numru kbir ta’ 
persuni qiegħda għal żmien twil li jgħixu 
fl-UE, li għalihom ix-xogħol staġonali 
huwa ta’ spiss għodda importanti biex 
itaffu d-diffikultajiet finanzjarji, l-Istati
Membri għandhom ikollhom il-possibbiltà 
li jagħmlu test kull sena li juri li kariga ma 
tistax tiġi okkupata minn ġewwa s-suq 
domestiku tax-xogħol u s-suq tax-xogħol 
tal-Unjoni. 

Or. en

Emenda 60
Heinz K. Becker
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Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) It-tul ta' żmien tal-permanenza għandu 
jkun limitat għal perjodu massimu f'kull 
sena kalendarja li, flimkien mad-
definizzjoni tax-xogħol staġonali, għandu 
jiżgura li x-xogħol huwa ġenwinament ta' 
natura staġonali. Għandha ssir 
dispożizzjoni li f'dak it-tul ta' żmien 
massimu tal-permanenza, ikun possibbli li 
l-kuntratt jiġi estiż jew li jinbidel min 
jimpjega. Dan għandu jservi biex jitnaqqsu 
r-riskji ta' abbużi li l-ħaddiema staġonali 
jistgħu jaffaċċjaw jekk ikunu marbutin ma' 
persuna waħda li timpjega u fl-istess ħin 
biex jipprovdi għal reazzjoni flessibbli għal 
ħtiġijiet reali ta' forza tax-xogħol ta' min 
iħaddem.

(16) It-tul ta’ żmien tal-permanenza 
għandu jkun limitat mill-Istati Membri, 
skont il-ħtiġijiet tagħhom, għal perjodu 
massimu fi kwalunkwe sena, filwaqt li 
jippreservaw in-natura staġonali tax-
xogħol. Għandha ssir dispożizzjoni li f’dak 
it-tul ta’ żmien massimu tal-permanenza, 
ikun possibbli li l-kuntratt jiġi estiż jew li 
jinbidel min jimpjega. Dan għandu jservi 
biex jitnaqqsu r-riskji ta’ abbużi li l-
ħaddiema staġonali jistgħu jaffaċċjaw jekk 
ikunu marbutin ma’ persuna waħda li 
timpjega u fl-istess ħin biex jipprovdi għal 
reazzjoni flessibbli għal ħtiġijiet reali ta’ 
forza tax-xogħol ta’ min iħaddem.

Or. de

Emenda 61
Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) It-tul ta' żmien tal-permanenza għandu 
jkun limitat għal perjodu massimu f'kull 
sena kalendarja li, flimkien mad-
definizzjoni tax-xogħol staġonali, għandu 
jiżgura li x-xogħol huwa ġenwinament ta' 
natura staġonali. Għandha ssir 
dispożizzjoni li f'dak it-tul ta' żmien 
massimu tal-permanenza, ikun possibbli li 
l-kuntratt jiġi estiż jew li jinbidel min 
jimpjega. Dan għandu jservi biex jitnaqqsu 
r-riskji ta' abbużi li l-ħaddiema staġonali 
jistgħu jaffaċċjaw jekk ikunu marbutin ma' 
persuna waħda li timpjega u fl-istess ħin 
biex jipprovdi għal reazzjoni flessibbli għal 

(16) It-tul ta’ żmien tal-permanenza 
għandu jkun limitat għal perjodu massimu
f’kull sena li, flimkien mad-definizzjoni 
tax-xogħol staġonali, għandu jiżgura li x-
xogħol huwa ġenwinament ta’ natura 
staġonali. Għandha ssir dispożizzjoni li 
f’dak it-tul ta’ żmien massimu tal-
permanenza, ikun possibbli li l-kuntratt jiġi 
estiż jew li jinbidel min jimpjega. Dan 
għandu jservi biex jitnaqqsu r-riskji ta’
abbużi li l-ħaddiema staġonali jistgħu 
jaffaċċjaw jekk ikunu marbutin ma’
persuna waħda li timpjega u fl-istess ħin 
biex jipprovdi għal reazzjoni flessibbli għal 
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ħtiġijiet reali ta' forza tax-xogħol ta' min 
iħaddem.

ħtiġijiet reali ta’ forza tax-xogħol ta’ min 
iħaddem.

Or. en

Emenda 62
Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Sabiex jiġi żgurat li l-ħaddiema 
staġonali jkollhom akkomodazzjoni xierqa 
matul il-permanenza tagħhom, bi prezz 
raġonevoli, għandha ssir dispożizzjoni li 
tirrikjedi li min iħaddem għandu jagħti l-
evidenza tal-akkomodazzjoni pprovduta
minnu jew minn partijiet terzi.

(19) Sabiex jiġi żgurat li l-ħaddiema 
staġonali jkollhom akkomodazzjoni xierqa 
matul il-permanenza tagħhom, bi prezz 
raġonevoli, għandha ssir dispożizzjoni li 
tirrikjedi li min iħaddem għandu jagħti l-
evidenza tal-akkomodazzjoni pprovduta
huma stess jew minn partijiet terzi.

Or. nl

Emenda 63
Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Sabiex jiġi żgurat li l-ħaddiema 
staġonali jkollhom akkomodazzjoni xierqa 
matul il-permanenza tagħhom, bi prezz 
raġonevoli, għandha ssir dispożizzjoni li 
tirrikjedi li min iħaddem għandu jagħti l-
evidenza tal-akkomodazzjoni pprovduta 
minnu jew minn partijiet terzi.

(19) Sabiex jiġi żgurat li l-ħaddiema 
staġonali jkollhom akkomodazzjoni xierqa 
matul il-permanenza tagħhom, bi prezz 
raġonevoli, u li jirċievu trattament ugwali 
bħaċ-ċittadini u jgawdu livell ta’ għajxien 
deċenti, għandha ssir dispożizzjoni li 
tirrikjedi li min iħaddem għandu jagħti l-
evidenza tal-akkomodazzjoni pprovduta 
minnu jew minn partijiet terzi. Hemm 
bżonn tiġi assigurata t-trasparenza 
rigward il-prezz tal-akkomodazzjoni li 
m’għandhiex titnaqqas awtomatikament 
mill-paga. 
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Or. en

Emenda 64
Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Meta tiġi kkunsidrata s-sitwazzjoni 
partikolarment vulnerabbli tal-ħaddiema 
staġonali minn pajjiżi terzi u n-natura 
temporanja tal-kompitu tagħhom, ikun 
hemm il-ħtieġa li jiġu definiti b'mod ċar il-
kundizzjonijiet tax-xogħol applikabbli 
għal tali ħaddiema sabiex tiġi żgurata ċ-
ċertezza legali billi jiġu indikati dawn il-
kundizzjonijiet għall-istrumenti li 
ġeneralment ikunu vinkolanti li jipprovdu
protezzjoni effettiva tad-drittijiet tal-
ħaddiema staġonali minn pajjiżi terzi, bħal 
liġi jew ftehimiet kollettivi applikabbli 
b'mod universali.

(20) Meta tiġi kkunsidrata s-sitwazzjoni 
partikolarment vulnerabbli tal-ħaddiema 
staġonali minn pajjiżi terzi u n-natura 
temporanja tal-kompitu tagħhom, ikun 
hemm il-ħtieġa li tiġi provduta protezzjoni 
effettiva tad-drittijiet tal-ħaddiema 
staġonali minn pajjiżi terzi, biex 
jiċċekkjaw regolarment humiex konformi 
u biex jiġi ggarantit bis-sħiħ ir-rispett 
għall-prinċipju tat-trattament ugwali mal-
ħaddiema ċittadini tal-Istat Membru 
ospitanti. 

Or. en

Emenda 65
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Meta tiġi kkunsidrata s-sitwazzjoni 
partikolarment vulnerabbli tal-ħaddiema 
staġonali minn pajjiżi terzi u n-natura 
temporanja tal-kompitu tagħhom, ikun 
hemm il-ħtieġa li jiġu definiti b'mod ċar il-
kundizzjonijiet tax-xogħol applikabbli 
għal tali ħaddiema sabiex tiġi żgurata ċ-
ċertezza legali billi jiġu indikati dawn il-
kundizzjonijiet għall-istrumenti li 
ġeneralment ikunu vinkolanti li jipprovdu 

(20) Meta tiġi kkunsidrata s-sitwazzjoni 
partikolarment vulnerabbli tal-ħaddiema 
staġonali minn pajjiżi terzi u n-natura 
temporanja tal-kompitu tagħhom, ikun 
hemm il-ħtieġa għal sforzi speċjali mill-
partijiet interessati kollha fil-ġlieda 
kontra l-forom kollha ta’ 
diskriminazzjoni. Għaldaqstant, jeħtieġ 
jitqies il-prinċipju tat-trattament ugwali, 
b’mod partikolari rigward il-pagi, jiġifieri 
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protezzjoni effettiva tad-drittijiet tal-
ħaddiema staġonali minn pajjiżi terzi, 
bħal liġi jew ftehimiet kollettivi 
applikabbli b'mod universali.

billi jiġu applikati l-ftehimiet kollettivi u 
arranġamenti oħra dwar il-kundizzjonijiet 
tax-xogħol li kienu konklużi fil-livelli 
kollha possibbli jew li għalihom hemm 
dispożizzjoni statutorja. 

Or. de

Emenda 66
Jutta Steinruck

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Meta tiġi kkunsidrata s-sitwazzjoni 
partikolarment vulnerabbli tal-ħaddiema 
staġonali minn pajjiżi terzi u n-natura 
temporanja tal-kompitu tagħhom, ikun 
hemm il-ħtieġa li jiġu definiti b'mod ċar il-
kundizzjonijiet tax-xogħol applikabbli 
għal tali ħaddiema sabiex tiġi żgurata ċ-
ċertezza legali billi jiġu indikati dawn il-
kundizzjonijiet għall-istrumenti li 
ġeneralment ikunu vinkolanti li jipprovdu
protezzjoni effettiva tad-drittijiet tal-
ħaddiema staġonali minn pajjiżi terzi, bħal 
liġi jew ftehimiet kollettivi applikabbli 
b'mod universali.

(20) Meta tiġi kkunsidrata s-sitwazzjoni 
partikolarment vulnerabbli tal-ħaddiema 
staġonali minn pajjiżi terzi u n-natura 
temporanja tal-kompitu tagħhom, ikun 
hemm il-ħtieġa li tiġi provduta protezzjoni 
effettiva tad-drittijiet tal-ħaddiema 
staġonali minn pajjiżi terzi u biex jiġi 
ggarantit bis-sħiħ ir-rispett għall-
prinċipju tat-trattament ugwali mal-
ħaddiema ċittadini tal-Istat Membru 
ospitanti, sabiex jiġi ggarantit il-prinċipju 
tal-istess paga għall-istess xogħol fl-istess 
post. 

Or. de

Emenda 67
Mara Bizzotto

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Meta tiġi kkunsidrata s-sitwazzjoni 
partikolarment vulnerabbli tal-ħaddiema 
staġonali minn pajjiżi terzi u n-natura 

(20) Meta tiġi kkunsidrata s-sitwazzjoni
speċifika tal-ħaddiema staġonali minn 
pajjiżi terzi u n-natura temporanja tal-
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temporanja tal-kompitu tagħhom, ikun 
hemm il-ħtieġa li jiġu definiti b'mod ċar il-
kundizzjonijiet tax-xogħol applikabbli 
għal tali ħaddiema sabiex tiġi żgurata ċ-
ċertezza legali billi jiġu indikati dawn il-
kundizzjonijiet għall-istrumenti li 
ġeneralment ikunu vinkolanti li jipprovdu 
protezzjoni effettiva tad-drittijiet tal-
ħaddiema staġonali minn pajjiżi terzi, bħal 
liġi jew ftehimiet kollettivi applikabbli 
b'mod universali.

kompitu tagħhom, ikun hemm il-ħtieġa li 
jiġu definiti b’mod ċar id-drittijiet u l-
obbligi ta’ tali ħaddiema billi jiġu indikati 
dawn il-kundizzjonijiet għall-istrumenti li 
jipprovdu protezzjoni effettiva tad-drittijiet
kemm tal-ħaddiema staġonali minn pajjiżi 
terzi kif ukoll ta’ min iħaddem.

Or. it

Emenda 68
Evelyn Regner

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Meta tiġi kkunsidrata s-sitwazzjoni 
partikolarment vulnerabbli tal-ħaddiema 
staġonali minn pajjiżi terzi u n-natura 
temporanja tal-kompitu tagħhom, ikun 
hemm il-ħtieġa li jiġu definiti b'mod ċar il-
kundizzjonijiet tax-xogħol applikabbli għal 
tali ħaddiema sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza 
legali billi jiġu indikati dawn il-
kundizzjonijiet għall-istrumenti li 
ġeneralment ikunu vinkolanti li jipprovdu 
protezzjoni effettiva tad-drittijiet tal-
ħaddiema staġonali minn pajjiżi terzi, bħal 
liġi jew ftehimiet kollettivi applikabbli 
b'mod universali.

(20) Meta tiġi kkunsidrata s-sitwazzjoni 
partikolarment vulnerabbli tal-ħaddiema 
staġonali minn pajjiżi terzi u n-natura 
temporanja tal-kompitu tagħhom, ikun 
hemm il-ħtieġa li jiġu definiti b’mod ċar il-
kundizzjonijiet tax-xogħol applikabbli għal 
tali ħaddiema sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza 
legali billi jiġu indikati dawn il-
kundizzjonijiet għall-istrumenti li 
ġeneralment ikunu vinkolanti li jipprovdu 
protezzjoni effettiva tad-drittijiet tal-
ħaddiema staġonali minn pajjiżi terzi u 
jżommu mal-prinċipju tal-istess paga 
għall-istess xogħol fl-istess post, bħal liġi 
jew ftehimiet kollettivi applikabbli b'mod 
universali.

Or. de

Emenda 69
Philippe Boulland



AM\871580MT.doc 19/70 PE467.317v01-00

MT

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Meta tiġi kkunsidrata s-sitwazzjoni 
partikolarment vulnerabbli tal-ħaddiema 
staġonali minn pajjiżi terzi u n-natura 
temporanja tal-kompitu tagħhom, ikun 
hemm il-ħtieġa li jiġu definiti b'mod ċar il-
kundizzjonijiet tax-xogħol applikabbli għal 
tali ħaddiema sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza 
legali billi jiġu indikati dawn il-
kundizzjonijiet għall-istrumenti li 
ġeneralment ikunu vinkolanti li jipprovdu 
protezzjoni effettiva tad-drittijiet tal-
ħaddiema staġonali minn pajjiżi terzi, bħal 
liġi jew ftehimiet kollettivi applikabbli 
b'mod universali.

(20) Meta tiġi kkunsidrata s-sitwazzjoni 
partikolarment vulnerabbli tal-ħaddiema 
staġonali minn pajjiżi terzi u n-natura 
temporanja tal-kompitu tagħhom, ikun 
hemm il-ħtieġa li jiġu definiti b’mod ċar il-
kundizzjonijiet tax-xogħol applikabbli għal 
tali ħaddiema sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza 
legali billi jiġu indikati dawn il-
kundizzjonijiet għall-istrumenti li 
ġeneralment ikunu vinkolanti li jipprovdu 
protezzjoni effettiva, b’mod partikolari l-
ħarsien soċjali, tad-drittijiet tal-ħaddiema 
staġonali minn pajjiżi terzi, bħal liġi jew 
ftehimiet kollettivi applikabbli b'mod 
universali.

Or. fr

Emenda 70
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Fin-nuqqas ta' sistema li tiddikjara l-
ftehimiet kollettivi ta' applikazzjoni 
universali, l-Istati Membri jistgħu 
jibbażaw lilhom nfushom fuq ftehimiet 
kollettivi li huma applikabbli b'mod 
ġenerali għall-impriżi kollha simili fiż-
żona ġeografika u fil-professjoni jew fl-
industrija kkonċernati, u/jew fuq ftehimiet 
kollettivi li ġew konklużi mill-
organizzazzjonijiet l-aktar rappreżentattivi 
ta' min iħaddem u tal-ħaddiema fuq pjan 
nazzjonali u li huma applikati mat-
territorju nazzjonali kollu.

(21) Biex jiġi ggarantit il-prinċipju tat-
trattament ugwali bejn il-ħaddiema tal-
Unjoni Ewropea u l-ħaddiema staġonali 
ċittadini ta’ pajjiżi terzi, ftehimiet
kollettivi ta’ kwalunkwe tip li ġew 
konklużi f’kull livell, inkluż fil-livell ta’ 
kumpanija, u huma applikabbli għar-
relazzjoni tal-impjieg, għandhom 
japplikaw għall-ħaddiema staġonali 
ċittadini ta’ pajjiżi terzi. 

Or. de



PE467.317v01-00 20/70 AM\871580MT.doc

MT

Emenda 71
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Fin-nuqqas ta' sistema li tiddikjara l-
ftehimiet kollettivi ta' applikazzjoni 
universali, l-Istati Membri jistgħu 
jibbażaw lilhom nfushom fuq ftehimiet 
kollettivi li huma applikabbli b'mod 
ġenerali għall-impriżi kollha simili fiż-
żona ġeografika u fil-professjoni jew fl-
industrija kkonċernati, u/jew fuq ftehimiet 
kollettivi li ġew konklużi mill-
organizzazzjonijiet l-aktar rappreżentattivi 
ta' min iħaddem u tal-ħaddiema fuq pjan 
nazzjonali u li huma applikati mat-
territorju nazzjonali kollu.

(21) Flimkien mad-dispożizzjonijiet 
leġiżlattivi, amministrattivi u regolatorji 
applikabbli għall-ħaddiema ċittadini tal-
Istat Membru ospitanti, deċiżjonijiet ta’ 
arbitraġġ u ftehimiet kollettivi u kuntratti 
konklużi fi kwalunkwe livell, skont il-liġi 
u l-prattika nazzjonali tal-Istat Membru 
ospitanti, għandhom japplikaw ukoll
għall-ħaddiema staġonali ċittadini ta’ 
pajjiżi terzi bl-istess kundizzjonijiet bħal 
taċ-ċittadini tal-Istat Membru ospitanti. 

Or. it

Emenda 72
Mara Bizzotto

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Fin-nuqqas ta' sistema li tiddikjara l-
ftehimiet kollettivi ta' applikazzjoni 
universali, l-Istati Membri jistgħu jibbażaw 
lilhom nfushom fuq ftehimiet kollettivi li 
huma applikabbli b'mod ġenerali għall-
impriżi kollha simili fiż-żona ġeografika u 
fil-professjoni jew fl-industrija
kkonċernati, u/jew fuq ftehimiet kollettivi 
li ġew konklużi mill-organizzazzjonijiet l-
aktar rappreżentattivi ta' min iħaddem u 
tal-ħaddiema fuq pjan nazzjonali u li 
huma applikati mat-territorju nazzjonali 

(21) Fin-nuqqas ta’ sistema li tiddikjara l-
ftehimiet kollettivi ta’ applikazzjoni 
universali, l-Istati Membri jistgħu jibbażaw 
lilhom nfushom fuq sistema flessibbli ta’ 
negozjar deċentralizzat li tistabbilixxi 
b’mod ċar id-drittijiet u l-obbligi kemm 
tal-ħaddiema staġonali kif ukoll ta’ min 
iħaddem, sabiex tkun aktar faċli biex jiġu 
rikonċiljati l-bżonnijiet taż-żewġ partijiet 
li joriġinaw, inter alia, mid-differenzi 
speċifiċi fost id-diversi professjonijiet jew 
industriji konċernati. 
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kollu.

Or. it

Emenda 73
Raffaele Baldassarre

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Fin-nuqqas ta' sistema li tiddikjara l-
ftehimiet kollettivi ta' applikazzjoni 
universali, l-Istati Membri jistgħu jibbażaw 
lilhom nfushom fuq ftehimiet kollettivi li 
huma applikabbli b'mod ġenerali għall-
impriżi kollha simili fiż-żona ġeografika u 
fil-professjoni jew fl-industrija 
kkonċernati, u/jew fuq ftehimiet kollettivi 
li ġew konklużi mill-organizzazzjonijiet l-
aktar rappreżentattivi ta' min iħaddem u 
tal-ħaddiema fuq pjan nazzjonali u li huma 
applikati mat-territorju nazzjonali kollu.

(21) Fin-nuqqas ta’ sistema li tiddikjara l-
ftehimiet kollettivi ta’ applikazzjoni 
universali, l-Istati Membri jistgħu jibbażaw 
lilhom nfushom fuq ftehimiet kollettivi li 
huma applikabbli b’mod ġenerali għall-
impriżi kollha simili fiż-żona ġeografika u 
fil-professjoni jew fl-industrija 
kkonċernati, u/jew fuq ftehimiet kollettivi 
li ġew konklużi mill-organizzazzjonijiet l-
aktar rappreżentattivi ta’ min iħaddem u 
tal-ħaddiema fuq pjan nazzjonali u li huma 
applikati mat-territorju nazzjonali kollu, 
skont il-liġi u l-prattika nazzjonali. 

Or. it

Emenda 74
Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Il-ħaddiema staġonali minn pajjiżi 
terzi għandhom jingħataw trattament 
ugwali fir-rigward ta' dawk il-fergħat ta' 
sigurtà soċjali elenkati fl-Artikolu 3 tar-
Regolament (KE) Nru 883/04 dwar il-
koordinazzjoni tas-sistemi ta' sigurtà 
soċjali. Din id-Direttiva m’għandhiex 
tagħti aktar drittijiet minn dawk diġà 

imħassra
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pprovduti fil-leġiżlazzjoni eżistenti tal-UE 
fil-qasam tas-sigurtà soċjali għal ċittadini 
ta’ pajjiżi terzi li jkollhom interessi 
transkonfinali bejn l-Istati Membri. Barra 
minn hekk, din id-Direttiva m'għandhiex 
tiggarantixxi drittijiet relatati ma' 
sitwazzjonijiet li huma barra mill-ambitu 
ta' dik il-leġiżlazzjoni tal-UE, bħal 
pereżempju, lil membri tal-familja li 
joqogħdu f'pajjiż terz. Dan mingħajr 
preġudizzju għall-applikazzjoni mhux 
diskriminatorja mill-Istati Membri ta' 
leġiżlazzjoni nazzjonali li tistipula regoli 
de minimis dwar il-kontribuzzjonijiet 
għas-sistemi tal-pensjonijiet.

Or. nl

Emenda 75
Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Il-ħaddiema staġonali minn pajjiżi 
terzi għandhom jingħataw trattament 
ugwali fir-rigward ta' dawk il-fergħat ta' 
sigurtà soċjali elenkati fl-Artikolu 3 tar-
Regolament (KE) Nru 883/04 dwar il-
koordinazzjoni tas-sistemi ta' sigurtà 
soċjali. Din id-Direttiva m’għandhiex 
tagħti aktar drittijiet minn dawk diġà 
pprovduti fil-leġiżlazzjoni eżistenti tal-UE
fil-qasam tas-sigurtà soċjali għal ċittadini 
ta’ pajjiżi terzi li jkollhom interessi 
transkonfinali bejn l-Istati Membri. Barra 
minn hekk, din id-Direttiva m'għandhiex 
tiggarantixxi drittijiet relatati ma' 
sitwazzjonijiet li huma barra mill-ambitu 
ta' dik il-leġiżlazzjoni tal-UE, bħal 
pereżempju, lil membri tal-familja li 
joqogħdu f'pajjiż terz. Dan mingħajr 
preġudizzju għall-applikazzjoni mhux 
diskriminatorja mill-Istati Membri ta' 

(22) Kopertura ta’ sigurtà soċjali 
adegwata għall-ħaddiema staġonali hija 
element ewlieni ta’ din id-Direttiva u hija 
importanti biex jiġi żgurat li l-
kundizzjonijiet tax-xogħol u tal-għajxien,
matul il-permanenza tagħhom, ikunu 
deċenti. Iċ-ċittadini ta’ pajjiż terz 
għandhom jingħataw trattament ugwali. 
Għandha tingħata attenzjoni speċjali lid-
dispożizzjonijiet li jassiguraw it-trattament 
ugwali fil-qasam tas-sigurtà soċjali skont 
il-liġi nazzjonali fir-rigward ta’ dawk il-
fergħat ta’ sigurtà soċjali definiti 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 tas-sigurtà 
soċjali. Bla ħsara għall-ftehimiet bilaterali 
li jipprovdu kopertura aħjar ta’ sigurtà 
soċjali, din id-Direttiva għandha
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leġiżlazzjoni nazzjonali li tistipula regoli 
de minimis dwar il-kontribuzzjonijiet 
għas-sistemi tal-pensjonijiet.

tistabbilixxi mekkaniżmi li jassiguraw 
kopertura effettiva b’sigurtà soċjali matul 
il-permanenza u mekkaniżmi biex jieħdu 
magħhom id-drittijiet akkwistati fejn 
japplika. Dan jista’ jinkludi aġġustamenti
speċjali rigward, inter alia, il-perjodu ta’ 
kwalifika jew ta’ stennija. 
Kwalunkwe restrizzjonijiet għal trattament 
ugwali fil-qasam tas-sigurtà soċjali skont 
din id-Direttiva għandhom ikunu bla ħsara 
għad-drittijiet mogħtija bl-applikazzjoni 
tar-Regolament (UE) Nru 1231/2010 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 
ta’ Novembru 2010 li jestendi r-
Regolament (KE) Nru 883/2004 u r-
Regolament (KE) Nru 987/2009 lil 
ċittadini ta’ pajjiżi terzi li, abbażi taċ-
ċittadinanza tagħhom biss, mhumiex diġà 
koperti b’dawn ir-Regolamenti. 

Or. en

Emenda 76
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Il-ħaddiema staġonali minn pajjiżi 
terzi għandhom jingħataw trattament 
ugwali fir-rigward ta' dawk il-fergħat ta' 
sigurtà soċjali elenkati fl-Artikolu 3 tar-
Regolament (KE) Nru 883/04 dwar il-
koordinazzjoni tas-sistemi ta' sigurtà 
soċjali. Din id-Direttiva m’għandhiex 
tagħti aktar drittijiet minn dawk diġà 
pprovduti fil-leġiżlazzjoni eżistenti tal-UE 
fil-qasam tas-sigurtà soċjali għal ċittadini 
ta’ pajjiżi terzi li jkollhom interessi 
transkonfinali bejn l-Istati Membri. Barra 
minn hekk, din id-Direttiva m'għandhiex 
tiggarantixxi drittijiet relatati ma' 
sitwazzjonijiet li huma barra mill-ambitu 
ta' dik il-leġiżlazzjoni tal-UE, bħal 

(22) Il-ħaddiema staġonali minn pajjiżi 
terzi għandhom jingħataw trattament 
ugwali fir-rigward ta’ dawk il-fergħat ta’
sigurtà soċjali elenkati fl-Artikolu 3 tar-
Regolament (KE) Nru 883/04 dwar il-
koordinazzjoni tas-sistemi ta’ sigurtà 
soċjali. Barra minn hekk, din id-Direttiva 
m’għandhiex tiggarantixxi drittijiet relatati 
ma’ sitwazzjonijiet li huma barra mill-
ambitu ta’ dik il-leġiżlazzjoni tal-UE, bħal 
pereżempju, lil membri tal-familja li 
joqogħdu f’pajjiż terz. Dan mingħajr 
preġudizzju għall-applikazzjoni mhux 
diskriminatorja mill-Istati Membri ta’
leġiżlazzjoni nazzjonali li tistipula regoli 
de minimis dwar il-kontribuzzjonijiet għas-



PE467.317v01-00 24/70 AM\871580MT.doc

MT

pereżempju, lil membri tal-familja li 
joqogħdu f'pajjiż terz. Dan mingħajr 
preġudizzju għall-applikazzjoni mhux 
diskriminatorja mill-Istati Membri ta' 
leġiżlazzjoni nazzjonali li tistipula regoli 
de minimis dwar il-kontribuzzjonijiet għas-
sistemi tal-pensjonijiet.

sistemi tal-pensjonijiet.

Or. de

Emenda 77
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Il-ħaddiema staġonali minn pajjiżi 
terzi għandhom jingħataw trattament 
ugwali fir-rigward ta' dawk il-fergħat ta' 
sigurtà soċjali elenkati fl-Artikolu 3 tar-
Regolament (KE) Nru 883/04 dwar il-
koordinazzjoni tas-sistemi ta' sigurtà 
soċjali. Din id-Direttiva m’għandhiex 
tagħti aktar drittijiet minn dawk diġà 
pprovduti fil-leġiżlazzjoni eżistenti tal-UE 
fil-qasam tas-sigurtà soċjali għal ċittadini 
ta’ pajjiżi terzi li jkollhom interessi 
transkonfinali bejn l-Istati Membri. Barra 
minn hekk, din id-Direttiva m'għandhiex 
tiggarantixxi drittijiet relatati ma' 
sitwazzjonijiet li huma barra mill-ambitu 
ta' dik il-leġiżlazzjoni tal-UE, bħal 
pereżempju, lil membri tal-familja li 
joqogħdu f'pajjiż terz. Dan mingħajr 
preġudizzju għall-applikazzjoni mhux 
diskriminatorja mill-Istati Membri ta' 
leġiżlazzjoni nazzjonali li tistipula regoli 
de minimis dwar il-kontribuzzjonijiet għas-
sistemi tal-pensjonijiet.

(22) Abbażi tal-fergħat ta’ sigurtà soċjali
msemmija 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 ta’ sigurtà 
soċjali, l-Istati Membri għandhom 
jiddefenixxu liema minn dawn il-
benefiċċji jkopru lill-ħaddiema staġonali. 
Din id-Direttiva m’għandhiex tagħti aktar 
drittijiet minn dawk diġà pprovduti fil-
leġiżlazzjoni eżistenti tal-UE fil-qasam tas-
sigurtà soċjali għal ċittadini ta’ pajjiżi terzi 
li jkollhom interessi transkonfinali bejn l-
Istati Membri. Barra minn hekk, din id-
Direttiva m’għandhiex tiggarantixxi 
drittijiet relatati ma’ sitwazzjonijiet li huma 
barra mill-ambitu ta’ dik il-leġiżlazzjoni 
tal-UE, bħal pereżempju, lil membri tal-
familja li joqogħdu f’pajjiż terz. Dan 
mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni 
mhux diskriminatorja mill-Istati Membri 
ta’ leġiżlazzjoni nazzjonali li tistipula 
regoli de minimis dwar il-
kontribuzzjonijiet għas-sistemi tal-
pensjonijiet.

Or. pl
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Ġustifikazzjoni

Il-kwistjoni tas-sigurtà soċjali taqa’ taħt il-kompetenza esklużiva tal-Istati Membri. Barra 
minn hekk, in-natura staġonali tax-xogħol u t-terminu qasir tal-permanenza fi Stat Membru 
partikolari ma jikkostitwix bażi li fuqha l-ħaddiema staġonali jingħataw il-benefiċċji kollha 
tas-sigurtà soċjali li jgawdu ċ-ċittadini ta’ dak il-pajjiż.

Emenda 78
Mara Bizzotto

Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Il-ħaddiema staġonali minn pajjiżi 
terzi għandhom jingħataw trattament 
ugwali fir-rigward ta' dawk il-fergħat ta' 
sigurtà soċjali elenkati fl-Artikolu 3 tar-
Regolament (KE) Nru 883/04 dwar il-
koordinazzjoni tas-sistemi ta' sigurtà 
soċjali. Din id-Direttiva m’għandhiex 
tagħti aktar drittijiet minn dawk diġà 
pprovduti fil-leġiżlazzjoni eżistenti tal-UE 
fil-qasam tas-sigurtà soċjali għal ċittadini 
ta’ pajjiżi terzi li jkollhom interessi 
transkonfinali bejn l-Istati Membri. Barra 
minn hekk, din id-Direttiva m'għandhiex
tiggarantixxi drittijiet relatati ma' 
sitwazzjonijiet li huma barra mill-ambitu 
ta' dik il-leġiżlazzjoni tal-UE, bħal 
pereżempju, lil membri tal-familja li 
joqogħdu f'pajjiż terz. Dan mingħajr 
preġudizzju għall-applikazzjoni mhux 
diskriminatorja mill-Istati Membri ta' 
leġiżlazzjoni nazzjonali li tistipula regoli 
de minimis dwar il-kontribuzzjonijiet għas-
sistemi tal-pensjonijieti.

(22) Il-ħaddiema staġonali minn pajjiżi 
terzi għandhom jingħataw trattament 
ugwali fir-rigward ta’ dawk il-fergħat ta’
sigurtà soċjali elenkati fl-Artikolu 3 tar-
Regolament (KE) Nru 883/04 dwar il-
koordinazzjoni tas-sistemi ta’ sigurtà 
soċjali filwaqt li għandhom jikkonformaw 
ukoll kemm mal-liġi tal-UE kif ukoll ma’ 
dik tal-Istati Membri fil-qasam tas-saħħa 
u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol, 
mingħajr ebda deroga. Din id-Direttiva 
m’għandhiex tagħti aktar drittijiet minn 
dawk diġà pprovduti fil-leġiżlazzjoni 
eżistenti tal-UE fil-qasam tas-sigurtà 
soċjali għal ċittadini ta’ pajjiżi terzi li 
jkollhom interessi transkonfinali bejn l-
Istati Membri. Barra minn hekk, din id-
Direttiva m’għandhiex tiggarantixxi 
drittijiet relatati ma’ sitwazzjonijiet li huma 
barra mill-ambitu ta’ dik il-leġiżlazzjoni 
tal-UE, bħal pereżempju, lil membri tal-
familja li joqogħdu f’pajjiż terz. Dan 
mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni 
mhux diskriminatorja mill-Istati Membri 
ta’ leġiżlazzjoni nazzjonali li tistipula 
regoli de minimis dwar il-
kontribuzzjonijiet għas-sistemi tal-
pensjonijieti.

Or. it
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Emenda 79
Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Premessa 22 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) Biex jiġi assigurat l-infurzar xieraq 
ta’ din id-Direttiva, u b’mod partikolari d-
dispożizzjonijiet rigward drittijiet, 
kundizzjonijiet tax-xogħol u 
akkomodazzjoni, l-Istati Membri 
għandhom jassiguraw li jkun hemm fis-
seħħ mekkaniżmi ta’ kontroll u 
monitoraġġ xieraq u li jsiru spezzjonijiet 
effettivi u adegwati fit-territorju tagħhom.
Bl-għan li tiżdied l-effettività ta’ dawn l-
ispezzjonijiet, l-Istati Membri għandhom 
jassiguraw li l-leġiżlazzjoni nazzjonali 
tagħti poteri u riżorsi adegwati lill-
awtoritajiet kompetenti biex iwettqu l-
ispezzjonijiet; li r-riżultati tal-
ispezzjonijiet preċedenti jinġabru u jiġu 
pproċessati għall-implimentazzjoni 
effettiva ta’ din id-Direttiva; u li jkun 
hemm persunal suffiċjenti disponibbli bil-
ħiliet u l-kwalifiki meħtieġa biex jitwettqu 
l-ispezzjonijiet b’mod effettiv. L-Istati 
Membri għandhom jipprovdu sanzjonijiet 
adegwati, proporzjonati u dissważivi bħal 
penali finanzjarji li jiġu imposti fuq min 
iħaddem fil-każ ta’ nuqqas.

Or. en

Emenda 80
Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Premessa 23
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Sabiex jiġi ffaċilitat l-infurzar, il-
partijiet terzi relevanti indikati bħat-trade 
unions jew assoċjazzjonijiet oħrajn 
għandhom ikunu kapaċi jressqu lmenti 
sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni effettiva 
tad-Direttiva. Dan huwa kkunsidrat 
neċessarju biex jiġu indirizzati 
sitwazzjonijiet fejn il-ħaddiema staġonali 
mhumiex konxji bl-eżistenza tal-
mekkaniżmi tal-infurzar jew joqogħdu lura 
milli jużawhom f'isimhom, għaliex jibżgħu 
mill-konsegwenzi possibbli.

(23) Sabiex jiġi ffaċilitat l-infurzar ta’ din 
id-Direttiva, għandhom jiġu żviluppati 
mekkaniżmi effettivi li permezz tagħhom 
ħaddiema staġonali jkunu jistgħu jressqu 
lmenti direttament jew permezz ta’ 
partijiet terzi relevanti bħat-trade unions 
jew assoċjazzjonijiet oħrajn. Dan huwa 
kkunsidrat neċessarju biex jiġu indirizzati 
sitwazzjonijiet fejn il-ħaddiema staġonali 
mhumiex konxji bl-eżistenza tal-
mekkaniżmi tal-infurzar jew joqogħdu lura 
milli jużawhom f’isimhom, għaliex jibżgħu 
mill-konsegwenzi possibbli. Għandu jkun 
hemm protezzjoni ġudizjarja adegwata 
kontra l-vittimizzazzjoni tal-ħaddiema 
staġonali li tirriżulta minn xi lment li jkun 
sar. L-organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentaw id-drittijiet tal-ħaddiema 
għandu jkollhom aċċess għad-
dokumentazzjoni relevanti u għal kull 
akkomodazzjoni provduta. 

Or. en

Emenda 81
Philippe Boulland

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Sabiex jiġi ffaċilitat l-infurzar, il-
partijiet terzi relevanti indikati bħat-trade 
unions jew assoċjazzjonijiet oħrajn 
għandhom ikunu kapaċi jressqu lmenti 
sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni effettiva 
tad-Direttiva. Dan huwa kkunsidrat 
neċessarju biex jiġu indirizzati 
sitwazzjonijiet fejn il-ħaddiema staġonali 
mhumiex konxji bl-eżistenza tal-
mekkaniżmi tal-infurzar jew joqogħdu lura 
milli jużawhom f'isimhom, għaliex jibżgħu 

(23) Sabiex jiġi ffaċilitat l-infurzar,
għandu jkun hemm rimedju legali effettiv 
għad-disponibbli ta’ ċittadini minn pajjiżi 
terzi, u l-partijiet terzi relevanti indikati 
bħat-trade unions jew assoċjazzjonijiet 
oħrajn għandhom ikunu kapaċi jressqu 
lmenti sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni 
effettiva tad-Direttiva. Dan huwa 
kkunsidrat neċessarju biex jiġu indirizzati 
sitwazzjonijiet fejn il-ħaddiema staġonali 
mhumiex konxji bl-eżistenza tal-
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mill-konsegwenzi possibbli. mekkaniżmi tal-infurzar jew joqogħdu lura 
milli jużawhom f’isimhom, għaliex jibżgħu 
mill-konsegwenzi possibbli.

Or. fr

Emenda 82
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Sabiex jiġi ffaċilitat l-infurzar, il-
partijiet terzi relevanti indikati bħat-trade 
unions jew assoċjazzjonijiet oħrajn 
għandhom ikunu kapaċi jressqu lmenti 
sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni effettiva 
tad-Direttiva. Dan huwa kkunsidrat 
neċessarju biex jiġu indirizzati 
sitwazzjonijiet fejn il-ħaddiema staġonali 
mhumiex konxji bl-eżistenza tal-
mekkaniżmi tal-infurzar jew joqogħdu lura 
milli jużawhom f'isimhom, għaliex jibżgħu 
mill-konsegwenzi possibbli.

(23) Sabiex jiġi ffaċilitat l-infurzar, il-
partijiet terzi relevanti indikati bħat-trade 
unions jew assoċjazzjonijiet oħrajn 
għandhom ikunu kapaċi jressqu lmenti u 
azzjonijiet sabiex tiġi żgurata l-
applikazzjoni effettiva tad-Direttiva. Dan 
huwa kkunsidrat neċessarju biex jiġu 
indirizzati sitwazzjonijiet fejn il-ħaddiema 
staġonali mhumiex konxji bl-eżistenza tal-
mekkaniżmi tal-infurzar jew joqogħdu lura 
milli jużawhom f’isimhom, għaliex jibżgħu 
mill-konsegwenzi possibbli.

Or. de

Emenda 83
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Premessa 23 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) L-Istati Membri jridu jassiguraw li 
jsiru kontrolli xierqa u spezzjonijiet 
effettivi sabiex jiġi ggarantit l-infurzar 
korrett ta’ din id-Direttiva. Għal dak l-
għan, l-Istati Membri jridu jagħtu lill-
awtoritajiet kompetenti biżżejjed poteri u 
riżorsi. Ir-riżultati tal-ispezzjonijiet 
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għandhom jinġabru f’rapport xieraq u 
jservu biex jittejjeb l-infurzar ta’ din id-
Direttiva.  

Or. de

Emenda 84
Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Premessa 23 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) Ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jkunu 
awtorizzati jaħdmu fit-territorji tal-Istati 
Membri huma intitolati għall-istess 
kundizzjonijiet tax-xogħol taċ-ċittadini 
tal-Unjoni. 

Or. en

Emenda 85
Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Premessa 23 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23b) Il-kundizzjonijiet tax-xogħol f’din 
id-Direttiva jridu jinftiehmu li jkopru 
għall-anqas il-paga u s-sensja, is-saħħa u 
s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol, il-ħin 
tax-xogħol u l-lif, il-ħajja tal-familja u dik 
professjonali li jikkunsidraw il-ftehimiet 
kollettivi fis-seħħ. 

Or. en

Emenda 86
Raffaele Baldassarre
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Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva għandha tapplika għaċ-
ċittadini ta' pajjiżi terzi li joqogħdu barra 
mit-territorju tal-Istati Membri u li 
japplikaw biex ikunu ammessi fit-territorju 
ta' Stat Membru għall-iskop ta' impjieg 
bħala ħaddiema staġonali.

1. Din id-Direttiva għandha tapplika għaċ-
ċittadini ta’ pajjiżi terzi li joqogħdu barra 
mit-territorju tal-Istati Membri u li 
japplikaw biex ikunu ammessi fit-territorju 
ta’ Stat Membru għall-iskop ta’ impjieg 
bħala ħaddiema staġonali. L-Istati Membri 
għandhom ukoll jiddefinixxu n-natura u 
l-perjodu tax-xogħol staġonali ġewwa t-
territorju tagħhom. 

Or. it

Emenda 87
Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Din id-Direttiva m'għandhiex tapplika 
għal ċittadini ta' pajjiżi terzi li qed iwettqu 
attivitajiet f'isem impriżi stabbiliti fi Stat 
Membru ieħor fil-qafas ta' provvista ta' 
servizzi skont it-tifsira tal-Artikolu 56 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, inklużi dawk allokati minn 
impriżi stabbiliti fi Stat Membru fil-qafas 
ta' dispożizzjoni ta' servizzi skont id-
Direttiva 96/71/KE.

imħassar

Or. en

Emenda 88
Sari Essayah, Riikka Manner

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

2. Din id-Direttiva m'għandhiex tapplika 
għal ċittadini ta' pajjiżi terzi li qed iwettqu 
attivitajiet f'isem impriżi stabbiliti fi Stat 
Membru ieħor fil-qafas ta' provvista ta' 
servizzi skont it-tifsira tal-Artikolu 56 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, inklużi dawk allokati minn 
impriżi stabbiliti fi Stat Membru fil-qafas 
ta' dispożizzjoni ta' servizzi skont id-
Direttiva 96/71/KE.

2. Din id-Direttiva m’għandhiex tapplika 
għal ħaddiema allokati jew ħaddiema 
temporanji tal-aġenziji. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħaddiema allokati kollha għandhom ikunu esklużi b’mod espliċitu mill-ambitu, mhux biss 
dawk il-ħaddiema allokati li min iħaddimhom ikun stabbilit fi Stat Membru ieħor. Barra minn 
hekk, ħaddiema temporanji tal-aġenziji għandhom jitħallew barra mill-ambitu ta’ din id-
Direttiva. 

Emenda 89
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

Emenda 90
Emilie Turunen

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

2a. Din id-Direttiva għandha tapplika 
għas-setturi tal-agrikoltura, l-ortikoltura 
u t-turiżmu. L-Istati Membri jistgħu 
jiddeċiedu li jestendu l-applikazzjoni 
tagħha għal attivitajiet oħra li jiddependu 
fuq il-mogħdija tal-istaġuni, sakemm l-
imsieħba soċjali ma jikkonkludux ftehim   
li jmur kontra dan bis-saħħa ta’ 
raġunijiet oġġettivi. 

Or. en

Emenda 91
Nadja Hirsch

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) "ħaddiem staġonali" tfisser ċittadin ta' 
pajjiż terz li jżomm domiċilju legali f'pajjiż 
terz iżda li jkun joqgħod temporanjament 
fit-territorju ta' Stat Membru għall-iskop 
ta' impjieg f'settur ta' attività li tiddependi 
mill-mogħdija tal-istaġuni, skont kuntratt 
tax-xogħol wieħed jew aktar b'terminu fiss 
konkluż(i) direttament bejn iċ-ċittadin ta' 
pajjiż terz u min iħaddem stabbilit fi Stat 
Membru;

(b) ‘"ħaddiem staġonali" tfisser ċittadin ta’
pajjiż terz li jżomm domiċilju legali 
f’pajjiż terz iżda li jkun joqgħod 
temporanjament fit-territorju tal-Unjoni 
Ewropea għall-iskop ta’ impjieg f’settur 
ta’ attività li tiddependi mill-mogħdija tal-
istaġuni, skont kuntratt tax-xogħol wieħed 
jew aktar b’terminu fiss konkluż(i) 
direttament bejn iċ-ċittadin ta’ pajjiż terz u 
min iħaddem stabbilit fi Stat Membru;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li min iħaddem jista’ jkollu l-kwartieri ġenerali fi Stat Membru partikolari,ħaddiem
għandu jkollu l-possibilità li jaħdem fi Stat Membru differenti li fih jopera min iħaddem.

Emenda 92
Sergio Gaetano Cofferati, Claude Moraes
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Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) "attività li tiddependi mill-mogħdija tal-
istaġuni" tfisser attività li hija marbuta ma' 
ċertu żmien tas-sena permezz ta' 
avveniment jew ta' serje ta' avvenimenti li 
matulhom il-livelli ta' ħaddiema meħtieġa 
huma ħafna ogħla minn dawk neċessarji 
għall-operazzjonijiet kontinwi tas-soltu;

(c) "attività li tiddependi mill-mogħdija tal-
istaġuni" tfisser attività li hija marbuta ma’
ċertu żmien tas-sena permezz ta’ 
avveniment jew ta’ serje ta’ avvenimenti 
konnessi ma’ kundizzjonijiet staġonali li 
matulhom il-livelli ta’ ħaddiema meħtieġa
huma b’mod regolari u mistennija li 
jkunu ħafna ogħla minn dawk neċessarji 
għall-operazzjonijiet kontinwi tas-soltu;

Or. en

Emenda 93
Nadja Hirsch

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) "permess tax-xogħol staġonali" tfisser 
l-awtorizzazzjoni li tinkludi l-kliem 
"ħaddiem staġonali" li tintitola lid-detentur 
tiegħu li joqgħod u li jaħdem fit-territorju 
ta' Stat Membru skont it-termini ta' din id-
Direttiva;

(d) "permess tax-xogħol staġonali" tfisser 
l-awtorizzazzjoni li tinkludi l-kliem 
"ħaddiem staġonali" li tintitola lid-detentur 
tiegħu li joqgħod u li jaħdem fit-territorju 
tal-Unjoni Ewropea skont it-termini ta' din 
id-Direttiva;

Or. de

Emenda 94
Nadja Hirsch

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) "proċedura unika ta’ applikazzjoni" 
tfisser proċedura li twassal, abbażi ta' 

(e) "proċedura unika ta’ applikazzjoni" 
tfisser proċedura li twassal, abbażi ta' 
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applikazzjoni waħda għall-awtorizzazzjoni 
ta’ residenza u tax-xogħol ta’ ċittadin ta' 
pajjiż terz fit-territorju ta’ Stat Membru, 
għal deċiżjoni dwar l-applikazzjoni;

applikazzjoni waħda għall-awtorizzazzjoni 
ta’ residenza u tax-xogħol ta’ ċittadin ta' 
pajjiż terz fit-territorju tal-Unjoni 
Ewropea, għal deċiżjoni dwar l-
applikazzjoni;

Or. de

Emenda 95
Sari Essayah, Riikka Manner

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) "ftehim kollettiv applikabbli b'mod 
universali" tfisser ftehim kollettiv li 
għandu jkun osservat mill-impriżi kollha 
fiż-żona ġeografika u fil-professjoni jew l-
industrija kkonċernati. Fin-nuqqas ta' 
sistema li tiddikjara li l-ftehimiet kollettivi
huma ta' applikazzjoni universali, l-Istati 
Membri jistgħu, jekk jiddeċiedu hekk, 
jibbażaw lilhom nfushom fuq ftehimiet 
kollettivi li huma applikabbli b'mod 
ġenerali għall-impriżi kollha simili fiż-
żona ġeografika u fil-professjoni jew fl-
industrija kkonċernati, u/jew fuq ftehimiet 
kollettivi li ġew konklużi mill-
organizzazzjonijiet l-aktar rappreżentattivi 
ta' min iħaddem u tal-ħaddiema fuq pjan 
nazzjonali u li huma applikati mat-
territorju nazzjonali kollu.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ftehimiet kollettivi kollha għandhom jiġu applikati ugwalment ukoll għall-ħaddiema 
staġonali minn pajjiżi terzi li jaħdmu fl-UE. Għalhekk m’hemmx bżonn li tiġi inkluża xi 
definizzjoni ta’ ftehim kollettiv applikabbli universalment. 
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Emenda 96
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) "ftehim kollettiv applikabbli b'mod 
universali" tfisser ftehim kollettiv li 
għandu jkun osservat mill-impriżi kollha 
fiż-żona ġeografika u fil-professjoni jew l-
industrija kkonċernati. Fin-nuqqas ta' 
sistema li tiddikjara li l-ftehimiet kollettivi 
huma ta' applikazzjoni universali, l-Istati 
Membri jistgħu, jekk jiddeċiedu hekk, 
jibbażaw lilhom nfushom fuq ftehimiet 
kollettivi li huma applikabbli b'mod 
ġenerali għall-impriżi kollha simili fiż-
żona ġeografika u fil-professjoni jew fl-
industrija kkonċernati, u/jew fuq ftehimiet 
kollettivi li ġew konklużi mill-
organizzazzjonijiet l-aktar rappreżentattivi 
ta' min iħaddem u tal-ħaddiema fuq pjan 
nazzjonali u li huma applikati mat-
territorju nazzjonali kollu.

(f) ‘ftehim kollettiv’ tfisser it-tipi l-kollha 
ta’ ftehimiet kollettivi li ġew konklużi fi 
kwalunkwe livell, inkluż fil-livell ta’ 
kumpanija, u li huma applikabbli għar-
relazzjoni tal-impjieg tal-ħaddiema 
staġonali. 

Or. de

Emenda 97
Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) "ftehim kollettiv applikabbli b'mod 
universali" tfisser ftehim kollettiv li 
għandu jkun osservat mill-impriżi kollha 
fiż-żona ġeografika u fil-professjoni jew l-
industrija kkonċernati. Fin-nuqqas ta' 
sistema li tiddikjara li l-ftehimiet kollettivi 
huma ta' applikazzjoni universali, l-Istati 
Membri jistgħu, jekk jiddeċiedu hekk, 
jibbażaw lilhom nfushom fuq ftehimiet 

(f) “ftehim kollettiv” tfisser kwalunkwe 
ftehim kollettiv konkluż fi kwalunkwe 
livell, skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali u l-
prattiki tal-Istat Membru ospitanti. 
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kollettivi li huma applikabbli b'mod 
ġenerali għall-impriżi kollha simili fiż-
żona ġeografika u fil-professjoni jew fl-
industrija kkonċernati, u/jew fuq ftehimiet 
kollettivi li ġew konklużi mill-
organizzazzjonijiet l-aktar rappreżentattivi 
ta' min iħaddem u tal-ħaddiema fuq pjan 
nazzjonali u li huma applikati mat-
territorju nazzjonali kollu.

Or. en

Emenda 98
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

f) "ftehim kollettiv applikabbli b'mod 
universali" tfisser ftehim kollettiv li 
għandu jkun osservat mill-impriżi kollha 
fiż-żona ġeografika u fil-professjoni jew l-
industrija kkonċernati. Fin-nuqqas ta' 
sistema li tiddikjara li l-ftehimiet kollettivi 
huma ta' applikazzjoni universali, l-Istati 
Membri jistgħu, jekk jiddeċiedu hekk, 
jibbażaw lilhom nfushom fuq ftehimiet 
kollettivi li huma applikabbli b'mod 
ġenerali għall-impriżi kollha simili fiż-
żona ġeografika u fil-professjoni jew fl-
industrija kkonċernati, u/jew fuq ftehimiet 
kollettivi li ġew konklużi mill-
organizzazzjonijiet l-aktar rappreżentattivi 
ta' min iħaddem u tal-ħaddiema fuq pjan 
nazzjonali u li huma applikati mat-
territorju nazzjonali kollu.

f) ‘ftehimiet u kuntratti kollettivi’ tfisser 
il-ftehimiet u l-kuntratti kollha kollettivi
konklużi fi kwalunkwe livell, skont il-liġi 
u l-prattika nazzjonali tal-Istat Membru 
ospitanti, u applikabbli għall-ħaddiema 
ċittadini tal-Istat Membru ospitanti. 

Or. it

Emenda 99
Licia Ronzulli
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Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

f) "ftehim kollettiv applikabbli b'mod 
universali" tfisser ftehim kollettiv li 
għandu jkun osservat mill-impriżi kollha 
fiż-żona ġeografika u fil-professjoni jew l-
industrija kkonċernati. Fin-nuqqas ta' 
sistema li tiddikjara li l-ftehimiet kollettivi 
huma ta' applikazzjoni universali, l-Istati 
Membri jistgħu, jekk jiddeċiedu hekk, 
jibbażaw lilhom nfushom fuq ftehimiet 
kollettivi li huma applikabbli b'mod 
ġenerali għall-impriżi kollha simili fiż-
żona ġeografika u fil-professjoni jew fl-
industrija kkonċernati, u/jew fuq ftehimiet 
kollettivi li ġew konklużi mill-
organizzazzjonijiet l-aktar rappreżentattivi 
ta' min iħaddem u tal-ħaddiema fuq pjan 
nazzjonali u li huma applikati mat-
territorju nazzjonali kollu.

f) "ftehim kollettiv applikabbli b’mod 
universali" tfisser ftehim kollettiv bejn min 
iħaddem jew l-organizzazzjonijiet ta’ min 
iħaddem, fuq naħa, u l-organizzazzjonijiet 
tal-ħaddiema fuq in-naħa l-oħra, li jkopru 
l-kundizzjonijiet tax-xogħol u r-
relazzjonijiet bejn il-partijiet kontraenti u 
li għandu jkun osservat mill-impriżi kollha 
fiż-żona ġeografika u fil-professjoni jew l-
industrija kkonċernati. Fin-nuqqas ta’
sistema li tiddikjara li l-ftehimiet kollettivi 
huma ta’ applikazzjoni universali, l-Istati 
Membri jistgħu, jekk jiddeċiedu hekk, 
jibbażaw lilhom nfushom fuq ftehimiet 
kollettivi li huma applikabbli b’mod 
ġenerali għall-impriżi kollha simili fiż-
żona ġeografika u fil-professjoni jew fl-
industrija kkonċernati, u/jew fuq ftehimiet 
kollettivi li ġew konklużi mill-
organizzazzjonijiet l-aktar rappreżentattivi 
ta’ min iħaddem u tal-ħaddiema fuq pjan 
nazzjonali u li huma applikati mat-
territorju nazzjonali kollu.

Or. it

Emenda 100
Raffaele Baldassarre

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

f) "ftehim kollettiv applikabbli b'mod 
universali" tfisser ftehim kollettiv li 
għandu jkun osservat mill-impriżi kollha 
fiż-żona ġeografika u fil-professjoni jew l-
industrija kkonċernati. Fin-nuqqas ta' 
sistema li tiddikjara li l-ftehimiet kollettivi 
huma ta' applikazzjoni universali, l-Istati 

f) "ftehim kollettiv applikabbli b’mod 
universali" tfisser ftehim kollettiv li 
għandu jkun osservat mill-impriżi kollha 
fiż-żona ġeografika u fil-professjoni jew l-
industrija kkonċernati. Fin-nuqqas ta’
sistema li tiddikjara li l-ftehimiet kollettivi 
huma ta’ applikazzjoni universali, l-Istati 
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Membri jistgħu, jekk jiddeċiedu hekk, 
jibbażaw lilhom nfushom fuq ftehimiet 
kollettivi li huma applikabbli b'mod 
ġenerali għall-impriżi kollha simili fiż-
żona ġeografika u fil-professjoni jew fl-
industrija kkonċernati, u/jew fuq ftehimiet 
kollettivi li ġew konklużi mill-
organizzazzjonijiet l-aktar rappreżentattivi 
ta' min iħaddem u tal-ħaddiema fuq pjan 
nazzjonali u li huma applikati mat-
territorju nazzjonali kollu.

Membri jistgħu, jekk jiddeċiedu hekk,
jibbażaw lilhom nfushom fuq ftehimiet 
kollettivi li huma applikabbli b’mod 
ġenerali għall-impriżi kollha simili fiż-
żona ġeografika u fil-professjoni jew fl-
industrija kkonċernati, u/jew fuq ftehimiet 
kollettivi li ġew konklużi mill-
organizzazzjonijiet l-aktar rappreżentattivi 
ta’ min iħaddem u tal-ħaddiema fuq pjan 
nazzjonali u li huma applikati mat-
territorju nazzjonali kollu, skont il-liġi u l-
prattika nazzjonali. 

Or. it

Emenda 101
Mara Bizzotto

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Din id-Direttiva m'għandhiex taffettwa 
d-dritt tal-Istati Membri li jadottaw jew li 
jżommu dispożizzjonijiet aktar favorevoli 
għall-persuni li tapplika għalihom fir-
rigward tal-Artikoli 13 sa 17 ta' din id-
Direttiva.

imħassar

Or. it

Emenda 102
Nadja Hirsch

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Din id-Direttiva m'għandhiex taffettwa 
d-dritt tal-Istati Membri li jadottaw jew li 
jżommu dispożizzjonijiet aktar favorevoli 
għall-persuni li tapplika għalihom fir-

2. Din id-Direttiva m’għandhiex taffettwa 
d-dritt tal-Istati Membri li jadottaw jew li 
jżommu dispożizzjonijiet aktar favorevoli 
għall-persuni li tapplika għalihom fir-
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rigward tal-Artikoli 13 sa 17 ta' din id-
Direttiva.

rigward tal-Artikoli 11 sa 17 ta’ din id-
Direttiva.

Or. de

Emenda 103
Georges Bach

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) kuntratt tax-xogħol validu jew, kif 
previst fil-liġi nazzjonali, offerta vinkolanti 
ta' impjieg bħala ħaddiem staġonali fl-Istat 
Membru kkonċernat ma' persuna li 
timpjega stabbilita fl-Istat Membru li 
tispeċifika r-rata ta' paga u s-sigħat ta' 
xogħol fil-ġimgħa jew fix-xahar u, fejn 
applikabbli, kundizzjonijiet tax-xogħol 
relevanti oħrajn;

(a) kuntratt tax-xogħol validu jew, kif 
previst fil-liġi nazzjonali, offerta vinkolanti 
ta’ impjieg bħala ħaddiem staġonali fl-Istat 
Membru kkonċernat ma’ persuna li 
timpjega stabbilita fl-Istat Membru;

Or. de

Emenda 104
Mara Bizzotto

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) kuntratt tax-xogħol validu jew, kif 
previst fil-liġi nazzjonali, offerta vinkolanti 
ta' impjieg bħala ħaddiem staġonali fl-Istat 
Membru kkonċernat ma' persuna li 
timpjega stabbilita fl-Istat Membru li 
tispeċifika r-rata ta' paga u s-sigħat ta' 
xogħol fil-ġimgħa jew fix-xahar u, fejn 
applikabbli, kundizzjonijiet tax-xogħol 
relevanti oħrajn;

a) kuntratt tax-xogħol validu jew, kif 
previst fil-liġi nazzjonali, offerta vinkolanti 
ta’ impjieg bħala ħaddiem staġonali fl-Istat 
Membru kkonċernat ma’ persuna li 
timpjega stabbilita fl-Istat Membru li 
tispeċifika r-rata ta’ paga, is-sigħat ta’
xogħol fil-ġimgħa jew fix-xahar u 
kundizzjonijiet tax-xogħol relevanti li juru 
li l-ħaddiem staġonali jista’ jmantni lilu 
nnifsu b’mezzi skont il-liġi u jibqa’ fl-Istat 
Membru ospitanti mingħajr ma jkun ta’ 
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piż fuq is-sistema tal-għajnuna soċjali 
tiegħu; 

Or. it

Emenda 105
Mara Bizzotto

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) dokument validu tal-ivvjaġġar, kif 
determinat mil-liġi nazzjonali. L-Istati 
Membri jistgħu jeħtieġu li l-perjodu tal-
validità tad-dokumenti tal-ivvjaġġar ikun
ikopri mill-anqas it-tul ta'żmien tal-
permess ta' residenza;

b) dokument validu tal-ivvjaġġar, kif 
determinat mil-liġi nazzjonali. Il-perjodu
tal-validità tad-dokumenti tal-ivvjaġġar 
għandu jkopri mill-anqas it-tul ta’ żmien 
tal-permess ta’ residenza;

Or. it

Emenda 106
Thomas Mann

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Biex jiġu assigurati kundizzjonijiet 
xierqa tax-xogħol u jiġi evitat dumping 
tal-pagi, l-Istati Membri għandu jkollhom 
id-dritt li jirrifjutaw applikazzjonijiet jekk 
it-termini tal-impjieg ma jkunux jaqblu 
ma’ dawk li japplikaw għaċ-ċittadini tal-
Istat Membru li huma ħaddiema 
kumparabbli f’setturi staġonali. 

Or. de
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Emenda 107
Raffaele Baldassarre

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jivverifikaw 
jekk il-post vakanti kkonċernat jistax 
jimtela minn ċittadin tal-pajjiż jew tal-UE, 
jew minn ċittadini ta' pajjiż terz li joqogħdu 
fl-Istat Membru legalment u li jiffurmaw 
diġà parti mis-suq tax-xogħol tiegħu skont 
id-dritt tal-UE jew tal-liġi nazzjonali, u 
jirrifjutaw l-applikazzjoni.

2. L-Istati Membri għandhom jivverifikaw 
li l-post vakanti kkonċernat jistax jimtela 
minn ċittadin tal-pajjiż jew tal-UE, jew
minn ċittadini ta’ pajjiż terz li joqogħdu fl-
Istat Membru legalment u li jiffurmaw diġà 
parti mis-suq tax-xogħol tiegħu skont id-
dritt tal-UE jew tal-liġi.

Or. it

Emenda 108
Sari Essayah, Riikka Manner

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Aġenziji privati tal-impjiegi jew 
aġenziji tal-migrazzjoni m’għandhomx 
iżommu ħlasijiet lil dawk li jfittxu x-
xogħol jew lill-ħaddiema bi skambju 
għall-organizzar tax-xogħol staġonali jew 
il-migrazzjoni għal xogħol staġonali. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ħaddiema staġonali jappartjenu għal grupp vulnerabbli u ta’ spiss ikunu sfruttati. Sabiex jiġi 
evitat it-traffikar tal-persuni għandu jiġi kkunsidrat l-Artikolu 7 tal-konvenzjoni Nru 181 tal-
ILO, kif ukoll l-Artikolu 6 tad-Direttiva dwar Xogħol Temporanju permezz ta’ Aġenzija. 

Emenda 109
Heinz K. Becker
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Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri jistgħu jirrifjutaw 
applikazzjoni jekk il-persuna li timpjega 
ġiet issanzjonata f'konformità mal-liġi 
nazzjonali għal xogħol mhux iddikjarat 
u/jew impjieg illegali.

3. L-Istati Membri jistgħu jirrifjutaw 
applikazzjoni jekk, fi żmien 12-il xahar 
minn meta tkun saret, il-persuna li 
timpjega ġiet issanzjonata f’konformità 
mal-liġi nazzjonali għal xogħol mhux 
iddikjarat u/jew impjieg illegali.

Or. de

Emenda 110
Evelyn Regner

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri jistgħu jirrifjutaw 
applikazzjoni jekk il-persuna li timpjega 
ġiet issanzjonata f'konformità mal-liġi 
nazzjonali għal xogħol mhux iddikjarat 
u/jew impjieg illegali.

3. L-Istati Membri jistgħu jirrifjutaw 
applikazzjoni jekk il-persuna li timpjega 
ġiet issanzjonata f’konformità mal-liġi 
nazzjonali għal xogħol mhux iddikjarat 
u/jew impjieg illegali jew obbligi statutorji 
oħra lejn is-sigurtà soċjali jew l-
awtoritajiet tat-taxxa nazzjonali ma 
jkunux ġew issodisfati. 

Or. de

Emenda 111
Heinz K. Becker

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-ħaddiema staġonali għandhom 
jitħallew joqogħdu għal massimu ta' sitt
xhur fi kwalunkwe sena kalendarja, li fi 

1. Il-ħaddiema staġonali għandhom 
jitħallew joqogħdu għal għall-anqas tliet 
xhur fi kwalunkwe sena, li fi tmiemhom 
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tmiemhom huma għandhom jirritornaw 
lejn xi pajjiż terz.

huma għandhom jirritornaw lejn xi pajjiż 
terz. Id-durata massima ta’ permanenza 
għandha tiġi stabbilita mill-Istat Membru, 
filwaqt li tinżamm in-natura staġonali 
tax-xogħol. Il-ħaddiema staġonali 
għandhom sussegwentement jirritornaw 
lejn il-pajjiż terz. 

Or. de

Emenda 112
Heinz K. Becker

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Matul il-perjodu msemmi fil-paragrafu 
1, u sakemm jintlaħqu l-kriterji tal-Artikolu 
5, il-ħaddiema staġonali għandhom 
jitħallew jestendu l-kuntratt tagħhom jew 
jiġu impjegati bħala ħaddiema staġonali 
ma' persuna differenti li timpjega.

2. Matul il-perjodu msemmi fil-paragrafu 
1, u sakemm jintlaħqu l-kriterji tal-Artikolu 
5, il-ħaddiema staġonali għandhom 
jitħallew jestendu l-kuntratt tagħhom jew 
jiġu impjegati bħala ħaddiema staġonali 
ma’ persuna differenti li timpjega, jekk l-
ewwel persuna li timpjega tkun kisret id-
drittijiet ta’ min iħaddem. 

Or. de

Emenda 113
Heinz K. Becker

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) persuna li timpjega li ma tkunx 
issodisfat l-obbligi li jinħolqu mill-kuntratt 
tax-xogħol għandha tkun soġġett għal 
sanzjonijiet effettivi, proporzjonali u 
konvinċenti. Tali persuni li jimpjegaw 
għandhom ikunu esklużi mill-
applikazzjonijiet għal ħaddiema staġonali 

(b) persuna li timpjega li ma tkunx 
issodisfat l-obbligi li jinħolqu mill-kuntratt 
tax-xogħol għandha tkun soġġett għal 
sanzjonijiet effettivi, proporzjonali u 
konvinċenti. Persuni li jimpjegaw, li 
jmorru kontra d-dispożizzjonijiet tal-liġi 
tax-xogħol, għandhom ikunu esklużi mill-
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għal sena waħda jew għal aktar snin 
sussegwenti;

applikazzjonijiet għal ħaddiema staġonali 
għal sena waħda jew għal aktar snin 
sussegwenti;

Or. de

Emenda 114
Sergio Gaetano Cofferati, Claude Moraes

Proposta għal direttiva
Artikolu 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jeħtieġu li min 
jimpjega l-ħaddiema staġonali jipprovdi 
evidenza li l-ħaddiem staġonali se 
jibbenefika minn akkomodazzjoni li 
tiżgura livell ta' għajxien xieraq. Jekk il-
ħaddiema staġonali huma mistennija li 
jħallsu r-renta għal din l-akkomodazzjoni, 
il-valur tagħha m'għandux ikun eċċessiv 
f'paragun mar-remunerazzjoni tagħhom.

L-Istati Membri għandhom jeħtieġu li min 
jimpjega l-ħaddiema staġonali jipprovdi 
evidenza li l-ħaddiem staġonali se 
jibbenefika minn akkomodazzjoni xierqa, 
skont il-leġiżlazzjoni u l-prassi nazzjonali, 
li tiżgura livell ta’ għajxien deċenti. Bħala 
minimu, tali akkomodazzjoni għandha 
tipprovdi spazju adegwat lill-abitanti, 
għandha tipproteġihom mill-elementi u l-
perikli l-oħra għas-saħħa, u għandha 
tipprovdilhom il-faċilitajiet essenzjali 
għas-saħħa, is-sigurtà, il-kumdità u n-
nutriment bħal ilma tax-xorb tajjeb, 
sistemi għat-tisjir, is-sħana u d-dawl, 
faċilitajiet ta’ sanità u ta’ ħasil, mezzi 
għall-ħżin tal-ikel u fejn jarmu l-iskart. Il-
post tal-akkomodazzjoni u l-infrastruttura 
tat-trasport tal-madwar għandha 
tippermetti aċċess għas-servizzi bażiċi, 
inklużi servizzi bażiċi ta’ saħħa u dawk 
soċjali.  

Or. en

Emenda 115
Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Artikolu 14
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jeħtieġu li min 
jimpjega l-ħaddiema staġonali jipprovdi 
evidenza li l-ħaddiem staġonali se 
jibbenefika minn akkomodazzjoni li 
tiżgura livell ta' għajxien xieraq. Jekk il-
ħaddiema staġonali huma mistennija li 
jħallsu r-renta għal din l-akkomodazzjoni, 
il-valur tagħha m'għandux ikun eċċessiv 
f'paragun mar-remunerazzjoni tagħhom.

L-Istati Membri għandhom jeħtieġu li min 
jimpjega l-ħaddiema staġonali jipprovdi 
evidenza li l-ħaddiem staġonali se 
jibbenefika minn akkomodazzjoni xierqa, 
skont il-leġiżlazzjoni u l-prassi nazzjonali, 
li tiżgura livell ta’ għajxien deċenti. Bħala 
minimu, tali akkomodazzjoni għandha 
tipprovdi spazju adegwat lill-abitanti, 
għandha tipproteġihom mill-elementi u l-
perikli l-oħra għas-saħħa, u għandha 
tipprovdilhom il-faċilitajiet essenzjali 
għas-saħħa, is-sigurtà, il-kumdità u n-
nutriment bħal ilma tax-xorb tajjeb, 
sistemi għat-tisjir, is-sħana u d-dawl, 
faċilitajiet ta’ sanità u ta’ ħasil, mezzi 
għall-ħżin tal-ikel u fejn jarmu l-iskart. 
L-akkomodazzjoni għandha tippermetti 
aċċess għas-servizzi bażiċi. 

Or. en

Emenda 116
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta għal direttiva
Artikolu 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jeħtieġu li min 
jimpjega l-ħaddiema staġonali jipprovdi 
evidenza li l-ħaddiem staġonali se 
jibbenefika minn akkomodazzjoni li 
tiżgura livell ta' għajxien xieraq. Jekk il-
ħaddiema staġonali huma mistennija li 
jħallsu r-renta għal din l-akkomodazzjoni, 
il-valur tagħha m'għandux ikun eċċessiv 
f'paragun mar-remunerazzjoni tagħhom.

L-Istati Membri għandhom jeħtieġu li min 
jimpjega l-ħaddiema staġonali jipprovdi 
evidenza li l-ħaddiem staġonali għandu 
akkomodazzjoni għad-durata tax-xogħol 
staġonali. 

Or. pl
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Ġustifikazzjoni

It-terminu ‘livell ta’ għajxien xieraq’ jista’ jinftiehem b’modi differenti, skont l-
interpretazzjoni applikata fl-Istat Membru konċernat. ‘Livelli ta’ għajxien xieraq’ ma jistgħux 
ikunu soġġetti għall-ġudizzju ta’ min iħaddem. Il-ħaddiema huma kapaċi jiddeċiedu għalihom 
infushom jekk il-prezz tal-akkomodazzjoni huwiex eċċessiv.

Emenda 117
Raffaele Baldassarre

Proposta għal direttiva
Artikolu 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jeħtieġu li min 
jimpjega l-ħaddiema staġonali jipprovdi 
evidenza li l-ħaddiem staġonali se 
jibbenefika minn akkomodazzjoni li 
tiżgura livell ta' għajxien xieraq. Jekk il-
ħaddiema staġonali huma mistennija li 
jħallsu r-renta għal din l-akkomodazzjoni, 
il-valur tagħha m'għandux ikun eċċessiv
f'paragun mar-remunerazzjoni tagħhom.

L-Istati Membri għandhom jeħtieġu li min 
jimpjega l-ħaddiema staġonali jipprovdi 
evidenza li l-ħaddiem staġonali se 
jibbenefika minn akkomodazzjoni 
adegwata li huwa jista’ jaffordja
f’paragun mar-remunerazzjoni tiegħu jew 
tagħha.

Or. it

Emenda 118
Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal direttiva
Artikolu 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jeħtieġu li min 
jimpjega l-ħaddiema staġonali jipprovdi 
evidenza li l-ħaddiem staġonali se 
jibbenefika minn akkomodazzjoni li 
tiżgura livell ta' għajxien xieraq. Jekk il-
ħaddiema staġonali huma mistennija li 
jħallsu r-renta għal din l-akkomodazzjoni, 
il-valur tagħha m'għandux ikun eċċessiv 
f'paragun mar-remunerazzjoni tagħhom.

L-Istati Membri għandhom jeħtieġu li min 
jimpjega l-ħaddiema staġonali jipprovdi 
evidenza li l-ħaddiem staġonali se 
jibbenefika minn akkomodazzjoni li 
tiżgura livell ta’ għajxien xieraq. Jekk il-
ħaddiema staġonali huma mistennija li 
jħallsu r-renta għal din l-akkomodazzjoni, 
il-valur tagħha għandu jkun proporzjonat 
mar-remunerazzjoni, jiġifieri ffissata 
f’perċentwal li jirrappreżenta l-proporzjon 
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tas-soltu tal-ispejjeż tal-akkomodazzjoni 
mad-dħul gross fl-Istat Membru 
konċernat. 

Or. nl

Emenda 119
Evelyn Regner

Proposta għal direttiva
Artikolu 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jeħtieġu li min 
jimpjega l-ħaddiema staġonali jipprovdi 
evidenza li l-ħaddiem staġonali se 
jibbenefika minn akkomodazzjoni li 
tiżgura livell ta' għajxien xieraq. Jekk il-
ħaddiema staġonali huma mistennija li 
jħallsu r-renta għal din l-akkomodazzjoni, 
il-valur tagħha m'għandux ikun eċċessiv 
f'paragun mar-remunerazzjoni tagħhom.

L-Istati Membri għandhom jeħtieġu li min 
jimpjega l-ħaddiema staġonali jipprovdi 
evidenza li l-ħaddiem staġonali se 
jibbenefika minn akkomodazzjoni li 
tiżgura livell ta’ għajxien xieraq deċenti. 
Jekk il-ħaddiema staġonali huma 
mistennija li jħallsu r-renta għal din l-
akkomodazzjoni, il-valur tagħha 
m’għandux ikun eċċessiv f’paragun mar-
remunerazzjoni tagħhom.

Or. de

Emenda 120
Heinz K. Becker

Proposta għal direttiva
Artikolu 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jeħtieġu li min 
jimpjega l-ħaddiema staġonali jipprovdi 
evidenza li l-ħaddiem staġonali se 
jibbenefika minn akkomodazzjoni li 
tiżgura livell ta' għajxien xieraq. Jekk il-
ħaddiema staġonali huma mistennija li 
jħallsu r-renta għal din l-akkomodazzjoni, 
il-valur tagħha m'għandux ikun eċċessiv 
f'paragun mar-remunerazzjoni tagħhom.

L-Istati Membri għandhom jeħtieġu li min 
jimpjega l-ħaddiema staġonali jipprovdi 
evidenza li l-ħaddiem staġonali se 
jibbenefika minn akkomodazzjoni li
tiżgura livell ta’ għajxien xieraq. Persuni li 
jimpjegaw m’għandhomx ikunu obbligati 
jipprovdu tali akkomodazzjoni, iżda 
għandhom jgħinu b’mod attiv fit-tfittxija 
għal akkomodazzjoni xierqa. Jekk il-
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ħaddiema staġonali huma mistennija li 
jħallsu r-renta għal din l-akkomodazzjoni, 
il-valur tagħha m’għandux ikun eċċessiv 
f’paragun mar-remunerazzjoni tagħhom.

Or. de

Emenda 121
Thomas Mann

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Persuni li jimpjegaw m’għandhomx 
ikunu obbligati joħorġu l-ispejjeż tal-
vjaġġ jew viża tal-ħaddiema staġonali
ċittadini ta’ pajjiżi terzi. 

Or. de

Emenda 122
Emilie Turunen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-ħaddiem staġonali għandu jkollu l-
għażla li jaċċetta jew jirrifjuta l-
akkomodazzjoni provduta minn min 
iħaddem. 

Or. en

Emenda 123
Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1 b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Jekk il-ħaddiema staġonali jintalbu  
jħallsu l-kera għal tali akkomodazzjoni, 
din m’għandhiex titnaqqas
awtomatikament mill-paga; il-prezz 
tagħha għandu jkun iffissat għad-durata
tal-permanenza tagħhom u m’għandux 
ikun eċċessiv meta mqabbel mar-
remunerazzjoni netta tagħhom jew il-
kwalità tal-akkomodazzjoni. 

Or. en

Emenda 124
Emilie Turunen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1c. Il-ħaddiem staġonali għandu jingħata 
kuntratt ta’ kera jew dokument 
ekwivalenti li fih il-kundizzjonijiet u l-
prezz tal-akkomodazzjoni jkunu ddikjarati 
b’mod ċar b’lingwa li tinftiehem mill-
partijiet kollha. 

Or. en

Emenda 125
Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 14a
L-awtoritajiet relevanti għandu jkollhom 
l-obbligu u l-organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentaw l-interessi tal-ħaddiema 
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għandu jkollhom id-dritt li jispezzjonaw u
jkollhom aċċess għall-akkomodazzjoni 
jekk din tkun provduta minn min 
iħaddem. L-awtoritajiet relevanti 
għandhom ikunu obbligati jassiguraw li l-
kera għall-akkomodazzjoni ma tkunx
eċċessiva meta mqabbla mal-kwalità tal-
akkomodazzjoni. 

Or. en

Emenda 126
Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 14b
Spejjeż

L-Istati Membri għandhom jesiġu li min 
iħaddem ħaddiema staġonali jħallas: 
(a) l-ispiża tal-vjaġġ mill-post ta’ oriġini 
tal-ħaddiema staġonali sal-post tax-
xogħol fl-Istat Membru konċernat u l-
vjaġġ lura; 
(b) il-ħlas tal-viża u, jekk japplika, kull 
ħlas għal servizz marbut mal-viża; 
(c) l-ispiża tal-assigurazzjoni tas-saħħa 
msemmija f’punt (c) tal-Artikolu 5(1).
Tali spejjeż m’għandhomx jittieħdu lura 
mill-paga tal-ħaddiem staġonali. 

Or. en

Emenda 127
Sari Essayah, Riikka Manner

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tkun xi tkun il-liġi applikabbli għar-
relazzjoni tal-impjieg, il-ħaddiema
staġonali għandhom ikunu intitolati għal:

Il-ħaddiema staġonali għandhom ikunu 
intitolati għal:

Or. en

Emenda 128
Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tkun xi tkun il-liġi applikabbli għar-
relazzjoni tal-impjieg, il-ħaddiema
staġonali għandhom ikunu intitolati għal:

Il-ħaddiema staġonali għandhom ikunu 
intitolati għal trattament ugwali maċ-
ċittadini tal-Istat Membru ospitanti għall-
anqas rigward dan li ġej: 

Or. en

Emenda 129
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tkun xi tkun il-liġi applikabbli għar-
relazzjoni tal-impjieg, il-ħaddiema
staġonali għandhom ikunu intitolati għal:

Irrispettivament mill-liġi applikabbli għar-
relazzjoni tal-impjieg, il-prinċipju tat-
trattament ugwali mal-ħaddiema 
nazzjonali tal-Istat Membru għandu 
japplika għall-ħaddiema staġonali:

Or. de

Emenda 130
Georges Bach
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Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tkun xi tkun il-liġi applikabbli għar-
relazzjoni tal-impjieg, il-ħaddiema 
staġonali għandhom ikunu intitolati għal:

Tkun xi tkun il-liġi applikabbli għar-
relazzjoni tal-impjieg, il-ħaddiema 
staġonali għandhom ikunu intitolati għal
trattament ugwali maċ-ċittadini tal-Istat 
Membru ospitanti għall-anqas fir-rigward 
ta’: 

Or. de

Emenda 131
Sari Essayah, Riikka Manner

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. kundizzjonijiet tax-xogħol, li jinkludu l-
paga u s-sensja kif ukoll ir-rekwiżiti ta' 
saħħa u sikurezza fuq il-post tax-xogħol, 
applikabbli għax-xogħol staġonali kif 
stabbilit mid- dispożizzjonijiet leġiżlattivi, 
regolamentarji jew amministrattivi u/jew 
minn ftehimiet kollettivi applikabbli 
b'mod universali fl-Istat Membru fejn 
kienu ġew ammessi skont din id-Direttiva.

imħassar

Fin-nuqqas ta' sistema li tiddikjara li l-
ftehimiet kollettivi huma ta' applikazzjoni 
universali, l-Istati Membri jistgħu, jekk 
jiddeċiedu hekk, jibbażaw lilhom nfushom 
fuq ftehimiet kollettivi li huma applikabbli 
b'mod ġenerali għall-impriżi kollha simili 
fiż-żona ġeografika u fil-professjoni jew 
fl-industrija kkonċernati, u/jew fuq 
ftehimiet kollettivi li ġew konklużi mill-
organizzazzjonijiet l-aktar rappreżentattivi 
ta' min iħaddem u tal-ħaddiema fuq pjan 
nazzjonali u li huma applikati mat-
territorju nazzjonali kollu;
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Or. en

Emenda 132
Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – punt 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. kundizzjonijiet tax-xogħol, li jinkludu l-
paga u s-sensja kif ukoll ir-rekwiżiti ta' 
saħħa u sikurezza fuq il-post tax-xogħol, 
applikabbli għax-xogħol staġonali kif 
stabbilit mid- dispożizzjonijiet leġiżlattivi, 
regolamentarji jew amministrattivi u/jew
minn ftehimiet kollettivi applikabbli 
b'mod universali fl-Istat Membru fejn 
kienu ġew ammessi skont din id-Direttiva.

1. kundizzjonijiet tax-xogħol, li jinkludu l-
paga u s-sensja, il-ħinijiet tax-xogħol u l-
lif, il-vaganzi u d-dispożizzjonijiet 
dixxiplinari, il-ħajja professjonali u tal-
familja kif ukoll ir-rekwiżiti ta’ saħħa u 
sikurezza fuq il-post tax-xogħol, u jitqies, 
barra minn hekk id-dispożizzjonijiet 
legali, amministrattivi u regolatorji, id-
deċiżjonijiet ta’ arbitraġġ u l-ftehimiet
kollettivi u l-kuntratti, konklużi, fi 
kwalunkwe livell, skont il-liġi u l-prassi 
tal-Istat Membru ospitanti, mill-
organizzazzjonijiet l-aktar rappreżentattivi 
ta’ min iħaddem u tal-ħaddiema, bl-istess 
kundizzjonijiet li jgawdu ċ-ċittadini tal-
Istat Membru ospitanti. 

Or. en

Emenda 133
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – punt 1 – subparagrafu  1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. kundizzjonijiet tax-xogħol, li jinkludu l-
paga u s-sensja kif ukoll ir-rekwiżiti ta' 
saħħa u sikurezza fuq il-post tax-xogħol, 
applikabbli għax-xogħol staġonali kif 
stabbilit mid- dispożizzjonijiet leġiżlattivi, 
regolamentarji jew amministrattivi u/jew
minn ftehimiet kollettivi applikabbli 
b'mod universali fl-Istat Membru fejn 

1. kundizzjonijiet tax-xogħol, li jinkludu l-
paga u s-sensja, is-sigħat tax-xogħol u l-
vaganzi, kif ukoll ir-rekwiżiti ta’ saħħa u 
sikurezza fuq il-post tax-xogħol, 
applikabbli għax-xogħol staġonali, waqt li 
jitqiesu mhux biss il-liġijiet, ir-
regolamenti jew id-dispożizzjonijiet 
amministrattivi relevanti, iżda wkoll il-
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kienu ġew ammessi skont din id-Direttiva. ftehimiet kollettivi konklużi fi kwalunkwe 
livell tal-Istat Membru konċernat li 
japplikaw għar-relazzjoni tal-impjieg. 

Or. de

Emenda 134
Georges Bach

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – punt 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. kundizzjonijiet tax-xogħol, li jinkludu l-
paga u s-sensja kif ukoll ir-rekwiżiti ta' 
saħħa u sikurezza fuq il-post tax-xogħol, 
applikabbli għax-xogħol staġonali kif 
stabbilit mid- dispożizzjonijiet leġiżlattivi, 
regolamentarji jew amministrattivi u/jew 
minn ftehimiet kollettivi applikabbli b'mod 
universali fl-Istat Membru fejn kienu ġew 
ammessi skont din id-Direttiva.

1. kundizzjonijiet tax-xogħol, li jinkludu l-
paga u s-sensja, is-sigħat tax-xogħol, il-
vaganzi u d-dispożizzjonijiet dixxiplinari, 
kif ukoll ir-rekwiżiti ta’ saħħa u sikurezza 
fuq il-post tax-xogħol, applikabbli għax-
xogħol staġonali kif stabbilit mid-
dispożizzjonijiet leġiżlattivi, regolamentarji 
jew amministrattivi u/jew minn ftehimiet 
kollettivi applikabbli b’mod universali fl-
Istat Membru fejn kienu ġew ammessi 
skont din id-Direttiva.

Or. de

Emenda 135
Rovana Plumb

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – punt 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. kundizzjonijiet tax-xogħol, li jinkludu l-
paga u s-sensja kif ukoll ir-rekwiżiti ta' 
saħħa u sikurezza fuq il-post tax-xogħol, 
applikabbli għax-xogħol staġonali kif 
stabbilit mid-dispożizzjonijiet leġiżlattivi, 
regolamentarji jew amministrattivi u/jew 
minn ftehimiet kollettivi applikabbli b'mod 
universali fl-Istat Membru fejn kienu ġew 

1. kundizzjonijiet tax-xogħol, li jinkludu l-
paga u s-sensja, is-sigħat tax-xogħol u l-
vaganzi kif ukoll ir-rekwiżiti ta’ saħħa u 
sikurezza fuq il-post tax-xogħol, kif 
stabbilit mid-dispożizzjonijiet leġiżlattivi, 
regolamentarji jew amministrattivi u 
regolatorji u ftehimiet kollettivi fl-Istati 
Membri fejn dawn attwalment ikunu 
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ammessi skont din id-Direttiva. jaħdmu. 

Or. en

Emenda 136
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – punt 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. kundizzjonijiet tax-xogħol, li jinkludu l-
paga u s-sensja kif ukoll ir-rekwiżiti ta' 
saħħa u sikurezza fuq il-post tax-xogħol, 
applikabbli għax-xogħol staġonali kif 
stabbilit mid- dispożizzjonijiet leġiżlattivi, 
regolamentarji jew amministrattivi u/jew
minn ftehimiet kollettivi applikabbli 
b'mod universali fl-Istat Membru fejn 
kienu ġew ammessi skont din id-Direttiva.

1. it-termini tal-impjieg – jiġifieri, l-età 
minima tax-xogħol,ir-restrizzjonijiet fuq 
xogħol mid-dar u l-kwistjonijiet l-oħra 
kollha bħala termini tal-impjieg skont il-
liġi u l-prattika nazzjonali tal-Istat 
Membru ospitanti – u kundizzjonijiet tax-
xogħol, li jinkludu l-paga u s-sensja, is-
sigħat tax-xogħol u l-vaganzi kif ukoll ir-
rekwiżiti ta' saħħa u sikurezza fuq il-post 
tax-xogħol, applikabbli għax-xogħol 
staġonali kif stabbilit mid- dispożizzjonijiet 
leġiżlattivi, regolamentarji jew 
amministrattivi jew b’deċiżjonijiet ta’ 
arbitraġġ, ftehimiet kollettivi u kuntratti 
konklużi fi kwalunkwe livell, skont il-liġi 
u l-prattika nazzjonali tal-Istat Membru 
ospitanti u skont l-istess termini bħal 
dawk applikabbli għaċ-ċittadini tal-Istat 
Membru ospitanti. 

Or. it

Emenda 137
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – punt 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fin-nuqqas ta' sistema li tiddikjara li l-
ftehimiet kollettivi huma ta' applikazzjoni 

imħassar
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universali, l-Istati Membri jistgħu, jekk 
jiddeċiedu hekk, jibbażaw lilhom nfushom 
fuq ftehimiet kollettivi li huma applikabbli 
b'mod ġenerali għall-impriżi kollha simili 
fiż-żona ġeografika u fil-professjoni jew 
fl-industrija kkonċernati, u/jew fuq 
ftehimiet kollettivi li ġew konklużi mill-
organizzazzjonijiet l-aktar rappreżentattivi 
ta' min iħaddem u tal-ħaddiema fuq pjan 
nazzjonali u li huma applikati mat-
territorju nazzjonali kollu.

Or. de

Emenda 138
Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – punt 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fin-nuqqas ta' sistema li tiddikjara li l-
ftehimiet kollettivi huma ta' applikazzjoni 
universali, l-Istati Membri jistgħu, jekk 
jiddeċiedu hekk, jibbażaw lilhom nfushom 
fuq ftehimiet kollettivi li huma applikabbli 
b'mod ġenerali għall-impriżi kollha simili 
fiż-żona ġeografika u fil-professjoni jew 
fl-industrija kkonċernati, u/jew fuq 
ftehimiet kollettivi li ġew konklużi mill-
organizzazzjonijiet l-aktar rappreżentattivi 
ta' min iħaddem u tal-ħaddiema fuq pjan 
nazzjonali u li huma applikati mat-
territorju nazzjonali kollu;

imħassar

Or. en

Emenda 139
Raffaele Baldassarre

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – punt 1 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fin-nuqqas ta' sistema li tiddikjara li l-
ftehimiet kollettivi huma ta' applikazzjoni 
universali, l-Istati Membri jistgħu, jekk 
jiddeċiedu hekk, jibbażaw lilhom nfushom 
fuq ftehimiet kollettivi li huma applikabbli 
b'mod ġenerali għall-impriżi kollha simili 
fiż-żona ġeografika u fil-professjoni jew fl-
industrija kkonċernati, u/jew fuq ftehimiet 
kollettivi li ġew konklużi mill-
organizzazzjonijiet l-aktar rappreżentattivi 
ta' min iħaddem u tal-ħaddiema fuq pjan 
nazzjonali u li huma applikati mat-
territorju nazzjonali kollu;

Fin-nuqqas ta’ sistema li tiddikjara li l-
ftehimiet kollettivi huma ta’ applikazzjoni 
universali, l-Istati Membri jistgħu, jekk 
jiddeċiedu hekk, jibbażaw lilhom nfushom 
fuq ftehimiet kollettivi li huma applikabbli 
b’mod ġenerali għall-impriżi kollha simili 
fiż-żona ġeografika u fil-professjoni jew fl-
industrija kkonċernati, u/jew fuq ftehimiet 
kollettivi li ġew konklużi mill-
organizzazzjonijiet l-aktar rappreżentattivi 
ta’ min iħaddem u tal-ħaddiema fuq pjan 
nazzjonali u li huma applikati mat-
territorju nazzjonali kollu, skont il-liġi u l-
prattika nazzjonali; 

Or. it

Emenda 140
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-benefiċċji tas-sigurtà soċjali mfassla 
mill-Istati Membri abbażi tal-fergħat tas-
sigurtà soċjali kif definiti fl-Artikolu 3 
tar-Regolament (KE) Nru 883/2004;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-kwistjoni tas-sigurtà soċjali taqa’ taħt il-kompetenza esklużiva tal-Istati Membri. Barra 
minn hekk, in-natura staġonali tax-xogħol u t-terminu qasir tal-permanenza fi Stat Membru 
partikolari ma jikkostitwix bażi li fuqha l-ħaddiema staġonali jingħataw il-benefiċċji kollha 
tas-sigurtà soċjali li jgawdu ċ-ċittadini ta’ dak il-pajjiż.

Emenda 141
Georges Bach
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Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – punt 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. trattament ugwali bħaċ-ċittadini tal-
Istat Membru li qed jilqa' mill-anqas fir-
rigward ta':

imħassar

Or. de

Emenda 142
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – punt 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. trattament ugwali bħaċ-ċittadini tal-Istat 
Membru li qed jilqa' mill-anqas fir-
rigward ta':

trattament ugwali bħaċ-ċittadini tal-Istat 
Membru li qed jilqa’ għandu jirrelata 
mad-drittijiet li ġejjin b’mod partikolari: 

Or. de

Emenda 143
Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – punt 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. trattament ugwali bħaċ-ċittadini tal-Istat 
Membru li qed jilqa' mill-anqas fir-rigward 
ta':

trattament ugwali bħaċ-ċittadini tal-Istat 
Membru li qed jilqa’ mill-anqas fir-rigward 
ta’:

Or. en

Emenda 144
Sari Essayah, Riikka Manner
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Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – punt 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. trattament ugwali bħaċ-ċittadini tal-Istat 
Membru li qed jilqa' mill-anqas fir-rigward 
ta':

(Ma tapplikax għall-verżjoni Maltija)

Or. en

Emenda145
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – punt 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) il-libertà tal-assoċjazzjoni u l-
affiljazzjoni u s-sħubija ma' 
organizzazzjoni li tirrappreżenta l-
ħaddiema jew ma' kwalunkwe 
organizzazzjoni li l-membri tagħha jkunu 
jwettqu xi xogħol speċifiku, inklużi l-
benefiċċji konferiti minn dawn l-
organizzazzjonijiet, mingħajr preġudizzju 
għad-dispożizzjonijiet nazzjonali dwar il-
politika pubblika u s-sigurtà pubblika;

2. il-libertà tal-assoċjazzjoni u l-
affiljazzjoni u s-sħubija ma’
organizzazzjoni li tirrappreżenta l-
ħaddiema jew ma’ kwalunkwe 
organizzazzjoni li l-membri tagħha jkunu 
jwettqu xi xogħol speċifiku, inklużi d-
drittijiet u l-benefiċċji konferiti minn dawn 
l-organizzazzjonijiet, inter alia, id-dritt li 
jinnegozjaw u jikkonkludu ftehimiet 
kollettivi u d-dritt li jistrajkjaw u jieħdu 
azzjoni industrijali, skont il-liġi u l-
prattika nazzjonali tal-Istat Membru 
ospitanti, mingħajr preġudizzju għad-
dispożizzjonijiet nazzjonali dwar il-politika 
pubblika u s-sigurtà pubblika;

Or. it

Emenda 146
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – punt 2 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-libertà tal-assoċjazzjoni u l-
affiljazzjoni u s-sħubija ma' 
organizzazzjoni li tirrappreżenta l-
ħaddiema jew ma' kwalunkwe 
organizzazzjoni li l-membri tagħha jkunu 
jwettqu xi xogħol speċifiku, inklużi l-
benefiċċji konferiti minn dawn l-
organizzazzjonijiet, mingħajr preġudizzju 
għad-dispożizzjonijiet nazzjonali dwar il-
politika pubblika u s-sigurtà pubblika;

(a) il-libertà tal-assoċjazzjoni u l-
affiljazzjoni u s-sħubija ma’
organizzazzjoni li tirrappreżenta l-
ħaddiema jew ma’ kwalunkwe 
organizzazzjoni li l-membri tagħha jkunu 
jwettqu xi xogħol speċifiku, inkluż id-dritt 
li jieħdu sehem f’azzjonijiet maħsuba 
għall-konklużjoni ta’ ftehimiet kollettivi, 
inklużi azzjoni ta’ strajk, u wkoll inklużi l-
benefiċċji konferiti minn dawn l-
organizzazzjonijiet, mingħajr preġudizzju 
għad-dispożizzjonijiet nazzjonali dwar il-
politika pubblika u s-sigurtà pubblika;

Or. de

Emenda 147
Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – punt 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-libertà tal-assoċjazzjoni u l-
affiljazzjoni u s-sħubija ma' 
organizzazzjoni li tirrappreżenta l-
ħaddiema jew ma' kwalunkwe 
organizzazzjoni li l-membri tagħha jkunu 
jwettqu xi xogħol speċifiku, inklużi l-
benefiċċji konferiti minn dawn l-
organizzazzjonijiet, mingħajr preġudizzju 
għad-dispożizzjonijiet nazzjonali dwar il-
politika pubblika u s-sigurtà pubblika;

(a) il-libertà tal-assoċjazzjoni u l-
affiljazzjoni u s-sħubija ma’
organizzazzjoni li tirrappreżenta l-
ħaddiema jew ma’ kwalunkwe 
organizzazzjoni li l-membri tagħha jkunu 
jwettqu xi xogħol speċifiku, inklużi d-
drittijiet u l-benefiċċji konferiti minn dawn 
l-organizzazzjonijiet, inkluż id-dritt li 
jinnegozjaw u jikkonkludu ftehimiet 
kollettivi u d-dritt li jistrajkjaw u jieħdu 
azzjoni industrijali, skont il-liġi u l-
prattiki nazzjonali tal-Istat Membru 
ospitanti, li għandha tkun konformi mal-
liġi tal-Unjoni, mingħajr preġudizzju għad-
dispożizzjonijiet nazzjonali dwar il-politika
pubblika u s-sigurtà pubblika;

Or. en
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Emenda 148
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – punt 2 – punt a a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) id-dritt li jirrifjutaw li jaħdmu fejn 
ħaddiema staġonali jintużaw biex jwaqqfu 
strajk; 

Or. de

Emenda 149
Sari Essayah, Riikka Manner

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – punt 2 – punt a a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) kundizzjonijiet tax-xogħol, inkluż il-
paga u s-sensja, kif ukoll rekwiżiti ta’ 
saħħa u sikurezza fuq il-post tax-xogħol; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ħaddiema staġonali minn pajjiżi terzi għandhom jingħataw trattament ugwali mal-ħaddiema
tal-pajjiż ospitanti rigward il-kundizzjonijiet kollha tax-xogħol. Il-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-UE (l-Artikolu 15(3)) jitlob it-trattament ugwali ta’ ċittadini ta’ pajjiż terz 
rigward il-kundizzjonijiet tax-xogħol. Trattament ugwali fir-rigward ta’ termini u 
kundizzjonijiet tal-impjieg kienu wkoll garantiti pereżempju fid-Direttiva dwar il-Karta Blu 
(Direttiva 2009/50/KE dwar il-kundizzjonijiet tad-dħul u r-residenza ta’ ċittadini ta’ pajjiż 
terz għall-finijiet ta’ impjieg bi kwalifiki għoljin) u fil-Proposta għal Direttiva dwar il-
Permess Uniku. Il-proposta tal-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni ta’ ftehimiet kollettivi 
applikabbli biss b’mod ġenerali, ma tippermettix l-applikazzjoni għall-ħaddiema staġonali ta’ 
pajjiż terz ta’ kwalunkwe ftehim kollettiv ieħor, bħal ftehim fil-livell tal-post tax-xogħol. 

Emenda 150
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska
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Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – punt 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) id-dispożizzjonijiet fil-liġijiet 
nazzjonali rigward il-fergħat ta' sigurtà 
soċjali kif definiti fl-Artikolu 3 tar-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 883/04;

imħassar

Or. pl

Emenda 151
Sari Essayah, Riikka Manner

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – punt 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) id-dispożizzjonijiet fil-liġijiet 
nazzjonali rigward il-fergħat ta' sigurtà 
soċjali kif definiti fl-Artikolu 3 tar-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 883/04;

(b) bla ħsara għad-dritt tal-Istati Membri 
biex jistabbilixxu kriterji għad-dritt għal 
benefiċċji bbażati fuq ir-residenza, id-
dispożizzjonijiet fil-liġijiet nazzjonali 
rigward il-fergħat ta’ sigurtà soċjali kif 
definiti fl-Artikolu 3 tar-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 883/04;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Xogħol staġonali huwa, definit bħala temporanju min-natura tiegħu u ħaddiema staġonali 
mhux qed jidħlu fi Stat Membru bl-għan li jmorru jgħixu hemm fuq bażi permanenti. Ħaddiem 
staġonali jidħol fil-pajjiż fejn ikun impjegat bħala ħaddiem staġonali fuq bażi temporanja u 
ma jissodisfax il-kriterji tar-residenza stabbiliti fil-leġiżlazzjoni nazzjonali għall-għoti ta’ 
residenza bbażata fuq il-benefiċċji tas-sigurtà soċjali. Id-direttiva għandha tippermetti li r-
rekwiżit nazzjonali ta’ residenza ikun jista’ jkompli jiġi applikat għall-anqas fir-rigrad tal-
għoti ta’ ċerti benefiċċji bbażati fuq residenza bħall-benefiċċji tal-familja. 

Emenda 152
Thomas Mann

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – punt 2 – punt b



AM\871580MT.doc 63/70 PE467.317v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) id-dispożizzjonijiet fil-liġijiet 
nazzjonali rigward il-fergħat ta' sigurtà 
soċjali kif definiti fl-Artikolu 3 tar-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 883/04;

(b) id-dispożizzjonijiet fil-liġijiet 
nazzjonali rigward il-fergħat ta’ sigurtà 
soċjali kif definiti fl-Artikolu 3(1)(a) sa (i)
tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
883/04; il-benefiċċji tal-familja għandhom 
ikunu esklużi mit-trattament ugwali, 
minħabba li l-għan tal-Istati Membri 
għandu jkun primarjament biex tingħata 
għajnuna lil familji li qed jgħixu fl-UE 
għal perjodu ta’ żmien twil;

Or. de

Emenda 153
Georges Bach

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – punt 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-ħlas ta' pensjonijiet statutarji bbażati 
fuq l-impjieg preċedenti tal-ħaddiem 
skont l-istess kundizzjonijiet bħal dawk 
taċ-ċittadini tal-Istati Membri kkonċernati 
meta jiċċaqalqu għal pajjiż terz;

imħassar

Or. de

Emenda 154
Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – punt 2 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) ħlas tad-drittijiet ta’ vaganzi;

Or. en
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Emenda 155
Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – punt 2 – punt c – punt i) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) ħaddiema staġonali li jirritornaw jew 
jiċċaqalqu għal xi pajjiż barra l-Unjoni, 
jew is-superstiti ta’ tali ħaddiema li jirtu 
d-drittijiet minnhom għandhom jirċievu, 
fir-rigward tal-anzjanità,l-invalidità jew 
il-mewt, pensjonijiet statutorji bbażati fuq 
l-impjieg preċedenti tal-ħaddiema u 
akkwistat skont il-leġiżlazzjoni stabbilita 
fl-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru
883/2004, bl-istess kundizzjonijiet u bl-
istess rati bħaċ-ċittadini tal-Istati Membri 
konċernati; 

Or. en

Emenda 156
Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – punt 2 – punt c– punt ii) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) ħaddiema staġonali għandu jkollhom 
aċċess fuq bażi nondiskriminatorja għal 
sistema ta’ sigurtà soċjali tal-post tax-
xogħol bħal ta’ ċittadini oħra tal-UE li 
jaħdmu f’dan l-Istat Membru skont ir-
Regolament (KE) Nru 883/2004;

Or. en

Emenda 157
Emilie Turunen
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Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – punt 2 – punt c – punt iii) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) L-Istati Membri għandhom joħolqu 
mekkaniżmi sabiex il-ħaddiema ta’ pajjiżi 
terzi, li jirritornaw jew jiċċaqalqu għal 
pajjiż barra l-Unjoni, għandhom ikunu 
intitolati għal benefiċċji li jkunu dovuti 
fir-rigward ta’ kwalunkwe korriment li 
sofrew fuq ix-xogħol, biex jiġu 
kkumpensati minflok kwalunkwe dritt ta’ 
vaganzi akkwistat iżda li ma jintużax u 
għal rimborż tal-kontribuzzjonijiet tas-
sigurtà soċjali li ma wasslux jew li ma
jwasslux għal drittijiet skont il-liġijiet jew 
ir-regolamenti nazzjonali jew l-
arranġamenti internazzjonali. 

Or. en

Emenda 158
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – punt 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-aċċess għall-prodotti u s-servizzi u l-
provvista tal-prodotti u s-servizzi 
mqiegħda għad-dispożizzjoni tal-pubbliku, 
minbarra l-akkomodazzjoni pubblika u s-
servizzi ta' konsultazzjoni li jistgħu 
jingħataw mis-servizzi tal-impjiegi.

(d) l-aċċess għall-prodotti u s-servizzi u l-
provvista tal-prodotti u s-servizzi 
mqiegħda għad-dispożizzjoni tal-pubbliku.

Or. de

Emenda 159
Georges Bach

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – punt 2 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-aċċess għall-prodotti u s-servizzi u l-
provvista tal-prodotti u s-servizzi 
mqiegħda għad-dispożizzjoni tal-pubbliku, 
minbarra l-akkomodazzjoni pubblika u s-
servizzi ta' konsultazzjoni li jistgħu 
jingħataw mis-servizzi tal-impjiegi.

(d) l-aċċess għall-prodotti u s-servizzi u l-
provvista tal-prodotti u s-servizzi 
mqiegħda għad-dispożizzjoni tal-pubbliku
skont il-liġi tal-Istat Membru. 

Or. de

Emenda 160
Sari Essayah, Riikka Manner

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – punt 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-aċċess għall-prodotti u s-servizzi u l-
provvista tal-prodotti u s-servizzi 
mqiegħda għad-dispożizzjoni tal-pubbliku, 
minbarra l-akkomodazzjoni pubblika u s-
servizzi ta' konsultazzjoni li jistgħu 
jingħataw mis-servizzi tal-impjiegi.

(d) l-aċċess għall-prodotti u s-servizzi u l-
provvista tal-prodotti u s-servizzi 
mqiegħda għad-dispożizzjoni tal-pubbliku, 
minbarra l-akkomodazzjoni pubblika u s-
servizzi li jistgħu jingħataw mis-servizzi 
tal-impjiegi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ħaddiema staġonali minn pajjiżi terzi jidħlu fis-suq tax-xogħol tal-UE għal żmien qasir biss. 
Il-permess tax-xogħol tagħhom ma jippermettilhomx li jaċċettaw postijiet tax-xogħol battala 
oħra miftuħa mill-Istat Membru ospitanti. Għalhekk, dawn m’għandhomx igawdu trattament 
ugwali fir-rigward ta’ servizzi ta’ pariri jew servizzi oħra ta’ impjieg pubbliku, li 
primarjament jimmira li jippromwovi l-impjiegi fis-suq tax-xogħol tal-Istat Membru ospitanti. 

Emenda 161
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – punt 2 – punt d a (ġdid)



AM\871580MT.doc 67/70 PE467.317v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) id-dritt li jressqu lmenti rigward il-
persuna li timpjegahom lill-awtoritajiet 
kompetenti u/jew ikollhom locus standi 
quddiem il-qrati kompetenti, direttament 
jew permezz ta’ partijiet terzi bħall-
organizzazzjonijiet tal-impjegati skont id-
dispożizzjonijiet statutorji nazzjonali 
korrispondenti, sabiex jinfurzaw b’mod 
effettiv id-drittijiet derivati minn din id-
Direttiva. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu mekkaniżmi effettivi biex jiġi 
salvagwardat dan id-dritt. 

Or. de

Emenda 162
Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – punt 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. il-ħlasijiet b’lura jridu jsiru minn min 
iħaddem. Fir-rigward ta’ ksur tal-
Artikolu 3, min iħaddem għandu jħallas: 
(a) kull ħlas pendenti liċ-ċittadin tal-pajjiż 
terz; 
(b) kull taxxa u kontribuzzjoni tas-sigurtà 
soċjali pendenti, inklużi l-multi 
amministrattivi relevanti 

Or. en

Emenda 163
Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 16a 
Monitoraġġ u spezzjonijiet

1. L-Istati Membri għandhom jassiguraw 
li jkun hemm fis-seħħ mekkaniżmi xierqa 
ta’ monitoraġġ, li jsiru spezzjonijiet 
adegwati fit-territorju tagħhom mill-
awtoritajiet nazzjonali relevanti u li l-
organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw l-
interessi tal-ħaddiema jkollhom aċċess 
għall-post tax-xogħol u l-akkomodazzjoni, 
jekk tkun provduta minn min iħaddem, 
sabiex jiġi assigurat li d-dispożizzjonijiet 
stabbiliti f’din id-Direttiva, b’mod 
partikolari rigward id-drittijiet, il-
kundizzjonijiet tax-xogħol u l-
akkomodazzjoni, jiġu rispettati bis-sħiħ 
matul id-durata tal-permanenza tal-
ħaddiema staġonali fl-Istat Membru 
konċernat. 
2. L-Istati Membri għandhom jassiguraw 
li għall-anqas 20% tal-kumpaniji li joffru 
xogħol staġonali stabbilit fit-territorju 
jkunu soġġetti għall-ispezzjonijiet kull 
sena 
3. L-għażla tal-kumpaniji li jiġu 
spezzjonati għandha tkun ibbażata fuq 
valutazzjoni tar-riskju li għandha ssir 
mill-awtoritajiet kompetenti fl-Istati 
Membri meta wieħed iqis il-fatturi bħas-
setturi li fiha kumpanija topera u 
kwalunkwe ksur irreġistrat fil-passat. 

Or. en

Emenda 164
Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 17a
Sottokuntrattar

Fejn min iħaddem ikun sottokuntrattur, l-
Istati Membri għandhom jassiguraw li l-
kuntrattur ewlieni u kull sottokuntrattur 
intermedjarju jkunu obbligati li jħallsu: 
(a) kull multa imposta skont l-Artikolu 
relevanti ta’ din id-Direttiva, u 
(b) kull ħlas b’lura dovut skont din id-
Direttiva. 

Or. en

Emenda 165
Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 17b
L-Istati Membri għandhom jieħdu l-passi 
meħtieġa biex jassiguraw li min iħaddem 
u jonqos li jikkonforma mal-istandards 
għall-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-
akkomodazzjoni jista’ wkoll, jekk ikun 
xieraq, ikun soġġett għal dawn il-miżuri li 
ġejjin: 
(a) esklużjoni mid-drittijiet ta’ benefiċċji 
pubbliċi, għajnuna jew sussidji sa 
massimu ta’ ħames snin; 
(b) esklużjoni minn parteċipazzjoni 
f’sejħa għal offerti pubbliċi sa massimu 
ta’ ħames snin; 
(c) għoti lura ta’ kull benefiċċju pubbliku, 
għajnuna, jew sussidji, inklużi fondi tal-
UE ġestiti mill-Istat Membru, mogħtija lil 
min iħaddem, speċjalment fondi riċevuti 
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taħt il-Politika Agrikola Komuni 
(d) għeluq temporanju jew permanenti 
tal-istabbilimenti li jkunu ntużaw biex 
iseħħ il-ksur. 

Or. en


