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Emenda 10
Milan Cabrnoch

Proposta għal regolament
Kunsiderazzjoni 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew,

imħassar

Or. en

Emenda 11
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Id-diversità u l-evoluzzjoni tal-
kundizzjonijiet li taħthom qed jiġu segwiti 
attivitajiet professjonali iqanqlu l-bżonn li 
tiġi kkunsidrata s-sitwazzjoni ta' 
ħaddiema mobbli ħafna. Strutturi ġodda 
tax-xogħol saru evidenti fost oħrajn fis-
settur tat-trasport bl-ajru. Ir-rabta tal-
leġislazzjoni applikabbli għal membri tal-
ekwipaġġ tal-ajru mal-Istat Membru fejn 
jinsab l-uffiċċju jew post tan-negozju 
reġistrat tal-impriża jew tal-impjegatur, 
hija effettiva biss jekk hemm biżżejjed 
konnessjoni mill-qrib mal-uffiċċju 
reġistrat jew post tan-negozju. Għal
membri tal-ekwipaġġ tal-ajru, huwa 
kkundsidrat xieraq li jirreferu għal “bażi 
ta’ residenza" bħala speċifikazzjoni tal-
idea ta’ “uffiċċju jew post tan-negozju 
reġistrat” għall-applikazzjoni tar-
Regolament (KE) Nru 883/2004.

(5) L-Anness III għar-Regolament tal-
Kunsill (KEE) Nru 3922/91 dwar l-
armonizzazzjoni tal-ħtiġijiet tekniċi u 
proċeduri amministrattivi fil-qasam tal-
avjazzjoni ċivili1 qed jiddefinixxi l-kunċett 
ta' "bażi ta' residenza" għal membri tal-
ekwipaġġ tal-ajru skont il-liġi tal-Unjoni.
Sabiex tiġi ffaċilitata l-applikazzjoni tat-
Titolu II tar-Regolament (KE) 
Nru 883/2004 għal dan il-grupp ta' 
persuni, huwa ġġustifikat li tinħoloq 
reġola speċjali bl-użu ta' dan il-kunċett ta' 
"bażi ta' residenza" bħala l-kriterju biex 
tiġi ddeterminata l-leġislazzjoni 
applikabbli għall-membri tal-ekwipaġġ 
tal-ajru. Min-naħa l-oħra, il-leġislazzjoni 
applikabbli għal membri tal-ekwipaġġ tal-
ajru għandha tinżamm stabbli u l-
prinċipju ta' "bażi ta' residenza" ma 
għandux iwassal għal bidliet frekwenti 
tal-leġislazzjoni applikabbli minħabba l-
mudelli ta' ħidma tal-industrija jew 
domandi staġonali.
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_________________
1 ĠU L 373, 31.12.1991, p. 4.

Or. en

Emenda 12
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Id-diversità u l-evoluzzjoni tal-
kundizzjonijiet li taħthom qed jiġu segwiti 
attivitajiet professjonali iqanqlu l-bżonn li 
tiġi kkunsidrata s-sitwazzjoni ta' ħaddiema 
mobbli ħafna. Strutturi ġodda tax-xogħol 
saru evidenti fost oħrajn fis-settur tat-
trasport bl-ajru. Ir-rabta tal-leġislazzjoni
applikabbli għal membri tal-ekwipaġġ tal-
ajru mal-Istat Membru fejn jinsab l-
uffiċċju jew post tan-negozju reġistrat tal-
impriża jew tal-impjegatur, hija effettiva 
biss jekk hemm biżżejjed konnessjoni mill-
qrib mal-uffiċċju reġistrat jew post tan-
negozju. Għal membri tal-ekwipaġġ tal-
ajru, huwa kkundsidrat xieraq li jirreferu 
għal “bażi ta’ residenza" bħala 
speċifikazzjoni tal-idea ta’ “uffiċċju jew 
post tan-negozju reġistrat” għall-
applikazzjoni tar-Regolament (KE) 
Nru 883/2004.

(5) Id-diversità u l-evoluzzjoni tal-
kundizzjonijiet li taħthom qed jiġu segwiti 
attivitajiet professjonali iqanqlu l-bżonn li 
tiġi kkunsidrata s-sitwazzjoni ta' ħaddiema 
mobbli ħafna. Strutturi ġodda tax-xogħol 
saru evidenti fost oħrajn fis-settur tat-
trasport bl-ajru. Il-leġislazzjoni applikabbli 
għal membri tal-ekwipaġġ tal-ajru 
għandha tkun dik tal-Istat Membru fejn l-
impjegat għandu l-bażi ta' residenza 
tiegħu. L-Anness III għar-Regolament 
tal-Kunsill (KEE) 3922/91 dwar l-
armonizzazzjoni tal-ħtiġijiet tekniċi u 
proċeduri amministrattivi fil-qasam tal-
avjazzjoni ċivili1 jiddefinixxi l-kunċett ta' 
"bażi ta' residenza" għall-membri tal-
ekwipaġġ bħala l-post magħżul mill-
operatur għall-membri tal-ekwipaġġ minn 
fejn membru tal-ekwipaġġ normalment 
jibda u jispiċċa perijodu ta' ħidma, jew 
serje ta' perijodi ta' ħidma, u fejn l-
operatur mhuwiex responsabbli għall-
akkomodazzjoni tal-membru tal-ekwipaġġ 
ikkonċernat.
_____________
1 ĠU L 373, 31.12.1991, p. 4.

Or. de
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Emenda 13
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-Artikolu 65 (5) tar-Regolament (KE) 
Nru 883/2004 għandu jiġi emendat biex 
jiżgura li persuni li jaħdmu għal rashom 
jirċievu benefiċċji skont il-leġislazzjoni
tal-Istat Membru kompetenti biex 
joffrilhom l-aqwa prospetti ta' 
integrazzjoni mill-ġdid fis-suq tax-xogħol
fl-Istat Membru ta' residenza tagħhom 
meta jirritornaw lejn dak l-Istat.

(6) L-Artikolu 65a ġdid għandu jiddaħħal 
fir-Regolament (KE) Nru 883/2004 sabiex
jiżgura li ħaddiem transkonfinali li 
jaħdem għal rasu li jispiċċa kompletament 
qiegħed jirċievi benefiċċji jekk huwa jkun 
għamel perijodi ta' assigurazzjoni bħala 
persuna li taħdem għal rasha jew perijodi 
ta' ħidma bħala persuna li taħdem għal 
rasha rikonoxxuti għall-finijiet tal-għoti 
tal-benefiċċji ta' qgħad fl-Istat Membru 
kompetenti u jekk ma teżisti l-ebda 
sistema ta' benefiċċji ta' qgħad li tkopri 
persuni li jaħdmu għal rashom fl-Istat 
Membru ta' residenza tagħhom.

Din id-dispożizzjoni ġdida għandha tiġi 
riveduta fid-dawl tal-esperjenza wara 
sentejn ta' implimentazzjoni u, jekk 
meħtieġ, aġġustata.

Or. en

Emenda 14
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt -1 (ġdid)
Regolament (KE) Nru 883/2004
Premessa 18b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. Il-premessa li ġejja tiddaħħal wara l-
Premessa (18a):
"18b. L-Anness III għar-Regolament tal-
Kunsill (KEE) 3922/91 dwar l-
armonizzazzjoni tal-ħtiġijiet tekniċi u 
proċeduri amministrattivi fil-qasam tal-
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avjazzjoni ċivili1 jiddefinixxi l-kunċett ta' 
"bażi ta' residenza" għall-membri tal-
ekwipaġġ bħala l-post magħżul mill-
operatur għall-membri tal-ekwipaġġ minn 
fejn membru tal-ekwipaġġ normalment 
jibda u jispiċċa perijodu ta' ħidma, jew 
serje ta' perijodi ta' ħidma, u fejn, taħt 
kondizzjonijiet normali, l-operatur 
mhuwiex responsabbli għall-
akkomodazzjoni tal-membru tal-ekwipaġġ
ikkonċernat. Sabiex tiġi ffaċilitata l-
applikazzjoni tat-Titolu II għal dan il-
grupp ta' persuni, huwa ġġustifikat li 
jintuża dan il-kunċett ta' "bażi ta' 
residenza" bħala kriterju biex tiġi 
ddeterminata l-leġislazzjoni applikabbli 
għall-membri tal-ekwipaġġ tal-ajru. Min-
naħa l-oħra, il-leġislazzjoni applikabbli 
għal membri tal-ekwipaġġ tal-ajru 
għandha tinżamm stabbli u l-prinċipju ta' 
"bażi ta' residenza" ma għandux iwassal 
għal bidliet frekwenti tal-leġislazzjoni 
applikabbli minħabba l-mudelli ta' ħidma
tal-industrija jew domandi staġonali.
_____________
1 ĠU L 373, 31.12.1991, p. 4."

Or. en

Emenda 15
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1
Regolament (KE) Nru 883/2004
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fl-Artikolu 9(1), l-ewwel sentenza hija 
sostitwita b'dan li ġej:

1. Fl-Artikolu 9, il-paragrafu 1 huwa 
ssostitwit b’dan li ġej:

"1. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
bil-miktub lill-Kummissjoni Ewropea dwar 
id-dikjarazzjonijiet li saru f’konformità 
mal-Artikolu 1(l), dwar il-leġislazzjoni u l-

"1. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
bil-miktub lill-Kummissjoni Ewropea dwar 
id-dikjarazzjonijiet li saru f'konformità 
mal-Artikolu 1 ittra (I), dwar il-
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iskemi msemmija fl-Artikolu 3, dwar il-
konvenzjonijiet magħmula skont l-
Artikolu 8(2) u dwar il-benefiċċji minimi 
msemmija fl-Artikolu 58, kif ukoll dwar 
emendi sostanzjali li jsiru 
sussegwentament.

leġislazzjoni u l-iskemi msemmija fl-
Artikolu 3, dwar il-konvenzjonijiet 
magħmula skont l-Artikolu 8(2) u dwar il-
benefiċċji minimi msemmija fl-Artikolu 58 
u n-nuqqas ta' sistema tal-assigurazzjoni 
kif imsemmi fl-Artikolu 65a (1), kif ukoll 
dwar emendi sostanzjali li jsiru 
sussegwentement. Dawn in-notifiki 
għandhom jindikaw id-data […] minn 
meta dan ir-Regolament jibda japplika 
għall-iskemi speċifikati fid-
dikjarazzjonijiet tal-Istati Membri."

Or. en

Emenda 16
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 883/2004
Artikolu 11 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-paragrafu li ġej għandu jiżdied mal-
Artikolu 11:
"4a. Attività li ssir minn membru tal-
ekwipaġġ tal-ajru li jwettaq servizzi għall-
passiġġieri jew għall-merkanzija tal-ajru 
għandha titqies bħala attività imwettqa fi 
Stat Membru fejn tinsab il-bażi ta' 
residenza, kif definit f'Anness III tar-
Regolament tal-Kunsill (KEE) 
Nru 3922/91 dwar l-armonizzazzjoni tal-
ħtiġijiet tekniċi u proċeduri 
amministrattivi fil-qasam tal-avjazzjoni 
ċivili.
_________________________
1 ĠU L 373, 31.12.1991, p. 4."

Or. en
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Emenda 17
Thomas Mann

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 883/2004
Artikolu 11 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-paragrafu li ġej jiżdied mal-
Artikolu 11:
"(4a) Professjoni mwettqa minn membru 
tal-ekwipaġġ tal-ajru  f'konnessjoni ma' 
passiġġieri jew merkanzija tal-ajru 
għandha titqies bħala attività imwettqa fi 
Stat Membru fejn għandu l-bażi ta' 
residenza tiegħu, kif definit f'Anness III 
tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) 
Nru 3922/91 dwar l-armonizzazzjoni tal-
ħtiġijiet tekniċi u proċeduri 
amministrattivi fil-qasam tal-avjazzjoni 
ċivili1.
_____________
1 ĠU L 373, 31.12.1991, p. 4."

Or. de

Emenda 18
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 883/2004
Artikolu 11 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-paragrafu li ġej jiżdied mal-
Artikolu 11:
"(4a) Membri tal-ekwipaġġ tal-ajru li 
regolarment iwettqu servizzi għall-
passiġġieri jew għall-merkanzija tal-ajru 
f'żewġ Stati Membri jew aktar għandhom 
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ikunu suġġetti għal-leġislazzjoni tal-Istat 
Membru fejn għandhom il-"bażi ta' 
residenza" tagħhom, kif definit 
f'Anness III tar-Regolament tal-Kunsill 
(KEE) Nru 3922/91 dwar l-
armonizzazzjoni tal-ħtiġijiet tekniċi u 
proċeduri amministrattivi fil-qasam tal-
avjazzjoni ċivili1.
_____________
1 ĠU L 373, 31.12.1991, p. 4."

Or. de

Emenda 19
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 5
Regolament (KE) Nru 883/2004
Artikolu 36 − paragrafu 2a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-istituzzjoni kompetenti ma tistax 
tiċħad li tagħti l-awtorizzazzjoni prevista 
fl-Artikolu 20(1) lil persuna assigurata li 
kellha aċċident fuq il-post tax-xogħol jew 
li qabditha marda kkaġunata mix-xogħol u 
li hija intitolata għal benefiċċji li ħa 
tagħmel tajjeb għalih dik l-istituzzjoni, fejn 
it-trattament xieraq għall-kundizzjoni 
tagħha ma jistax jingħata fl-Istat Membru li 
toqgħod fih il-persuna f'limitu ta' żmien li 
huwa medikament ġustifikabbli, filwaqt li 
jiġi kkunsidrat l-istat attwali ta' saħħitha u 
l-iżvilupp probabbli tal-marda tagħha."

2a. L-istituzzjoni kompetenti ma tistax 
tiċħad li tagħti l-awtorizzazzjoni prevista 
fl-Artikolu 20(1) lil persuna li kellha 
aċċident fuq il-post tax-xogħol jew li 
qabditha marda kkaġunata mix-xogħol u li 
hija intitolata għal benefiċċji li ħa tagħmel 
tajjeb għalih dik l-istituzzjoni, fejn it-
trattament xieraq għall-kundizzjoni tagħha 
ma jistax jingħata fl-Istat Membru li 
toqgħod fih il-persuna f'limitu ta' żmien li 
huwa medikament ġustifikabbli, filwaqt li 
jiġi kkunsidrat l-istat attwali ta' saħħitha u 
l-iżvilupp probabbli tal-marda tagħha."

Or. en

Emenda 20
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 5a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 883/2004
Artikolu 63

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-Artikolu 63 huwa sostitwit b’dan li 
ġej:
"Għall-fini ta' dan il-Kapitolu, l-
Artikolu 7 għandu japplika biss f'każijiet 
previsti mill-Artikoli 64, 65 u 65a u fil-
limiti preskritti fihom."

Or. en

Emenda 21
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 6
Regolament (KE) Nru 883/2004
Artikolu 65 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Fl-Artikolu 65, il-paragrafu 5 huwa 
sostitwit b’dan li ġej:

imħassar

'5.(a) Sakemm punt (b) ma jipprovdix 
mod ieħor, il-persuna qiegħda li hija 
msemmija fl-ewwel u fit-tieni sentenzi ta’ 
paragrafu 2 għandha tirċievi benefiċċji 
skont il-leġislazzjoni tal-Istat Membru ta’ 
residenza bħallikieku kienet suġġetta għal 
dik il-leġislazzjoni matul l-aħħar attività 
tagħha bħala persuna impjegata jew 
bħala persuna li taħdem għal rasha. 
Dawk il-benefiċċji għandhom jingħataw 
mill-istituzzjoni tal-post ta' residenza.
(b) Meta l-leġislazzjoni tal-Istat Membru 
ta’ residenza ma tipprovdix assigurazzjoni 
għal persuni li jaħdmu għal rashom 
kontra r-riskju ta' qgħad, il-persuna 
qiegħda li hija msemmija fl-ewwel u t-
tieni sentenza ta' paragrafu 2, li kienet 
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assigurata kontra l-qgħad fl-Istat 
Membru tal-aħħar attività tagħha bħalha 
persuna li taħdem għal rasha , għandha 
tirċievi benefiċċji skont il-leġislazzjoni tal-
Istat Membru tal-aħħar. (c)
(c) Madankollu, ħaddiem, minbarra 
ħaddiem li jaħdem bejn il-fruntieri, li 
rċieva benefiċċji bl-ispejjeż għall-
istituzzjoni kompetenti tal-Istat Membru li 
l-aħħar li kien suġġett għal-leġislazzjoni 
tiegħu, għandu malli jmur lura lejn l-Istat 
Membru fejn għandu r-residenza tiegħu, 
jibbenefika skont l-Artikolu 64, il-qlugħ 
ta' benefiċċji skont (a) għandhom ikunu 
sospiżi matul il-perjodu li fih jirċievi 
benefiċċji skont il-leġislazzjoni li l-aħħar 
kien suġġett għaliha.'

Or. en

Emenda 22
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 6
Regolament (KE) Nru 883/2004
Artikolu 65 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Fl-Artikolu 65, il-paragrafu 5 huwa 
sostitwit b’dan li ġej:

imħassar

(b),Sakemm punt (b) ma jipprovdix mod 
ieħor, il-persuna qiegħda li hija 
msemmija fl-ewwel u fit-tieni sentenzi ta’ 
paragrafu 2 għandha tirċievi benefiċċji 
skont il-leġislazzjoni tal-Istat Membru ta’ 
residenza bħallikieku kienet suġġetta għal 
dik il-leġislazzjoni matul l-aħħar attività 
tagħha bħala persuna impjegata jew 
bħala persuna li taħdem għal rasha. 
Dawk il-benefiċċji għandhom jingħataw 
mill-istituzzjoni tal-post ta' residenza.
(b) Meta l-leġislazzjoni tal-Istat Membru 
ta’ residenza ma tipprovdix assigurazzjoni 
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għal persuni li jaħdmu għal rashom 
kontra r-riskju ta' qgħad, il-persuna 
qiegħda li hija msemmija fl-ewwel u t-
tieni sentenza ta' paragrafu 2, li kienet 
assigurata kontra l-qgħad fl-Istat 
Membru tal-aħħar attività tagħha bħalha 
persuna li taħdem għal rasha , għandha 
tirċievi benefiċċji skont il-leġislazzjoni tal-
Istat Membru tal-aħħar. (c)
(c) Madankollu, ħaddiem, minbarra 
ħaddiem li jaħdem bejn il-fruntieri, li 
rċieva benefiċċji bl-ispejjeż għall-
istituzzjoni kompetenti tal-Istat Membru li 
l-aħħar li kien suġġett għal-leġislazzjoni 
tiegħu, għandu malli jmur lura lejn l-Istat 
Membru fejn għandu r-residenza tiegħu, 
jibbenefika skont l-Artikolu 64, il-qlugħ 
ta' benefiċċji skont (a) għandhom ikunu 
sospiżi matul il-perjodu li fih jirċievi 
benefiċċji skont il-leġislazzjoni li l-aħħar 
kien suġġett għaliha.'

Or. en

Emenda 23
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 6a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 883/2004
Artikolu 65a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikolu li ġej għandu jiddaħħal wara l-
Artikolu 65:
"Artikolu 65a
Dispożizzjoni speċjali għal ħaddiema 
transkonfinali li jaħdmu għal rashom li 
jinsabu kompletament qiegħda fejn ma 
teżisti l-ebda sistema ta' benefiċċji ta' 
qgħad li tkopri persuni li jaħdmu għal 
rashom fl-Istat Membru ta' residenza.
1. B'deroga mill-Artikolu 65, persuna 
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kompletament qiegħda li bħala ħaddiem 
transkonfinali reċentement kellha perjodi 
sħaħ ta' assigurazzjoni bħala persuna li 
taħdem għal rasha jew perijodi ta' xogħol 
għal rasha rikonoxxuti għall-iskopijiet 
tal-għoti ta' benefiċċji tal-qgħad u li l-
Istat Membru ta' residenza tagħha 
ippreżenta notifika li ma teżisti l-ebda 
possibilità għal kwalunkwe kategorija ta' 
persuni li jaħdmu għal rashom li jkunu 
koperti mis-sistema ta' benefiċċji tal-
qgħad f'dak l-Istat Membru, għandha 
tirreġistra u tagħmel lilha nnifisha 
disponibbli għal servizzi ta' xogħol fl-Istat 
Membru li fih hi kellha l-aħħar attività ta' 
xogħol bħala persuna li taħdem għal 
rasha u taderixxi kontinwament mal-
kundizzjonijiet stipulati skont il-
leġislazzjoni ta' dan l-Istat Membru fejn 
tkun applikat għall-benefiċċċji. Il-persuna 
kompletament qiegħda tista', bħala pass 
supplimentari, tagħmel lilha nnifisha 
disponibbli għas-servizzi tal-impjiegi tal-
Istat Membru ta' residenza.
2. Il-benefiċċji għandhom jiġu pprovduti 
lill-persuna qiegħda msemmija fil-
paragrafu 1 mill-aħħar Stat Membru li l-
persuna kienet soġġetta għal-leġislazzjoni 
tiegħu f'konformità mal-leġislazzjoni li 
dak l-Istat Membru japplika.
3. Jekk il-persuna msemmija fil-
paragrafu 1 ma tixtieqx issir jew tibqa' 
disponibbli għas-servizzi tal-impjiegi tal-
Istat Membru tal-aħħar attività wara li 
tkun irreġistrat hemm, u tixtieq tfittex 
xogħol fl-Istat Membru ta' residenza,  
għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet 
tal-Artikolu 64 mutatis mutandis, 
minbarra l-Artikolu 64(1)(a). L-
istituzzjoni kompetenti tista' testendi l-
perijodu msemmi fl-ewwel sentenza tal-
Artikolu 64(1)(c) sal-aħħar tal-perijodu 
tad-dritt għall-benefiċċji."

Or. en
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Emenda 24
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 6a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 883/2004
Artikolu 65 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikolu li ġej għandu jiddaħħal wara l-
Artikolu 65:
"Dispożizzjoni speċjali għal ħaddiema 
transkonfinali li jaħdmu għal rashom li 
jinsabu kompletament qiegħda fejn ma 
teżisti l-ebda sistema ta' benefiċċji ta' 
qgħad li tkopri persuni li jaħdmu għal 
rashom fl-Istat Membru ta' residenza.
1. B'deroga mill-Artikolu 65, persuna 
kompletament qiegħda li bħala ħaddiem 
transkonfinali reċentement kellha perijodi 
sħaħ ta' assigurazzjoni bħala persuna li 
taħdem għal rasha jew perijodi sħaħ ta' 
xogħol għal rasha rikonoxxuti għall-
iskopijiet tal-għoti ta' benefiċċji tal-qgħad 
u li l-Istat Membru ta' residenza 
ppreżenta notifika li ma teżisti l-ebda 
possibilità għal kwalunkwe kategorija ta' 
persuni li jaħdmu għal rashom li jkunu 
koperti minn sistema ta' benefiċċji tal-
qgħad f'dak l-Istat Membru, għandha 
tirreġistra u tagħmel lilha nnifisha 
disponibbli għal servizzi ta' xogħol fl-Istat 
Membru li fih hi kellha l-aħħar attività ta' 
xogħol bħala persuna li taħdem għal 
rasha u taderixxi kontinwament mal-
kundizzjonijiet stipulati skont il-
leġislazzjoni ta' dan l-Istat Membru fejn 
tkun applikat għall-benefiċċċji. Il-persuna 
kompletament qiegħda tista', bħala pass 
supplimentari, tagħmel lilha nnifisha 
disponibbli għas-servizzi tal-impjiegi tal-
Istat Membru ta' residenza.
2. Il-benefiċċji għandhom jiġu pprovduti 
lill-persuna qiegħda msemmija fil-
paragrafu 1 mill-aħħar Stat Membru li l-
persuna kienet soġġetta għal-leġislazzjoni 
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tiegħu f'konformità mal-leġislazzjoni li 
dak l-Istat Membru japplika.
3. Jekk il-persuna msemmija fil-
paragrafu 1 ma tixtieqx issir jew tibqa' 
disponibbli għas-servizzi tal-impjiegi tal-
Istat Membru tal-aħħar attività wara li 
tkun irreġistrat hemm, u tixtieq tfittex 
xogħol fl-Istat Membru ta' residenza, 
għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet 
tal-Artikolu 64 mutatis mutandis, 
minbarra l-Artikolu 64(1)(a). L-
istituzzjoni kompetenti tista' testendi l-
perijodu msemmi fl-ewwel sentenza tal-
Artikolu 64(1)(c) sal-aħħar tal-perijodu 
tad-dritt għall-benefiċċji."

Or. en

Emenda 25
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 7a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 883/2004
Artikolu 87a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:
"Artikolu 87a

Disposizzjoni transizzjonali għall-
applikazzjoni tar-Regolament (KE) 
Nru xx/2012.
1. Jekk, minħabba r-Regolament, (UE) 
Nru xx/2012, persuna tkun soġġetta għal-
leġislazzjoni ta' Stat Membru għajr dak 
determinat skont it-Titolu II ta' dan ir-
Regolament, kif applikabbli qabel ...*, dik 
il-leġislazzjoni għandha tibqa' tapplika 
sakemm is-sitwazzjoni rilevanti ma 
tinbidilx u fi kwalunkwe każ għal perijodu 
li ma jkun itwal minn 10 snin minn...**, 
sakemm il-persuna konċernata ma titlobx 
li tkun soġġetta għal-leġislazzjoni 
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applikabbli taħt dan ir-Regolament kif 
emendat mir-Regolament (UE) 
Nru xx/2012. Din it-talba għandha 
titressaq fi żmien tliet xhur minn ...*** 
lill-istituzzjoni indikata tal-Istat Membru 
ta' residenza jekk il-persuna kkonċernata 
se tkun soġġetta għal-leġislazzjoni 
determinata skont dan ir-Regolament kif 
emendat mir-Regolament (UE) 
Nru xx/2012.  Jekk it-talba ssir wara l-
limitu taż-żmien indikat, il-bidla tal-
leġislazzjoni applikabbli għandha ssir fl-
ewwel jum tax-xahar ta’ wara.
2. Mhux aktar tard mit-tieni sena 
kalendarja sħiħa wara ...*****, il-
Kummissjoni Amministrattiva għandha 
tevalwa l-implimentazzjoni tad-
dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 65a 
u tippreżenta rapport dwar l-applikazzjoni 
tagħhom. Abbażi ta' dan ir-rapport, il-
Kummissjoni Ewropea, tista', kif adatt, 
tippreżenta proposti biex temenda dawn 
id-dispożizzjonijiet.
__________________
* ĠU Jekk jogħġbok daħħal id-data tad-
dħul fis-seħħ tar-Regolament (UE) 
Nru xx/2012.
** ĠU Jekk jogħġbok daħħal id-data tad-
dħul fis-seħħ tar-Regolament (UE) 
Nru xx/2012.
*** ĠU Jekk jogħġbok daħħal id-data 
tad-dħul fis-seħħ tar-Regolament (UE) 
Nru xx/2012.
**** ĠU Jekk jogħġbok daħħal id-data 
tad-dħul fis-seħħ tar-Regolament (UE) 
Nru xx/2012.
***** ĠU Jekk jogħġbok daħħal id-data 
tad-dħul fis-seħħ tar-Regolament (UE) 
Nru xx/2012.

Or. en
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Emenda 26
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 2
Regolament (KE) Nru 987/2009
Artikolu 14 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Għall-iskopijiet tal-applikazzjoni tal-
Artikolu 13(1) tar-Regolament bażiku, 
persuna li “normalment twettaq attività 
bħalha persuna impjegata f’żewġ Stati 
Membri jew aktar”, għandha tirrefri għal 
persun li simultanjament, jew 
b’alterazzjoni, għall-istess impriża jew 
persuna li tħaddem jew għal bosta impriżi 
jew impjegaturi, teżerċita attività waħda 
jew aktar f’żewġ Stati Membri jew aktar, 
bl-eċċezzjoni ta' attivitajiet marġinali.

5. Għall-iskopijiet tal-applikazzjoni tal-
Artikolu 13(1) tar-Regolament bażiku, 
persuna li “normalment twettaq attività 
bħala persuna impjegata f’żewġ Stati 
Membri jew aktar”, għandha tirreferi għal 
persuna li simultanjament, jew 
b’alterazzjoni, għall-istess impriża jew 
persuna li tħaddem jew għal bosta impriżi 
jew impjegaturi, teżerċita attività waħda 
jew aktar f’żewġ Stati Membri jew aktar.

Or. en

Emenda 27
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 2
Regolament (KE) Nru 987/2009
Artikolu 14 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Għall-iskopijiet tal-applikazzjoni tal-
Artikolu 13(1) tar-Regolament bażiku, 
persuna li “normalment twettaq attività 
bħalha persuna impjegata f’żewġ Stati 
Membri jew aktar”, għandha tirrefri għal 
persun li simultanjament, jew 
b’alterazzjoni, għall-istess impriża jew 
persuna li tħaddem jew għal bosta impriżi 
jew impjegaturi, teżerċita attività waħda 
jew aktar f’żewġ Stati Membri jew aktar, 
bl-eċċezzjoni ta' attivitajiet marġinali.

5. Għall-iskopijiet tal-applikazzjoni tal-
Artikolu 13(1) tar-Regolament bażiku, 
persuna li “normalment twettaq attività 
bħala persuna impjegata f’żewġ Stati 
Membri jew aktar”, għandha tirreferi għal 
persuna li simultanjament, jew 
b’alterazzjoni, għall-istess impriża jew 
persuna li tħaddem jew għal bosta impriżi 
jew impjegaturi, teżerċita attività waħda 
jew aktar f’żewġ Stati Membri jew aktar, 
bl-eċċezzjoni ta' attivitajiet marġinali− 
liema attivitajiet għandhom ukoll jiġu 
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definiti b'mod ċar bl-involviment ta'
msieħba soċjali.

Or. en

Emenda 28
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 3 
Regolament (KE) Nru 987/2009
Artikolu 14 – paragrafu 5a – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fis-sitwazzjoni ta’ membri tal-ekwipaġġ 
tal-ajru li jwettqu servizzi għall-
passiġġieri jew għall-merkanzija tal-ajru 
l-“uffiċċju jew post tan-negozju reġistrat" 
kif definiti fit-Titolu II tar-Regolament 
bażiku għandhom ikunu l-"bażi 
residenzjali", kif definita f'Anness III fir-
Regolament tal-Kunsill (KEE) 
Nru 3922/91 dwar l-armonizzazzjoni tal-
ħtiġijiet tekniċi u proċeduri 
amministrattivi fil-qasam tal-avjazzjoni 
ċivili.”

Għall-finijiet tal-Artikolu 13(1) tar-
Regolament bażiku, membru tal-ekwipaġġ 
tal-ajru impjegat li normalment iwettaq 
servizzi għal passiġġieri jew għal 
merkanzija tal-ajru f'żewġ Stati Membri 
jew aktar għandu jkun soġġett għal-
leġislazzjoni tal-Istat Membru fejn tkun 
tinsab il-bażi ta' residenza kif definit fl-
Anness III għar-Regolament tal-Kunsill 
(KEE) Nru 3922/91".

Or. en

Emenda 29
Thomas Mann

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 3
Regolament (KE) Nru 987/2009
Artikolu 14a – paragrafu 5a − subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fis-sitwazzjoni ta’ membri tal-ekwipaġġ 
tal-ajru li jwettqu servizzi għall-passiġġieri 
jew għall-merkanzija tal-ajru l-“uffiċċju 
jew post tan-negozju reġistrat" kif definiti 

Membri tal-ekwipaġġ tal-ajru li jwettqu 
servizzi għall-passiġġieri jew għall-
merkanzija tal-ajru għandhom ikunu 
soġġetti għal-leġislazzjoni tal-Istat 
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fit-Titolu II tar-Regolament bażiku 
għandhom ikunu l-"bażi residenzjali", kif 
definita f'Anness III fir-Regolament tal-
Kunsill (KEE) Nru 3922/91 dwar l-
armonizzazzjoni tal-ħtiġijiet tekniċi u 
proċeduri amministrattivi fil-qasam tal-
avjazzjoni ċivili.”

Membru fejn għandhom il-"bażi ta' 
residenza" tagħhom, kif definit 
f'Anness III tar-Regolament tal-Kunsill 
(KEE) Nru 3922/91  dwar l-
armonizzazzjoni tal-ħtiġijiet tekniċi u 
proċeduri amministrattivi fil-qasam tal-
avjazzjoni ċivili. Fil-każ tagħhom l-
“uffiċċju jew post tan-negozju reġistrat" kif 
definiti fit-Titolu II tar-Regolament bażiku 
għandhom ikunu wkoll il-"bażi
residenzjali", kif definita f'Anness III fir-
Regolament tal-Kunsill (KEE) 
Nru 3922/91 dwar l-armonizzazzjoni tal-
ħtiġijiet tekniċi u proċeduri amministrattivi 
fil-qasam tal-avjazzjoni ċivili.”

Or. de

Emenda 30
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 3a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 987/2009
Artikolu 14 – paragrafu 5b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Fl-Artikolu 14 jiddaħħal il-
paragrafu 5b li ġej:
"5b. L-attivitajiet marġinali 
m'għandhomx jitqiesu għall-finijiet tad-
determinazzjoni tal-leġislazzjoni 
applikabbli skont l-Artikolu 13 tar-
Regolament bażiku. L-Artikolu 16 tar-
Regolament ta' implimentazzjoni japplika 
mutatis mutandis f'dawn il-każijiet."

Or. en

Emenda 31
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 5a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 987/2009
Artikolu 55 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Fl-Artikolu 55, paragrafu 1, l-ewwel 
sentenza hi sostitwita b'dan li ġej:
"1. "Sabiex tkun koperta mill-
Artikolu 64 jew l-Artikolu 65a tar-
Regolament bażiku, il-persuna qiegħda 
li għandha l-ħsieb li tmur fi Stat Membru 
ieħor għandha, qabel it-tluq tagħha,
tinforma lill-istituzzjoni kompetenti u 
titlobha dokument li jiċċertifika li hija 
żżomm id-dritt għall-benefiċċji suġġett 
għall-kondizzjonijiet stabbiliti fl-
Artikolu 64(1)(b) tar-Regolament 
bażiku."

Or. en

Emenda 32
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 6
Regolament (KE) Nru 987/2009
Artikolu 55 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-paragrafi 1 sa 6 għandhom japplikaw 
mutatis mutandis għall-persuni msemmija
fl-Artikolu 65(5)(b) tar-Regolament
bażiku, minbarra paragrafu 1 (c) ta' dan 
l-Artikolu.

7. Il-paragrafi 2 sa 6 għandhom japplikaw 
mutatis mutandis għas-sitwazzjoni ttrattata
fl-Artikolu 65a(3) imsemmija fir-
Regolament bażiku.

Or. en

Emenda 33
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 6a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 987/2009
Artikolu 56 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Fl-Artikolu 56, il-paragrafu 1 huwa 
sostitwit b’dan li ġej:
"Fejn il-persuna qiegħda tiddeċiedi, taħt 
l-Artikolu 65(2) jew 65a(1) tar-
Regolament bażiku, li tkun disponibbli 
wkoll għas-servizzi tal-impjieg fl-Istat 
Membru li mhux qed jipprovdi l-
benefiċċji billi tirreġistra hemmhekk 
bħala persuna li qed tfittex impjieg, hija 
għandha tinforma lill-istituzzjoni u lis-
servizzi tal-impjieg tal-Istat Membru 
tal-post ta’ residenza tagħha b’dan.
Fuq it-talba tas-servizzi tal-impjieg tal-
Istat Membru li mhux qed jipprovdi l-
benefiċċji,  is-servizzi tal-impjieg fl-Istat 
Membri li qed jipprovdi l-benefiċċji
għandu jgħaddi l-informazzjoni relevanti 
dwar ir-reġistrazzjoni u t-tfittxija għal 
impjieg mill-persuna qiegħda."

Or. en

Emenda 34
Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal regolament
Anness – punt 2 – punt -i (ġdid)
Regolament (KE) Nru 883/2004
Anness XI − taqsima "il-Pajjiżi l-Baxxi" − punt 1f - inċiż 8 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-i) Fit-taqsima 1(f) jiżdied l-inċiż li ġej:
"−pensjoni tas-superstiti mħallsa skont 
skema ta' pensjoni stabbilita mill-Istat jew 
minn ftehim kollettiv bejn min iħaddem u 
l-impjegati." 
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