
AM\922065MT.doc PE500.392v03-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

2012/0195(CNS)

14.12.2012

EMENDI
42 - 69

Abbozz ta' opinjoni
Philippe Boulland
(PE500.392v03-00)

L-assoċjazzjoni tal-pajjiżi u t-territorji barranin mal-Unjoni Ewropea 
("Deċiżjoni dwar l-Assoċjazzjoni Barranija")

Proposta għal deċiżjoni
(COM(2012)0362 – C7-0285/2012 – 2012/0195(CNS))



PE500.392v03-00 2/16 AM\922065MT.doc

MT

AM_Com_LegReport



AM\922065MT.doc 3/16 PE500.392v03-00

MT

Emenda 42
Paul Murphy

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Ir-relazzjoni speċjali bejn l-Unjoni u l-
PTEE ma għandhiex tibqa' ankrata 
f'approċċ klassiku ta' kooperazzjoni għall-
iżvilupp u titpoġġa fi ħdan sħubija 
reċiproka li tappoġġja l-iżvilupp 
sostenibbli tal-PTEE. Barra minn hekk, is-
solidarjetà bejn l-Unjoni u l-PTEE 
għandha tissejjes fuq ir-relazzjoni unika 
ta' bejniethom u l-fatt li t-tnejn li huma 
jagħmlu parti mill-istess 'familja 
Ewropea'.

(5) Ir-relazzjoni speċjali bejn l-Unjoni u l-
PTEE ma għandhiex tibqa' ankrata 
f'approċċ klassiku ta' kooperazzjoni għall-
iżvilupp u titpoġġa fi ħdan sħubija li 
tappoġġja l-iżvilupp sostenibbli tal-PTEE 
abbażi tas-solidarjetà bejn l-Unjoni u l-
PTEE.

Or. en

Emenda 43
Paul Murphy

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-kontribut tas-soċjetà ċivili għall-
iżvilupp tal-PTEE jista' jittejjeb permezz 
tat-tisħiħ tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili fl-isferi kollha tal-kooperazzjoni.

(6) Il-kontribut tas-soċjetà ċivili għall-
iżvilupp tal-PTEE jista' jittejjeb permezz 
tat-tisħiħ tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili, speċjlament trade unions u 
organizzazzjonijiet oħra tal-ħaddiema, fl-
isferi kollha tal-kooperazzjoni.

Or. en

Emenda 44
Paul Murphy
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Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) L-assoċjazzjoni għandha jkollha l-għan 
li tiżgura l-konservazzjoni, ir-
ristawrazzjoni u l-użu sostenibbli ta' 
diversità bijoloġika u s-servizzi tal-
ekosistemi bħala element ewlieni għall-
kisba ta' żvilupp sostenibbli.

(9) L-assoċjazzjoni għandu jkollha l-għan 
li tiżgura l-konservazzjoni, ir-
ristawrazzjoni u l-użu sostenibbli ta' 
diversità bijoloġika u s-servizzi tal-
ekosistemi bħala element ewlieni għall-
kisba ta' żvilupp sostenibbli. Jenfasizza 
f’dan ir-rigward l-importanza li l-PTEE 
jqiegħdu fi sjieda pubblika u demokratika 
r-riżorsi naturali kollha sabiex jiġi 
garantit ir-rispett għall-ambjent u l-
interess tal-popolazzjoni ġenerali.

Or. en

Emenda 45
Paul Murphy

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) L-effett tal-fatt li l-PTEE jinsabu 
daqshekk imbiegħda jikkostitwixxi tfixkil
għall-kompetittività tagħhom u 
għaldaqstant huwa importanti li tittejjeb l-
aċċessibbiltà tal-PTEE.

(14) L-effett tal-fatt li l-PTEE jinsabu 
daqshekk imbiegħda jikkostitwixxi sfida
għall-iżvilupp ekonomiku tagħhom u 
għaldaqstant huwa importanti li tittejjeb l-
aċċessibbiltà tal-PTEE.

Or. en

Emenda 46
Paul Murphy

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) L-Unjoni u l-PTEE jirrikonoxxu l- (15) L-Unjoni u l-PTEE jirrikonoxxu l-
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importanza tal-edukazzjoni li twassal 
għall-iżvilupp sostenibbli tal-PTEE.

importanza tal-edukazzjoni li twassal 
għall-iżvilupp sostenibbli tal-PTEE. 
Jenfasizza l-importanza ta’ edukazzjoni 
pubblika bla ħlas, universali, aċċessibbli u 
ffinanzjata mill-istat, fil-livelli kollha, 
mill-edukazzjoni primarja sa dik terzjarja 
bħala l-aħjar mod biex jiġi garantit id-
dritt għall-edukazzjoni.

Or. en

Emenda 47
Paul Murphy

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) L-iżvilupp ekonomiku u soċjali 
ulterjuri tal-PTEE għandhom ikunu ta' 
appoġġ reċiproku u jkollhom l-għan li 
jsaħħu l-kompetittività tal-ekonomija tal-
PTEE, minbarra li jiksbu l-ħarsien soċjali u 
l-inklużjoni, partikolarment b'rabta ma' 
gruppi vulnerabbli u persuni 
b'diżabbiltajiet. Għal dan il-għan, il-
kooperazzjoni bejn l-Unjoni u l-PTEE 
għandha tinkludi l-iskambju ta' 
informazzjoni u l-aħjar prattika fl-oqsma 
relevanti, fosthom l-iżvilupp tal-ħiliet u l-
ħarsien soċjali, il-promozzjoni tad-drittijiet 
ta' persuni b'diżabbiltà, b'kunsiderazzjoni 
tal-prinċipji tal-Konvenzjoni tan-NU dwar 
id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabbiltajiet. 
Barra minn hekk, l-assoċjazzjoni bejn l-
Unjoni u l-PTEE għandha tikkontribwixxi 
għall-protezzjoni ta' xogħol deċenti, 
fosthom l-aħjar prattika fid-djalogu soċjali, 
kif ukoll fir-rigward tal-istandards tax-
xgħol ewlenin, l-opportunitajiet indaqs, in-
nondiskriminazzjoni u l-aċċessibbiltà fil-
PTEE u fir-reġjuni fejn jinsabu.

(16) L-iżvilupp ekonomiku u soċjali 
ulterjuri tal-PTEE għandu jkun ta' appoġġ 
reċiproku u għandu jkollu l-għan li jsaħħaħ
l-ekonomiji lokali, minbarra li jikseb il-
ħarsien soċjali u l-inklużjoni, 
partikolarment b'rabta ma' gruppi
vulnerabbli u persuni b'diżabbiltajiet. Għal 
dan il-għan, il-kooperazzjoni bejn l-Unjoni 
u l-PTEE għandha tinkludi l-iskambju ta' 
informazzjoni u l-aħjar prattika fl-oqsma 
relevanti, fosthom l-iżvilupp tal-ħiliet u l-
ħarsien soċjali, il-promozzjoni tad-drittijiet 
ta' persuni b'diżabbiltà, b'kunsiderazzjoni 
tal-prinċipji tal-Konvenzjoni tan-NU dwar 
id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabbiltajiet. 
Barra minn hekk, l-assoċjazzjoni bejn l-
Unjoni u l-PTEE għandha tikkontribwixxi 
għall-protezzjoni ta' xogħol deċenti,
fosthom l-aħjar prattika fid-djalogu soċjali, 
kif ukoll fir-rigward tal-istandards tax-
xogħol ewlenin, l-opportunitajiet indaqs, 
in-nondiskriminazzjoni u l-aċċessibbiltà 
fil-PTEE u fir-reġjuni fejn jinsabu.

Or. en
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Emenda 48
Paul Murphy

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 16a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) għan kruċjali tal-kooperazzjoni 
għandu jkun it-titjib tal-kundizzjonijiet 
tax-xogħol, u d-drittijiet tax-xogħol u 
dawk tat-trade unions. Jenfasizza r-rwol 
importanti li għandhom it-trade unions u 
rappreżentanti oħrajn tal-ħaddiema fil-
proċess.

Or. en

Emenda 49
Paul Murphy

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Tibdil globali, rifless fil-proċess 
kontinwu ta' liberalizzazzjoni ta' kummerċ, 
jimplika lill-Unjoni, bħala s-sieħba 
prinċipali tal-kummerċ, b'mod wiesgħa, kif 
ukoll lill-ġirien tal-AKP u lis-sieħba
ekonomiċi l-oħra.

(21) Tibdil globali, rifless fil-proċess 
kontinwu ta' liberalizzazzjoni ta' kummerċ, 
jimplika lill-Unjoni, bħala s-sieħba 
kummerċjali prinċipali tal-PTEE, b'mod 
wiesgħa, kif ukoll lill-ġirien tal-AKP u lis-
sħab ekonomiċi l-oħra. Jinnota li l-proċess 
li għaddej ta’ liberalizzazzjoni kien ta’ 
benefiċċju l-aktar għall-ekonomiji 
b’saħħithom u kellu effetti detrimentali 
fuq in-nies tan-“nofsinhar tad-dinja”, kif 
ukoll fuq il-klassi tal-ħaddiema u n-nies 
foqra fil-bqija tad-dinja. Jenfasizza 
għalhekk il-ħtieġa li tinqata’ l-
globalizzazzjoni neoliberali u l-ħtieġa li l-
ekonomija globali tiġi żviluppata permezz 
ta’ solidarjetà u kooperazzjoni 
internazzjonali reali.
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Or. en

Emenda 50
Paul Murphy

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Il-politiki ta’ awstrerità kellhom 
effetti detrimentali fuq l-impjieg u l-
għajxien ta’ miljuni ta’ ħaddiema u nies 
foqra madwar id-dinja, u għaldaqstant 
jenfasizza l-ħtieġa ta’ kooperazzjoni bejn 
il-PTEE u l-Unjoni biex jinqatgħu minn 
dawn il-politiki u jmexxu 'l-quddiem 
programmi ambizzjużi ta’ investiment 
pubbliku bħala l-uniku mod biex jiġu 
garantiti kundizzjonijiet ta’ għajxien u ta’ 
xogħol deċenti għall-maġġoranza tal-
popolazzjoni kemm fil-PTEE kif ukoll fl-
Unjoni.

Or. en

Emenda 51
Paul Murphy

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 30a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30a) Il-PTEE jista’ jkollhom rwol 
kruċjali fil-ġlieda kontra r-rifuġju fiskali. 
Jenfasizza f’dan ir-rigward il-ħtieġa li jsir 
progress lejn trasparenza reali tas-settur 
finanzjarju. Barra minn hekk jiddikjara l-
ħtieġa li s-settur finanzjarju jitqiegħed 
taħt sjieda u kontroll pubbliku u 
demokratiku, peress li settur finanzjarju 
pubbliku jkun fl-aħjar pożizzjoni biex 
jaqdi l-bżonijiet tan-nies komuni u 
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jiżviluppa mill-ġdid l-ekonomija permezz 
ta’ sistema ta’ self bl-irħis filwaqt li 
jiggarantixxi l-iffrankar tal-konsumaturi 
komuni.

Or. en

Emenda 52
Jean-Luc Bennahmias

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-promozzjoni ta' tkabbir ekoloġiku; (b) il-promozzjoni ta' tkabbir ekoloġiku u 
ta’ impjiegi ekoloġiċi fis-setturi kollha 
relatati mat-tkabbir ekoloġiku;

Or. fr

Emenda 53
Minodora Cliveti

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) l-istabbiliment ta’ djalogu soċjali;

Or. en

Emenda 54
Minodora Cliveti

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) l-involviment taż-żgħażagħ fis-suq 
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tax-xogħol sabiex jiġi minimizzat il-qgħad 
fost iż-żgħażagħ.

Or. en

Emenda 55
Jean-Luc Bennahmias

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 31 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Unjoni għandha tiżgura li l-persuni 
fiżiċi mill-PTEE, kif definiti fl-Artikolu 49, 
ikunu jistgħu jipparteċipaw f'inizjattivi tal-
Unjoni li jikkonċernaw iż-żgħażagħ fuq l-
istess bażi taċ-ċittadini tal-Istati Membri.

1. L-Unjoni għandha tiżgura li l-persuni 
fiżiċi mill-PTEE, kif definiti fl-Artikolu 49, 
ikunu jistgħu jipparteċipaw fl-inizjattivi u 
l-programmi tal-Unjoni li jikkonċernaw iż-
żgħażagħ fuq l-istess bażi taċ-ċittadini tal-
Istati Membri.

Or. fr

Emenda 56
Minodora Cliveti

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 31 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-assoċjazzjoni għandha l-għan li 
ssaħħaħ ir-rabtiet bejn iż-żgħażagħ li 
jgħixu fil-PTEE u fl-Unjoni, fost l-oħrajn 
permezz tal-promozzjoni tal-mobbiltà għat-
tagħlim għaż-żgħażagħ tal-PTEE u bit-
trawwim tal-komprensjoni reċiproka bejn 
iż-żgħażagħ.

2. L-assoċjazzjoni għandha l-għan li 
ssaħħaħ ir-rabtiet bejn iż-żgħażagħ li 
jgħixu fil-PTEE u fl-Unjoni, fost l-oħrajn 
permezz tal-promozzjoni tal-mobbiltà għat-
tagħlim għaż-żgħażagħ tal-PTEE, bit-
trawwim tal-komprensjoni reċiproka bejn 
iż-żgħażagħ u bil-ħolqien ta’ 
kundizzjonijiet favorevoli għalihom biex 
jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom u biex 
jaħdmu u jipparteċipaw b’mod attiv fis-
soċjetà peress li dan huwa essenzjali għal 
żvilupp ekonomiku u soċjali sostenibbli.

Or. en
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Emenda 57
Jean-Luc Bennahmias

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 31 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-assoċjazzjoni għandha l-għan li 
ssaħħaħ ir-rabtiet bejn iż-żgħażagħ li 
jgħixu fil-PTEE u fl-Unjoni, fost l-oħrajn 
permezz tal-promozzjoni tal-mobbiltà 
għat-tagħlim għaż-żgħażagħ tal-PTEE u 
bit-trawwim tal-komprensjoni reċiproka 
bejn iż-żgħażagħ.

2. L-assoċjazzjoni għandha l-għan li 
ssaħħaħ ir-rabtiet bejn iż-żgħażagħ li 
jgħixu fil-PTEE u fl-Unjoni, fost l-oħrajn 
permezz tal-promozzjoni ta’ skambji u tal-
mobbiltà fl-oqsma tal-edukazzjoni u tat-
tagħlim għaż-żgħażagħ tal-PTEE u bit-
trawwim tat-tagħlim interkulturali u tal-
komprensjoni reċiproka bejn iż-żgħażagħ.

Or. fr

Emenda 58
Minodora Cliveti

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 31 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Unjoni u l-PTEE għandhom 
jikkooperaw sabiex iż-żgħażagħ ikunu 
involuti b’mod attiv fis-suq tax-xogħol 
sabiex jiġi evitat il-qgħad fost iż-
żgħażagħ.

Or. en

Emenda 59
Minodora Cliveti

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 32 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) l-għoti ta’ opportunitajiet ta’ 
esperjenza ta’ xogħol għall-istudenti li 
jistgħu jgħinu liż-żgħażagħ jieħdu 
deċiżjonijiet dwar il-karriera futura 
tagħhom u biex jiżviluppaw ħiliet utli 
għas-suq tax-xogħol;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-esperjeza tax-xogħol tagħti lill-istudenti idea tal-ħajja tax-xogħol u ttihom l-opportunità li 
jitgħallmu billi jmiddu jdejhom.

Emenda 60
Jean-Luc Bennahmias

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 32 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-appoġġ lill-PTEE fid-definizzjoni u l-
implimentazzjoni ta' politiki tal-
edukazzjoni.

(b) l-appoġġ lill-PTEE fid-definizzjoni u l-
implimentazzjoni ta' politiki tal-
edukazzjoni u tat-taħriġ formali u 
informali.

Or. fr

Emenda 61
Minodora Cliveti

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 32 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) l-għoti ta’ taħriġ adegwat u 
opportunitajiet edukattivi li jistgħu 
jiffaċilitaw il-promozzjoni ta’ ħiliet għal 
impjiegi ekoloġiċi, b’enfasi speċifika fuq 
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il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-
sessi.

Or. en

Emenda 62
Minodora Cliveti

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 33 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Unjoni u l-PTEE għandu jkollhom 
djalogu fil-qasam tal-impiegi u l-politika 
soċjali li jikkontribwixxi għall-iżvilupp 
ekonomiku u soċjali tal-PTEE u l-
promozzjoni ta' xogħol deċenti fil-PTEE u 
fir-reġjuni fejn jinsabu. Dan id-djalogu 
għandu jkollu l-għan ukoll li jappoġġja l-
isforzi tal-awtoritajiet tal-PTEE għall-
iżvilupp ta' politiki u leġiżlazzjoni f'dan il-
qasam.

1. L-Unjoni u l-PTEE għandu jkollhom 
djalogu fil-qasam tal-impiegi u l-politika 
soċjali li jikkontribwixxi għall-iżvilupp 
ekonomiku u soċjali tal-PTEE u l-
promozzjoni ta' xogħol deċenti u 
inklużjoni soċjali f’ekonomija ekoloġika 
fil-PTEE u fir-reġjuni fejn jinsabu. Dan id-
djalogu għandu jkollu l-għan ukoll li 
jappoġġja l-isforzi tal-awtoritajiet tal-PTEE 
għall-iżvilupp ta' politiki u leġiżlazzjoni 
f'dan il-qasam.

Or. en

Emenda 63
Minodora Cliveti

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 33 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Unjoni u l-PTEE għandhom 
jikkooperaw biex jippromwovo impjiegi 
deċenti b’kundizzjonijiet ta’ libertà, 
ugwaljanza, sigurtà u dinjità umana 
sabiex b’hekk jiġi ffaċilitat it-tnaqqis tal-
faqar u jinkiseb żvilupp inklużiv u 
sostenibbli.

Or. en
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Emenda 64
Jean-Luc Bennahmias

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 33 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-parti l-kbira tiegħu dan id-djalogu 
għandu jikkonsisti minn informazzjoni u l-
aħjar prattiki relatati mal-politiki u l-
leġiżlazzjoni fil-qasam tal-impjiegi u l-
politika soċjali li jkunu fl-interess 
reċiproku tal-Unjoni u tal-PTEE. F'dan ir-
rigward, għandhom jiġu kkunsidrati oqsma 
bħall-iżvilupp tal-ħiliet, il-ħarsien soċjali, 
id-djalogu soċjali, l-opportunitajiet indaqs, 
in-nondiskriminazzjoni u l-aċċessibbiltà 
għal persuni b'diżabbiltà, is-saħħa u s-
sikurezza fuq il-post tax-xogħol u 
standards tax-xogħol.

2. Fil-parti l-kbira tiegħu dan id-djalogu 
għandu jikkonsisti minn informazzjoni u l-
aħjar prattiki relatati mal-politiki u l-
leġiżlazzjoni fil-qasam tal-impjiegi u l-
politika soċjali li jkunu fl-interess 
reċiproku tal-Unjoni u tal-PTEE. F'dan ir-
rigward, għandhom jiġu kkunsidrati oqsma 
bħall-antiċipazzjoni tar-rekwiżiti ta’ ħiliet 
futuri, l-iżvilupp tal-ħiliet, it-taħriġ ta’ 
forza tax-xogħol sabiex jiġu ssodisfati l-
ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol, il-ħarsien 
soċjali, id-djalogu soċjali, l-opportunitajiet 
indaqs, in-nondiskriminazzjoni u l-
aċċessibbiltà għal persuni b'diżabbiltà, is-
saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol 
u standards tax-xogħol.

Or. fr

Emenda 65
Minodora Cliveti

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 33 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Unjoni u l-PPEE għandhom 
jikkooperaw sabiex jagħmlu skambju tal-
aħjar prattiki għal politiki attivi tas-suq 
tax-xgħol, djalogu soċjali b’saħħtu, 
standards tax-xogħol u protezzjoni soċjali 
biex jiġu ssalvagwardjati d-drittijiet tal-
ħaddiema u l-komunitajiet tagħhom, biex 
jiġu missielta x-xogħol sfurzat jew it-
tħaddim tat-tfal u x-xogħol mhux 
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iddikjarat;

Or. en

Emenda 66
Minodora Cliveti

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 33 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. L-Unjoni u l-PTEE għandhom 
jikkooperaw sabiex jipprovdu ekwilibriju 
korrett bejn is-sigurtà u l-flessibilità fis-
suq tax-xogħol permezz ta’ 
implimentazzjoni komprensiva tal-
prinċipji tal-flessigurtà, u biex tiġi 
indirizzata s-segmentazzjoni tas-suq tax-
xogħol, billi jiġu pprovduti kemm 
kopertura adegwata ta’ protezzjoni soċjali 
għal persuni f'perjodi ta’ tranżizzjoni, jew 
b'kuntratti ta' xogħol temporanji jew part-
time, kif ukoll aċċess għat-taħriġ, u għall-
possibilitajiet tal-iżvilupp tal-karriera u 
ta’ xogħol full-time;

Or. en

Emenda 67
Minodora Cliveti

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 33 – paragrafu 2c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2c. L-Unjoni u l-PTEE għandhom 
jagħmlu skambju tal-aħjar prattiki u 
jikkooperaw biex jipprovdu investimenti 
fis-servizzi – bħalma huma l-kura tat-tfal 
affordjabbli, full time u ta’ kwalità għolja, 
postijiet tal-iskola għal ġurnata sħiħa u 
kura għall-anzjani – li jippromwovu l-
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ugwaljanza bejn is-sessi, irawmu 
ekwilibriju aħjar bejn ix-xogħol u l-ħajja 
u joħolqu qafas li jippermetti li n-nies 
jerġgħu jidħlu fis-suq tax-xogħol;

Or. en

Emenda 68
Minodora Cliveti

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 33 – paragrafu 2d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2d. It-tnaqqis fil-popolazzjoni, inkluż l-
“eżodu ta’ mħuħ” u l-emigrazzjoni taż-
żgħażagħ minħabba x-xogħol, huma sfida 
għal ħafna PTEE u għal din ir-raġuni l-
UE u l-PTEE għandhom jikkooperaw 
biex jipproteġu d-drittijiet tal-ħaddiema 
migranti fis-suq tax-xogħol.

Or. en

Emenda 69
Minodora Cliveti

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 34 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) L-Unjoni u l-PTEE għandhom 
jorganizzaw skambji tal-aħjar prattika bl-
għan li li titjieb l-effettività fuq il-post tax-
xogħol. Importanti li jkun żgurat li l-
ħaddiema kollha jkunu koperti mill-
politiki ta' prevenzjoni u jibbenefikaw 
effettivament mir-rispett tad-dritt 
fundamentali tagħhom għas-saħħa.

Or. en
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