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Emenda 408
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Rwol tal-uffiċċji ta’ kollegament Rwol tal-awtoritajiet kompetenti u tal-
uffiċċji ta’ kollegament

Or. en

Emenda 409
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bi qbil mad-Direttiva 95/46/KE, l-Istati 
Membri għandhom finalment jibqgħu 
inkarigati mis-salvagwardja tal-
protezzjoni tad-dejta u d-drittjiet legali ta’ 
persuni milquta u għandhom iwaqqfu 
mekkaniżmi adatti f’dan ir-rigward.

Or. en

Emenda 410
Csaba Őry

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, l-Istati 
Membri għandhom, f’konformità mal-

Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, l-Istati 
Membri għandhom, f’konformità mal-



PE504.078v01-00 4/116 AM\924423MT.doc

MT

leġiżlazzjoni u/jew mal-prassi nazzjonali, 
jaħtru awtorità kompetenti waħda jew 
aktar, u din tista’ tinkludi l-uffiċċju(i) ta’ 
kollegament imsemmi/imsemmija fl-
Artikolu 4 tad-Direttiva 96/71/KE.

leġiżlazzjoni u/jew mal-prassi nazzjonali, 
jaħtru awtorità kompetenti waħda jew 
aktar, u din tista’ tinkludi l-uffiċċju(i) ta’ 
kollegament imsemmi/imsemmija fl-
Artikolu 4 tad-Direttiva 96/71/KE.

Il-kompitu ewlieni tal-uffiċċju ta' 
kollegament għandu jkun li jipprovdi 
informazzjoni dwar il-patti u l-
kundizzjonijiet ta’ impjieg u dwar ir-regoli 
tal-impjieg. Il-monitoraġġ tal-
applikazzjoni tar-regoli msemmija qabel 
jista’ jsir mill-uffiċċji ta’ kollegament jew 
minn awtoritajiet ta’ monitoraġġ oħrajn.

Or. hu

Emenda 411
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Id-dettalji ta’ kuntatt tal-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jiġu kkomunikati 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-
oħra. Il-Kummissjoni għandha tippubblika 
u taġġorna regolarment il-lista tal-
awtoritajiet kompetenti u tal-uffiċċji ta’ 
kollegament.

Id-dettalji ta’ kuntatt tal-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jiġu kkomunikati 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra
u jkunu disponibbli għall-pubbliku. Il-
Kummissjoni għandha tippubblika u 
taġġorna regolarment il-lista tal-
awtoritajiet kompetenti u tal-uffiċċji ta’ 
kollegament. L-Istati Membri l-oħra u l-
istituzzjonijiet tal-UE għadhom 
jirrispettaw l-għażla (għażliet) ta’ 
awtoritajiet kompetenti ta’ kull Stat 
Membru.

Or. en

Emenda 412
Jean-Pierre Audy
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Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri xierqa biex jiżguraw li l-
informazzjoni dwar il-patti u l-
kondizzjonijiet ta' impjieg imsemmija fl-
Artikolu 3 tad-Direttiva 96/71/KE li jridu 
jiġu applikati u rrispettati minn min 
jipprovdi s-servizz tkun disponibbli għal 
kulħadd b'mod ċar u li jiftiehem u 
aċċessibbli faċilment, anki mill-bogħod u 
b’mezzi elettroniċi, f'formati u skont 
standards tal-web li jiżguraw aċċess għal 
persuni b’diżabbiltajiet u li jiżguraw li l-
uffiċċji ta' kollegament jew il-korpi 
nazzjonali l-oħrajn imsemmija fl-
Artikolu 4 tad-Direttiva 96/71/KE jkunu 
f'qagħda li jwettqu ħidmiethom b'mod 
effettiv.

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri xierqa biex jiżguraw li l-
informazzjoni dwar il-patti u l-
kundizzjonijiet ta' impjieg imsemmija fl-
Artikolu 3 tad-Direttiva 96/71/KE li jridu 
jiġu applikati u rrispettati minn min 
jipprovdi s-servizz tkun disponibbli għal 
kulħadd b'mod ċar u li jiftiehem u 
aċċessibbli faċilment, anki mill-bogħod u 
b’mezzi elettroniċi, f'formati u skont 
standards tal-web li jiżguraw aċċess għal 
persuni b’diżabilitajiet u li jiżguraw li l-
uffiċċji ta' kollegament jew il-korpi 
nazzjonali l-oħrajn imsemmija fl-
Artikolu 4 tad-Direttiva 96/71/KE jkunu 
f'qagħda li jwettqu ħidmiethom b'mod 
effettiv. L-Istat Membru ta' oriġini tal-
fornitur tas-servizz jew tal-ħaddiem
għandu jiżgura t-traduzzjoni fil-lingwa
tagħhom ta' din l-informazzjoni dwar il-
patti u l-kundizzjonijiet tal-impjieg.

Or. fr

Emenda 413
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio GaetanoCofferati, Pervenche Berès

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri xierqa biex jiżguraw li l-
informazzjoni dwar il-patti u l-
kondizzjonijiet ta' impjieg imsemmija fl-
Artikolu 3 tad-Direttiva 96/71/KE li jridu 
jiġu applikati u rrispettati minn min 
jipprovdi s-servizz tkun disponibbli għal 
kulħadd b'mod ċar u li jiftiehem u 

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri xierqa biex jiżguraw li l-
informazzjoni dwar il-patti u l-
kundizzjonijiet ta' impjieg li jridu jiġu 
applikati u rrispettati minn min jipprovdi s-
servizz tkun disponibbli għal kulħadd bla 
ħlas b'mod ċar, trasparenti, li jiftiehem u 
aċċessibbli faċilment, anki mill-bogħod u 
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aċċessibbli faċilment, anki mill-bogħod u 
b’mezzi elettroniċi, f'formati u skont 
standards tal-web li jiżguraw aċċess għal 
persuni b’diżabbiltajiet u li jiżguraw li l-
uffiċċji ta' kollegament jew il-korpi 
nazzjonali l-oħrajn imsemmija fl-
Artikolu 4 tad-Direttiva 96/71/KE jkunu 
f'qagħda li jwettqu ħidmiethom b'mod 
effettiv.

b’mezzi elettroniċi, f'formati u skont 
standards tal-web li jiżguraw aċċess għal 
persuni b’diżabilitajiet u li jiżguraw li l-
uffiċċji ta' kollegament jew il-korpi 
nazzjonali l-oħrajn imsemmija fl-
Artikolu 4 tad-Direttiva 96/71/KE jkunu 
f'qagħda li jwettqu ħidmiethom b'mod 
effettiv.

Or. en

Emenda 414
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri xierqa biex jiżguraw li l-
informazzjoni dwar il-patti u l-
kondizzjonijiet ta' impjieg imsemmija fl-
Artikolu 3 tad-Direttiva 96/71/KE li jridu 
jiġu applikati u rrispettati minn min 
jipprovdi s-servizz tkun disponibbli għal 
kulħadd b'mod ċar u li jiftiehem u 
aċċessibbli faċilment, anki mill-bogħod u 
b’mezzi elettroniċi, f'formati u skont 
standards tal-web li jiżguraw aċċess għal 
persuni b’diżabbiltajiet u li jiżguraw li l-
uffiċċji ta' kollegament jew il-korpi 
nazzjonali l-oħrajn imsemmija fl-
Artikolu 4 tad-Direttiva 96/71/KE jkunu 
f'qagħda li jwettqu ħidmiethom b'mod 
effettiv.

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri xierqa biex jiżguraw li l-
informazzjoni dwar il-patti u l-
kundizzjonijiet ta' impjieg imsemmija fl-
Artikolu 3 tad-Direttiva 96/71/KE li jridu 
jiġu applikati u rrispettati minn min 
jipprovdi s-servizz tkun disponibbli għal 
kulħadd bla ħlas b'mod ċar, trasparenti, li 
jiftiehem u aċċessibbli faċilment, anki mill-
bogħod u b’mezzi elettroniċi, f'formati u 
skont standards tal-web li jiżguraw aċċess 
għal persuni b’diżabilitajiet u li jiżguraw li 
l-uffiċċji ta' kollegament jew il-korpi 
nazzjonali l-oħrajn imsemmija fl-
Artikolu 4 tad-Direttiva 96/71/KE jkunu 
f'qagħda li jwettqu ħidmiethom b'mod 
effettiv.

Or. en

Emenda 415
Nadja Hirsch
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Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri xierqa biex jiżguraw li l-
informazzjoni dwar il-patti u l-
kondizzjonijiet ta' impjieg imsemmija fl-
Artikolu 3 tad-Direttiva 96/71/KE li jridu 
jiġu applikati u rrispettati minn min 
jipprovdi s-servizz tkun disponibbli għal 
kulħadd b'mod ċar u li jiftiehem u 
aċċessibbli faċilment, anki mill-bogħod u 
b’mezzi elettroniċi, f'formati u skont 
standards tal-web li jiżguraw aċċess għal 
persuni b’diżabbiltajiet u li jiżguraw li l-
uffiċċji ta' kollegament jew il-korpi 
nazzjonali l-oħrajn imsemmija fl-
Artikolu 4 tad-Direttiva 96/71/KE jkunu 
f'qagħda li jwettqu ħidmiethom b'mod 
effettiv.

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri xierqa biex jiżguraw li l-
informazzjoni dwar il-patti u l-
kundizzjonijiet ta' impjieg imsemmija fl-
Artikolu 3 tad-Direttiva 96/71/KE li jridu 
jiġu applikati u rrispettati minn min 
jipprovdi s-servizz tkun disponibbli għal 
kulħadd b'mod ċar, trasparenti u li 
jiftiehem u aċċessibbli faċilment, anki mill-
bogħod u b’mezzi elettroniċi, f'formati u 
skont standards tal-web li jiżguraw aċċess 
għal persuni b’diżabilitajiet u li jiżguraw li 
l-uffiċċji ta' kollegament jew il-korpi 
nazzjonali l-oħrajn imsemmija fl-
Artikolu 4 tad-Direttiva 96/71/KE jkunu 
f'qagħda li jwettqu ħidmiethom b'mod 
effettiv.

Or. de

Emenda 416
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jappoġġjaw finanzjarjament l-
inizjattivi konġunti tal-imsieħba soċjali 
rilevanti, fil-livell Ewropew u nazzjonali, 
biex jistabbilixxu strumenti konġunti li 
huma mmirati biex jinfurmaw intrapriżi u 
ħaddiema dwar il-patti u kondizzjonijiet 
applikabbli li għandhom jiġu rispettati 
skont id-Direttiva 96/71/KE.

Or. en
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Emenda 417
Edit Bauer

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Bil-għan li jkunu żgurati l-
aċċessibilità u ċ-ċertezza legali tal-
informazzjoni, il-patti u l-kundizzjonijiet 
ta’ impjieg biss, imsemmija fl-Art. 3 tad-
Direttiva 96/71/KE, li huma magħmula 
pubbliċi għandhom jiġu meqjusa 
vinkolanti għall-iskop tal-impjieg tal-
ħaddiema.
Dawn il-patti u kondizzjonijiet ta’ impjieg 
għandhom ikunu inklużi fuq il-websajt 
nazzjonali uffiċjali uniku.

Or. en

Emenda 418
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Biex ikun hemm iktar titjib fir-rigward 
tal-aċċess għat-tagħrif, l-Istati Membri 
għandhom:

2. Biex ikun hemm iktar titjib fir-rigward 
tal-aċċess għat-tagħrif, l-Istati Membri 
għandhom bi qbil mal-prinċipji stabbiliti 
fl-Artikolu  4 tad-Direttiva 96/71/KE:

Or. en

Emenda 419
Traian Ungureanu

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

(a) jindikaw b’mod ċar, iddettaljat u li 
jista’ jintuża minn kulħadd mingħajr 
diffikultà u f’format aċċessibbli fuq il-
websajts nazzjonali liema patti u 
kondizzjonijiet ta’ impjieg u/jew liema 
partijiet tal-leġislazzjoni (nazzjonali u/jew 
reġjonali) tagħhom iridu jiġu applikati 
għall-ħaddiema stazzjonati fit-territorju 
tagħhom;

(a) jindikaw b’mod ċar, iddettaljat u li 
jista’ jintuża minn kulħadd mingħajr 
diffikultà u f’format aċċessibbli fuq il-
websajts nazzjonali, kif ukoll permezz ta’ 
aġenziji tal-impjieg jew punti ta’ kuntatt 
magħżula, liema patti u kondizzjonijiet ta’ 
impjieg u/jew liema partijiet tal-
leġislazzjoni (nazzjonali u/jew reġjonali) 
tagħhom iridu jiġu applikati għall-
ħaddiema stazzjonati fit-territorju tagħhom;

Or. en

Emenda 420
Martin Kastler

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jindikaw b’mod ċar, iddettaljat u li 
jista’ jintuża minn kulħadd mingħajr 
diffikultà u f’format aċċessibbli fuq il-
websajts nazzjonali liema patti u 
kondizzjonijiet ta’ impjieg u/jew liema 
partijiet tal-leġiżlazzjoni (nazzjonali u/jew 
reġjonali) tagħhom iridu jiġu applikati 
għall-ħaddiema stazzjonati fit-territorju 
tagħhom;

(a) jindikaw b’mod ċar, iddettaljat u li 
jista’ jintuża minn kulħadd mingħajr 
diffikultà u f’format aċċessibbli fuq il-
websajts nazzjonali u fejn meħtieġ, 
permezz ta' mezzi tal-komunikazzjoni 
oħrajn xierqa, liema patti u kondizzjonijiet 
ta’ impjieg u/jew liema partijiet tal-
leġiżlazzjoni (nazzjonali u/jew reġjonali) 
tagħhom iridu jiġu applikati għall-
ħaddiema stazzjonati fit-territorju tagħhom;

Or. de

Emenda 421
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

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

(a) jindikaw b’mod ċar, iddettaljat u li 
jista’ jintuża minn kulħadd mingħajr 
diffikultà u f’format aċċessibbli fuq il-
websajts nazzjonali liema patti u 
kondizzjonijiet ta’ impjieg u/jew liema 
partijiet tal-leġislazzjoni (nazzjonali u/jew 
reġjonali) tagħhom iridu jiġu applikati 
għall-ħaddiema stazzjonati fit-territorju 
tagħhom;

(a) jindikaw b’mod ċar, iddettaljat u li 
jista’ jintuża minn kulħadd mingħajr 
diffikultà u f’format aċċessibbli fuq il-
websajts nazzjonali u mezzi oħra liema 
patti u kondizzjonijiet ta’ impjieg u/jew 
liema partijiet tal-leġiżlazzjoni (nazzjonali 
u/jew reġjonali) tagħhom iridu jiġu 
applikati għall-ħaddiema stazzjonati fit-
territorju tagħhom;

Or. en

Emenda 422
Thomas Händel

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jindikaw b’mod ċar, iddettaljat u li 
jista’ jintuża minn kulħadd mingħajr 
diffikultà u f’format aċċessibbli fuq il-
websajts nazzjonali liema patti u 
kondizzjonijiet ta’ impjieg u/jew liema 
partijiet tal-leġiżlazzjoni (nazzjonali u/jew 
reġjonali) tagħhom iridu jiġu applikati 
għall-ħaddiema stazzjonati fit-territorju 
tagħhom;

(a) jindikaw b’mod ċar, iddettaljat u li 
jista’ jintuża minn kulħadd mingħajr 
diffikultà u f’format aċċessibbli fuq il-
websajts nazzjonali u b’mezzi oħrajn liema 
patti u kondizzjonijiet ta’ impjieg u/jew 
liema partijiet tal-leġiżlazzjoni (nazzjonali 
u/jew reġjonali) tagħhom iridu jiġu 
applikati għall-ħaddiema stazzjonati fit-
territorju tagħhom;

Or. de

Emenda 423
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) jiżguraw li l-korpi jingħataw l-
inkarigu mill-Istat Membru sabiex 
jipprovdu l-intrapriżi ta’ stazzjonament u 
ħaddiema stazzjonati bl-informazzjoni 
kollha meħtieġa relatata mad-drittijiet u l-
obbligi tagħhom skont id-
Direttiva 96/71/KE. Skont tradizzjonijiet 
nazzjonali, l-imsieħba soċjali wkoll 
jistgħu jiġu inkarigati kompletament jew 
parzjalment, jew jistgħu jappoġġjaw il-
korpi inkarigati; 

Or. en

Emenda 424
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jieħdu l-miżuri meħtieġa biex l-
informazzjoni dwar liema ftehimiet 
kollettivi huma applikabbli (u għal min) 
tkun disponibbli fuq is-siti tal-internet
b'mod ġenerali, u liema patti u 
kondizzjonijiet ta' impjieg iridu jiġu 
applikati minn dawk li jipprovdu s-servizz 
minn Stati Membri oħra skont id-
Direttiva 96/71/KE; li b’dan, fejn ikun 
possibbli, għandhom ikunu pprovduti 
ħolqiet għal siti eżistenti tal-internet u 
punti ta' kuntatt, b'mod partikolari l-
imsieħba soċjali rilevanti;

(b) jieħdu l-miżuri meħtieġa biex l-
informazzjoni dwar liema ftehimiet 
kollettivi huma applikabbli (u għal min) 
tkun disponibbli fuq websajts u b’mezzi 
oħra b'mod ġenerali, u fejn ikun possibbli, 
għandhom ikunu pprovduti ħolqiet għal siti 
eżistenti tal-internet u punti ta' kuntatt, 
b'mod partikolari l-imsieħba soċjali 
rilevanti;

Or. en
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Emenda 425
Thomas Händel

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jieħdu l-miżuri meħtieġa biex l-
informazzjoni dwar liema ftehimiet 
kollettivi huma applikabbli (u għal min) 
tkun disponibbli fuq is-siti tal-internet 
b'mod ġenerali, u liema patti u 
kondizzjonijiet ta' impjieg iridu jiġu 
applikati minn dawk li jipprovdu s-servizz 
minn Stati Membri oħra skont id-
Direttiva 96/71/KE; li b’dan, fejn ikun 
possibbli, għandhom ikunu pprovduti 
ħolqiet għal siti eżistenti tal-internet u 
punti ta' kuntatt, b'mod partikolari l-
imsieħba soċjali rilevanti;

(b) jieħdu l-miżuri meħtieġa biex l-
informazzjoni dwar liema ftehimiet 
kollettivi huma applikabbli (u għal min) 
tkun disponibbli fuq is-siti tal-internet u
b’mezzi oħrajn b'mod ġenerali, u liema 
patti u kondizzjonijiet ta' impjieg iridu jiġu 
applikati minn dawk li jipprovdu s-servizz 
minn Stati Membri oħra skont id-
Direttiva 96/71/KE; li b’dan, fejn ikun 
possibbli, għandhom ikunu pprovduti 
ħolqiet għal siti eżistenti tal-internet u 
punti ta' kuntatt, b'mod partikolari l-
imsieħba soċjali rilevanti;

Or. de

Emenda 426
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jieħdu l-miżuri meħtieġa biex l-
informazzjoni dwar liema ftehimiet 
kollettivi huma applikabbli (u għal min) 
tkun disponibbli fuq is-siti tal-internet 
b'mod ġenerali, u liema patti u 
kondizzjonijiet ta' impjieg iridu jiġu 
applikati minn dawk li jipprovdu s-servizz 
minn Stati Membri oħra skont id-
Direttiva 96/71/KE; li b’dan, fejn ikun 
possibbli, għandhom ikunu pprovduti 
ħolqiet għal siti eżistenti tal-internet u 
punti ta' kuntatt, b'mod partikolari l-
imsieħba soċjali rilevanti;

(b) jieħdu l-miżuri meħtieġa biex l-
informazzjoni dwar liema ftehimiet 
kollettivi huma applikabbli (u għal min) 
tkun disponibbli fuq is-siti tal-internet u
b’mezzi oħra b'mod ġenerali, u liema patti 
u kondizzjonijiet ta' impjieg iridu jiġu 
applikati minn dawk li jipprovdu s-servizz 
minn Stati Membri oħra skont id-
Direttiva 96/71/KE; li b’dan, fejn ikun 
possibbli, għandhom ikunu pprovduti 
ħolqiet għal siti eżistenti tal-internet u 
punti ta' kuntatt, b'mod partikolari l-
imsieħba soċjali rilevanti;
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Or. en

Emenda 427
Thomas Händel

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jagħmlu l-informazzjoni disponibbli 
għall-ħaddiema u għal dawk li jipprovdu s-
servizz f’lingwi oħra li mhumiex dik/dawk 
nazzjonali tal-pajjiż li fih is-servizzi jiġu 
pprovduti, jekk huwa possibbli, fi ktejjeb 
fil-qosor li jindika l-kondizzjonijiet ta’ 
xogħol ewlenin applikabbli u fuq talba 
f’format aċċessibbli għal persuni 
b’diżabbiltà;

(c) jagħmlu l-informazzjoni disponibbli 
għall-ħaddiema u għal dawk li jipprovdu s-
servizz fil-lingwa uffiċjali mixtieqa tal-
UE, fi ktejjeb fil-qosor li jindika l-
kundizzjonijiet ta’ xogħol ewlenin 
applikabbli u fuq talba f’format aċċessibbli 
għal persuni b’diżabbiltà; Informazzjoni 
dettaljata dwar il-kundizzjonijiet tax-
xogħol u soċjali, inkluża dik dwar is-
saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol 
għandha tkun faċilment aċċessibbli għall-
impjegati b'diversi mezzi ta' 
komunikazzjoni u punti ta' kuntatt.

Or. de

Emenda 428
Jutta Steinruck

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jagħmlu l-informazzjoni disponibbli 
għall-ħaddiema u għal dawk li jipprovdu s-
servizz f’lingwi oħra li mhumiex dik/dawk 
nazzjonali tal-pajjiż li fih is-servizzi jiġu 
pprovduti, jekk huwa possibbli, fi ktejjeb 
fil-qosor li jindika l-kondizzjonijiet ta’ 
xogħol ewlenin applikabbli u fuq talba 
f’format aċċessibbli għal persuni 
b’diżabbiltà;

(c) jagħmlu l-informazzjoni disponibbli 
għall-ħaddiema u għal dawk li jipprovdu s-
servizz fil-lingwa uffiċjali tal-UE mitluba, 
jekk huwa possibbli, fi ktejjeb fil-qosor li 
jindika l-kundizzjonijiet ta’ xogħol ewlenin 
applikabbli u fuq talba f’format aċċessibbli 
għal persuni b’diżabbiltà; informazzjoni 
dettaljata oħra dwar kondizzjonijiet ta’ 
impjieg u soċjali inklużi s-saħħa u s-
sigurtà okkupazzjonali għandhom ikunu 
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magħmula disponibbli faċilment b’mezzi 
ta’ komunikazzjoni differenti inklużi 
punti ta’ kuntatt u għandhom ikunu bla 
ħlas;

Or. en

Emenda 429
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jagħmlu l-informazzjoni disponibbli 
għall-ħaddiema u għal dawk li jipprovdu s-
servizz f’lingwi oħra li mhumiex dik/dawk 
nazzjonali tal-pajjiż li fih is-servizzi jiġu 
pprovduti, jekk huwa possibbli, fi ktejjeb 
fil-qosor li jindika l-kondizzjonijiet ta’ 
xogħol ewlenin applikabbli u fuq talba 
f’format aċċessibbli għal persuni 
b’diżabbiltà;

(c) jagħmlu l-informazzjoni disponibbli 
għall-ħaddiema u għal dawk li jipprovdu s-
servizz fil-lingwa uffiċjali tal-UE mitluba, 
jekk huwa possibbli, fi ktejjeb fil-qosor li 
jindika l-kundizzjonijiet ta’ xogħol ewlenin 
applikabbli u fuq talba f’format aċċessibbli 
għal persuni b’diżabbiltà; informazzjoni 
dettaljata oħra dwar kondizzjonijiet ta’ 
impjieg u soċjali inklużi s-saħħa u s-
sigurtà okkupazzjonali għandhom ikunu
magħmula disponibbli faċilment b’mezzi 
ta’ komunikazzjoni differenti inklużi 
punti ta’ kuntatt;

Or. en

Emenda 430
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jagħmlu l-informazzjoni disponibbli 
għall-ħaddiema u għal dawk li jipprovdu s-
servizz f’lingwi oħra li mhumiex dik/dawk 

(c) jagħmlu l-informazzjoni disponibbli 
għall-ħaddiema u għal dawk li jipprovdu s-
servizz fl-aktar lingwi rilevanti, bl-għażla 
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nazzjonali tal-pajjiż li fih is-servizzi jiġu 
pprovduti, jekk huwa possibbli, fi ktejjeb 
fil-qosor li jindika l-kondizzjonijiet ta’ 
xogħol ewlenin applikabbli u fuq talba 
f’format aċċessibbli għal persuni 
b’diżabbiltà;

tibqa’ f’idejn l-Istat Membru ospitanti, 
jekk huwa possibbli, fi ktejjeb fil-qosor li 
jindika l-kundizzjonijiet ta’ xogħol ewlenin 
applikabbli kif ukoll jiddeskrivi l-
proċeduri biex tippreżenta lmenti u l-
proċedimenti legali u s-sanzjonijiet 
applikabbli f’każ ta’ nuqqas ta’ 
konformità u fuq talba f’format aċċessibbli 
għal persuni b’diżabbiltà;

Or. en

Emenda 431
Nadja Hirsch

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jagħmlu l-informazzjoni disponibbli 
għall-ħaddiema u għal dawk li jipprovdu s-
servizz f’lingwi oħra li mhumiex dik/dawk 
nazzjonali tal-pajjiż li fih is-servizzi jiġu 
pprovduti, jekk huwa possibbli, fi ktejjeb 
fil-qosor li jindika l-kondizzjonijiet ta’ 
xogħol ewlenin applikabbli u fuq talba 
f’format aċċessibbli għal persuni 
b’diżabbiltà;

(c) jagħmlu l-informazzjoni disponibbli 
għall-ħaddiema u għal dawk li jipprovdu s-
servizz fil-lingwa(i) nazzjonali tal-Istat 
Membru li minnu qed isir l-
istazzjonament, il-lingwa nazzjonali tal-
Istat Membru tal-oriġini tal-ħaddiem u 
dak li jipprovdi s-servizz u bl-Ingliż, u 
mhux biss dik/dawk nazzjonali tal-pajjiż li 
fih jiġu pprovduti s-servizzi, jekk huwa 
possibbli, fi ktejjeb fil-qosor li jindika l-
kundizzjonijiet ta’ xogħol ewlenin 
applikabbli u fuq talba f’format aċċessibbli 
għal persuni b’diżabbiltà;

Or. en

Emenda 432
Heinz K. Becker

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

(c) jagħmlu l-informazzjoni disponibbli 
għall-ħaddiema u għal dawk li jipprovdu s-
servizz f’lingwi oħra li mhumiex dik/dawk 
nazzjonali tal-pajjiż li fih is-servizzi jiġu 
pprovduti, jekk huwa possibbli, fi ktejjeb 
fil-qosor li jindika l-kondizzjonijiet ta’ 
xogħol ewlenin applikabbli u fuq talba 
f’format aċċessibbli għal persuni 
b’diżabbiltà;

(c) jagħmlu l-informazzjoni disponibbli 
għall-ħaddiema u għal dawk li jipprovdu s-
servizz bl-Ingliż u f’lingwi oħra l-aktar 
rilevanti li mhumiex dik/dawk nazzjonali 
tal-pajjiż li fih is-servizzi jiġu pprovduti, 
jekk huwa possibbli, fi ktejjeb fil-qosor li 
jindika l-kundizzjonijiet ta’ xogħol ewlenin 
applikabbli u fuq talba f’format aċċessibbli 
għal persuni b’diżabbiltà; u juri lill-
awtorità tal-ilmenti li l-ħaddiem stazzjonat 
jista’ jirreferi għaliha f’każ ta’ nuqqas ta’ 
qbil;

Or. en

Emenda 433
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jagħmlu l-informazzjoni disponibbli 
għall-ħaddiema u għal dawk li jipprovdu s-
servizz f’lingwi oħra li mhumiex dik/dawk 
nazzjonali tal-pajjiż li fih is-servizzi jiġu 
pprovduti, jekk huwa possibbli, fi ktejjeb 
fil-qosor li jindika l-kondizzjonijiet ta’ 
xogħol ewlenin applikabbli u fuq talba 
f’format aċċessibbli għal persuni 
b’diżabbiltà;

(c) jagħmlu l-informazzjoni disponibbli 
għall-ħaddiema u għal dawk li jipprovdu s-
servizz bl-Ingliż u f’lingwi oħra l-aktar 
rilevanti li mhumiex dik/dawk nazzjonali 
tal-pajjiż li fih is-servizzi jiġu pprovduti,
jekk huwa possibbli, fi ktejjeb fil-qosor li 
jindika l-kundizzjonijiet ta’ xogħol ewlenin 
applikabbli u fuq talba f’format aċċessibbli 
għal persuni b’diżabbiltà; u juri lill-
awtorità tal-ilmenti li l-ħaddiem stazzjonat 
jista’ jirreferi għaliha f’każ ta’ nuqqas ta’ 
qbil;

Or. en

Emenda 434
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Joanna Katarzyna 
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Skrzydlewska

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jagħmlu l-informazzjoni disponibbli 
għall-ħaddiema u għal dawk li jipprovdu s-
servizz f’lingwi oħra li mhumiex dik/dawk 
nazzjonali tal-pajjiż li fih is-servizzi jiġu 
pprovduti, jekk huwa possibbli, fi ktejjeb 
fil-qosor li jindika l-kondizzjonijiet ta’ 
xogħol ewlenin applikabbli u fuq talba 
f’format aċċessibbli għal persuni 
b’diżabbiltà;

(c) jagħmlu l-informazzjoni disponibbli 
għall-ħaddiema u għal dawk li jipprovdu s-
servizz, bla ħlas, bl-Ingliż u f’lingwi oħra
l-aktar rilevanti li mhumiex dik/dawk 
nazzjonali tal-pajjiż li fih is-servizzi jiġu 
pprovduti, jekk huwa possibbli, fi ktejjeb 
fil-qosor li jindika l-kundizzjonijiet ta’ 
xogħol ewlenin applikabbli u fuq talba 
f’format aċċessibbli għal persuni 
b’diżabbiltà;

Or. en

Emenda 435
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jagħmlu l-informazzjoni disponibbli 
għall-ħaddiema u għal dawk li jipprovdu s-
servizz f’lingwi oħra li mhumiex dik/dawk 
nazzjonali tal-pajjiż li fih is-servizzi jiġu 
pprovduti, jekk huwa possibbli, fi ktejjeb 
fil-qosor li jindika l-kondizzjonijiet ta’ 
xogħol ewlenin applikabbli u fuq talba 
f’format aċċessibbli għal persuni 
b’diżabbiltà;

(c) jagħmlu l-informazzjoni disponibbli 
għall-ħaddiema u għal dawk li jipprovdu s-
servizz f’lingwi oħra li mhumiex dik/dawk 
nazzjonali tal-pajjiż li fih is-servizzi jiġu 
pprovduti, jekk huwa possibbli, fi ktejjeb 
fil-qosor li jindika l-kundizzjonijiet ta’ 
xogħol ewlenin applikabbli u fuq talba 
f’format aċċessibbli għal persuni 
b’diżabbiltà u jindika l-awtorità
kompetenti li l-ħaddiema stazzjonati 
jistgħu jirreferu għaliha fil-każ ta' nuqqas 
ta' konformità mal-leġislazzjoni;

Or. fr
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Emenda 436
Milan Cabrnoch

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jagħmlu l-informazzjoni disponibbli 
għall-ħaddiema u għal dawk li jipprovdu s-
servizz f’lingwi oħra li mhumiex dik/dawk 
nazzjonali tal-pajjiż li fih is-servizzi jiġu 
pprovduti, jekk huwa possibbli, fi ktejjeb 
fil-qosor li jindika l-kondizzjonijiet ta’ 
xogħol ewlenin applikabbli u fuq talba
f’format aċċessibbli għal persuni 
b’diżabbiltà;

(c) jagħmlu l-informazzjoni disponibbli 
għall-ħaddiema u għal dawk li jipprovdu s-
servizz f’lingwi oħra li mhumiex dik/dawk 
nazzjonali tal-pajjiż li fih is-servizzi jiġu 
pprovduti, jekk huwa possibbli, fi ktejjeb 
fil-qosor li jindika l-kundizzjonijiet ta’ 
xogħol ewlenin applikabbli u f’format 
aċċessibbli għal persuni b’diżabbiltà;

Or. en

Emenda 437
Csaba Őry

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jagħmlu l-informazzjoni disponibbli 
għall-ħaddiema u għal dawk li jipprovdu s-
servizz f’lingwi oħra li mhumiex dik/dawk 
nazzjonali tal-pajjiż li fih is-servizzi jiġu 
pprovduti, jekk huwa possibbli, fi ktejjeb 
fil-qosor li jindika l-kondizzjonijiet ta’ 
xogħol ewlenin applikabbli u fuq talba 
f’format aċċessibbli għal persuni 
b’diżabbiltà;

(c) jagħmlu l-informazzjoni disponibbli 
għall-ħaddiema u għal dawk li jipprovdu s-
servizz fil-lingwi l-iżjed importanti l-oħra
li mhumiex dik/dawk nazzjonali tal-pajjiż 
li fih is-servizzi jiġu pprovduti, jekk huwa 
possibbli, fi ktejjeb fil-qosor li jindika l-
kundizzjonijiet ta’ xogħol ewlenin 
applikabbli u fuq talba f’format aċċessibbli 
għal persuni b’diżabbiltà;

Or. hu

Emenda 438
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) aktar informazzjoni dettaljata dwar 
il-kundizzjonijiet tax-xogħol u dawk 
soċjali inklużi s-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-
post tax-xogħol għandha tkun disponibbli 
b’mod faċli permezz ta’ mezzi ta’ 
komunikazzjonijiet differenti inklużi punti 
ta’ kuntatt;

Or. en

Emenda 439
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jtejbu l-aċċessibilità tal-informazzjoni
u ċ-ċarezza tal-informazzjoni pprovduta 
fil-websajts nazzjonali;

(d) jtejbu r-rilevanza, l-aċċessibilità u ċ-
ċarezza tal-informazzjoni pprovduta fil-
websajts nazzjonali;

Or. en

Emenda 440
Heinz K. Becker

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) jindikaw, jekk ikun possibbli, persuna 
ta' kuntatt fl-uffiċċju ta' kollegament 
inkarigat li jittratta t-talbiet għall-
informazzjoni;

(e) jindikaw, jekk ikun possibbli, persuna 
ta' kuntatt fl-uffiċċju ta' kollegament 
inkarigat li jittratta t-talbiet għall-
informazzjoni; u jiżgura li l-informazzjoni 
meħtieġa kollha hija magħmula 
disponibbli għall-kumpanija ta’ 
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stazzjonament u l-ħaddiema stazzjonati;

Or. en

Emenda 441
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler, Philippe Boulland, 
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) jindikaw, jekk ikun possibbli, persuna 
ta' kuntatt fl-uffiċċju ta' kollegament 
inkarigat li jittratta t-talbiet għall-
informazzjoni;

(e) jindikaw, jekk ikun possibbli, persuna 
ta' kuntatt fl-uffiċċju ta' kollegament 
inkarigat li jittratta t-talbiet għall-
informazzjoni; u jiżgura li l-informazzjoni 
meħtieġa kollha hija magħmula 
disponibbli għall-kumpanija ta’ 
stazzjonament u l-ħaddiema stazzjonati;

Or. en

Emenda 442
Thomas Händel

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) jindikaw, jekk ikun possibbli, persuna 
ta' kuntatt fl-uffiċċju ta' kollegament 
inkarigat li jittratta t-talbiet għall-
informazzjoni;

(e) jindikaw persuna ta' kuntatt fl-uffiċċju 
ta' kollegament inkarigat li jittratta t-talbiet 
għall-informazzjoni;

Or. de

Emenda 443
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès
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Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) jindikaw, jekk ikun possibbli, persuna 
ta' kuntatt fl-uffiċċju ta' kollegament 
inkarigat li jittratta t-talbiet għall-
informazzjoni;

(e) jindikaw persuna ta' kuntatt fl-uffiċċju 
ta' kollegament inkarigat li jittratta t-talbiet 
għall-informazzjoni;

Or. en

Emenda 444
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) jinformaw dwar u jipprovdu riżorsi 
għal punti ta’ kuntatt oħra kif ipprovdut 
mill-imsieħba soċjali; ;

Or. en

Emenda 445
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni se tkompli tappoġġja l-
Istati Membri f’dan il-qasam.

3. Il-Kummissjoni taħt sorveljanza tal-
Kunsill u l-Parlament Ewropew se 
tkompli tappoġġja l-Istati Membri f’dan il-
qasam.

Or. en
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Emenda 446
Jean-Luc Bennahmias

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni se tkompli tappoġġja l-
Istati Membri f’dan il-qasam.

3. Il-Kummissjoni se tkompli tappoġġja l-
Istati Membri, speċjalment b’mod 
finanzjarju, f’dan il-qasam.

Or. fr

Emenda 447
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn, skont il-liġi, it-tradizzjonijiet u l-
prassi nazzjonali, il-patti u l-kondizzjonijiet
ta’ impjieg imsemmija fl-Artikolu 3 tad-
Direttiva 96/71/KE huma stabbiliti fi 
ftehimiet kollettivi skont il-paragrafi 1 u 8 
tal-Artikolu 3 ta' dik id-Direttiva, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-imsieħba 
soċjali għandhom jidentifikawhom u
jagħmlu l-informazzjoni rilevanti, b’mod 
partikolari li tirrigwarda r-rati ta’ pagi 
minimi differenti u l-elementi kostitwenti 
tagħhom, il-metodu użat għall-kalkolu 
tal-ħlas dovut u l-kriterji ta’ kwalifika 
għall-klassifikazzjoni fil-kategoriji ta’ 
paga differenti, , disponibbli b’mod 
aċċessibbli u trasparenti għal dawk li 
jipprovdu s-servizz minn Stati Membri 
oħra u għall-ħaddiema stazzjonati.

4. Fejn, skont il-liġi, it-tradizzjonijiet u l-
prassi nazzjonali u b’rispett sħiħ għall-
awtonomija tal-imsieħba soċjali, il-patti u 
l-kundizzjonijiet ta’ impjieg imsemmija fl-
Artikolu 3 tad-Direttiva 96/71/KE huma 
stabbiliti fi ftehimiet kollettivi skont il-
paragrafi 1 u 8 tal-Artikolu 3 ta' dik id-
Direttiva, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li dawn il-patti u l-kundizzjonijiet 
ikunu magħmula disponibbli b’mod 
aċċessibbli u trasparenti għal dawk li 
jipprovdu s-servizz minn Stati Membri 
oħra u għall-ħaddiema stazzjonati, u f’dan 
ir-rigward jistgħu jinvolvu l-imsieħba 
soċjali. L-informazzjoni rilevanti 
għandha, b’mod partikolari, tkopri r-rati 
ta’ pagi minimi differenti, il-metodu użat 
għall-kalkolu u/jew klassifikazzjoni tal-
ħlas dovut disponibbli għall-awtoritajiet 
kompetenti. Il-patti u kondizzjonijiet ta’ 
impjieg għandhom ikunu magħmula 
disponibbli b’mod aċċessibbli u 
trasparenti.
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Or. en

Emenda 448
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, 
Richard Falbr, Françoise Castex, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen, 
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn, skont il-liġi, it-tradizzjonijiet u l-
prassi nazzjonali, il-patti u l-kondizzjonijiet
ta’ impjieg imsemmija fl-Artikolu 3 tad-
Direttiva 96/71/KE huma stabbiliti fi 
ftehimiet kollettivi skont il-paragrafi 1 u 8 
tal-Artikolu 3 ta' dik id-Direttiva, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-imsieħba 
soċjali għandhom jidentifikawhom u 
jagħmlu l-informazzjoni rilevanti, b’mod 
partikolari li tirrigwarda r-rati ta’ pagi 
minimi differenti u l-elementi kostitwenti 
tagħhom, il-metodu użat għall-kalkolu tal-
ħlas dovut u l-kriterji ta’ kwalifika għall-
klassifikazzjoni fil-kategoriji ta’ paga 
differenti, , disponibbli b’mod aċċessibbli 
u trasparenti għal dawk li jipprovdu s-
servizz minn Stati Membri oħra u għall-
ħaddiema stazzjonati.

4. Fejn, skont il-liġi, it-tradizzjonijiet u l-
prassi nazzjonali, u b’rispett sħiħ għall-
awtonomija tal-imsieħba soċjali, il-patti u 
l-kundizzjonijiet ta’ impjieg imsemmija fl-
Artikolu 3 tad-Direttiva 96/71/KE huma 
stabbiliti fi ftehimiet kollettivi skont il-
paragrafi 1 u 8 tal-Artikolu 3 ta' dik id-
Direttiva, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-imsieħba soċjali għandhom 
jidentifikawhom u jagħmlu disponibbli l-
informazzjoni rilevanti, li tirrigwarda r-rati 
ta’ pagi minimi differenti, il-metodu użat 
għall-kalkolu tal-ħlas u l-kriterji ta’ 
kwalifika. Il-patti u kondizzjonijiet ta’
impjieg għandhom ikunu disponibbli 
b’mod aċċessibbli u trasparenti.

Or. en

Emenda 449
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn, skont il-liġi, it-tradizzjonijiet u l-
prassi nazzjonali, il-patti u l-kondizzjonijiet
ta’ impjieg imsemmija fl-Artikolu 3 tad-

4. Fejn, skont il-liġi, it-tradizzjonijiet u l-
prassi nazzjonali, il-patti u l-
kundizzjonijiet ta’ impjieg imsemmija fl-
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Direttiva 96/71/KE huma stabbiliti fi 
ftehimiet kollettivi skont il-paragrafi 1 u 8 
tal-Artikolu 3 ta' dik id-Direttiva, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-imsieħba 
soċjali għandhom jidentifikawhom u 
jagħmlu l-informazzjoni rilevanti, b’mod 
partikolari li tirrigwarda r-rati ta’ pagi 
minimi differenti u l-elementi kostitwenti 
tagħhom, il-metodu użat għall-kalkolu tal-
ħlas dovut u l-kriterji ta’ kwalifika għall-
klassifikazzjoni fil-kategoriji ta’ paga 
differenti, disponibbli b’mod aċċessibbli u 
trasparenti għal dawk li jipprovdu s-
servizz minn Stati Membri oħra u għall-
ħaddiema stazzjonati.

Artikolu 3 tad-Direttiva 96/71/KE huma 
stabbiliti fi ftehimiet kollettivi skont il-
paragrafi 1 u 8 tal-Artikolu 3 ta' dik id-
Direttiva, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li dawn ir-regoli jkunu mgħarrfa 
lill-impriżi li huma fornituri ta’ servizzi 
minn Stati Membri oħra u l-ħaddiema 
stazzjonati b’mod aċċessibbli u 
trasparenti, u għal dan l-iskop jistgħu 
jinvolvu l-imsieħba soċjali. Din l-
informazzjoni għandha b’mod partikolari
tispeċifika r-rati ta’ pagi minimi differenti 
u l-elementi kostitwenti tagħhom, il-
metodu użat għall-kalkolu tal-ħlas dovut u 
l-kriterji ta’ kwalifika għall-
klassifikazzjoni fil-kategoriji ta’ paga 
differenti.

Or. fr

Emenda 450
Thomas Händel

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn, skont il-liġi, it-tradizzjonijiet u l-
prassi nazzjonali, il-patti u l-kondizzjonijiet
ta’ impjieg imsemmija fl-Artikolu 3 tad-
Direttiva 96/71/KE huma stabbiliti fi
ftehimiet kollettivi skont il-paragrafi 1 u 8 
tal-Artikolu 3 ta' dik id-Direttiva, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-imsieħba 
soċjali għandhom jidentifikawhom u 
jagħmlu l-informazzjoni rilevanti, b’mod 
partikolari li tirrigwarda r-rati ta’ pagi 
minimi differenti u l-elementi kostitwenti 
tagħhom, il-metodu użat għall-kalkolu tal-
ħlas dovut u l-kriterji ta’ kwalifika għall-
klassifikazzjoni fil-kategoriji ta’ paga 
differenti, disponibbli b’mod aċċessibbli u 
trasparenti għal dawk li jipprovdu s-servizz 
minn Stati Membri oħra u għall-ħaddiema 

4. Fejn, skont il-liġi, it-tradizzjonijiet u l-
prassi nazzjonali kif ukoll bir-
rikonoxximent sħiħ tal-awtonomija tal-
imsieħba soċjali, il-patti u l-kundizzjonijiet
ta’ impjieg imsemmija fl-Artikolu 3 tad-
Direttiva 96/71/KE huma stabbiliti fi
ftehimiet kollettivi skont il-paragrafi 1 u 8 
tal-Artikolu 3 ta' dik id-Direttiva, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-imsieħba 
soċjali għandhom jidentifikawhom u 
jagħmlu l-informazzjoni rilevanti, b’mod 
partikolari li tirrigwarda r-rati ta’ pagi 
minimi differenti u l-elementi kostitwenti 
tagħhom, il-metodu użat għall-kalkolu tal-
ħlas dovut u l-kriterji ta’ kwalifika għall-
klassifikazzjoni fil-kategoriji ta’ paga 
differenti, disponibbli b’mod aċċessibbli u 
trasparenti għal dawk li jipprovdu s-servizz 
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stazzjonati. minn Stati Membri oħra u għall-ħaddiema 
stazzjonati.

Or. de

Emenda 451
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn, skont il-liġi, it-tradizzjonijiet u l-
prassi nazzjonali, il-patti u l-kondizzjonijiet
ta’ impjieg imsemmija fl-Artikolu 3 tad-
Direttiva 96/71/KE huma stabbiliti fi 
ftehimiet kollettivi skont il-paragrafi 1 u 8 
tal-Artikolu 3 ta' dik id-Direttiva, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-imsieħba 
soċjali għandhom jidentifikawhom u 
jagħmlu l-informazzjoni rilevanti, b’mod 
partikolari li tirrigwarda r-rati ta’ pagi 
minimi differenti u l-elementi kostitwenti 
tagħhom, il-metodu użat għall-kalkolu tal-
ħlas dovut u l-kriterji ta’ kwalifika għall-
klassifikazzjoni fil-kategoriji ta’ paga 
differenti, , disponibbli b’mod aċċessibbli u 
trasparenti għal dawk li jipprovdu s-servizz 
minn Stati Membri oħra u għall-ħaddiema 
stazzjonati.

4. Fejn, skont il-liġi, it-tradizzjonijiet u l-
prassi nazzjonali, il-patti u l-kundizzjonijiet
ta’ impjieg imsemmija fl-Artikolu 3 tad-
Direttiva 96/71/KE huma stabbiliti fi 
ftehimiet kollettivi skont il-paragrafi 1 u 8 
tal-Artikolu 3 ta' dik id-Direttiva, l-Istati 
Membri jiżguraw li l-imsieħba soċjali 
għandhom jidentifikawhom u jagħmlu l-
informazzjoni rilevanti, b’mod partikolari 
li tirrigwarda r-rati ta’ pagi minimi 
differenti u l-elementi kostitwenti tagħhom, 
il-metodu użat għall-kalkolu tal-ħlas dovut 
u l-kriterji ta’ kwalifika għall-
klassifikazzjoni fil-kategoriji ta’ paga 
differenti, , disponibbli b’mod aċċessibbli u 
trasparenti għall-Istati Membri li mbagħad 
jagħmluha disponibbli għal dawk li 
jipprovdu s-servizz minn Stati Membri 
oħra u għall-ħaddiema stazzjonati.

Or. en

Emenda 452
Jean-Pierre Audy

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn, skont il-liġi, it-tradizzjonijiet u l-
prassi nazzjonali, il-patti u l-kondizzjonijiet
ta’ impjieg imsemmija fl-Artikolu 3 tad-
Direttiva 96/71/KE huma stabbiliti fi 
ftehimiet kollettivi skont il-paragrafi 1 u 8 
tal-Artikolu 3 ta' dik id-Direttiva, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-imsieħba 
soċjali għandhom jidentifikawhom u 
jagħmlu l-informazzjoni rilevanti, b’mod 
partikolari li tirrigwarda r-rati ta’ pagi 
minimi differenti u l-elementi kostitwenti 
tagħhom, il-metodu użat għall-kalkolu tal-
ħlas dovut u l-kriterji ta’ kwalifika għall-
klassifikazzjoni fil-kategoriji ta’ paga 
differenti, , disponibbli b’mod aċċessibbli u 
trasparenti għal dawk li jipprovdu s-servizz 
minn Stati Membri oħra u għall-ħaddiema 
stazzjonati.

4. Fejn, skont il-liġi, it-tradizzjonijiet u l-
prassi nazzjonali, il-patti u l-kundizzjonijiet
ta’ impjieg imsemmija fl-Artikolu 3 tad-
Direttiva 96/71/KE huma stabbiliti fi 
ftehimiet kollettivi skont il-paragrafi 1 u 8 
tal-Artikolu 3 ta' dik id-Direttiva, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-imsieħba 
soċjali għandhom jidentifikawhom u 
jagħmlu l-informazzjoni rilevanti, b’mod 
partikolari li tirrigwarda r-rati ta’ pagi 
minimi differenti u l-elementi kostitwenti 
tagħhom, il-metodu użat għall-kalkolu tal-
ħlas dovut u l-kriterji ta’ kwalifika għall-
klassifikazzjoni fil-kategoriji ta’ paga 
differenti, , disponibbli b’mod aċċessibbli u 
trasparenti għal dawk li jipprovdu s-servizz 
minn Stati Membri oħra u għall-ħaddiema 
stazzjonati. Kull Stat Membru għandu 
jiżgura li l- ħaddiema stazzjonati jkollhom 
din l-informazzjoni fil-lingwa tagħhom.

Or. fr

Emenda 453
Thomas Händel

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Aċċess għal informazzjoni u pariri lill-
ħaddiema
(a) Il-ħaddiema stazzjonati huma intitolati 
għal dritt għall-informazzjoni u pariri 
indipendenti dwar il-kundizzjonijiet tax-
xogħol applikabbli mill-Istat Membru 
ospitanti fil-lingwa uffiċjali mixtieqa tal-
UE.
(b) L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
ċentri u faċilitajiet xierqa li l-ħaddiema 
jistgħu jikkuntattjaw għal informazzjoni, 
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pariri u appoġġ fl-infurzar tad-drittijiet 
tagħhom. Dan japplika kemm għall-Istati 
ospitanti kif ukoll għall-Istati Membri tal-
istabbiliment.
(c) Il-pariri u l-informazzjoni tal-
ħaddiema jistgħu jingħataw mit-
trejdjunjins rilevanti, jekk il-fondi 
meħtieġa jitħallsu mill-Istati Membri.

Or. de

Emenda 454
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw appoġġ adegwat għal 
inizjattivi konġunti tal-imsieħba soċjali 
rilevanti fuq il-livell Ewropew u 
nazzjonali immirat biex jinforma l-
intrapriżi u ħaddiema dwar il-patti u 
kondizzjonijiet applikabbli stipulati f’din 
id-Direttiva u d-Direttiva 96/71/KE.

Or. en

Emenda 455
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-ftehimiet kollettivi msemmija fl-Artikolu 
3 paragrafi 1 u 8 tad-Direttiva 96/71 
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huma soġġetti għal reġistrazzjoni fir-
reġistri u l-pubblikazzjoni uffiċjali. Il-patti 
u kondizzjonijiet ta’ impjieg imsemmija fl-
Artikolu 3 tad-Direttiva 96/71 stipulati 
f’dawk il-ftehimiet kollettivi għandhom 
jiġu applikati fuq impriżi li jistazzjonaw 
ħaddiema biss mill-mument tar-
reġistrazzjoni u l-pubblikazzjoni uffiċjali.

Or. en

Emenda 456
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-intrapriżi għandhom jinformaw bil-
miktub lill-ħaddiema tagħhom dwar id-
drittijiet tagħhom matul il-perjodu tal-
istazzjonament tagħhom.
B’mod analogu, il-kuntrattur preżenti fl-
Istat Membru ospitanti għandu jinforma 
bil-miktub lis-subkuntratturi barranin 
tiegħu dwar il-patti u kondizzjonijiet ta’ 
impjieg fis-seħħ fl-Istat Membru ospitanti.

Or. en

Emenda 457
Jutta Steinruck

Proposta għal direttiva
Artikolu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
L-aċċess tal-ħaddiema għal informazzjoni 
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u pariri 
1. Il-ħaddiema stazzjonati għandhom 
ikollhom dritt indipendenti għall-
informazzjoni u pariri dwar il-patti u 
kondizzjonijiet ta’ xogħol u impjieg 
applikabbli pprovduti mill-Istat Membru li 
qed jirċievi fil-lingwa uffiċjali tal-UE 
mixtieqa.
2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
punti ta’ kuntatt u korpi xierqa huma 
disponibbli li l-ħaddiema jistgħu 
jirrikorru għalihom għal informazzjoni, 
pariri u appoġġ dwar id-drittijiet 
tagħhom. Dan japplika kemm għall-Istati 
Membri li qed jirċievu kif ukoll għall-
Istati Membri li qed jibagħtu.
3. Dan il-kompitu jista’ jittieħed mit-
trejdjunjins responsabbli.
4. F’każ li Stat Membru jagħti dan il-
kompitu lil parti terza għandu jkun żgurat 
finanzjament adegwat.

Or. en

Emenda 458
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Richard Falbr, Sylvana Rapti, 
Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal direttiva
Artikolu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
L-aċċess tal-ħaddiema għal informazzjoni 

u pariri 
1. Il-ħaddiema stazzjonati għandhom 
ikollhom dritt indipendenti għall-
informazzjoni u pariri dwar il-patti u 
kondizzjonijiet ta’ xogħol u impjieg 
applikabbli pprovduti mill-Istat Membru li 
qed jirċievi fil-lingwa uffiċjali tal-UE 
mixtieqa.
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2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
punti ta’ kuntatt u korpi xierqa huma 
disponibbli li l-ħaddiema jistgħu 
jirrikorru għalihom għal informazzjoni, 
pariri u appoġġ dwar id-drittijiet 
tagħhom. Dan japplika kemm għall-Istati 
Membri li qed jirċievu kif ukoll għall-
Istati Membri li qed jibagħtu.
3. F’każ li Stat Membru jagħti dan il-
kompitu lil parti terza għandu jkun żgurat 
finanzjament adegwat.

Or. en

Emenda 459
Thomas Mann

Proposta għal direttiva
Artikolu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
Il-Kummissjoni Ewropea u l-Istati 
Membri għandhom jappoġġjaw inizjattivi 
konġunti bejn l-imsieħba soċjali rilevanti 
fuq livell Ewropew u nazzjonali sabiex 
jinħolqu strumenti komuni, li għandhom 
l-għan li jinfurmaw lill-impriżi u lill-
impjegati bil-kundizzjonijiet u d-
dispożizzjonijiet li għandhom jiġu 
applikati b’konformità mad-
Direttiva 96/71/KE.

Or. de

Emenda 460
Martin Kastler

Proposta għal direttiva
Artikolu 5a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
Aċċess għal informazzjoni u pariri lil 
ħaddiema u negozji
1. Il-ħaddiema stazzjonati u n-negozji li 
jistazzjonaw huma intitolati għal dritt 
għall-informazzjoni u pariri indipendenti 
dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol 
applikabbli mill-Istat Membru ospitanti 
fil-lingwa uffiċjali mixtieqa tal-UE.
2. L-Istati Membri, b’kooperazzjoni man-
netwerk EURES jew organizzazzjonijiet 
professjonali newtrali oħra, għandhom 
jipprovdu ċentri u faċilitajiet xierqa li l-
ħaddiema u n-negozji kkonċernati jistgħu 
jikkuntattjaw għal informazzjoni, pariri u 
appoġġ fl-infurzar tad-drittijiet tagħhom. 
Dan japplika kemm għall-Istati ospitanti, 
kif ukoll għall-Istati li jistazzjonaw. Il-
Kummissjoni Ewropea tappoġġja lill-Istati 
Membri permezz ta’ netwerk Ewropew u  
informazzjoni miċ-ċentri ta’ pariri.

Or. de

Emenda 461
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, 
Richard Falbr, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati, Pervenche Berès

Proposta għal direttiva
Artikolu 5b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5b
Korp ta’ informazzjoni u konsultazzjoni 
temporanju għal postijiet tax-xogħol 
transnazzjonali
1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
korp ta’ informazzjoni u konsultazzjoni 
transnazzjonali temporanju għal postijiet 
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tax-xogħol transnazzjonali huwa stabbilit 
meta mill-anqas żewġ fornituri tas-servizz 
barranin qed jistazzjonaw ħaddiema għal 
post tax-xogħol sabiex jinformaw u 
jikkonsultaw ħaddiema stazzjonati dwar 
id-drittijiet tagħhom.
2. L-amministrazzjoni ċentrali jew lokali 
tal-kuntrattur ewlieni għandha tkun 
responsabbli li tinforma immedjatament 
lill-korpi rappreżentanti tal-ħaddiema 
lokali u tibda negozjati biex ikun stabbilit 
korp ta’ informazzjoni u konsultazzjoni 
tempranju għal postijiet tax-xogħol 
transnazzjonali. L-Istati Membri 
għandhom jiddeterminaw ir-regoli ta’ 
proċedura skont il-prassi nazzjonali.
3. Il-korp ta’ informazzjoni u 
konsultazzjoni tempranju għal postijiet 
tax-xogħol transnazzjonli għandu jkun 
stabbilit għall-perjodu kollu tal-post tax-
xogħol mill-mument li mill-anqas żewġ 
fornituri tas-servizzi barranin stazzjonaw 
ħaddiema fil-post tax-xogħol.
4. Il-korp  ta’ informazzjoni u 
konsultazzjoni tempranju għal postijiet 
tax-xogħol transnazzjonali se jkun 
magħmul minn rappreżentanti mill-
amministrazzjoni tal-kuntratturi ewlenin 
u rappreżentanti tal-ħaddiema.

Or. en

Emenda 462
Thomas Mann

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jaħdmu 
b’kooperazzjoni ma' xulxin mill-qrib u 
jipprovdu għajnuna reċiproka biex 
jiffaċilitaw l-implimentazzjoni, l-

1. L-Istati Membri għandhom jaħdmu 
b’kooperazzjoni ma' xulxin mill-qrib u 
jipprovdu għajnuna reċiproka u mill-aktar 
fis possibbli biex jiffaċilitaw l-
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applikazzjoni u l-infurzar fil-prattika ta’ 
din id-Direttiva.

implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-
infurzar fil-prattika ta’ din id-Direttiva.

Or. de

Emenda 463
Phil Bennion

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kooperazzjoni tal-Istati Membri 
għandha b'mod partikolari tikkonsisti f' li
jintwieġbu t-talbiet ta' informazzjoni 
ġġustifikati u għal twettieq ta' kontrolli, 
spezzjonijiet u investigazzjonijiet mill-
awtoritajiet kompetenti għal dak li għandu 
x'jaqsam ma' sitwazzjonijiet ta’ 
stazzjonament imsemmija fl-Artikolu 1(3) 
tad-Direttiva 96/71/KE, inkluż l-
investigazzjoni ta’ xi abbużi ta’ regoli 
applikabbli dwar l-istazzjonament tal-
ħaddiema jew każijiet possibbli ta’ 
attivitajiet transnazzjonali mhux leġittimi.

2. Il-kooperazzjoni tal-Istati Membri 
għandha b'mod partikolari tikkonsisti f'li
jirrispondu fil-pront u b’mod effettiv għal 
talbiet ta' informazzjoni ġġustifikati u għal 
twettiq ta' kontrolli, spezzjonijiet u 
investigazzjonijiet mill-awtoritajiet 
kompetenti tagħhom għal dak li għandu 
x'jaqsam ma' sitwazzjonijiet ta’ 
stazzjonament imsemmija fl-Artikolu 1(3) 
tad-Direttiva 96/71/KE, inkluż l-
investigazzjoni ta’ xi abbużi ta’ regoli 
applikabbli dwar l-istazzjonament tal-
ħaddiema jew każijiet possibbli ta’ 
attivitajiet transnazzjonali mhux leġittimi, 
u t-teħid ta’ azzjonijiet konformi mal-
liġijiet u l-prassi nazzjonali.

Or. en

Emenda 464
Thomas Händel

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kooperazzjoni tal-Istati Membri 
għandha b'mod partikolari tikkonsisti f' li 
jintwieġbu t-talbiet ta' informazzjoni
ġġustifikati u għal twettieq ta' kontrolli, 

2. Il-kooperazzjoni tal-Istati Membri 
għandha b'mod partikolari tikkonsisti fl-
obbligu li mingħajr dewmien jintwieġbu t-
talbiet ta' informazzjoni u għal twettiq ta' 
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spezzjonijiet u investigazzjonijiet mill-
awtoritajiet kompetenti għal dak li għandu 
x'jaqsam ma' sitwazzjonijiet ta’ 
stazzjonament imsemmija fl-Artikolu 1(3) 
tad-Direttiva 96/71/KE, inkluż l-
investigazzjoni ta’ xi abbużi ta’ regoli 
applikabbli dwar l-istazzjonament tal-
ħaddiema jew każijiet possibbli ta’ 
attivitajiet transnazzjonali mhux leġittimi.

kontrolli, spezzjonijiet u investigazzjonijiet 
mill-awtoritajiet kompetenti għal dak li 
għandu x'jaqsam ma' sitwazzjonijiet ta’ 
stazzjonament imsemmija fl-Artikolu1(3) 
tad-Direttiva 96/71/KE u l-Artikoli 
rilevanti ta’ din id-Direttiva, inkluża l-
investigazzjoni ta’ xi abbużi ta’ regoli 
applikabbli dwar l-istazzjonament tal-
ħaddiema jew każijiet possibbli ta’ 
attivitajiet transnazzjonali mhux leġittimi.

Or. de

Emenda 465
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kooperazzjoni tal-Istati Membri 
għandha b'mod partikolari tikkonsisti f' li 
jintwieġbu t-talbiet ta' informazzjoni
ġġustifikati u għal twettieq ta' kontrolli, 
spezzjonijiet u investigazzjonijiet mill-
awtoritajiet kompetenti għal dak li għandu 
x'jaqsam ma' sitwazzjonijiet ta’ 
stazzjonament imsemmija fl-Artikolu 1(3) 
tad-Direttiva 96/71/KE, inkluż l-
investigazzjoni ta’ xi abbużi ta’ regoli 
applikabbli dwar l-istazzjonament tal-
ħaddiema jew każijiet possibbli ta’ 
attivitajiet transnazzjonali mhux leġittimi.

2. Il-kooperazzjoni tal-Istati Membri 
għandha b'mod partikolari tikkonsisti f’li 
jintwieġbu t-talbiet ta' informazzjoni
mingħajr dewmien u għal twettiq ta' 
kontrolli, spezzjonijiet u investigazzjonijiet 
mill-awtoritajiet kompetenti għal dak li 
għandu x'jaqsam ma' sitwazzjonijiet ta’ 
stazzjonament imsemmija fl-Artikolu 1(3) 
tad-Direttiva 96/71/KE u artikoli rilevanti 
f’din id-Direttiva, inkluża l-investigazzjoni 
ta’ xi abbużi ta’ regoli applikabbli dwar l-
istazzjonament tal-ħaddiema jew każijiet 
possibbli ta’ attivitajiet transnazzjonali 
mhux leġittimi.

Or. en

Emenda 466
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kooperazzjoni tal-Istati Membri 
għandha b'mod partikolari tikkonsisti f' li 
jintwieġbu t-talbiet ta' informazzjoni 
ġġustifikati u għal twettieq ta' kontrolli, 
spezzjonijiet u investigazzjonijiet mill-
awtoritajiet kompetenti għal dak li għandu 
x'jaqsam ma' sitwazzjonijiet ta’ 
stazzjonament imsemmija fl-Artikolu 1(3) 
tad-Direttiva 96/71/KE, inkluż l-
investigazzjoni ta’ xi abbużi ta’ regoli 
applikabbli dwar l-istazzjonament tal-
ħaddiema jew każijiet possibbli ta’ 
attivitajiet transnazzjonali mhux leġittimi.

2. Il-kooperazzjoni tal-Istati Membri 
għandha b'mod partikolari tikkonsisti f' li 
jintwieġbu t-talbiet ta' informazzjoni 
ġġustifikati u t-twettiq ta' kontrolli, 
spezzjonijiet u investigazzjonijiet mill-
awtoritajiet kompetenti għal dak li għandu 
x'jaqsam ma' sitwazzjonijiet ta’ 
stazzjonament imsemmija fl-Artikolu 1(3) 
tad-Direttiva 96/71/KE, inkluża l-
investigazzjoni ta’ xi abbużi ta’ regoli 
applikabbli dwar l-istazzjonament tal-
ħaddiema.

Or. en

Emenda 467
Thomas Mann

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kooperazzjoni tal-Istati Membri 
għandha b'mod partikolari tikkonsisti f' li 
jintwieġbu t-talbiet ta' informazzjoni 
ġġustifikati u għal twettieq ta' kontrolli, 
spezzjonijiet u investigazzjonijiet mill-
awtoritajiet kompetenti għal dak li għandu 
x'jaqsam ma' sitwazzjonijiet ta’ 
stazzjonament imsemmija fl-Artikolu 1(3) 
tad-Direttiva 96/71/KE, inkluż l-
investigazzjoni ta’ xi abbużi ta’ regoli 
applikabbli dwar l-istazzjonament tal-
ħaddiema jew każijiet possibbli ta’ 
attivitajiet transnazzjonali mhux leġittimi.

2. Il-kooperazzjoni tal-Istati Membri 
għandha b'mod partikolari tikkonsisti f'li 
jintwieġbu minnufih it-talbiet ta' 
informazzjoni ġġustifikati u għal twettiq ta' 
kontrolli, spezzjonijiet u investigazzjonijiet 
mill-awtoritajiet kompetenti għal dak li 
għandu x'jaqsam ma' sitwazzjonijiet ta’ 
stazzjonament imsemmija fl-Artikolu 1(3) 
tad-Direttiva 96/71/KE, inkluża l-
investigazzjoni ta’ xi abbużi ta’ regoli 
applikabbli dwar l-istazzjonament tal-
ħaddiema jew każijiet possibbli ta’ 
attivitajiet transnazzjonali mhux leġittimi.

Or. de
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Emenda 468
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler, Philippe Boulland, 
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kooperazzjoni tal-Istati Membri 
għandha b'mod partikolari tikkonsisti f' li 
jintwieġbu t-talbiet ta' informazzjoni 
ġġustifikati u għal twettieq ta' kontrolli, 
spezzjonijiet u investigazzjonijiet mill-
awtoritajiet kompetenti għal dak li għandu 
x'jaqsam ma' sitwazzjonijiet ta’ 
stazzjonament imsemmija fl-Artikolu 1(3) 
tad-Direttiva 96/71/KE, inkluż l-
investigazzjoni ta’ xi abbużi ta’ regoli 
applikabbli dwar l-istazzjonament tal-
ħaddiema jew każijiet possibbli ta’ 
attivitajiet transnazzjonali mhux leġittimi.

2. Il-kooperazzjoni tal-Istati Membri 
għandha b'mod partikolari tikkonsisti f' li 
jintwieġbu mingħajr dewmien t-talbiet ta' 
informazzjoni ġġustifikati u għal twettiq ta' 
kontrolli, spezzjonijiet u investigazzjonijiet 
mill-awtoritajiet kompetenti għal dak li 
għandu x'jaqsam ma' sitwazzjonijiet ta’ 
stazzjonament imsemmija fl-Artikolu 1(3) 
tad-Direttiva 96/71/KE, inkluża l-
investigazzjoni ta’ xi abbużi ta’ regoli 
applikabbli dwar l-istazzjonament tal-
ħaddiema jew każijiet possibbli ta’ 
attivitajiet transnazzjonali mhux leġittimi.

Or. en

Emenda 469
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-kooperazzjoni tal-Istati Membri 
tista’ tinkludi wkoll li jibagħtu u jagħtu 
servizz ta’ dokumenti tal-awtorità li 
tagħmel it-talba.

Or. en

Emenda 470
Phil Bennion
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Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għall-fini ta’ tweġib għal xi talba għal 
għajnuna mill-awtoritajiet kompetenti fi 
Stat Membru ieħor, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-fornituri tas-
servizzi stabbiliti fit-territorju tagħhom 
jipprovdu lill-awtoritajiet kompetenti 
tagħhom l-informazzjoni kollha meħtieġa 
għas-superviżjoni tal-attivitajiet tagħhom 
skont il-liġijiet nazzjonali tagħhom.

3. Għall-fini ta’ tweġib għal xi talba għal 
għajnuna mill-awtoritajiet kompetenti fi 
Stat Membru ieħor, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-fornituri tas-
servizzi stabbiliti fit-territorju tagħhom 
jipprovdu lill-awtoritajiet kompetenti 
tagħhom l-informazzjoni kollha meħtieġa 
għas-superviżjoni tal-attivitajiet tagħhom 
skont il-liġijiet nazzjonali tagħhom. Fejn 
fornituri tas-servizz jonqsu milli jipprovdu 
din l-informazzjoni, l-azzjoni xierqa 
għandha tinbeda mill-awtoritajiet 
kompetenti fi ħdan l-istat ospitanti, u fejn 
ikun xieraq b’kooperazzjoni mal-
awtoritajiet kompetenti tal-Istat ta’ 
stabbiliment.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet kompetenti fi ħdan stati ospitanti għandhom jinfurzaw l-UE u l-liġijiet 
nazzjonali ta’ impjieg b’mod effettiv Fejn każ ta’ ksur ikun ġie identifikat, u għal xi raġuni 
azzjoni legali m’hijiex possibbli fl-istat ospitanti, iż-żewġ stati għandhom jikkooperaw biex 
jiżguraw li l-fornitur tas-servizzi jinżamm responsabbli, jipprovdi r-remunerazzjoni xierqa 
lill-ħaddiema stazzjonati u jaffronta s-sanzjonijiet kriminali rilevanti.

Emenda 471
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għall-fini ta’ tweġib għal xi talba għal 
għajnuna mill-awtoritajiet kompetenti fi 
Stat Membru ieħor, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-fornituri tas-
servizzi stabbiliti fit-territorju tagħhom 
jipprovdu lill-awtoritajiet kompetenti

3. Għall-fini ta’ tweġib għal xi talba għal 
għajnuna mill-awtoritajiet kompetenti fi 
Stat Membru ieħor, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-fornituri tas-
servizzi stabbiliti fit-territorju tagħhom 
jipprovdu lill-awtoritajiet kompetenti l-
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tagħhom l-informazzjoni kollha meħtieġa 
għas-superviżjoni tal-attivitajiet tagħhom 
skont il-liġijiet nazzjonali tagħhom.

informazzjoni kollha meħtieġa għas-
superviżjoni tal-attivitajiet tagħhom skont 
il-liġijiet nazzjonali tagħhom u d-Direttiva 
96/71/KE.

Or. en

Emenda 472
Thomas Mann

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għall-fini ta’ tweġib għal xi talba għal 
għajnuna mill-awtoritajiet kompetenti fi 
Stat Membru ieħor, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-fornituri tas-
servizzi stabbiliti fit-territorju tagħhom 
jipprovdu lill-awtoritajiet kompetenti 
tagħhom l-informazzjoni kollha meħtieġa 
għas-superviżjoni tal-attivitajiet tagħhom 
skont il-liġijiet nazzjonali tagħhom.

3. Għall-fini ta’ tweġib għal xi talba għal 
għajnuna mill-awtoritajiet kompetenti fi 
Stat Membru ieħor, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw minnufih li l-fornituri 
tas-servizzi stabbiliti fit-territorju tagħhom 
jipprovdu lill-awtoritajiet kompetenti 
tagħhom l-informazzjoni kollha meħtieġa 
għas-superviżjoni tal-attivitajiet tagħhom 
skont il-liġijiet nazzjonali tagħhom.

Or. de

Emenda473
Milan Cabrnoch

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. F’każ ta’ diffikultà biex tiġi sodisfatta xi 
talba għal informazzjoni jew biex isiru 
verifiki, spezzjonijiet jew 
investigazzjonijiet, l-Istat Membru in 
kwistjoni għandu jinforma malajr lill-Istat 
Membru li jkun qed jagħmel it-talba bil-
ħsieb li tinstab soluzzjoni.

4. F'każ ta' diffikultà biex tiġi ssodisfatta
xi talba għal informazzjoni jew biex isiru 
verifiki, spezzjonijiet jew 
investigazzjonijiet, l-Istat Membru in 
kwistjoni għandu jinforma malajr lill-Istat 
Membru li jkun qed jagħmel it-talba bil-
ħsieb li tinstab soluzzjoni. F'każ ta' 
kwalunkwe problema persistenti fl-
iskambju ta' informazzjoni, il-



AM\924423MT.doc 39/116 PE504.078v01-00

MT

Kummissjoni se taħdem biex tgħin l-Istat 
Membru biex isolvi l-problema.

Or. cs

Emenda 474
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. F’każ ta’ diffikultà biex tiġi sodisfatta xi 
talba għal informazzjoni jew biex isiru 
verifiki, spezzjonijiet jew 
investigazzjonijiet, l-Istat Membru in 
kwistjoni għandu jinforma malajr lill-Istat 
Membru li jkun qed jagħmel it-talba bil-
ħsieb li tinstab soluzzjoni.

4. F’każ ta’ diffikultà biex tiġi sodisfatta xi 
talba għal informazzjoni jew biex isiru 
verifiki, spezzjonijiet jew 
investigazzjonijiet, l-Istat Membru in 
kwistjoni għandu jinforma malajr lill-Istat 
Membru li jkun qed jagħmel it-talba bil-
ħsieb li tinstab soluzzjoni mill-aktar fis 
possibbli. Kwalunkwe rifjut permanenti 
biex tkun ipprovduta dejta mitluba 
għandu jiġi kkunsidrat ksur tal-liġi tal-
UE, kif definit fl-Artikoli 258 u oħrajn 
TFUE.

Or. en

Emenda 475
Thomas Händel

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. F’każ ta’ diffikultà biex tiġi sodisfatta xi 
talba għal informazzjoni jew biex isiru 
verifiki, spezzjonijiet jew 
investigazzjonijiet, l-Istat Membru in 
kwistjoni għandu jinforma malajr lill-Istat 
Membru li jkun qed jagħmel it-talba bil-

4. F’każ ta’ diffikultà biex tiġi sodisfatta xi 
talba għal informazzjoni jew biex isiru 
verifiki, spezzjonijiet jew 
investigazzjonijiet, l-Istat Membru  
inkwistjoni għandu jinforma malajr lill-
Istat Membru li jkun qed jagħmel it-talba 
bil-ħsieb li tinstab soluzzjoni. Kwalunkwe 
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ħsieb li tinstab soluzzjoni. ċaħda permanenti biex tkun ipprovduta 
dejta mitluba, tikkostitwixxi ksur tal-liġi 
tal-UE, kif definit fl-Artikoli 258 u oħrajn 
tat-TFUE.

Or. de

Emenda 476
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. F’każ ta’ diffikultà biex tiġi sodisfatta xi 
talba għal informazzjoni jew biex isiru 
verifiki, spezzjonijiet jew 
investigazzjonijiet, l-Istat Membru in 
kwistjoni għandu jinforma malajr lill-Istat 
Membru li jkun qed jagħmel it-talba bil-
ħsieb li tinstab soluzzjoni.

4. F’każ ta’ diffikultà biex tiġi sodisfatta xi 
talba għal informazzjoni jew biex isiru 
verifiki, spezzjonijiet jew 
investigazzjonijiet, l-Istat Membru in 
kwistjoni għandu jinforma malajr lill-Istat 
Membru li jkun qed jagħmel it-talba bil-
ħsieb li tinstab soluzzjoni. Kwalunkwe 
rifjut permanenti biex tkun ipprovduta 
dejta mitluba, jikkostitwixxi ksur tal-liġi 
tal-UE, kif definit fl-Artikoli 258 u oħrajn 
TFUE.

Or. en

Emenda 477
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Kwalunkwe rifjut fit-tul għall-tressiq 
tad-data mitluba għandu jagħti dritt lill-
Istat Membru rikjedenti li jfassal lista 
aċċessibbli għall-pubbliku tal-awtoritajiet 
li rrifjutaw li jikkooperaw u li jgħarraf 
lill-Kummissjoni b’dan. Il-Kummissjoni 
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għandha tistabbilixxi lista aċċessibbli 
għall-pubbliku ta’ dawk l-awtoritajiet 
irrappurtati li ma kinux lesti li 
jikkooperaw.

Or. en

Emenda 478
Csaba Őry

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu l-
informazzjoni mitluba minn Stati Membri 
oħrajn jew mill-Kummissjoni b’mezzi 
elettroniċi kemm jista’ jkun malajr u mhux 
aktar tard minn ġimgħatejn minn meta tasal 
it-talba.

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu l-
informazzjoni mitluba minn Stati Membri 
oħrajn jew mill-Kummissjoni b’mezzi 
elettroniċi kemm jista’ jkun malajr u mhux 
aktar tard minn ġimagħtejn minn meta tasal 
it-talba jew fi żmien xahar jekk it-tweġiba 
tkun teħtieġ spezzjoni fuq il-post. Sabiex 
jiġi evitat li tinħoloq skeda ta’ żmien ta’ 
spezzjoni minħabba fi kwalunkwe talba li 
tkun saret fi tmiem il-ġimgħa u fil-festi 
pubbliċi, il-limiti ta’ żmien għandhom 
jiġu stabbiliti f’jiem ta’ xogħol.

Or. hu

Emenda 479
Milan Cabrnoch

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu l-
informazzjoni mitluba minn Stati Membri 
oħrajn jew mill-Kummissjoni b’mezzi 
elettroniċi kemm jista’ jkun malajr u mhux 

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu l-
informazzjoni mitluba minn Stati Membri 
oħrajn jew mill-Kummissjoni b’mezzi 
elettroniċi kemm jista’ jkun malajr u mhux 
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aktar tard minn ġimgħatejn minn meta tasal 
it-talba.

aktar tard minn ġimagħtejn minn meta tasal 
it-talba jew fi żmien xahar jekk it-tweġiba 
tkun teħtieġ spezzjoni fuq il-post.

Or. cs

Emenda 480
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 5 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Każijiet li fihom l-Istati Membri 
jirrifjutaw li jipprovdu informazzjoni 
mitluba għandhom jiġu rrekordjati mill-
Kummissjoni, inklużi l-awtoritajiet 
responsabbli involuti.

Or. en

Emenda 481
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandu jintuża mekkaniżmu speċifiku ta’ 
urġenza għal sitwazzjonijiet speċjali fejn 
Stat Membru isir jaf dwar ċirkustanzi serji 
partikolari li jeħtieġu azzjoni urġenti. 
F’ċirkustanzi bħal dawn l-informazzjoni 
għandha tintbagħat fi żmien 24 siegħa.

Għandu jintuża mekkaniżmu speċifiku ta’ 
urġenza għal sitwazzjonijiet speċjali fejn 
Stat Membru isir jaf dwar ċirkustanzi serji 
partikolari li jeħtieġu azzjoni urġenti. 
F’ċirkustanzi bħal dawn l-informazzjoni 
għandha tintbagħat fi żmien 24 siegħa.
Dan il-mekkaniżmu ta’ urġenza għandu 
jintuża fil-każ li l-kriterju fl-Artikolu 3 
jwassal għas-suspett li l-ħaddiem 
stazzjonat hu impjegat minn kumpanija 
mhux ġenwina jew mhuwiex ħaddiem jew 
mhux stazzjonat b’mod ġenwin. Dan 
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m’għandux jipprekludi l-awtoritajiet 
nazzjonali u/jew spettorati tal-pajjiż li 
jospita milli jieħdu l-miżuri meħtieġa biex 
jevitaw, jinvestigaw u jissanzjonaw frodi 
soċjali.

Or. en

Emenda 482
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandu jintuża mekkaniżmu speċifiku ta’ 
urġenza għal sitwazzjonijiet speċjali fejn 
Stat Membru isir jaf dwar ċirkustanzi serji 
partikolari li jeħtieġu azzjoni urġenti. 
F’ċirkostanzi bħal dawn, l-informazzjoni 
għandha tintbagħat f’24 siegħa.

Għandu jintuża mekkaniżmu speċifiku ta’ 
urġenza għal sitwazzjonijiet speċjali fejn 
Stat Membru isir jaf dwar ċirkustanzi serji 
partikolari li jeħtieġu azzjoni urġenti. 
F’ċirkostanzi bħal dawn, l-informazzjoni 
għandha tintbagħat f’24 siegħa. Dan il-
mekkaniżmu ta’ urġenza għandu jintuża 
fejn hemm suspett li intrapriża mhix 
tagħti prestazzjoni ġenwina ta’ attivitajiet 
ostanzjali fl-Istat Membru ta’ stabbiliment 
skont l-Artikolu 3 ta’ din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 483
Csaba Őry

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Għandu jintuża mekkaniżmu speċifiku ta’ 
urġenza għal sitwazzjonijiet speċjali fejn 
Stat Membru isir jaf dwar ċirkustanzi serji 
partikolari li jeħtieġu azzjoni urġenti. 

Għandu jintuża mekkaniżmu speċifiku ta’ 
urġenza għal sitwazzjonijiet speċjali fejn 
Stat Membru isir jaf dwar ċirkustanzi serji 
partikolari li jeħtieġu azzjoni urġenti. 
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F’ċirkustanzi bħal dawn l-informazzjoni 
għandha tintbagħat fi żmien 24 siegħa.

F’ċirkustanzi bħal dawn l-informazzjoni 
għandha tintbagħat fi żmien ħamest (5) 
ijiem ta’ xogħol.

Or. hu

Emenda 484
Thomas Händel

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 5 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan il-mekkaniżmu ta' urġenza għandu 
jintuża jekk il-kriterji fl-Artikolu 3 jwasslu 
għas-suspett li l-ħaddiem stazzjonat hu 
impjegat minn kumpanija fittizja jew fil-
fatt mhux stazzjonat. Dan m'għandux 
jipprekludi lill-awtoritajiet nazzjonali u / 
jew l-ispettorati tax-xogħol tal-Istat 
Membru ospitanti milli jieħdu azzjoni 
immedjata għall-prevenzjoni, l-
investigazzjoni u sanzjoni ta' frodi tal-
assistenza soċjali.

Or. de

Emenda 485
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 5 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan l-Artikolu m’għandux jipprekludi 
awtoritajiet kompetenti fl-Istat Membru 
ospitanti milli jieħu miżuri immedjati biex 
jinvestiga, jipprevjeni u jissanzjona frodi 
soċjali.
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Or. en

Emenda 486
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jagħtu appoġġ finanzjarju 
għall-inizjattivi konġunti tal-imsieħba 
soċjali konċernati, fil-livell Ewropew u 
nazzjonali, biex jiżviluppaw strumenti 
komuni maħsuba biex jinfurmaw lill-
impriżi u lill-ħaddiema dwar it-termini u 
l-kundizzjonijiet li għandhom jiġu 
sodisfatti skont id-Direttiva 96/71/KE.

Or. fr

Emenda 487
Milan Cabrnoch

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-
konfidenzjalità tal-informazzjoni li 
jiskambjaw. L-informazzjoni skambjata 
għandha tintuża biss fir-rigward tal-
kwistjoni(jiet) li għaliha/hom tkun intalbet.

7. L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-
konfidenzjalità tal-informazzjoni li 
jiskambjaw. L-informazzjoni skambjata 
għandha tintuża biss fir-rigward tal-
kwistjoni(jiet) li għaliha/hom tkun intalbet
u b’konformità stretta mal-liġi dwar il-
protezzjoni tad-data personali.

Or. cs

Emenda 488
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti
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Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-
konfidenzjalità tal-informazzjoni li huma 
jiskambjaw. L-informazzjoni skambjata 
għandha tintuża biss fir-rigward tal-
kwistjoni(jiet) li għaliha/hom tkun 
intalbet.

7. L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-
konfidenzjalità tal-informazzjoni li huma 
jiskambjaw skont il-liġi u l-prassi 
nazzjonali.

Or. en

Emenda 489
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-
konfidenzjalità tal-informazzjoni li huma
jiskambjaw. L-informazzjoni skambjata 
għandha tintuża biss fir-rigward tal-
kwistjoni(jiet) li għaliha/hom tkun 
intalbet.

7. L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-
konfidenzjalità tal-informazzjoni li 
jiskambjaw, skont il-liġi Ewropea u l-liġi 
u l-prassi nazzjonali.

Or. en

Emenda 490
Thomas Mann

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-
konfidenzjalità tal-informazzjoni li 
jiskambjaw. L-informazzjoni skambjata 
għandha tintuża biss fir-rigward tal-

7. L-Istati Membri għandhom jiżguraw
konfidenzjalità stretta tal-informazzjoni li 
jiskambjaw. L-informazzjoni skambjata 
għandha tintuża esklussivament fir-rigward 
tal-kwistjoni(jiet) li għaliha/hom tkun 
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kwistjoni(jiet) li għaliha/hom tkun intalbet. intalbet.

Or. de

Emenda 491
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Il-Kummissjoni u l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jikkooperaw mill-
qrib sabiex jeżaminaw kull diffikultà li 
tista' tinqala fl-applikazzjoni tal-Artikolu 
3(10) tad-Direttiva 96/71/KE.

imħassar

Or. en

Emenda 492
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Il-Kummissjoni u l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jikkooperaw mill-
qrib sabiex jeżaminaw kull diffikultà li 
tista' tinqala fl-applikazzjoni tal-Artikolu 
3(10) tad-Direttiva 96/71/KE.

9. Bi qbil mal-prinċipju stabbilit fl-
Artikolu 4 tad-Direttiva 96/71/KE il-
Kummissjoni u l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jikkooperaw mill-qrib sabiex 
jeżaminaw kull diffikultà li tista' tinqala fl-
implimentazzjoni tad-Direttiva 96/71/KE.

Or. en

Emenda 493
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler
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Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Il-Kummissjoni u l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jikkooperaw mill-
qrib sabiex jeżaminaw kull diffikultà li 
tista' tinqala fl-applikazzjoni tal-Artikolu 
3(10) tad-Direttiva 96/71/KE.

9. Il-Kummissjoni u l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jikkooperaw mill-
qrib sabiex jeżaminaw kull diffikultà
rigward l-implimentazzjoni tad-
Direttiva 96/71/KE.

Or. en

Emenda 494
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 9a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9a. Biex ikunu ffaċilitati l-assistenza 
reċiproka u l-kooperazzjoni transkonfinali 
l-Kummissjoni għandha, fi żmien sentejn 
mid-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva, 
tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill stima tal-impatt dwar il-fattibilità 
ta’ notifika jew sistema ta’ reġistrazzjoni 
għall-UE kollha bbażata fuq is-sistemi 
eżistenti fl-Istati Membri u kumpatibbli 
magħhom.

Or. en

Emenda 495
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – titolu
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-Rwol tal-Istat Membru tal-istabbiliment Kooperazzjoni bejn l-Istat Membru tal-
istabbiliment u l-Istat Membru ospitanti

Or. en

Emenda 496
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-Rwol tal-Istat Membru tal-istabbiliment Ir-Rwol tal-Istati Membri

Or. en

Emenda 497
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-Rwol tal-Istat Membru tal-istabbiliment Ir-Rwol tal-Istati Membri

Or. en

Emenda 498
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu -1 (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. Bi qbil mal-Artikolu 4 u 5 tad-
Direttiva 96/71/KE, l-ispezzjoni tal-
kundizzjonijiet tax-xogħol li għandu jkun 
hemm konformità magħhom hija r-
responsabbiltà tal-awtoritajiet tal-Istat 
Membru ospitanti u dak l-Istat Membru 
għandu għalhekk ikompli jikkontrolla, 
jimmonitorja u jieħu l-miżuri ta’ 
superviżjoni jew ta’ infurzar kollha 
meħtieġa bi qbil mal-liġi nazzjonali tiegħu 
u/jew il-prassi u l-proċeduri 
amministrattivi, fir-rigward ta’ ħaddiema 
stazzjonati fit-territorju tiegħu.
L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jwettqu 
verifiki u kontrolli ta’ fatti fuq l-inizjattiva 
proprja tagħhom u mhumiex marbuta bl-
ebda riżultat ta’ verifiki mwettqa mill-
awtoritajiet tal-Istat Membru ta’ 
stabbiliment.

Or. en

Emenda 499
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Coferatti

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istat Membru tal-istabbiliment tal-
fornitur tas-servizzi għandu jkompli 
jikkontrolla, jimmonitorizza u jieħu l-
miżuri meħtieġa ta' sorveljanza jew 
infurzar, skont il-liġi, il-prassi u l-
proċeduri amministrattivi nazzjonali, fir-
rigward tal-ħaddiema stazzjonati fi Stat 
Membru ieħor.

imħassar

Or. en
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Emenda 500
Thomas Händel

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istat Membru tal-istabbiliment tal-
fornitur tas-servizzi għandu jkompli
jikkontrolla, jimmonitorizza u jieħu l-
miżuri meħtieġa ta' sorveljanza jew 
infurzar, skont il-liġi, il-prassi u l-
proċeduri amministrattivi nazzjonali, fir-
rigward tal-ħaddiema stazzjonati fi Stat 
Membru ieħor.

1. Bi qbil mal-Artikolu 5 tad-
Direttiva 96/71/KE, l-Istat Membru
ospitanti għandu jikkontrolla,
jimmonitorja u jieħu l-miżuri ta'
superviżjoni jew ta' infurzar meħtieġa 
b’mod konformi mal-liġi nazzjonali 
tiegħu u/jew il-prassi u l-proċeduri 
amministrattivi, fir-rigward ta' ħaddiema
stazzjonati fit-territorju tiegħu.

Bi qbil mal-prinċipji stabbiliti fl-Artikoli 4 
u 5 tad-Direttiva 96/71/KE, l-Istat 
Membru tal-istabbiliment tal-fornitur tas-
servizzi għandu wkoll ikompli 
jikkontrolla, jimmonitorja  u jieħu l-
miżuri meħtieġa ta' sorveljanza jew 
infurzar, skont il-liġi, il-prassi u l-
proċeduri amministrattivi nazzjonali. Biex 
itejjeb l-infurzar hu għandu jappoġġja 
lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
ospitanti billi jipprovdi minnufih l-
informazzjoni dwar jekk impriżi ta' 
stazzjonament jissodisfawx il-kriterji 
minimi mniżżla fl-Artikolu 3 ta' din id-
Direttiva u fid-Direttiva 96/71/KE, jew 
jekk humiex intitolati għall-
istazzjonament.
Stati Membri li jiksbu għarfien li 
ħaddiema ġew irreklutati mill-fornituri 
tas-servizzi fil-pajjiż tagħhom 
esklussivament għall-finijiet sabiex 
jintbagħtu direttament fi Stat Membru 
terz, m’għandhomx jappoġġjaw dawn l-
attivitajiet, iżda għandhom jinfurmaw lill-
awtoritajiet kompetenti fl-Istat Membru 
ospitanti.

Or. de
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Emenda 501
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istat Membru tal-istabbiliment tal-
fornitur tas-servizzi għandu jkompli 
jikkontrolla, jimmonitorizza u jieħu l-
miżuri meħtieġa ta' sorveljanza jew 
infurzar, skont il-liġi, il-prassi u l-
proċeduri amministrattivi nazzjonali, fir-
rigward tal-ħaddiema stazzjonati fi Stat 
Membru ieħor.

1. L-Istat Membru tal-istabbiliment tal-
fornitur tas-servizzi għandu jassisti l-Istat 
Membru li jsirlu l-istazzjonament biex 
ikun żgurat qbil mal-kundizzjonijiet 
applikabbli skont id-Direttiva 96/71/KE u 
din id-Direttiva billi jipprovdi fi żmien 
xieraq informazzjoni dwar jekk l-
intrapriżi ta’ stazzjonament hux qed 
jissodisfaw il-kriterji minimi msemmija fl-
Artikolu 3 ta’ din id-Direttiva u fid-
Direttiva 96/71/KE.

Din ir-repsonsabbiltà ma għandha bl-
ebda mod tnaqqas il-possibbiltajiet tal-
Istat Membru li jkun twettaq l-
istazzjonament għalih biex jikkontrolla, 
jimmonitorizza u jieħu l-miżuri meħtieġa 
ta’ sorveljanza jew infurzar f’konformità 
ma’ din id-Direttiva u d-Direttiva 
96/71/KE.

Or. en

Emenda 502
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fiċ-ċirkustanzi msemmija fl-
Artikolu 3 (1) u (2) u l-Artikolu 9 (1), l-
Istat Membru tal-istabbiliment tal-
fornitur tas-servizzi għandu jgħin lill-Istat 

imħassar
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Membru fejn iseħħ l-istazzjonament biex 
jiżgura konformità mal-kundizzjonijiet 
applikabbli skont id-Direttiva 96/71/KE u 
din id-Direttiva. L-Istat Membru tal-
istabbiliment tal-fornitur tas-servizzi 
għandu, fuq l-inizjattiva tiegħu stess, 
jikkomunika lill-Istat Membru fejn iseħħ 
l-istazzjonament kull informazzjoni 
rilevanti kif speċifikat fl-Artikoli 3 (1) u 
(2) u 9(1), fejn l-Istat Membru tal-
istabbiliment tal-fornitur tas-servizzi jkun 
jaf b’xi fatti speċifiċi li juru 
irregolaritajiet possibbli.

Or. en

Emenda 503
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fiċ-ċirkustanzi msemmija fl-
Artikolu 3 (1) u (2) u l-Artikolu 9 (1), l-
Istat Membru tal-istabbiliment tal-fornitur 
tas-servizzi għandu jgħin lill-Istat 
Membru fejn iseħħ l-istazzjonament biex 
jiżgura konformità mal-kundizzjonijiet 
applikabbli skont id-Direttiva 96/71/KE u 
din id-Direttiva. L-Istat Membru tal-
istabbiliment tal-fornitur tas-servizzi 
għandu, fuq l-inizjattiva tiegħu stess, 
jikkomunika lill-Istat Membru fejn iseħħ 
l-istazzjonament kull informazzjoni 
rilevanti kif speċifikat fl-Artikoli 3 (1) u 
(2) u 9(1), fejn l-Istat Membru tal-
istabbiliment tal-fornitur tas-servizzi jkun 
jaf b’xi fatti speċifiċi li juru 
irregolaritajiet possibbli.

2. L-Istat Membru tal-istabbiliment tal-
fornitur tas-servizzi għandu
immedjatament, fuq l-inizjattiva tiegħu 
stess, jew fuq talba tal-Istat Membru
jikkomunika lil dan tal-aħħar kull 
informazzjoni rilevanti kif speċifikat f’din 
id-Direttiva jew meħtieġ għall-konformità 
mal-Artikolu 3 tad-Direttiva 96/71/KE. L-
awtoritajiet kompetenti jistgħu jitolbu 
informazzjoni għal kwalunkwe raġuni 
fundamentali ta’ interess pubbliku.

Or. en
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Emenda 504
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru ospitanti bl-istess mod jistgħu 
jitolbu lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru tal-istabbiliment, għal kull każ 
ta' servizzi pprovduti jew għal kull 
fornitur ta’ servizz, biex jipprovdu 
informazzjoni dwar il-legalità tal-
istabbiliment tal-fornitur tas-servizz, il-
kondotta nadifa tal-fornitur tas-servizz, u 
l-assenza ta' xi ksur tar-regoli applikabbli. 
L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru tal-istabbiliment għandhom 
jipprovdu din l-informazzjoni skont id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 6.

imħassar

Or. en

Emenda 505
Thomas Händel

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru ospitanti bl-istess mod jistgħu 
jitolbu lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru tal-istabbiliment, għal kull każ ta' 
servizzi pprovduti jew għal kull fornitur ta’ 
servizz, biex jipprovdu informazzjoni dwar 
il-legalità tal-istabbiliment tal-fornitur 
tas-servizz, il-kondotta nadifa tal-fornitur 
tas-servizz, u l-assenza ta' xi ksur tar-
regoli applikabbli. L-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istat Membru tal-
istabbiliment għandhom jipprovdu din l-

3. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru ospitanti bl-istess mod jistgħu 
jitolbu lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru tal-istabbiliment, għal kull każ ta' 
servizzi pprovduti jew għal kull fornitur ta’ 
servizz, biex jipprovdu informazzjoni, 
sabiex tiġi vverifikata l-konformità sħiħa 
kemm tad-Direttiva 96/71/KE kif ukoll ta’ 
din id-Direttiva. L-awtoritajiet kompetenti 
tal-Istat Membru tal-istabbiliment 
għandhom jipprovdu din l-informazzjoni 
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informazzjoni skont id-dispożizzjonijiet 
tal-Artikolu 6.

skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 6.

Or. de

Emenda 506
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru ospitanti bl-istess mod jistgħu 
jitolbu lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat
Membru tal-istabbiliment, għal kull każ ta' 
servizzi pprovduti jew għal kull fornitur ta’ 
servizz, biex jipprovdu informazzjoni dwar 
il-legalità tal-istabbiliment tal-fornitur tas-
servizz, il-kondotta nadifa tal-fornitur tas-
servizz, u l-assenza ta' xi ksur tar-regoli 
applikabbli. L-awtoritajiet kompetenti tal-
Istat Membru tal-istabbiliment għandhom 
jipprovdu din l-informazzjoni skont id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 6.

3. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru ospitanti bl-istess mod jistgħu 
jitolbu lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru tal-istabbiliment, għal kull każ ta' 
servizzi pprovduti jew għal kull fornitur ta’ 
servizz, biex jipprovdu informazzjoni biex 
jivverifikaw konformità sħiħa kemm mad-
Direttiva 96/71/KE kif ukoll ma’ din id-
Direttiva, inkluż dwar il-legalità tal-
istabbiliment tal-fornitur tas-servizz, il-
kondotta nadifa tal-fornitur tas-servizz, u l-
assenza ta' xi ksur tar-regoli applikabbli. .
L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru 
tal-istabbiliment għandhom jipprovdu din 
l-informazzjoni skont id-dispożizzjonijiet 
tal-Artikolu 6.

Or. en

Emenda 507
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-obbligu stipulat fil-paragrafi 1 u 2 
ma għandux ifisser dmir min-naħa tal-

imħassar
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Istat Membru tal-istabbiliment li jwettaq 
verifiki u kontrolli fattwali fit-territorju 
tal-Istat Membru li jospita fejn jiġi 
provdut is-servizz. Dawn il-verifiki u 
kontrolli għandhom, jekk ikun meħtieġ, 
jitwettqu mill-awtoritajiet tal-Istat 
Membru li jospita fuq talba tal-
awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru 
tal-istabbiliment, skont l-Artikolu 10 u 
b'konformità mas-setgħat ta’ sorveljanza 
stipulati fil-liġi, prassi u proċeduri 
nazzjonali amministrattivi tal-Istat
Membru jospita u li jirrispettaw il-liġi tal-
Unjoni.

Or. en

Emenda 508
Thomas Händel

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-obbligu stipulat fil-paragrafi 1 u 2 
ma għandux ifisser dmir min-naħa tal-
Istat Membru tal-istabbiliment li jwettaq 
verifiki u kontrolli fattwali fit-territorju 
tal-Istat Membru li jospita fejn jiġi 
provdut is-servizz. Dawn il-verifiki u 
kontrolli għandhom, jekk ikun meħtieġ,
jitwettqu mill-awtoritajiet tal-Istat Membru 
li jospita fuq talba tal-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istat Membru tal-
istabbiliment, skont l-Artikolu 10 u 
b'konformità mas-setgħat ta’ sorveljanza 
stipulati fil-liġi, prassi u proċeduri 
nazzjonali amministrattivi tal-Istat Membru
jospita u li jirrispettaw il-liġi tal-Unjoni.

4. Il-verifiki u kontrolli għandhom 
jitwettqu mill-awtoritajiet tal-Istat Membru 
li jospita, skont l-Artikolu 10 u 
b'konformità mas-setgħat ta’ sorveljanza 
stipulati fil-liġi, prassi u proċeduri 
nazzjonali amministrattivi tal-Istat Membru
ospitanti.

Or. de
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Emenda 509
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-obbligu stipulat fil-paragrafi 1 u 2 
ma għandux ifisser dmir min-naħa tal-
Istat Membru tal-istabbiliment li jwettaq 
verifiki u kontrolli fattwali fit-territorju 
tal-Istat Membru li jospita fejn jiġi 
provdut is-servizz. Dawn il-verifiki u 
kontrolli għandhom, jekk ikun meħtieġ,
jitwettqu mill-awtoritajiet tal-Istat Membru 
li jospita fuq talba tal-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istat Membru tal-
istabbiliment, skont l-Artikolu 10 u 
b'konformità mas-setgħat ta’ sorveljanza 
stipulati fil-liġi, prassi u proċeduri 
nazzjonali amministrattivi tal-Istat Membru 
jospita u li jirrispettaw il-liġi tal-Unjoni.

4. Il-verifiki u kontrolli għandhom 
jitwettqu mill-awtoritajiet tal-Istat Membru 
li jospita skont l-Artikolu 10 u 
b'konformità mas-setgħat ta’ sorveljanza 
stipulati fil-liġi, prassi u proċeduri 
nazzjonali amministrattivi tal-Istat Membru 
jospita.

Or. en

Emenda 510
Jean-Luc Bennahmias

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-obbligu stipulat fil-paragrafi 1 u 2 ma 
għandux ifisser dmir min-naħa tal-Istat 
Membru tal-istabbiliment li jwettaq verifiki 
u kontrolli fattwali fit-territorju tal-Istat 
Membru li jospita fejn jiġi provdut is-
servizz. Dawn il-verifiki u kontrolli 
għandhom, jekk ikun meħtieġ, jitwettqu 
mill-awtoritajiet tal-Istat Membru li jospita
fuq talba tal-awtoritajiet kompetenti tal-
Istat Membru tal-istabbiliment, skont l-
Artikolu 10 u b'konformità mas-setgħat ta’ 

4. L-obbligu stipulat fil-paragrafi 1 u 2 ma 
għandux ifisser dmir min-naħa tal-Istat 
Membru tal-istabbiliment li jwettaq verifiki 
u kontrolli fattwali fit-territorju tal-Istat 
Membru li jospita fejn jiġi provdut is-
servizz. Dawn il-verifiki u kontrolli 
għandhom, jekk ikun meħtieġ, jitwettqu 
mill-awtoritajiet tal-Istat Membru li jospita, 
skont l-Artikolu 10 u b'konformità mas-
setgħat ta’ sorveljanza stipulati fil-liġi, 
prassi u proċeduri nazzjonali 
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sorveljanza stipulati fil-liġi, prassi u 
proċeduri nazzjonali amministrattivi tal-
Istat Membru jospita u li jirrispettaw il-liġi 
tal-Unjoni.

amministrattivi tal-Istat Membru jospita u 
li jirrispettaw il-liġi tal-Unjoni.

Or. fr

Emenda 511
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec, Konstantinos Poupakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Matul il-perjodu ta’ stazzjonament ta’ 
ħaddiem fi Stat Membru ieħor, l-
ispezzjoni tal-kundizzjonijiet tax-xogħol li 
għandhom jiġu rispettati skont id-
Direttiva 96/71/KE hija fir-responsabbiltà 
tal-awtoritajiet tal-Istat Membru ospitanti 
f’kooperazzjoni mal-Istat Membru ta’ 
stabbiliment.

Or. en

Emenda 512
Thomas Händel

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
l-fondi meħtieġa għall-verifiki u l-
kontrolli effiċjenti.

Or. de
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Emenda 513
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche 
Berès

Proposta għal direttiva
Artikolu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7a
1. Bi qbil mal-Artikolu 5 tad-
Direttiva 96/71/KE l-Istat Membru li jsirlu 
l-istazzjonament għandu jkompli 
jikkontrolla, jimmonitorja u jieħu l-miżuri 
ta’ superviżjoni jew ta’ infurzar kollha 
meħtieġa bi qbil mal-liġi nazzjonali tiegħu 
u/jew il-prassi u l-proċeduri 
amministrattivi, fir-rigward ta’ ħaddiema 
stazzjonati fit-territorju tiegħu.
2. Bi qbil mal-prinċipji stabbiliti fl-
Artikolu 4 u 5 tad-Direttiva 96/71/KE l-
Istat Membru ta’ stabbiliment tal-fornitur 
tas-servizz għandu wkoll jibqa’ 
jikkontrolla, jissorvelja u jieħu l-miżuri 
superviżorji jew ta’ infurzar meħtieġa, bi 
qbil mal-liġi u prassi nazzjonali u l-
proċeduri amministrattivi tiegħu.
Biex itejjeb l-infurzar hu għandu 
jappoġġja l-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru li jospita billi jipprovdi fi żmien 
dovut l-informazzjoni dwar jekk impriżi 
ta’ stazzjonament jissodisfawx il-kriterji 
minimi imniżżla fl-Artikolu 3 ta’ din id-
Direttiva u fid-Direttiva 96/71/KE.
3. Il-verifiki u kontrolli għandhom 
jitwettqu mill-awtoritajiet tal-Istat 
Membru li jsirlu l-istazzjonament skont l-
Artikolu 10 u b’konformità mas-setgħat 
ta’ sorveljanza stipulati fil-liġi, prassi u 
proċeduri nazzjonali amministrattivi tal-
Istat Membru.
4. L-Istati Membri li jiskopru li l-
ħaddiema qed jiġu impjegati biss bil-għan 
li jkun hemm stazzjonament fi Stat 
Membru terz jew biex jaħdmu bħala 
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persuni li taparsi jaħdmu għal rashom 
għandhom jinformaw l-awtoritajiet 
kompetenti fl-Istat Membru li jsirlu l-
istazzjonament mingħajr dewmien.
5. L-Istati Membri għandhom jipprovdu r-
riżorsi meħtieġa sabiex jiżguraw verifiki u 
kontrolli effettivi.

Or. en

Emenda 514
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler, Thomas Mann

Proposta għal direttiva
Artikolu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7a
Matul il-perjodu ta’ stazzjonament ta’ 
ħaddiem fi Stat Membru ieħor l-ispezzjoni 
tal-kundizzjonijiet ta’ xogħol hija r-
responsabbiltà tal-awtoritajiet tal-Istat 
Membru ospitanti. L-Istat ospitanti jista’ 
jikkontrolla fuq inizjattiva tiegħu stess u 
mhuwiex marbut biex jipprovdi l-ebda 
riżultati jew kontrolli magħmula mill-
awtoritajie tal-Istat Membru ta’ 
stabbiliment.

Or. en

Emenda 515
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri, bl-għajnuna tal-
Kummissjoni, għandhom jieħdu miżuri 

1. L-Istati Membri, bl-għajnuna tal-
Kummissjoni, għandhom jieħdu miżuri 
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komplementari biex jiżviluppaw, 
jiffaċilitaw u jġibu 'l quddiem l-iskambju 
bejn l-uffiċjali inkarigati mill-
implimentazzjoni tal-kooperazzjoni 
amministrattiva u l-għajnuna reċiproka, kif 
ukoll il-monitoraġġ tal-konformità u l-
infurzar tar-regoli applikabbli.

komplementari biex jiżviluppaw, 
jiffaċilitaw u jġibu 'l quddiem l-iskambju 
bejn l-imsieħba soċjali, l-uffiċjali 
inkarigati mill-implimentazzjoni tal-
kooperazzjoni amministrattiva u l-għajnuna 
reċiproka, kif ukoll biex jiżguraw li l-
organizzazzjonijiet li qed jipprovdu l-
informazzjoni lil ħaddiema stazzjonati 
huma appoġġjati.

Or. en

Emenda 516
Thomas Händel

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-awtoritajiet kompetenti fl-Istat 
Membru ospitanti jiġbru d-dejta 
rrappurtata skont l-Artikolu 9(1) u 
jevalwawha.
L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru tal-istabbiliment għandhom 
jiġbru d-dejta rilevanti relatata mal-
kriterji msemmija fl-Artikolu 3(1), kif 
ukoll fir-rigward tal-ħlas tal-
kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali u t-
taxxi tal-fornitur tas-servizz.
L-Istati Membri huma obbligati 
jirrappurtaw regolarment lill-
Kummissjoni. Il-Kummissjoni Ewropea 
għandha tiġbor ir-rapporti u 
tippubblikahom regolarment.
Fi żmien sentejn mid-dħul fis-seħħ ta’ din 
id-Direttiva, il-Kummissjoni għandha 
tissottometti lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill valutazzjoni tal-impatt dwar il-
fattibilità ta' sistema ta’ notifika jew ta’ 
reġistrazzjoni mal-Ewropa kollha, 
ibbażata fuq is-sistemi eżistenti għall-
Istati Membri u li hija kompatibbli 
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magħhom.

Or. de

Emenda 517
Martin Kastler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-awtoritajiet kompetenti fl-Istat 
Membru ospitanti jiġbru d-dejta 
rrappurtata skont l-Artikolu 9(1) u 
jevalwawha.
L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru tal-istabbiliment għandhom 
jiġbru d-dejta rilevanti relatata mal-
kriterji msemmija fl-Artikolu 3(1), kif 
ukoll fir-rigward tal-ħlas tal-
kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali u t-
taxxi tal-fornitur tas-servizz.
L-Istati Membri huma obbligati 
jirrappurtaw regolarment lill-
Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni 
Ewropea għandha tiġbor ir-rapporti 
f’forma xierqa u tippubblikahom 
regolarment.

Or. de

Emenda 518
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-awtoritajiet kompetenti fl-Istat 
Membru ospitanti għandhom jirrekordjaw 
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id-dejta rilevanti fir-rigward tal-
Artikoli 9(1)(a). L-awtoritajiet kompetenti
fl-Istat Membru ta’ stabbiliment 
għandhom jirrekordjaw id-dejta rilevanti 
fir-rigward tal-Artikolu 3(1) u fir-rigward 
tal-ħlas tal-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà 
soċjali u t-taxxi mill-fornitur tas-servizz. 
L-awtoritajiet kompetenti fl-Istat Membru 
ospitanti u fl-Istat Membru ta’ 
stabbiliment għandhom it-tnejn jibagħtu 
d-dejta tagħhom lill-Kummissjoni 
Ewropea (Eurostat) għal sommarji u 
rappurtar pubbliku regolari.

Or. en

Emenda 519
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-awtoritajiet kompetenti fl-Istat 
Membru ta’ stabbiliment u l-Istat 
Membru ospitanti jiġbru d-dejta reġistrata 
rigward il-proċess ta’ stazzjonament u 
jivvalutawha.
L-Istati Membri għandhom jirrapurtaw 
regolarment lill-Kummissjoni Ewropea. 
Il-Kummissjoni Ewropea tikkompila l-
informazzjoni u tippubblika rapporti 
regolarment.

Or. en

Emenda 520
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-
ħtieġa għall-appoġġ finanzjarju sabiex 
ittejjeb aktar il-kooperazzjoni 
amministrattiva u żżid il-fiduċja reċiproka 
permezz ta’ proġetti, inklużi l-promozzjoni 
ta’ skambji ta’ uffiċjali rilevanti u t-taħriġ, , 
kif ukoll jiżviluppaw jiffaċilitaw u jġibu 'l 
quddiem inizjattivi tal-aqwa prassi, inklużi 
dawk tal-imsieħba soċjali fil-livell tal-
Unjoni, bħall-iżvilupp u l-aġġornament ta' 
bażijiet ta' dejta jew websajts konġunti li 
fihom informazzjoni ġenerali jew speċifika 
għal xi settur dwar patti u kondizzjonijiet 
ta' impjieg li jridu jiġu rispettati.

2. Il-Kummissjoni għandha tiżgura appoġġ
finanzjarju adegwat sabiex ittejjeb aktar il-
kooperazzjoni amministrattiva u żżid il-
fiduċja reċiproka permezz ta’ proġetti, 
inklużi l-promozzjoni ta’ skambji ta’ 
uffiċjali rilevanti u t-taħriġ, , kif ukoll 
jiżviluppaw jiffaċilitaw u jġibu 'l quddiem 
inizjattivi tal-aqwa prassi, inklużi dawk tal-
imsieħba soċjali fil-livell tal-Unjoni, bħall-
iżvilupp u l-aġġornament ta' bażijiet ta' 
dejta jew websajts konġunti li fihom 
informazzjoni ġenerali jew speċifika għal 
xi settur dwar patti u kondizzjonijiet ta' 
impjieg li jridu jiġu rispettati.

Or. en

Emenda 521
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-
ħtieġa għall-appoġġ finanzjarju sabiex 
ittejjeb aktar il-kooperazzjoni 
amministrattiva u żżid il-fiduċja reċiproka 
permezz ta’ proġetti, inklużi l-promozzjoni 
ta’ skambji ta’ uffiċjali rilevanti u t-taħriġ, , 
kif ukoll jiżviluppaw jiffaċilitaw u jġibu 'l 
quddiem inizjattivi tal-aqwa prassi, inklużi 
dawk tal-imsieħba soċjali fil-livell tal-
Unjoni, bħall-iżvilupp u l-aġġornament ta' 
bażijiet ta' dejta jew websajts konġunti li 
fihom informazzjoni ġenerali jew speċifika 
għal xi settur dwar patti u kondizzjonijiet 
ta' impjieg li jridu jiġu rispettati.

2. Il-Kummissjoni għandha tiżgura appoġġ
finanzjarju adegwat sabiex ittejjeb aktar il-
kooperazzjoni amministrattiva u żżid il-
fiduċja reċiproka permezz ta’ proġetti, 
inklużi l-promozzjoni ta’ skambji ta’ 
uffiċjali rilevanti u t-taħriġ, , kif ukoll 
jiżviluppaw jiffaċilitaw u jġibu 'l quddiem 
inizjattivi tal-aqwa prassi, inklużi dawk tal-
imsieħba soċjali fil-livell tal-Unjoni, bħall-
iżvilupp u l-aġġornament ta' bażijiet ta' 
dejta jew websajts konġunti li fihom 
informazzjoni ġenerali jew speċifika għal 
xi settur dwar patti u kondizzjonijiet ta' 
impjieg li jridu jiġu rispettati.

Or. en
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Emenda 522
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri huma inkoraġġuti 
biex jistabbilixxu punti ta’ informazzjoni 
u għajnuna prattika għall-ħaddiema 
stazzjonati sabiex ikun żgurat li 
għandhom l-għarfien tajjeb dwar id-
drittijiet tagħhom. Il-post tal-punti ta’ 
informazzjoni u l-lingwa tagħhom 
għandhom jiġu deċiżi skont stima tal-
preżenza tal-ħaddiema stazzjonati fit-
territorju tal-Istat Membru kkonċernat. 
Dan japplika kemm għall-Istat Membru 
ta’ stabbiliment kif ukoll għall-Istat 
Membru ospitanti, għaliex huwa 
importanti b’mod ugwali li l-ħaddiem 
ikun ipprovdut bl-informazzjoni qabel it-
tluq tiegħu/tagħha u waqt il-perjodu ta’ 
stazzjonament tiegħu/tagħha.

Or. en

Emenda 523
Thomas Mann

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. L-Istati Membri huma liberi fl-għażla 
u l-applikazzjoni tar-rekwiżiti 
amministrattivi u l-miżuri ta’ kontroll 
tagħhom.

Or. de
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Emenda 524
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jimponu biss ir-
rekwiżiti amministrattivi u l-miżuri ta’ 
kontroll li ġejjin:

1. L-Istati Membri għandhom mill-anqas
jimponu r-rekwiżiti amministrattivi u l-
miżuri ta’ kontroll li ġejjin:

Or. en

Emenda 525
Jean-Luc Bennahmias

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jimponu biss ir-
rekwiżiti amministrattivi u l-miżuri ta’ 
kontroll li ġejjin:

1. L-Istati Membri għandhom tal-inqas
jimponu r-rekwiżiti amministrattivi u l-
miżuri ta’ kontroll li ġejjin:

Or. fr

Emenda 526
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Morin-
Chartier, Philippe Boulland

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jimponu biss ir-
rekwiżiti amministrattivi u l-miżuri ta’ 
kontroll li ġejjin:

1. L-Istati Membri għandhom mill-anqas
jimponu r-rekwiżiti amministrattivi u l-
miżuri ta’ kontroll li ġejjin:

Or. en
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Emenda 527
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jimponu biss ir-
rekwiżiti amministrattivi u l-miżuri ta’ 
kontroll li ġejjin:

1. L-Istati Membri għandhom tal-inqas
jimponu r-rekwiżiti amministrattivi u l-
miżuri ta’ kontroll li ġejjin:

Or. fr

Emenda 528
Thomas Händel

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jimponu biss ir-
rekwiżiti amministrattivi u l-miżuri ta’ 
kontroll li ġejjin:

1. L-Istati Membri għandhom jimponu
mill-inqas ir-rekwiżiti amministrattivi u l-
miżuri ta’ kontroll li ġejjin:

Or. de

Emenda 529
Nadja Hirsch

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jimponu biss ir-
rekwiżiti amministrattivi u l-miżuri ta’ 
kontroll li ġejjin:

1. L-Istati Membri għandhom jimponu
mill-inqas ir-rekwiżiti amministrattivi u l-
miżuri ta’ kontroll li ġejjin:

Or. de
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Emenda 530
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jimponu biss ir-
rekwiżiti amministrattivi u l-miżuri ta’ 
kontroll li ġejjin:

1. L-Istati Membri għandhom mill-anqas
jimponu r-rekwiżiti amministrattivi u l-
miżuri ta’ kontroll li ġejjin:

Or. en

Emenda 531
Heinz K. Becker

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jimponu biss ir-
rekwiżiti amministrattivi u l-miżuri ta’ 
kontroll li ġejjin:

1. L-Istati Membri għandhom mill-anqas
jimponu r-rekwiżiti amministrattivi u l-
miżuri ta’ kontroll li ġejjin:

Or. en

Emenda 532
Mitro Repo

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jimponu biss ir-
rekwiżiti amministrattivi u l-miżuri ta’ 
kontroll li ġejjin:

1. L-Istati Membri għandhom jimponu ir-
rekwiżiti amministrattivi u l-miżuri ta’ 
kontroll li ġejjin:

Or. en
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Emenda 533
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jimponu biss ir-
rekwiżiti amministrattivi u l-miżuri ta’ 
kontroll li ġejjin:

1. L-Istati Membri għandhom jimponu ir-
rekwiżiti amministrattivi u l-miżuri ta’ 
kontroll effettivi. Dawn il-miżuri 
għandhom jinkludu, b’mod partikolari:

Or. en

Emenda 534
Martin Kastler

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jimponu biss ir-
rekwiżiti amministrattivi u l-miżuri ta’ 
kontroll li ġejjin:

1. Sabiex tiżdied il-konformità mal-
Artikoli 3 u 5 tad-Direttiva 96/71/KE, l-
Istati Membri għandhom jintroduċu 
rekwiżiti amministrattivi u miżuri ta’ 
kontroll, bħal pereżempju:

Or. de

Emenda 535
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jimponu biss ir-
rekwiżiti amministrattivi u l-miżuri ta’

1. Sabiex jittejjeb l-infurzar tad-Direttiva 
96/71/KE, l-Istati Membri, b’rispett sħiħ 



PE504.078v01-00 70/116 AM\924423MT.doc

MT

kontroll li ġejjin: tal-prinċipju tan-nondiskriminazzjoni,
jistgħu jikkontrollaw l-elementi kollha 
meħtieġa biex jivverifikaw konformità 
mal-Artikoli 3 u 5 tad-Direttiva 96/71/KE 
u l-Artikolu 3 ta’ din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 536
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jimponu biss ir-
rekwiżiti amministrattivi u l-miżuri ta’ 
kontroll li ġejjin:

1. L-Istati Membri jistgħu jimponu ir-
rekwiżiti amministrattivi u l-miżuri ta’ 
kontroll li ġejjin:

Or. en

Emenda 537
Thomas Mann

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jimponu biss ir-
rekwiżiti amministrattivi u l-miżuri ta’ 
kontroll li ġejjin:

1. L-Istati Membri jistgħu jimponu
pereżempju r-rekwiżiti amministrattivi u l-
miżuri ta’ kontroll li ġejjin:

Or. de

Emenda 538
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) obbligu fuq min jipprovdi servizz 
stabbilit fi Stat Membru ieħor biex 
jagħmel stqarrija sempliċi lill-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali responsabbli mhux 
aktar tard minn meta tibda l-provvista tas-
servizz, l-istqarrija tista’ tkopri biss l-
identità tal-fornitur tas-servizz, il-
preżenza ta' ħaddiem stazzjonat wieħed 
jew aktar li jkun identifikabbli b’mod ċar, 
kemm huwa mistenni jibqa’ u l-post tal-
preżenza tiegħu u s-servizzi li 
jiġġustifikaw l-istazzjonament;

imħassar

Or. en

Emenda 539
Csaba Őry

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) obbligu fuq min jipprovdi servizz 
stabbilit fi Stat Membru ieħor biex 
jagħmel stqarrija sempliċi lill-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali responsabbli mhux 
aktar tard minn meta tibda l-provvista tas-
servizz, l-istqarrija tista’ tkopri biss l-
identità tal-fornitur tas-servizz, il-
preżenza ta' ħaddiem stazzjonat wieħed 
jew aktar li jkun identifikabbli b’mod ċar, 
kemm huwa mistenni jibqa’ u l-post tal-
preżenza tiegħu u s-servizzi li 
jiġġustifikaw l-istazzjonament;

imħassar

Or. hu

Emenda 540
Thomas Händel
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Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) obbligu fuq min jipprovdi servizz 
stabbilit fi Stat Membru ieħor biex jagħmel 
stqarrija sempliċi lill-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali responsabbli mhux 
aktar tard minn meta tibda l-provvista tas-
servizz, l-istqarrija tista’ tkopri biss l-
identità tal-fornitur tas-servizz, il-preżenza 
ta' ħaddiem stazzjonat wieħed jew aktar li 
jkun identifikabbli b’mod ċar, kemm 
huwa mistenni jibqa’ u l-post tal-preżenza 
tiegħu u s-servizzi li jiġġustifikaw l-
istazzjonament;

(a) obbligu fuq min jipprovdi servizz 
stabbilit fi Stat Membru ieħor biex jagħmel 
stqarrija lill-awtoritajiet kompetenti 
nazzjonali responsabbli qabel jibda l-
istazzjonament.
Din l-istqarrija tispeċifika li l-fornitur tas-
servizz huwa infurmat dwar il-
kundizzjonijiet minimi tax-xogħol b’mod 
konformi mal-Artikolu 3 tad-
Direttiva 96/71/KE u li se jżomm 
konformi magħhom. Din għandha 
tinkludi mill-inqas informazzjoni dwar l-
identità tal-fornitur tas-servizz, l-isem u l-
indirizz tar-rappreżentant u r-riċevitur 
awtorizzat li jiġu nnominati minnu, l-
informazzjoni dwar it-tul tal-
istazzjonament, id-data tal-bidu, l-identità 
u n-numru ta’ ħaddiema stazzjonati, l-
attività tal-ħaddiema stazzjonati u l-post
tax-xogħol u l-indirizz tar-residenza fl-
Istat Membru ospitanti;
obbligu tal-fornitur tas-servizz li jinforma 
lill-awtorità kompetenti fi żmien qasir:
- jekk l-istazzjonament ma jseħħx jew ma 
seħħx jew ġie terminat qabel iż-żmien,
- jekk l-attività ġietx interrotta,
- jekk il-ħaddiem stazzjonat kienx assenjat 
minn min iħaddmu lil impriża oħra fl-
Istat Membru tal-istabbiliment, b'mod 
partikolari fil-każ ta' trasferimenti ta' 
impriżi jew fużjonijiet;

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni tkun tista’ tiġi vverifikata biss, jekk tkun iddefinita b’mod ċar. Din tkun ta’ 
għajnuna wkoll fil-ġbir ta' statistika tal-ħaddiema stazzjonati u għalhekk għall-verifika dwar 
jekk b’din id-Direttiva jistax jintlaħaq l-għan segwit.
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Emenda 541
Thomas Mann

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) obbligu fuq min jipprovdi servizz 
stabbilit fi Stat Membru ieħor biex jagħmel 
stqarrija sempliċi lill-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali responsabbli mhux 
aktar tard minn meta tibda l-provvista tas-
servizz, l-istqarrija tista’ tkopri biss l-
identità tal-fornitur tas-servizz, il-
preżenza ta' ħaddiem stazzjonat wieħed 
jew aktar li jkun identifikabbli b’mod ċar, 
kemm huwa mistenni jibqa’ u l-post tal-
preżenza tiegħu u s-servizzi li 
jiġġustifikaw l-istazzjonament;

(a) obbligu fuq min jipprovdi servizz 
stabbilit fi Stat Membru ieħor biex jagħmel 
stqarrija sempliċi fil-lingwa tal-Istat 
Membru destinatarju lill-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali responsabbli qabel
tibda l-provvista tas-servizz, l-istqarrija
għandha tinkludi l-informazzjoni li ġejja:

(i) l-identità tal-fornitur tas-servizz
(ii) l-identità tal-ħaddiema stazzjonati
(iii) in-numru mistenni tagħhom
(iv) kemm huwa mistenni jdum l-
istazzjonament u l-post mistenni, minn 
fejn se jiġi pprovdut is-servizz
(v) il-post aċċessibbli u identifikat b'mod 
ċar li fih id-dokumenti ta’ verifika (bħal 
kuntratti ta’ impjieg, riċevuti tal-paga, 
reġistri tal-ħinijiet u prova ta’ ħlas ta' 
pagi jew dokumenti ekwivalenti) stampati 
jew f'forma elettronika, għandhom 
jinżammu jew ikunu disponibbli
(vi) il-kunjom, l-isem u l-indirizz tar-
riċevitur awtorizzat fil-pajjiż destinatarju, 
jiġifieri l-persuna li tista’ tingħata n-
notifiki jew id-dokumenti uffiċjali li 
jkollhom effett legali għall-fornitur tas-
servizz stabbilit fi Stat Membru ieħor
(vii) is-servizzi li jiġġustifikaw l-
istazzjonament
L-istqarrija hija soġġetta għall-obbligu 
tal-fornitur tas-servizz stabbilit fi Stat 
Membru ieħor li jinforma lill-awtoritajiet 
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nazzjonali kompetenti minnufih f’każ li 
jirriżultaw bidliet fl-informazzjoni tal-
istqarrija.

Or. de

Emenda 542
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Richard Falbr, 
Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Gaetano Cofferati, 
Pervenche Berès

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) obbligu fuq min jipprovdi servizz 
stabbilit fi Stat Membru ieħor biex jagħmel 
stqarrija sempliċi lill-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali responsabbli mhux 
aktar tard minn meta tibda l-provvista tas-
servizz, l-istqarrija tista’ tkopri biss l-
identità tal-fornitur tas-servizz, il-
preżenza ta' ħaddiem stazzjonat wieħed 
jew aktar li jkun identifikabbli b’mod ċar, 
kemm huwa mistenni jibqa’ u l-post tal-
preżenza tiegħu u s-servizzi li 
jiġġustifikaw l-istazzjonament;

(a) obbligu fuq min jipprovdi servizz 
stabbilit fi Stat Membru ieħor biex jagħmel 
stqarrija sempliċi lill-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali responsabbli mhux 
aktar tard minn xahar qabel il-provvista
tas-servizz, l-istqarrija għandha tkopri 
b’mod partikolari:

- l-identità tal-fornitur tas-servizz;
- in-numru antiċipat u d-dejta ta’ 
identifikazzjoni individwali tal-ħaddiem 
stazzjonat;
- kemm huwa mistenni jibqa’ l-
istazzjonament;
- il-post fejn is-servizz se jiġi pprovdut;
- is-servizzi li jiġġustifikaw l-
istazzjonament;

Or. en
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Emenda 543
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) obbligu fuq min jipprovdi servizz 
stabbilit fi Stat Membru ieħor biex jagħmel 
stqarrija sempliċi lill-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali responsabbli mhux 
aktar tard minn meta tibda l-provvista tas-
servizz, l-istqarrija tista’ tkopri biss l-
identità tal-fornitur tas-servizz, il-
preżenza ta' ħaddiem stazzjonat wieħed 
jew aktar li jkun identifikabbli b’mod ċar, 
kemm huwa mistenni jibqa’ u l-post tal-
preżenza tiegħu u s-servizzi li 
jiġġustifikaw l-istazzjonament;

(a) obbligu fuq min jipprovdi servizz 
stabbilit fi Stat Membru ieħor biex jagħmel 
stqarrija lill-awtoritajiet kompetenti 
nazzjonali responsabbli mhux aktar tard 
minn xahar qabel il-provvista tas-servizz, 
l-istqarrija għandha tkopri b’mod
partikolari:

- l-identità tal-fornitur tas-servizz, b’mod 
speċjali l-isem u l-kunjom tiegħu, fejn u 
meta twieled, l-indirizz tad-dar u ta’ fejn 
joqgħod fl-istat ospitanti waqt il-
permanenza tiegħu,
- kemm huwa mistenni jibqa’ u d-dejta ta’ 
identifikazzjoni individwali tal-ħaddiem 
stazzjonat,

- it-tul mistenni tal-istazzjonament,

- il-post fejn is-servizz se jiġi pprovdut,
- is-servizzi li jiġġustifikaw l-
istazzjonament;

Or. en

Emenda 544
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) obbligu fuq min jipprovdi servizz 
stabbilit fi Stat Membru ieħor biex jagħmel 
stqarrija sempliċi lill-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali responsabbli mhux 
aktar tard minn meta tibda l-provvista tas-
servizz, l-istqarrija tista’ tkopri biss l-
identità tal-fornitur tas-servizz, il-
preżenza ta' ħaddiem stazzjonat wieħed 
jew aktar li jkun identifikabbli b’mod ċar, 
kemm huwa mistenni jibqa’ u l-post tal-
preżenza tiegħu u s-servizzi li 
jiġġustifikaw l-istazzjonament;

(a) obbligu fuq min jipprovdi servizz 
stabbilit fi Stat Membru ieħor biex jagħmel 
stqarrija lill-awtoritajiet kompetenti 
nazzjonali responsabbli qabel tibda l-
provvista tas-servizz, l-istqarrija, f’waħda 
mil-lingwi uffiċjali tal-Istat Membru, 
għandha tkopri mill-anqas:

1) l-identità tal-fornitur tas-servizz,
2) kemm huwa mistenni jibqa’ u d-dejta 
ta’ identifikazzjoni individwali tal-
ħaddiem stazzjonat,
3) it-tul mistenni tal-istazzjonament u l-
post ta’ fejn is-servizz jiġi pprovdut,
4) is-servizzi li jiġġustifikaw l-
istazzjonament;
u din l-istqarrija għandha tkun aġġornata 
jekk il-kontenut tal-informazzjoni jinbidel 
qabel jew waqt il-provvista tas-servizz.

Or. en

Emenda 545
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) obbligu fuq min jipprovdi servizz 
stabbilit fi Stat Membru ieħor biex jagħmel 
stqarrija sempliċi lill-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali responsabbli mhux 
aktar tard minn meta tibda l-provvista tas-
servizz; l-istqarrija tista’ tkopri biss l-
identità tal-fornitur tas-servizz, il-

(a) obbligu fuq min jipprovdi servizz 
stabbilit fi Stat Membru ieħor biex jagħmel 
stqarrija sempliċi lill-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali responsabbli qabel
tibda l-provvista tas-servizz; l-istqarrija
għandha tkopri mill-inqas:
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preżenza ta' ħaddiem stazzjonat wieħed 
jew aktar li jkun identifikabbli b’mod ċar, 
kemm huwa mistenni jibqa’ u l-post tal-
preżenza tiegħu u s-servizzi li 
jiġġustifikaw l-istazzjonament;

i) l-identità tal-fornitur tas-servizz,
ii) id-daqs tal-persunal previst u d-dejta 
ta’ identifikazzjoni individwali tal-
ħaddiema stazzjonati,
iii) kemm huwa mistenni jibqa’ u l-post 
fejn is-servizz għandu jiġi provdut, u
iv) is-servizzi li jiġġustifikaw l-
istazzjonament;

Or. fr

Emenda 546
Nadja Hirsch

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) obbligu fuq min jipprovdi servizz 
stabbilit fi Stat Membru ieħor biex jagħmel 
stqarrija sempliċi lill-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali responsabbli mhux 
aktar tard minn meta tibda l-provvista tas-
servizz, l-istqarrija tista’ tkopri biss l-
identità tal-fornitur tas-servizz, il-preżenza 
ta' ħaddiem stazzjonat wieħed jew aktar li 
jkun identifikabbli b’mod ċar, kemm 
huwa mistenni jibqa’ u l-post tal-preżenza 
tiegħu u s-servizzi li jiġġustifikaw l-
istazzjonament;

(a) obbligu fuq min jipprovdi servizz 
stabbilit fi Stat Membru ieħor biex jagħmel 
stqarrija lill-awtoritajiet kompetenti 
nazzjonali responsabbli qabel jibda l-
istazzjonament. Din l-istqarrija tispeċifika 
li l-fornitur tas-servizz huwa infurmat 
dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol b’mod 
konformi mal-Artikolu 3 tad-
Direttiva 96/71/KE u li se jżomm 
konformi magħhom. Din għandha 
tinkludi mill-inqas informazzjoni dwar l-
identità tal-fornitur tas-servizz, l-isem u l-
indirizz tar-rappreżentant u r-riċevitur 
awtorizzat li jiġu nnominati minn dan, l-
informazzjoni dwar it-tul tal-
istazzjonament, id-data tal-bidu, l-identità 
u n-numru ta’ ħaddiema stazzjonati, l-
attività tal-ħaddiema stazzjonati u l-post
tax-xogħol u l-indirizz tar-residenza fl-
Istat Membru ospitanti;
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Or. de

Emenda 547
Martin Kastler

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) obbligu fuq min jipprovdi servizz 
stabbilit fi Stat Membru ieħor biex jagħmel 
stqarrija sempliċi lill-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali responsabbli mhux 
aktar tard minn meta tibda l-provvista tas-
servizz, l-istqarrija tista’ tkopri biss l-
identità tal-fornitur tas-servizz, il-preżenza
ta' ħaddiem stazzjonat wieħed jew aktar li 
jkun identifikabbli b’mod ċar, kemm
huwa mistenni jibqa’ u l-post tal-preżenza
tiegħu u s-servizzi li jiġġustifikaw l-
istazzjonament;

(a) obbligu fuq min jipprovdi servizz 
stabbilit fi Stat Membru ieħor biex jagħmel 
stqarrija sempliċi fil-lingwa tal-Istat 
ospitanti lill-awtoritajiet kompetenti 
nazzjonali responsabbli mhux aktar tard 
minn meta tibda l-provvista tas-servizz, l-
istqarrija dwar l-identità tal-fornitur tas-
servizz, l-identità ta' ħaddiema stazzjonati,
in-numru mistenni tagħhom kif ukoll
kemm huma mistennija jibqgħu u l-post 
tal-preżenza tagħhom, il-post fil-pajjiż fejn 
id-dokumenti li jinżammu skont b), il-
kunjom, l-isem u l-indirizz fl-Istat 
ospitanti tar-riċevitur awtorizzat kif ukoll 
is-settur li fih il-ħaddiema ser jiġu 
stazzjonati, jiġġustifikaw obbligu fuq min 
iħaddem li jirrapporta bidliet ta' din l-
informazzjoni minnufih.

Or. de

Emenda 548
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) obbligu fuq min jipprovdi servizz 
stabbilit fi Stat Membru ieħor biex jagħmel 
stqarrija sempliċi lill-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali responsabbli mhux 
aktar tard minn meta tibda l-provvista tas-

(a) obbligu fuq min jipprovdi servizz 
stabbilit fi Stat Membru ieħor biex
jinnotifika lill-awtoritajiet kompetenti 
nazzjonali responsabbli bl-Ingliż jew il-
lingwa tal-Istat Membru ospitanti qabel
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servizz, l-istqarrija tista’ tkopri biss l-
identità tal-fornitur tas-servizz, il-
preżenza ta' ħaddiem stazzjonat wieħed 
jew aktar li jkun identifikabbli b’mod ċar,
kemm huwa mistenni jibqa’ u l-post tal-
preżenza tiegħu u s-servizzi li 
jiġġustifikaw l-istazzjonament;

tibda l-provvista tas-servizz, in-numru 
mistenni ta’ ħaddiema stazzjonati u d-
dettalji ta’ identifikazzjoni personali 
tagħhom, il-persuna ta’ kuntatt 
magħżula, il-bidu u kemm huwa mistenni 
jibqa’ u l-post tal-attività tiegħu u s-
servizzi li jiġġustifikaw l-istazzjonament;

Or. en

Emenda 549
Georges Bach

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) obbligu fuq min jipprovdi servizz 
stabbilit fi Stat Membru ieħor biex jagħmel 
stqarrija sempliċi lill-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali responsabbli mhux 
aktar tard minn meta tibda l-provvista tas-
servizz, l-istqarrija tista’ tkopri biss l-
identità tal-fornitur tas-servizz, il-preżenza 
ta' ħaddiem stazzjonat wieħed jew aktar li 
jkun identifikabbli b’mod ċar, kemm huwa 
mistenni jibqa’ u l-post tal-preżenza tiegħu 
u s-servizzi li jiġġustifikaw l-
istazzjonament;

(a) obbligu fuq min jipprovdi servizz 
stabbilit fi Stat Membru ieħor biex jagħmel 
stqarrija minn qabel lill-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali responsabbli mhux 
aktar tard minn ħamest ijiem tax-xogħol 
qabel tibda l-provvista tas-servizz, l-
istqarrija għandha tkopri mill-anqas l-
identità tal-fornitur tas-servizz, il-preżenza 
ta' ħaddiem stazzjonat wieħed jew aktar li 
jkun identifikabbli b’mod ċar, kemm huwa 
mistenni jibqa’ u l-post tal-preżenza tiegħu 
u s-servizzi li jiġġustifikaw l-
istazzjonament;

Or. en

Emenda 550
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) obbligu fuq min jipprovdi servizz (a) obbligu fuq min jipprovdi servizz 
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stabbilit fi Stat Membru ieħor biex jagħmel 
stqarrija sempliċi lill-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali responsabbli mhux 
aktar tard minn meta tibda l-provvista tas-
servizz; l-istqarrija tista’ tkopri biss l-
identità tal-fornitur tas-servizz, il-preżenza 
ta' ħaddiem stazzjonat wieħed jew aktar li 
jkun identifikabbli b’mod ċar, kemm huwa 
mistenni jibqa’ u l-post tal-preżenza tiegħu
u s-servizzi li jiġġustifikaw l-
istazzjonament;

stabbilit fi Stat Membru ieħor biex jagħmel 
stqarrija sempliċi lill-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali responsabbli qabel
tibda l-provvista tas-servizz; l-istqarrija
għandha mill-inqas tkopri l-identità tal-
fornitur tas-servizz, in-numru previst ta’ 
ħaddiema stazzjonati li jkun identifikabbli 
b’mod ċar u personali, il-persuna ta’ 
kuntatt maħtura, meta ser jibda u kemm 
huwa mistenni jibqa’ u l-post fejn is-
servizz għandu jiġi provdut, u s-servizzi li 
jiġġustifikaw l-istazzjonament;

Or. fr

Emenda 551
Jean-Luc Bennahmias

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) obbligu fuq min jipprovdi servizz 
stabbilit fi Stat Membru ieħor biex jagħmel 
stqarrija sempliċi lill-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali responsabbli mhux 
aktar tard minn meta tibda l-provvista tas-
servizz; l-istqarrija tista’ tkopri biss l-
identità tal-fornitur tas-servizz, il-preżenza 
ta' ħaddiem stazzjonat wieħed jew aktar li 
jkun identifikabbli b’mod ċar, kemm huwa 
mistenni jibqa’ u l-post tal-preżenza tiegħu
u s-servizzi li jiġġustifikaw l-
istazzjonament;

(a) obbligu fuq min jipprovdi servizz 
stabbilit fi Stat Membru ieħor biex jagħmel 
stqarrija lill-awtoritajiet kompetenti 
nazzjonali responsabbli qabel tibda l-
provvista tas-servizz. l-istqarrija għandha
tkopri mill-inqas l-identità tal-fornitur tas-
servizz, il-preżenza ta' ħaddiem stazzjonat 
wieħed jew aktar li jkun identifikabbli 
b’mod ċar kif ukoll id-daqs tal-persunal 
previst, kemm huwa mistenni jibqa’ u l-
post fejn is-servizz għandu jiġi provdut u 
s-servizzi li jiġġustifikaw l-istazzjonament;

Or. fr

Emenda 552
Jean-Pierre Audy

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) obbligu fuq min jipprovdi servizz 
stabbilit fi Stat Membru ieħor biex jagħmel 
stqarrija sempliċi lill-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali responsabbli mhux 
aktar tard minn meta tibda l-provvista tas-
servizz; l-istqarrija tista’ tkopri biss l-
identità tal-fornitur tas-servizz, il-preżenza
ta' ħaddiem stazzjonat wieħed jew aktar li 
jkun identifikabbli b’mod ċar, kemm huwa 
mistenni jibqa’ u l-post tal-preżenza tiegħu 
u s-servizzi li jiġġustifikaw l-
istazzjonament;

(a) obbligu fuq min jipprovdi servizz 
stabbilit fi Stat Membru ieħor biex jagħmel 
stqarrija lill-awtoritajiet kompetenti 
nazzjonali responsabbli mhux aktar tard 
minn meta tibda l-provvista tas-servizz; l-
istqarrija tista’ tkopri biss l-identità tal-
fornitur tas-servizz, ta' dawk tal-ħaddiema 
stazzjonati li jkun identifikabbli b’mod ċar
kif ukoll id-daqs tal-persunal previst, 
kemm huwa mistenni jibqa’ u l-post tal-
preżenza tiegħu u s-servizzi li jiġġustifikaw 
l-istazzjonament; il-ħaddiem għandu 
jingħata kopja tal-informazzjoni kollha 
provduta u relatata miegħu;

Or. fr

Emenda 553
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) obbligu għall-fornitur tas-servizz li 
jinforma l-awtoritjajiet kompetenti 
nazzjonali responsabbli mingħajr 
dewmien:
- jekk l-istazzjonament seħħx jew le jew 
kienx terminat qabel iż-żmien;
- jekk is-servizz li jiġġustifika l-
istazzjonament huwa mwaqqaf;
- jekk il-ħaddiem stazzjonat ġie assenjat 
mill-impjegatur tiegħu għal intrapriża 
oħra, b’mod partikolari fil-każ ta’ 
amalgamazzjoni jew trasferiment ta’ 
intrapriża;
- f’każ ta’ kwalunkwe tibdil ieħor marbut 
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mal-informazzjoni pprovduta skont l-
Artikolu 9.1 (a);

Or. en

Emenda 554
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) obbligu li jinżammu jew ikunu 
disponibbli u/jew ikunu fil-pussess kopji 
stampati jew b’forma elettronika tal-
kuntratt ta’ impjieg (jew dokument 
ekwivalenti skont it-tifsira tad-
Direttiva 91/533, inkluża, fejn xieraq jew 
rilevanti, l-informazzjoni addizzjonali 
msemmija fl-Artikolu 4 ta’ dik id-
Direttiva), riċevuti tal-paga, reġistri tal-
ħinijiet u prova ta’ ħlas ta' pagi jew kopji 
ta’ dokumenti ekwivalenti matul il-
perjodu ta’ stazzjonament f’post 
aċċessibbli u identifikat b’mod ċar fuq it-
territorju tiegħu, bħall-post tax-xogħol, 
jew il-post ta’ kostruzzjoni, jew għall-
ħaddiema mobbli fis-settur tat-trasport il-
bażi tal-operazzjonijiet jew il-vettura li 
biha jiġi pprovdut is-servizz;

imħassar

Or. en

Emenda 555
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Olle Ludvigsson, Birgit 
Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) obbligu li jinżammu jew ikunu 
disponibbli u/jew ikunu fil-possess kopji 
stampati jew b’forma elettronika tal-
kuntratt ta’ impjieg (jew dokument 
ekwivalenti skont it-tifsira tad-
Direttiva 91/533, inkluża, fejn xieraq jew 
rilevanti, l-informazzjoni addizzjonali 
msemmija fl-Artikolu 4 ta’ dik id-
Direttiva), riċevuti tal-paga, reġistri tal-
ħinijiet u prova ta’ ħlas ta' pagi jew kopji 
ta’ dokumenti ekwivalenti matul il-perjodu
ta’ stazzjonament f’post aċċessibbli u 
identifikat b’mod ċar fuq it-territorju 
tiegħu, bħall-post tax-xogħol, jew il-post 
ta’ kostruzzjoni, jew għall-ħaddiema 
mobbli fis-settur tat-trasport il-bażi tal-
operazzjonijiet jew il-vettura li biha jiġi 
pprovdut is-servizz;

(b) obbligu li jinżammu jew ikunu 
disponibbli dokumenti u/jew ikunu fil-
pussess kopji stampati jew b’forma 
elettronika għall-awtoritajiet kompetenti u 
għat-trejdjunjins, fil-post fejn jiġi 
pprovdut is-servizz, matul il-perjodu tal-
provvista tas-serviz u sa sentejn wara l-
perjodu tal-provvista tas-servizz. Dan l-
obbligu jikkonċerna b’mod partikolari d-
dokumenti li ġejjin:

- kopja tal-formola A1 bħala prova tal-
kopertura tas-sigurtà soċjali fl-Istat 
Membru tiegħu,
- tal-kuntratt ta’ impjieg (jew dokument 
ekwivalenti skont it-tifsira tad-
Direttiva 91/533, inkluża, fejn xieraq jew 
rilevanti, l-informazzjoni addizzjonali 
msemmija fl-Artikolu 4 ta’ dik id-
Direttiva),
- riċevuti tal-paga,

- reġistri tal-ħinijiet,

- prova ta’ ħlas ta' pagi jew kopji ta’ 
dokumenti ekwivalenti,

- stima tar-riskji tas-saħħa u sigurtà fuq 
il-post tax-xogħol, inklużi miżuri protettivi 
li għandhom jittieħdu, skont id-Direttiva 
89/391/KE,
- fejn il-ħaddiem stazzjonat huwa ċittadin 
ta’ pajjiż terz, kopji tal-permess tax-
xogħol u l-permess tar-residenza.
Id-dokumenti għandhom jinżammu f’post 
aċċessibbli u identifikat b’mod ċar fuq it-
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territorju tal-Istat Membru ospitanti, 
bħall-post tax-xogħol, jew il-post ta’ 
kostruzzjoni, jew għall-ħaddiema mobbli 
fis-settur tat-trasport il-bażi tal-
operazzjonijiet jew il-vettura li biha jiġi 
pprovdut is-servizz;

Or. en

Emenda 556
Nadja Hirsch

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) obbligu li jinżammu jew ikunu 
disponibbli u/jew ikunu fil-possess kopji 
stampati jew b’forma elettronika tal-
kuntratt ta’ impjieg (jew dokument 
ekwivalenti skont it-tifsira tad-
Direttiva 91/533, inkluża, fejn xieraq jew 
rilevanti, l-informazzjoni addizzjonali 
msemmija fl-Artikolu 4 ta’ dik id-
Direttiva), riċevuti tal-paga, reġistri tal-
ħinijiet u prova ta’ ħlas ta' pagi jew kopji 
ta’ dokumenti ekwivalenti matul il-
perjodu ta’ stazzjonament f’post 
aċċessibbli u identifikat b’mod ċar fuq it-
territorju tiegħu, bħall-post tax-xogħol, 
jew il-post ta’ kostruzzjoni, jew għall-
ħaddiema mobbli fis-settur tat-trasport il-
bażi tal-operazzjonijiet jew il-vettura li 
biha jiġi pprovdut is-servizz;

(b) obbligu li jinżammu jew ikunu 
disponibbli u/jew ikunu fil-pussess kopji 
stampati jew b’forma elettronika matul il-
perjodu tal-istazzjonament, bħalma huma 
fuq il-post tax-xogħol jew fir-rigward ta’
ħaddiema mobbli fil-vettura li permezz 
tagħha jiġi pprovdut is-servizz, u sa 
sentejn wara li jiġi pprovdut is-servizz 
f'post aċċessibbli, identifikat b’mod ċar fi 
Stat Membru li jibgħat, b'mod partikolari, 
jinkludi d-dokumenti li ġejjin:

- verifika tal-identità tal-ħaddiem 
stazzjonat,
- kopja tal-formola A1 bħala prova tal-
assistenza soċjali fl-Istat Membru tiegħu,
- il-kuntratt tax-xogħol (jew dokument 
ekwivalenti għall-finijiet tad-
Direttiva 91/533/KE, inkluża l-
informazzjoni addizzjonali skont l-
Artikolu 4 tad-Direttiva msemmija),
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- dikjarazzjonijiet tal-pagi u prova tal-
ħlas,
- reġistri tal-ħinijiet,
- valutazzjoni tar-riskji għas-sigurtà u s-
saħħa fuq il-post tax-xogħol skont id-
Direttiva 89/391/KE,
- jekk il-ħaddiem huwa ċittadin minn 
pajjiż terz, kopja tal-permess tax-xogħol u 
tar-residenza;

Or. de

Emenda 557
Thomas Händel

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) obbligu li jinżammu jew ikunu 
disponibbli u/jew ikunu fil-possess kopji 
stampati jew b’forma elettronika tal-
kuntratt ta’ impjieg (jew dokument 
ekwivalenti skont it-tifsira tad-Direttiva 
91/533, inkluża, fejn xieraq jew rilevanti, 
l-informazzjoni addizzjonali msemmija fl-
Artikolu 4 ta’ dik id-Direttiva), riċevuti 
tal-paga, reġistri tal-ħinijiet u prova ta’ 
ħlas ta' pagi jew kopji ta’ dokumenti 
ekwivalenti matul il-perjodu ta’ 
stazzjonament f’post aċċessibbli u 
identifikat b’mod ċar fuq it-territorju 
tiegħu, bħall-post tax-xogħol, jew il-post 
ta’ kostruzzjoni,jew għall-ħaddiema mobbli 
fis-settur tat-trasport il-bażi tal-
operazzjonijiet jew il-vettura li biha jiġi 
pprovdut is-servizz;

(b) obbligu li jinżammu jew ikunu 
disponibbli u/jew ikunu fil-pussess kopji 
stampati jew b’forma elettronika matul il-
perjodu tal-istazzjonament u sa sentejn 
wara li jiġi pprovdut is-servizz f’post 
aċċessibbli u identifikat b’mod ċar fuq it-
territorju tiegħu, bħall-post tax-xogħol, jew 
il-post ta’ kostruzzjoni, jew għall-ħaddiema 
mobbli fis-settur tat-trasport il-bażi tal-
operazzjonijiet jew il-vettura li biha jiġi 
pprovdut is-servizz; b’mod partikolari 
għandhom jiġu inklużi d-dokumenti li 
ġejjin:

- kopja tal-formola A1 bħala prova tal-
assistenza soċjali fl-Istat Membru tal-
istabbiliment,
- il-kuntratt tax-xogħol (jew dokument 
ekwivalenti għall-finijiet tad-
Direttiva 91/533 inkluża l-informazzjoni 
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addizzjonali skont l-Artikolu 4 tad-
Direttiva msemmija),
- dikjarazzjonijiet tal-pagi u prova tal-
ħlas,
- reġistri tal-ħinijiet,
- valutazzjoni tar-riskji għas-sigurtà u s-
saħħa fuq il-post tax-xogħol skont id-
Direttiva 89/71/KE,
- jekk il-ħaddiem stazzjonat huwa ċittadin 
minn pajjiż terz, kopja tal-permess tax-
xogħol u tar-residenza;

Or. de

Emenda 558
Martin Kastler

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) obbligu li jinżammu jew ikunu 
disponibbli u/jew ikunu fil-possess kopji 
stampati jew b’forma elettronika tal-
kuntratt ta’ impjieg (jew dokument 
ekwivalenti skont it-tifsira tad-Direttiva 
91/533, inkluża, fejn xieraq jew rilevanti, 
l-informazzjoni addizzjonali msemmija fl-
Artikolu 4 ta’ dik id-Direttiva), riċevuti
tal-paga, reġistri tal-ħinijiet u prova ta’ 
ħlas ta' pagi jew kopji ta’ dokumenti 
ekwivalenti matul il-perjodu ta’ 
stazzjonament f’post aċċessibbli u 
identifikat b’mod ċar fuq it-territorju 
tiegħu, bħall-post tax-xogħol, jew il-post 
ta’ kostruzzjoni,jew għall-ħaddiema mobbli 
fis-settur tat-trasport il-bażi tal-
operazzjonijiet jew il-vettura li biha jiġi 
pprovdut is-servizz;

(b) obbligu li jinżammu jew ikunu 
disponibbli u/jew ikunu fil-pussess kopji 
stampati jew b’forma elettronika tal-
kuntratt tax-xogħol  (jew dokument 
ekwivalenti, li jinkludi l-kundizzjonijiet 
tax-xogħol meħtieġa), ir-riċevuti tal-paga,
ir-reġistri tal-ħinijiet u prova ta’ ħlas ta' 
pagi u ċ-ċertifikat A1 bħala prova tas-
sigurtà soċjali fil-pajjiż ta’ stazzjonament
jew kopji ta’ dokumenti ekwivalenti matul 
il-perjodu ta’ stazzjonament f’post 
aċċessibbli u identifikat b’mod ċar fuq it-
territorju tiegħu, bħal pereżempju l-post
tax-xogħol, jew il-post ta’ kostruzzjoni,
jew għall-ħaddiema mobbli fis-settur tat-
trasport il-bażi tal-operazzjonijiet jew il-
vettura li biha jiġi pprovdut is-servizz;

Or. de
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Emenda 559
Thomas Mann

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) obbligu li jinżammu jew ikunu 
disponibbli u/jew ikunu fil-possess kopji 
stampati jew b’forma elettronika tal-
kuntratt ta’ impjieg (jew dokument 
ekwivalenti skont it-tifsira tad-Direttiva 
91/533, inkluża, fejn xieraq jew rilevanti, 
l-informazzjoni addizzjonali msemmija fl-
Artikolu 4 ta’ dik id-Direttiva), riċevuti
tal-paga, reġistri tal-ħinijiet u prova ta’ 
ħlas ta' pagi jew kopji ta’ dokumenti 
ekwivalenti matul il-perjodu ta’ 
stazzjonament f’post aċċessibbli u 
identifikat b’mod ċar fuq it-territorju 
tiegħu, bħall-post tax-xogħol, jew il-post 
ta’ kostruzzjoni,jew għall-ħaddiema mobbli 
fis-settur tat-trasport il-bażi tal-
operazzjonijiet jew il-vettura li biha jiġi 
pprovdut is-servizz;

(b) obbligu li jinżammu jew ikunu 
disponibbli u/jew ikunu fil-pussess kopji 
stampati jew b’forma elettronika tal-
kuntratt ta’ impjieg (jew dokument 
ekwivalenti, li jagħti informazzjoni dwar 
il-kundizzjonijiet tax-xogħol), ir-riċevuti
tal-paga, ir-reġistri tal-ħinijiet u l-prova ta’ 
ħlas ta' pagi, il-permess tax-xogħol u ta’ 
residenza, il-formola A1 bħala prova tal-
kopertura tas-sigurtà soċjali fl-Istat 
Membru ta' oriġini jew kopji ta’ 
dokumenti ekwivalenti matul il-perjodu ta’ 
stazzjonament f’post aċċessibbli u 
identifikat b’mod ċar fuq it-territorju 
tiegħu, bħall-post tax-xogħol, jew il-post 
ta’ kostruzzjoni, jew għall-ħaddiema
mobbli fis-settur tat-trasport il-bażi tal-
operazzjonijiet jew il-vettura li biha jiġi 
pprovdut is-servizz;

Or. de

Emenda 560
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) obbligu li jinżammu jew ikunu 
disponibbli u/jew ikunu fil-possess kopji 
stampati jew b’forma elettronika tal-
kuntratt ta’ impjieg (jew dokument 
ekwivalenti skont it-tifsira tad-
Direttiva 91/533, inkluża, fejn xieraq jew 
rilevanti, l-informazzjoni addizzjonali 
msemmija fl-Artikolu 4 ta’ dik id-

(b) obbligu li jinżammu jew ikunu 
disponibbli u/jew ikunu fil-pussess kopji 
stampati jew b’forma elettronika tal-
kuntratt ta’ impjieg (jew dokument 
ekwivalenti skont it-tifsira tal-Artikoli 2(2) 
u 4 tad-Direttiva 91/533/KE matul il-
perjodu ta’ stazzjonament f’post 
aċċessibbli u identifikat b’mod ċar, bħall-
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Direttiva), riċevuti tal-paga, reġistri tal-
ħinijiet u prova ta’ ħlas ta' pagi jew kopji 
ta’ dokumenti ekwivalenti matul il-perjodu 
ta’ stazzjonament f’post aċċessibbli u 
identifikat b’mod ċar fuq it-territorju 
tiegħu, bħall-post tax-xogħol, jew il-post 
ta’ kostruzzjoni,jew għall-ħaddiema mobbli 
fis-settur tat-trasport il-bażi tal-
operazzjonijiet jew il-vettura li biha jiġi 
pprovdut is-servizz;

post tax-xogħol, jew il-post ta’ 
kostruzzjoni, jew għall-ħaddiema mobbli 
fis-settur tat-trasport il-bażi tal-
operazzjonijiet jew il-vettura li biha jiġi 
pprovdut is-servizz dokumenti oħra bħal 
riċevuti tal-paga, reġistri tal-ħinijiet u 
prova ta’ ħlas tal-pagi għandhom 
jintbagħtu f’perjodu raġonevoli msemmi 
fl-Artikolu 6(5) fuq talba mill-awtoritajiet 
tal-Istat Membru ospitanti jew mill-
impjegatur jew mill-korp kompetenti fl-
Istat Membru ta’ stabbiliment;

Or. en

Emenda 561
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) obbligu li jinżammu jew ikunu 
disponibbli u/jew ikunu fil-possess kopji 
stampati jew b’forma elettronika tal-
kuntratt ta’ impjieg (jew dokument 
ekwivalenti skont it-tifsira tad-
Direttiva 91/533, inkluża, fejn xieraq jew 
rilevanti, l-informazzjoni addizzjonali 
msemmija fl-Artikolu 4 ta’ dik id-
Direttiva), riċevuti tal-paga, reġistri tal-
ħinijiet u prova ta’ ħlas ta' pagi jew kopji 
ta’ dokumenti ekwivalenti matul il-perjodu
ta’ stazzjonament f’post aċċessibbli u 
identifikat b’mod ċar fuq it-territorju 
tiegħu, bħall-post tax-xogħol, jew il-post 
ta’ kostruzzjoni,jew għall-ħaddiema mobbli 
fis-settur tat-trasport il-bażi tal-
operazzjonijiet jew il-vettura li biha jiġi 
pprovdut is-servizz;

(b) obbligu li jinżammu jew ikunu 
disponibbli u/jew ikunu fil-pussess kopji 
stampati jew b’forma elettronika, waqt il-
perjodu ta’ stazzjonament, tal-kuntratt ta’ 
impjieg (jew dokument ekwivalenti skont 
it-tifsira tad-Direttiva 91/533, inkluża, fejn 
xieraq jew rilevanti, l-informazzjoni 
addizzjonali msemmija fl-Artikolu 4 ta’ dik 
id-Direttiva), riċevuti tal-paga, reġistri tal-
ħinijiet u prova ta’ ħlas ta' pagi jew kopji 
ta’ dokumenti ekwivalenti, formoli li 
jipprovdu informazzjoni dwar is-sħubija 
ma’ netwerk ta’ sigurtà soċjali fil-pajjiż 
tal-oriġini jew id-dettalji ta’ kuntatt sħaħ 
tal-korp tas-sigurtà soċjali li l-ħaddiema 
stazzjonati jkunu affiljati magħha matul 
il-permanenza tagħhom fil-pajjiż membru 
ospitanti (Regolamenti 883/2004 KE u 
987/2009 KE), ċertifikat ta’ saħħa għall-
ħidma maħruġ minn Servizz tas-Saħħa 
Okkupazzjonali kwalifikat mill-pajjiż tal-
oriġini, f’post aċċessibbli u identifikat 
b’mod ċar fuq it-territorju tiegħu, bħall-
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post tax-xogħol, jew il-post ta’ 
kostruzzjoni, jew għall-ħaddiema mobbli 
fis-settur tat-trasport il-bażi tal-
operazzjonijiet jew il-vettura li biha jiġi 
pprovdut is-servizz;

Or. en

Emenda 562
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Malcolm Harbour

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) obbligu li jinżammu jew ikunu 
disponibbli u/jew ikunu fil-possess kopji 
stampati jew b’forma elettronika tal-
kuntratt ta’ impjieg (jew dokument 
ekwivalenti skont it-tifsira tad-
Direttiva 91/533, inkluża, fejn xieraq jew 
rilevanti, l-informazzjoni addizzjonali 
msemmija fl-Artikolu 4 ta’ dik id-
Direttiva), riċevuti tal-paga, reġistri tal-
ħinijiet u prova ta’ ħlas ta' pagi jew kopji 
ta’ dokumenti ekwivalenti matul il-perjodu 
ta’ stazzjonament f’post aċċessibbli u 
identifikat b’mod ċar fuq it-territorju 
tiegħu, bħall-post tax-xogħol, jew il-post 
ta’ kostruzzjoni,jew għall-ħaddiema mobbli 
fis-settur tat-trasport il-bażi tal-
operazzjonijiet jew il-vettura li biha jiġi 
pprovdut is-servizz;

(b) obbligu li jinżammu jew ikunu 
disponibbli f’perjodu ta’ żmien raġonevoli
u/jew ikunu fil-pussess, b’għażla tal-
fornitur tas-servizzi, kopji stampati jew 
b’forma elettronika tal-kuntratt ta’ impjieg
(jew dokument ekwivalenti skont it-tifsira 
tad-Direttiva 91/533, inkluża, fejn xieraq 
jew rilevanti, l-informazzjoni addizzjonali 
msemmija fl-Artikolu 4 ta’ dik id-
Direttiva), riċevuti tal-paga, reġistri tal-
ħinijiet u prova ta’ ħlas ta' pagi jew kopji 
ta’ dokumenti ekwivalenti, maħruġa skont 
il-liġi nazzjonali tal-Istat Membru ta’ 
stabbiliment, matul il-perjodu ta’ 
stazzjonament f’post aċċessibbli u 
identifikat b’mod ċar fuq it-territorju 
tiegħu, bħall-post tax-xogħol, jew il-post 
ta’ kostruzzjoni, jew għall-ħaddiema 
mobbli fis-settur tat-trasport il-bażi tal-
operazzjonijiet jew il-vettura li biha jiġi 
pprovdut is-servizz;

Or. en

Emenda 563
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland
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Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) obbligu li jinżammu jew ikunu 
disponibbli u/jew ikunu fil-possess kopji 
stampati jew b’forma elettronika tal-
kuntratt ta’ impjieg (jew dokument 
ekwivalenti skont it-tifsira tad-
Direttiva 91/533, inkluża, fejn xieraq jew 
rilevanti, l-informazzjoni addizzjonali 
msemmija fl-Artikolu 4 ta’ dik id-
Direttiva), riċevuti tal-paga, reġistri tal-
ħinijiet u prova ta’ ħlas ta' pagi jew kopji 
ta’ dokumenti ekwivalenti;  matul il-
perjodu ta’ stazzjonament f’post 
aċċessibbli u identifikat b’mod ċar fuq it-
territorju tiegħu, bħall-post tax-xogħol, jew 
il-post ta’ kostruzzjoni,jew għall-ħaddiema 
mobbli fis-settur tat-trasport il-bażi tal-
operazzjonijiet jew il-vettura li biha jiġi 
pprovdut is-servizz;

(b) obbligu li jinżammu jew ikunu 
disponibbli u/jew ikunu fil-pussess kopji 
stampati jew b’forma elettronika tal-
kuntratt ta’ impjieg (jew dokument 
ekwivalenti skont it-tifsira tad-
Direttiva 91/533, inkluża, fejn xieraq jew 
rilevanti, l-informazzjoni addizzjonali 
msemmija fl-Artikolu 4 ta’ dik id-
Direttiva), il-Formoli A1, il-permessi tax-
xogħol u tar-residenza ta' ċittadini minn 
pajjiżi terzi, l-iriċevuti tal-paga, reġistri tal-
ħinijiet u prova ta’ ħlas ta' pagi jew kopji 
ta’ dokumenti ekwivalenti;  matul il-
perjodu ta’ stazzjonament f’post 
aċċessibbli u identifikat b’mod ċar fuq it-
territorju tiegħu, bħall-post tax-xogħol, jew 
il-post ta’ kostruzzjoni, jew għall-
ħaddiema mobbli fis-settur tat-trasport il-
bażi tal-operazzjonijiet jew il-vettura li 
biha jiġi pprovdut is-servizz;

Or. fr

Emenda 564
Jean-Luc Bennahmias

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) obbligu li jinżammu jew ikunu 
disponibbli u/jew ikunu fil-possess kopji 
stampati jew b’forma elettronika tal-
kuntratt ta’ impjieg (jew dokument 
ekwivalenti skont it-tifsira tad-
Direttiva 91/533, inkluża, fejn xieraq jew 
rilevanti, l-informazzjoni addizzjonali 
msemmija fl-Artikolu 4 ta’ dik id-
Direttiva), riċevuti tal-paga, reġistri tal-

(b) obbligu li jinżammu jew ikunu 
disponibbli u/jew ikunu fil-pussess kopji 
stampati jew b’forma elettronika tal-
kuntratt ta’ impjieg (jew dokument 
ekwivalenti skont it-tifsira tad-
Direttiva 91/533, inkluża, fejn xieraq jew 
rilevanti, l-informazzjoni addizzjonali 
msemmija fl-Artikolu 4 ta’ dik id-
Direttiva), il-formoli A1, l-irċevuti tal-
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ħinijiet u prova ta’ ħlas ta' pagi jew kopji 
ta’ dokumenti ekwivalenti;  matul il-
perjodu ta’ stazzjonament f’post 
aċċessibbli u identifikat b’mod ċar fuq it-
territorju tiegħu, bħall-post tax-xogħol, jew 
il-post ta’ kostruzzjoni,jew għall-ħaddiema 
mobbli fis-settur tat-trasport il-bażi tal-
operazzjonijiet jew il-vettura li biha jiġi 
pprovdut is-servizz;

paga, reġistri tal-ħinijiet u prova ta’ ħlas ta' 
pagi jew kopji ta’ dokumenti ekwivalenti;
matul il-perjodu ta’ stazzjonament f’post 
aċċessibbli u identifikat b’mod ċar fuq it-
territorju tiegħu, bħall-post tax-xogħol, jew 
il-post ta’ kostruzzjoni, jew għall-ħaddiema 
mobbli fis-settur tat-trasport il-bażi tal-
operazzjonijiet jew il-vettura li biha jiġi 
pprovdut is-servizz;

Or. fr

Emenda 565
Nadja Hirsch

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – point ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) obbligu tal-fornitur tas-servizz li 
jinforma lill-awtorità kompetenti fi żmien 
qasir:
- jekk l-istazzjonament ma jseħħx seħħx 
jew ġie terminat qabel iż-żmien,
- jekk l-attività ġietx interrotta,
- jekk il-ħaddiem stazzjonat kienx assenjat 
minn min iħaddmu lil impriża oħra fl-
Istat Membru tal-istabbiliment; b'mod 
partikolari fil-każ ta' trasferimenti ta' 
impriżi jew fużjonijiet;

Or. de

Emenda 566
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt c



PE504.078v01-00 92/116 AM\924423MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) traduzzjoni tad-dokumenti msemmija 
fil-punt (b) tista’ tkun iġġustifikata, 
kemm-il darba dawn id-dokumenti ma 
jkunux twal b’mod eċċessiv u jkunu 
dokumenti li għalihom ġeneralment 
jintużaw formoli standard;

imħassar

Or. en

Emenda 567
Nadja Hirsch

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) traduzzjoni tad-dokumenti msemmija 
fil-punt (b) tista’ tkun iġġustifikata, 
kemm-il darba dawn id-dokumenti ma 
jkunux twal b’mod eċċessiv u jkunu 
dokumenti li għalihom ġeneralment 
jintużaw formoli standard;

(c) traduzzjoni tad-dokumenti kollha 
rilevanti, kif ukoll tal-formoli 
standardizzati iżda wkoll ta' dawk li 
mhumiex, irrispettivament mit-tul tad-
dokument jew il-formola kkonċernata;

Or. de

Emenda 568
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati, Pervenche Berès

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) traduzzjoni tad-dokumenti msemmija 
fil-punt (b) tista’ tkun iġġustifikata, 
kemm-il darba dawn id-dokumenti ma 
jkunux twal b’mod eċċessiv u jkunu 
dokumenti li għalihom ġeneralment 

(c) traduzzjoni fil-lingwi uffiċjali tal-UE 
mitluba tad-dokumenti msemmija fil-punt
(b);
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jintużaw formoli standard;

Or. en

Emenda 569
Thomas Händel

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) traduzzjoni tad-dokumenti msemmija 
fil-punt (b) tista’ tkun iġġustifikata, 
kemm-il darba dawn id-dokumenti ma 
jkunux twal b’mod eċċessiv u jkunu 
dokumenti li għalihom ġeneralment 
jintużaw formoli standard;

(c) traduzzjoni tad-dokumenti msemmija 
fil-punt (b) fil-lingwa uffiċjali mixtieqa 
tal-UE.

Or. de

Emenda 570
Thomas Mann

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) traduzzjoni tad-dokumenti msemmija 
fil-punt (b) tista’ tkun iġġustifikata, 
kemm-il darba dawn id-dokumenti ma 
jkunux twal b’mod eċċessiv u jkunu 
dokumenti li għalihom ġeneralment 
jintużaw formoli standard;

(c) traduzzjoni tad-dokumenti msemmija 
fil-punt (b);

Or. de

Emenda 571
Jean-Luc Bennahmias
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Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) traduzzjoni tad-dokumenti msemmija 
fil-punt (b) tista’ tkun iġġustifikata, 
kemm-il darba dawn id-dokumenti ma 
jkunux twal b’mod eċċessiv u jkunu 
dokumenti li għalihom ġeneralment 
jintużaw formoli standard;

(c) l-obbligu li tingħata traduzzjoni tad-
dokumenti msemmija fil-punt (b) f’waħda 
mil-lingwi uffiċjali tal-Istat ospitanti;

Or. fr

Emenda 572
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) traduzzjoni tad-dokumenti msemmija 
fil-punt (b) tista’ tkun iġġustifikata, 
kemm-il darba dawn id-dokumenti ma 
jkunux twal b’mod eċċessiv u jkunu 
dokumenti li għalihom ġeneralment 
jintużaw formoli standard;

(c) traduzzjoni tad-dokumenti msemmija 
fil-punt (b) f’waħda mil-lingwi uffiċjali 
tal-Istat ospitanti;

Or. fr

Emenda 573
Martin Kastler

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) traduzzjoni tad-dokumenti msemmija 
fil-punt (b) tista’ tkun iġġustifikata, 
kemm-il darba dawn id-dokumenti ma 
jkunux twal b’mod eċċessiv u jkunu 
dokumenti li għalihom ġeneralment 

(c) traduzzjoni tad-dokumenti msemmija 
fil-punt (b) fil-lingwa uffiċjali tal-Istat 
Membru;
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jintużaw formoli standard;

Or. de

Emenda 574
Georges Bach

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) traduzzjoni tad-dokumenti msemmija 
fil-punt (b) tista’ tkun iġġustifikata, kemm-
il darba dawn id-dokumenti ma jkunux 
twal b’mod eċċessiv u jkunu dokumenti li 
għalihom ġeneralment jintużaw formoli 
standard;

(c) traduzzjoni tad-dokumenti msemmija 
fil-punt (b) tista’ tkun iġġustifikata jekk 
titqies meħtieġa mill-awtorità kompetenti 
jew mill-korp tal-pajjiż membru ospitanti;

Or. en

Emenda 575
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) traduzzjoni tad-dokumenti msemmija 
fil-punt (b) tista’ tkun iġġustifikata, kemm-
il darba dawn id-dokumenti ma jkunux 
twal b’mod eċċessiv u jkunu dokumenti li 
għalihom ġeneralment jintużaw formoli 
standard;

(c) traduzzjoni tad-dokumenti msemmija 
fil-punt (b) tista’ tkun iġġustifikata, kemm-
il darba dawn id-dokumenti ma jkunux 
twal b’mod eċċessiv u jkunu dokumenti li 
għalihom ġeneralment jintużaw formoli 
standard; it-traduzzjoni mhux se tkun 
spiża għall-impjegaturi;

Or. en

Emenda 576
Marek Henryk Migalski
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Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) traduzzjoni tad-dokumenti msemmija 
fil-punt (b) tista’ tkun iġġustifikata, 
kemm-il darba dawn id-dokumenti ma 
jkunux twal b’mod eċċessiv u jkunu 
dokumenti li għalihom ġeneralment 
jintużaw formoli standard;

(c) il-possibbiltà li tintalab traduzzjoni tad-
dokumenti msemmija fil-punt (b), kemm-il 
darba dawn id-dokumenti ma jkunux twal 
b’mod eċċessiv u jkunu dokumenti li 
għalihom ġeneralment jintużaw formoli 
standard;

Or. en

Emenda 577
Tadeusz Cymański

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) traduzzjoni tad-dokumenti msemmija 
fil-punt (b) tista’ tkun iġġustifikata, 
kemm-il darba dawn id-dokumenti ma 
jkunux twal b’mod eċċessiv u jkunu 
dokumenti li għalihom ġeneralment 
jintużaw formoli standard;

(c) il-possibbiltà li tintalab traduzzjoni tad-
dokumenti msemmija fil-punt (b), kemm-il 
darba dawn id-dokumenti ma jkunux twal 
b’mod eċċessiv u jkunu dokumenti li 
għalihom ġeneralment jintużaw formoli 
standard;

Or. en

Emenda 578
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) L-Istat Membru li qed isirlu l-
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istazzjonament jista’ jeħtieġ li d-
dokumenti msemmija taħt (b) u 
kwalunkwe dokumenti mandatorji 
addizzjonali huma magħmula disponibbli 
mingħajr dewmien għall-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti.

Or. en

Emenda 579
Martin Kastler

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) obbligu ta’ nomina ta’ persuna ta’ 
kuntatt biex jinnegozja, jekk ikun 
meħtieġ, f'isem min iħaddem mal-
imsieħba soċjali rilevanti fl-Istat Membru 
fejn iseħħ l-istazzjonament, skont il-
leġiżlazzjoni u l-prassi nazzjonali, matul 
il-perjodu li fih jiġu pprovduti s-servizzi.

imħassar

Or. de

Emenda 580
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) obbligu ta’ nomina ta’ persuna ta’ 
kuntatt biex jinnegozja, jekk ikun 
meħtieġ, f'isem min iħaddem mal-
imsieħba soċjali rilevanti fl-Istat Membru 
fejn iseħħ l-istazzjonament, skont il-
leġislazzjoni u l-prassi nazzjonali, matul 
il-perjodu li fih jiġu pprovduti s-servizzi.

imħassar
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Or. en

Emenda 581
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Malcolm Harbour

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) obbligu ta’ nomina ta’ persuna ta’ 
kuntatt biex jinnegozja, jekk ikun meħtieġ, 
f'isem min iħaddem mal-imsieħba soċjali 
rilevanti fl-Istat Membru fejn iseħħ l-
istazzjonament, skont il-leġiżlazzjoni u l-
prassi nazzjonali, matul il-perjodu li fih 
jiġu pprovduti s-servizzi.

(d) jekk ikun meħtieġ li ssir  nomina ta’ 
persuna ta’ kuntatt biex jinnegozja, jekk 
ikun meħtieġ, f'isem min iħaddem mal-
imsieħba soċjali rilevanti fl-Istat Membru 
fejn iseħħ l-istazzjonament, skont il-
leġiżlazzjoni u l-prassi nazzjonali, matul il-
perjodu li fih jiġu pprovduti s-servizzi. Ir-
rappreżentant jew il-persuna ta’ kuntatt 
jista’ jkun kwalunkwe persuna magħżula 
mill-impjegatur jew mill-assoċjazzjoni tal-
impjegatur fl-Istat Membru ta’ 
stabbiliment, li l-impjegatur huwa 
membru tagħha.

Or. en

Emenda 582
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) obbligu ta’ nomina ta’ persuna ta’ 
kuntatt biex jinnegozja, jekk ikun meħtieġ, 
f'isem min iħaddem mal-imsieħba soċjali 
rilevanti fl-Istat Membru fejn iseħħ l-
istazzjonament, skont il-leġiżlazzjoni u l-
prassi nazzjonali, matul il-perjodu li fih 
jiġu pprovduti s-servizzi.

(d) il-possibbiltà ta’ nomina ta’, jekk ikun 
meħtieġ, ta’ persuna ta’ kuntatt biex
jirrappreżenta l-impjegatur fl-Istat 
Membru ospitanti fejn iseħħ l-
istazzjonament, skont il-leġiżlazzjoni u l-
prassi nazzjonali, fil-perjodu li fih jiġu 
pprovduti s-servizzi.
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Or. en

Emenda 583
Heinz K. Becker

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) obbligu ta’ nomina ta’ persuna ta’ 
kuntatt biex jinnegozja, jekk ikun meħtieġ, 
f'isem min iħaddem mal-imsieħba soċjali 
rilevanti fl-Istat Membru fejn iseħħ l-
istazzjonament, skont il-leġiżlazzjoni u l-
prassi nazzjonali, matul il-perjodu li fih 
jiġu pprovduti s-servizzi.

(d) possibbiltà ta’ nomina ta’ persuna ta’ 
kuntatt li l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru ospitanti jistgħu jkellmu 
direttament huma stess biex jinnegozja, 
jekk ikun meħtieġ, f'isem min iħaddem 
mal-imsieħba soċjali rilevanti fl-Istat 
Membru fejn iseħħ l-istazzjonament, skont 
il-leġiżlazzjoni u l-prassi nazzjonali, matul 
il-perjodu li fih jiġu pprovduti s-servizzi.

Or. en

Emenda 584
Marek Henryk Migalski

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) obbligu ta’ nomina ta’ persuna ta’ 
kuntatt biex jinnegozja, jekk ikun meħtieġ, 
f'isem min iħaddem mal-imsieħba soċjali 
rilevanti fl-Istat Membru fejn iseħħ l-
istazzjonament, skont il-leġiżlazzjoni u l-
prassi nazzjonali, matul il-perjodu li fih 
jiġu pprovduti s-servizzi.

(d) possibbiltà li tintalab nomina ta’ 
persuna ta’ kuntatt biex jinnegozja, jekk 
ikun meħtieġ, f'isem min iħaddem mal-
imsieħba soċjali rilevanti fl-Istat Membru 
fejn iseħħ l-istazzjonament, skont il-
leġiżlazzjoni u l-prassi nazzjonali, matul il-
perjodu li fih jiġu pprovduti s-servizzi.

Or. en
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Emenda 585
Tadeusz Cymański

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) obbligu ta’ nomina ta’ persuna ta’ 
kuntatt biex jinnegozja, jekk ikun meħtieġ, 
f'isem min iħaddem mal-imsieħba soċjali 
rilevanti fl-Istat Membru fejn iseħħ l-
istazzjonament, skont il-leġiżlazzjoni u l-
prassi nazzjonali, matul il-perjodu li fih 
jiġu pprovduti s-servizzi.

(d) possibbiltà li tintalab nomina ta’ 
persuna ta’ kuntatt biex jinnegozja, jekk 
ikun meħtieġ, f'isem min iħaddem mal-
imsieħba soċjali rilevanti fl-Istat Membru 
fejn iseħħ l-istazzjonament, skont il-
leġiżlazzjoni u l-prassi nazzjonali, matul il-
perjodu li fih jiġu pprovduti s-servizzi.

Or. en

Emenda 586
Csaba Őry

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) obbligu ta’ nomina ta’ persuna ta’ 
kuntatt biex jinnegozja, jekk ikun meħtieġ, 
f'isem min iħaddem mal-imsieħba soċjali 
rilevanti fl-Istat Membru fejn iseħħ l-
istazzjonament, skont il-leġiżlazzjoni u l-
prassi nazzjonali, matul il-perjodu li fih 
jiġu pprovduti s-servizzi.

(d) il-possibilità li tintalab in-nomina ta’ 
persuna ta’ kuntatt biex jinnegozja, jekk 
ikun meħtieġ, f'isem min iħaddem mal-
imsieħba soċjali rilevanti fl-Istat Membru
ospitanti, skont il-leġiżlazzjoni u l-prassi 
nazzjonali, fil-perjodu li fih jiġu pprovduti 
s-servizzi.

Or. hu

Emenda 587
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati, Pervenche Berès

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) obbligu ta’ nomina ta’ persuna ta’
kuntatt biex jinnegozja, jekk ikun meħtieġ, 
f'isem min iħaddem mal-imsieħba soċjali 
rilevanti fl-Istat Membru fejn iseħħ l-
istazzjonament, skont il-leġiżlazzjoni u l-
prassi nazzjonali, matul il-perjodu li fih 
jiġu pprovduti s-servizzi.

(d) obbligu ta’ nomina ta’ rappreżentant 
legali b’residenza fl-Istat Membru li qed 
isirlu l-istazzjonament, matul il-perjodu
ta’ stazzjonament u sa sena wara l-
provvista tas-servizz biex jittratta l-
proċeduri amministrattivi u ġuridiċi u 
biex jinnegozja, jekk ikun meħtieġ, f'isem 
min iħaddem mal-imsieħba soċjali rilevanti 
fl-Istat Membru fejn iseħħ l-
istazzjonament, skont il-leġiżlazzjoni u l-
prassi nazzjonali, matul il-perjodu li fih 
jiġu pprovduti s-servizzi.

Or. en

Emenda 588
Olle Ludvigsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) obbligu ta’ nomina ta’ persuna ta’ 
kuntatt biex jinnegozja, jekk ikun meħtieġ, 
f'isem min iħaddem mal-imsieħba soċjali 
rilevanti fl-Istat Membru fejn iseħħ l-
istazzjonament, skont il-leġiżlazzjoni u l-
prassi nazzjonali, matul il-perjodu li fih 
jiġu pprovduti s-servizzi.

(d) obbligu ta’ nomina ta’ rappreżentant 
legali preżenti fl-Istat Membru li qed 
isirlu l-istazzjonament, matul il-perjodu li 
fih qed jiġu pprovduti s-servizzi, biex 
jinnegozja u jikkonkludi ftehimiet 
kollettivi, skont il-leġiżlazzjoni u l-prassi 
nazzjonali, f’isem l-impjegatur mal-
imsieħba soċjali rilevanti f’dak l-Istat 
Membru

Or. en

Emenda 589
Nadja Hirsch

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) obbligu ta’ nomina ta’ persuna ta’ 
kuntatt biex jinnegozja, jekk ikun 
meħtieġ, f'isem min iħaddem mal-
imsieħba soċjali rilevanti fl-Istat Membru
fejn iseħħ l-istazzjonament, skont il-
leġiżlazzjoni u l-prassi nazzjonali, matul 
il-perjodu li fih jiġu pprovduti s-servizzi.

(d) obbligu ta’ nomina ta’rappreżentant 
legali jew awtorizzat li jassumi l-
funzjonijiet tal-fornitur tas-servizz fl-Istat 
Membru ospitanti u li lilu tintbagħat il-
posta b’mod effettiv tal-impriża 
stazzjonata.

Or. de

Emenda 590
Mitro Repo

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) obbligu ta’ nomina ta’ persuna ta’ 
kuntatt biex jinnegozja, jekk ikun meħtieġ, 
f'isem min iħaddem mal-imsieħba soċjali 
rilevanti fl-Istat Membru fejn iseħħ l-
istazzjonament, skont il-leġiżlazzjoni u l-
prassi nazzjonali, matul il-perjodu li fih 
jiġu pprovduti s-servizzi.

(d) obbligu ta’ nomina ta’ rappreżentant 
legali. Il-kompiti tar-rappreżentant legali 
għandhom ikopru l-proċeduri ġuridiċi u 
amministrattivi kif ukoll in-negozjati,
skont il-leġiżlazzjoni u prassi nazzjonali,
jekk ikun meħtieġ, f'isem min iħaddem 
mal-imsieħba soċjali rilevanti fl-Istat 
Membru fejn iseħħ l-istazzjonament, matul 
il-perjodu li fih jiġu pprovduti s-servizzi.

Or. en

Emenda 591
Georges Bach

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) obbligu ta’ nomina ta’ persuna ta’ 
kuntatt biex jinnegozja, jekk ikun meħtieġ, 
f'isem min iħaddem mal-imsieħba soċjali 

(d) obbligu ta’ nomina ta’ persuna ta’ 
kuntatt biex jinnegozja, jekk ikun meħtieġ, 
f'isem min iħaddem mal-awtorità jew korp 
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rilevanti fl-Istat Membru fejn iseħħ l-
istazzjonament, skont il-leġiżlazzjoni u l-
prassi nazzjonali, matul il-perjodu li fih 
jiġu pprovduti s-servizzi.

kompetenti fl-Istat Membru fejn iseħħ l-
istazzjonament, skont il-leġiżlazzjoni u l-
prassi nazzjonali, matul il-perjodu li fih 
jiġu pprovduti s-servizzi.

Or. en

Emenda 592
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) obbligu ta’ nomina ta’ persuna ta’ 
kuntatt biex jinnegozja, jekk ikun meħtieġ, 
f'isem min iħaddem mal-imsieħba soċjali 
rilevanti fl-Istat Membru fejn iseħħ l-
istazzjonament, skont il-leġiżlazzjoni u l-
prassi nazzjonali, matul il-perjodu li fih 
jiġu pprovduti s-servizzi.

(d) obbligu ta’ nomina ta’ persuna ta’ 
kuntatt biex jaħdem bħala rappreżentant 
legali jew biex jinnegozja, jekk ikun 
meħtieġ, f'isem min iħaddem mal-imsieħba 
soċjali rilevanti fl-Istat Membru fejn iseħħ 
l-istazzjonament, skont il-leġiżlazzjoni u l-
prassi nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’ħafna Stati Membri fejn huwa meħtieġ li jkun innominat persuna ta’ kuntatt, ir-rwol ta’ 
persuna ta’ kuntatt bħal dan mhux biex “jinnegozja” mal-imsieħba soċjali tal-Istat Membru 
ospitanti, iżda biex jaħdem bħala punt ta’ kuntatt u sors ta’ informazzjoni (bħala 
rappreżentant). Jekk issir referenza biss għan-negozjati jkun hemm riskju li ssir interferenza 
mas-sistemi nazzjonali ta’ negozjar kollettiv. Għalhekk għandu jkun miktub espliċitament li r-
rwol tal-persuna ta’ kuntatt jista’ minflok jew ukoll jikkonsisti f’rappreżentanza.

Emenda 593
Thomas Händel

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) obbligu ta’ nomina ta’ persuna ta’ (d) obbligu ta’ nomina ta’rappreżentant 
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kuntatt biex jinnegozja, jekk ikun meħtieġ, 
f'isem min iħaddem mal-imsieħba soċjali 
rilevanti fl-Istat Membru fejn iseħħ l-
istazzjonament, skont il-leġiżlazzjoni u l-
prassi nazzjonali, matul il-perjodu li fih 
jiġu pprovduti s-servizzi.

legali jew awtorizzat li jassumi l-funzjoni 
tal-fornitur tas-servizz fl-Istat Membru 
ospitanti u li tista’ tintbagħat il-posta 
b’mod effettiv tal-impriża stazzjonata fuq 
id-dettalji tal-kuntatt tiegħu. Il-
funzjonijiet tar-rappreżentant jinkludu, 
jekk ikun meħtieġ, anke negozjati f'isem 
min iħaddem mal-imsieħba soċjali rilevanti 
fl-Istat Membru fejn iseħħ l-
istazzjonament, skont il-leġiżlazzjoni u l-
prassi nazzjonali, matul il-perjodu li fih 
jiġu pprovduti s-servizzi.

Or. de

Emenda 594
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis, Philippe Boulland, 
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) obbligu ta’ nomina ta’ persuna ta’ 
kuntatt biex jinnegozja, jekk ikun meħtieġ, 
f'isem min iħaddem mal-imsieħba soċjali 
rilevanti fl-Istat Membru fejn iseħħ l-
istazzjonament, skont il-leġislazzjoni u l-
prassi nazzjonali, matul il-perjodu li fih 
jiġu pprovduti s-servizzi.

(d) obbligu ta’ nomina ta’ persuna ta’ 
kuntatt li jista’ jkun ikkuntattjat mill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru 
u li hu awtorizzat biex jinnegozja, jekk 
ikun meħtieġ, f'isem min iħaddem mal-
imsieħba soċjali rilevanti fl-Istat Membru 
fejn iseħħ l-istazzjonament, skont il-
leġislazzjoni u l-prassi nazzjonali, matul il-
perjodu li fih jiġu pprovduti s-servizzi.

Or. en

Emenda 595
Danuta Jazłowiecka

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) obbligu ta’ nomina ta’ persuna ta’ 
kuntatt biex jinnegozja, jekk ikun 
meħtieġ, f'isem min iħaddem mal-
imsieħba soċjali rilevanti fl-Istat Membru 
fejn iseħħ l-istazzjonament, skont il-
leġiżlazzjoni u l-prassi nazzjonali, matul 
il-perjodu li fih jiġu pprovduti s-servizzi.

d) (Ma taffettwax il-verżjoni Ingliża.)

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Emenda lingwistika (tikkonċerna biss il-verżjoni Pollakka). Fil-verżjoni Pollakka hemm 
element importanti ħafna nieqes.

Emenda 596
Thomas Mann

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) L-Istati Membri jistgħu, 
f’kunsiderazzjoni tal-Artikolu 56 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, kif ukoll b’mod konformi mal-
liġijiet nazzjonali rispettivi, jipprovdu 
rekwiżiti amministrattivi u miżuri ta’ 
kontroll oħra.

Or. de

Emenda 597
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) rekwiżiti amministrattivi u miżuri ta’ 
kontroll oħra li mingħajrhom l-
awtoritajiet kompetenti ma jistgħux 
iwettqu l-kompiti superviżorji tagħhom 
b’mod effettiv. Dawn ir-rekwiżiti 
għandhom ikunu disponibbli għall-
pubbliku.

Or. en

Emenda 598
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) Kwalunkwe miżuri ta’ kontroll 
nazzjonali addizzjonali jew dokument 
imsemmi f’punt 1(b) jistgħu jkunu imposti 
biss jekk qabel ikun approvat mill-
Kummissjoni Ewropea u jkun limitat 
għall-għan li jivverifika jekk il-patti u 
kondizzjonijiet ta’ impjieg imsemmija fl-
Artikolu 3 tad-Direttiva 96/71/KE huma 
osservati.

Or. en

Emenda 599
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Róża Gräfin von Thun und 
Hohenstein, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Malcolm Harbour

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom jimponu l-
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ħtiġijiet amministrattivi u l-miżuri ta’ 
kontroll meħtieġa msemmija fil-paragrafu 
1 b’mod nondiskriminatorji, ġustifikat u 
proporzjonat.

Or. en

Emenda 600
Liisa Jaakonsaari, Sirpa Pietikäinen, Nils Torvalds

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Miżuri mmirati biex jiġġieldu l-
ekonomija griża, bħal obbligu biex ikun 
magħżul numru tat-taxxa individwali 
għall-impjegat.

Or. en

Emenda 601
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri jibqgħu liberi li 
jistabbilixxu r-rekwiżiti amministrattivi u 
l-miżuri ta' kontroll lil hinn mill-elementi 
speċifikati fil-punti b) u c) f'konformità 
mal-prinċipji tal-Unjoni ta' 
proporzjonalità u neċessità u bil-
kundizzjoni li l-impriżi li jipprovdu servizz 
jiġu infurmati dwar dan b’mod speċifiku, 
ċar u aċċessibbli;

Or. fr
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Emenda 602
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-proċeduri u l-formalitajiet marbuta mal-
istazzjonament tal-ħaddiema jistgħu 
jinħelsu faċilment mill-intrapriżi, mill-
bogħod u kemm jista’ jkun b’mezzi 
elettroniċi.

imħassar

Or. en

Emenda 603
Thomas Händel

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
proċeduri u l-formalitajiet marbuta mal-
istazzjonament tal-ħaddiema jistgħu
jinħelsu faċilment mill-intrapriżi, mill-
bogħod u kemm jista’ jkun b’mezzi 
elettroniċi.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
proċeduri u l-formalitajiet marbuta mal-
istazzjonament tal-ħaddiema jistgħu jiġu 
sodisfatti mill-intrapriżi, mill-bogħod u 
kemm jista’ jkun b’mezzi elettroniċi.

Or. de

Emenda 604
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l- 2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
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proċeduri u l-formalitajiet marbuta mal-
istazzjonament tal-ħaddiema jistgħu 
jinħelsu faċilment mill-intrapriżi, mill-
bogħod u kemm jista’ jkun b’mezzi 
elettroniċi.

proċeduri u l-formalitajiet marbuta mal-
istazzjonament tal-ħaddiema jistgħu 
jinħelsu mill-intrapriżi, mill-bogħod u 
kemm jista’ jkun b’mezzi elettroniċi.

Or. en

Emenda 605
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fi żmien tliet snin wara d-data 
msemmija fl-Artikolu 20, , għandu jiġi 
eżaminat mill-ġdid kemm hija meħtieġa u 
xierqa l-applikazzjoni tal-miżuri 
nazzjonali ta' kontroll fid-dawl tal-
esperjenzi mas-sistema għall-
kooperazzjoni u l-iskambji ta' 
informazzjoni, kif ukoll l-effikaċja 
tagħha, l-iżvilupp ta' dokumenti aktar 
uniformi u standardizzati, it-twaqqif ta’ 
prinċipji komuni jew ta’ standards għall-
ispezzjonijiet fil-qasam tal-
istazzjonamemnt tal-ħaddiema kif ukoll 
żviluppi teknoloġiċi, bil-ħsieb li jiġu 
proposti, fejn xieraq, xi emendi jew 
modifikazzjonijiet meħtieġa.

imħassar

Or. en

Emenda 606
Nadja Hirsch

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fi żmien tliet snin wara d-data 
msemmija fl-Artikolu 20, , għandu jiġi 
eżaminat mill-ġdid kemm hija meħtieġa u 
xierqa l-applikazzjoni tal-miżuri nazzjonali 
ta' kontroll fid-dawl tal-esperjenzi mas-
sistema għall-kooperazzjoni u l-iskambji ta' 
informazzjoni, kif ukoll l-effikaċja tagħha, 
l-iżvilupp ta' dokumenti aktar uniformi u 
standardizzati, it-twaqqif ta’ prinċipji 
komuni jew ta’ standards għall-
ispezzjonijiet fil-qasam tal-
istazzjonamemnt tal-ħaddiema kif ukoll 
żviluppi teknoloġiċi, bil-ħsieb li jiġu 
proposti, fejn xieraq, xi emendi jew 
modifikazzjonijiet meħtieġa.

3. Fi żmien tliet snin wara d-data 
msemmija fl-Artikolu 20, għandha tiġi 
eżaminata mill-ġdid l-effikaċja tal-miżuri 
nazzjonali ta' kontroll fid-dawl tal-
esperjenzi mas-sistema għall-
kooperazzjoni u l-iskambji ta' 
informazzjoni, kif ukoll l-effikaċja tagħha, 
l-iżvilupp ta' dokumenti aktar uniformi u 
standardizzati, it-twaqqif ta’ prinċipji 
komuni jew ta’ standards għall-
ispezzjonijiet fil-qasam tal-istazzjonament
tal-ħaddiema kif ukoll żviluppi teknoloġiċi, 
bil-ħsieb li jiġu proposti, fejn xieraq, xi 
emendi jew modifikazzjonijiet meħtieġa.

Or. de

Emenda 607
Thomas Händel

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fi żmien tliet snin wara d-data 
msemmija fl-Artikolu 20, , għandu jiġi 
eżaminat mill-ġdid kemm hija meħtieġa u 
xierqa l-applikazzjoni tal-miżuri
nazzjonali ta' kontroll fid-dawl tal-
esperjenzi mas-sistema għall-
kooperazzjoni u l-iskambji ta' 
informazzjoni, kif ukoll l-effikaċja tagħha,
l-iżvilupp ta' dokumenti aktar uniformi u 
standardizzati, it-twaqqif ta’ prinċipji 
komuni jew ta’ standards għall-
ispezzjonijiet fil-qasam tal-
istazzjonamemnt tal-ħaddiema kif ukoll 
żviluppi teknoloġiċi, bil-ħsieb li jiġu 
proposti, fejn xieraq, xi emendi jew 
modifikazzjonijiet meħtieġa.

3. Fi żmien tliet snin wara d-data 
msemmija fl-Artikolu 20, għandha tiġi 
eżaminata mill-ġdid l-effikaċja tas-sistemi
nazzjonali ta' kontroll fid-dawl tal-
esperjenzi mas-sistema għall-
kooperazzjoni u l-iskambji ta' 
informazzjoni, kif ukoll l-iżvilupp ta' 
dokumenti aktar uniformi u standardizzati, 
it-twaqqif ta’ prinċipji komuni jew ta’ 
standards għall-ispezzjonijiet fil-qasam tal-
istazzjonament tal-ħaddiema kif ukoll 
żviluppi teknoloġiċi, bil-ħsieb li jiġu 
proposti, fejn xieraq, xi emendi jew 
modifikazzjonijiet meħtieġa.
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Or. de

Emenda 608
Thomas Mann

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fi żmien tliet snin wara d-data 
msemmija fl-Artikolu 20, , għandu jiġi 
eżaminat mill-ġdid kemm hija meħtieġa u 
xierqa l-applikazzjoni tal-miżuri nazzjonali 
ta' kontroll fid-dawl tal-esperjenzi mas-
sistema għall-kooperazzjoni u l-iskambji ta' 
informazzjoni, kif ukoll l-effikaċja tagħha, 
l-iżvilupp ta' dokumenti aktar uniformi u 
standardizzati, it-twaqqif ta’ prinċipji 
komuni jew ta’ standards għall-
ispezzjonijiet fil-qasam tal-
istazzjonamemnt tal-ħaddiema kif ukoll 
żviluppi teknoloġiċi, bil-ħsieb li jiġu 
proposti, fejn xieraq, xi emendi jew 
modifikazzjonijiet meħtieġa.

3. Fi żmien tliet snin wara d-data 
msemmija fl-Artikolu 20, għandu jiġi 
eżaminat mill-ġdid kemm hija meħtieġa u 
xierqa l-applikazzjoni tal-miżuri nazzjonali 
ta' kontroll fid-dawl tal-esperjenzi mas-
sistema għall-kooperazzjoni u l-iskambji ta' 
informazzjoni, kif ukoll l-effikaċja tagħha, 
l-iżvilupp ta' dokumenti aktar uniformi u 
standardizzati, ir-rakkomandazzjoni ta’ 
prinċipji komuni jew ta’ standards għall-
ispezzjonijiet fil-qasam tal-istazzjonament
tal-ħaddiema kif ukoll żviluppi teknoloġiċi, 
bil-ħsieb li jkunu jistgħu jingħataw 
rakkomandazzjonijiet, fejn xieraq, lill-
Istati Membri, għal emendi jew 
modifikazzjonijiet.

Or. de

Emenda 609
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe 
Boulland

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fi żmien tliet snin wara d-data 
msemmija fl-Artikolu 20,  għandu jiġi 
eżaminat mill-ġdid kemm hija meħtieġa u 
xierqa l-applikazzjoni tal-miżuri nazzjonali 
ta' kontroll fid-dawl tal-esperjenzi mas-
sistema għall-kooperazzjoni u l-iskambji ta' 

3. Fi żmien tliet snin wara d-data 
msemmija fl-Artikolu 20, għandha tiġi 
eżaminata mill-ġdid l-applikazzjoni tal-
miżuri nazzjonali ta' kontroll mill-
Kummissjoni Ewropea fid-dawl tal-
esperjenzi mas-sistema għall-
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informazzjoni, kif ukoll l-effikaċja tagħha, 
l-iżvilupp ta' dokumenti aktar uniformi u 
standardizzati, it-twaqqif ta’ prinċipji 
komuni jew ta’ standards għall-
ispezzjonijiet fil-qasam tal-
istazzjonamemnt tal-ħaddiema kif ukoll 
żviluppi teknoloġiċi, bil-ħsieb li jiġu 
proposti, fejn xieraq, xi emendi jew 
modifikazzjonijiet meħtieġa.

kooperazzjoni u l-iskambji ta' 
informazzjoni, kif ukoll l-effikaċja tagħha, 
l-iżvilupp ta' dokumenti aktar uniformi u 
standardizzati, it-twaqqif ta’ prinċipji 
komuni jew ta’ standards għall-
ispezzjonijiet fil-qasam tal-
istazzjonamemnt tal-ħaddiema kif ukoll 
żviluppi teknoloġiċi, bil-ħsieb li tkun 
evalwata l-ħtieġa u l-vijabbiltà ta’ sistema 
ta’ notifika minn qabel diġitali fl-UE 
kollha u  li jiġu proposti, fejn xieraq, xi 
emendi jew modifikazzjonijiet meħtieġa.

Or. en

Emenda 610
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fi żmien tliet snin wara d-data 
msemmija fl-Artikolu 20, għandu jiġi 
eżaminat mill-ġdid kemm hija meħtieġa u 
xierqa l-applikazzjoni tal-miżuri nazzjonali 
ta' kontroll fid-dawl tal-esperjenzi mas-
sistema għall-kooperazzjoni u l-iskambji ta' 
informazzjoni, kif ukoll l-effikaċja tagħha, 
l-iżvilupp ta' dokumenti aktar uniformi u 
standardizzati, it-twaqqif ta’ prinċipji 
komuni jew ta’ standards għall-
ispezzjonijiet fil-qasam tal-
istazzjonamemnt tal-ħaddiema kif ukoll 
żviluppi teknoloġiċi, bil-ħsieb li jiġu 
proposti, fejn xieraq, xi emendi jew 
modifikazzjonijiet meħtieġa.

3. Fi żmien tliet snin wara d-data 
msemmija fl-Artikolu 20, għandha tiġi 
eżaminata mill-ġdid l-applikazzjoni tal-
miżuri nazzjonali ta' kontroll fid-dawl tal-
esperjenzi mas-sistema għall-
kooperazzjoni u l-iskambji ta' 
informazzjoni, kif ukoll l-effikaċja tagħha, 
l-iżvilupp ta' dokumenti aktar uniformi u 
standardizzati, it-twaqqif ta’ prinċipji 
komuni jew ta’ standards għall-
ispezzjonijiet fil-qasam tal-
istazzjonamemnt tal-ħaddiema kif ukoll 
żviluppi teknoloġiċi, bil-ħsieb li jiġu 
proposti, fejn xieraq, xi emendi jew 
modifikazzjonijiet meħtieġa.

Or. fr

Emenda 611
Jean-Luc Bennahmias
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Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fi żmien tliet snin wara d-data 
msemmija fl-Artikolu 20, għandu jiġi 
eżaminat mill-ġdid kemm hija meħtieġa u 
xierqa l-applikazzjoni tal-miżuri nazzjonali 
ta' kontroll fid-dawl tal-esperjenzi mas-
sistema għall-kooperazzjoni u l-iskambji ta' 
informazzjoni, kif ukoll l-effikaċja tagħha, 
l-iżvilupp ta' dokumenti aktar uniformi u 
standardizzati, it-twaqqif ta’ prinċipji 
komuni jew ta’ standards għall-
ispezzjonijiet fil-qasam tal-
istazzjonamemnt tal-ħaddiema kif ukoll
żviluppi teknoloġiċi, bil-ħsieb li jiġu 
proposti, fejn xieraq, xi emendi jew 
modifikazzjonijiet meħtieġa.

3. Fi żmien tliet snin wara d-data 
msemmija fl-Artikolu 20, għandha tiġi 
eżaminata mill-ġdid l-applikazzjoni tal-
miżuri nazzjonali ta' kontroll fid-dawl tal-
esperjenzi mas-sistema għall-
kooperazzjoni u l-iskambji ta' 
informazzjoni, kif ukoll l-effikaċja tagħha, 
l-iżvilupp ta' dokumenti aktar uniformi u 
standardizzati, it-twaqqif ta’ prinċipji 
komuni jew ta’ standards għall-
ispezzjonijiet fil-qasam tal-
istazzjonamemnt tal-ħaddiema kif ukoll 
żviluppi teknoloġiċi, bil-ħsieb li jiġu 
proposti, fejn xieraq, xi emendi jew 
modifikazzjonijiet meħtieġa.

Or. fr

Emenda 612
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fi żmien tliet snin wara d-data 
msemmija fl-Artikolu 20, , għandu jiġi 
eżaminat mill-ġdid kemm hija meħtieġa u 
xierqa l-applikazzjoni tal-miżuri nazzjonali 
ta' kontroll fid-dawl tal-esperjenzi mas-
sistema għall-kooperazzjoni u l-iskambji ta' 
informazzjoni, kif ukoll l-effikaċja tagħha, 
l-iżvilupp ta' dokumenti aktar uniformi u 
standardizzati, it-twaqqif ta’ prinċipji 
komuni jew ta’ standards għall-
ispezzjonijiet fil-qasam tal-
istazzjonamemnt tal-ħaddiema kif ukoll 
żviluppi teknoloġiċi, bil-ħsieb li jiġu 
proposti, fejn xieraq, xi emendi jew 

3. Fi żmien tliet snin wara d-data 
msemmija fl-Artikolu 20, , għandu jiġi 
eżaminat mill-ġdid kemm hija effettiva u 
xierqa l-applikazzjoni tal-miżuri nazzjonali 
ta' kontroll fid-dawl tal-esperjenzi mas-
sistema għall-kooperazzjoni u l-iskambji ta' 
informazzjoni, kif ukoll l-effikaċja tagħha, 
l-iżvilupp ta' dokumenti aktar uniformi u 
standardizzati, it-twaqqif ta’ prinċipji 
komuni jew ta’ standards għall-
ispezzjonijiet fil-qasam tal-
istazzjonamemnt tal-ħaddiema kif ukoll 
żviluppi teknoloġiċi, bil-ħsieb li jiġu 
proposti, fejn xieraq, xi emendi jew 
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modifikazzjonijiet meħtieġa. modifikazzjonijiet meħtieġa.

Or. en

Emenda 613
Nadja Hirsch

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Matul il-perjodu ta' stazzjonament ta' 
ħaddiem l-ispezzjoni tal-kundizzjonijiet 
tax-xogħol jaqgħu fir-responsabbiltà tal-
awtoritajiet jew il-korp responsabbli tal-
Istat Membru ospitanti. Dawn jistgħu 
jagħmlu verifiki u kontrolli fattwali fuq 
inizjattiva tagħhom stess, fejn f’dan ir-
rigward ir-riżultati tal-kontrolli preċedenti 
mhumiex rilevanti;

Or. de

Emenda 614
Thomas Händel

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Matul il-perjodu ta' stazzjonament ta' 
ħaddiem l-ispezzjoni tal-kundizzjonijiet 
tax-xogħol jaqgħu fir-responsabbiltà tal-
awtoritajiet jew il-korp responsabbli tal-
Istat Membru ospitanti. Dawn jistgħu 
jwettqu verifiki u kontrolli fattwali fuq 
inizjattiva tagħhom stess.

Or. de
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Emenda 615
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche 
Berès

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istat Membru ta’ stabbiliment u l-
Istat Membru li jsirlu l-istazzjonament it-
tnejn għandhom il-kompetenza li 
jiċċekkja ir-regolarità tar-relazzjonijiet 
tax-xogħol u l-kundizzjonijiet tax-xogħol. 
F’każijiet ta’ interpretazzjonijiet 
konfliġġenti l-liġi tal-Istat Membru li 
jsirlu l-istazzjonament jipprevali.

Or. en

Emenda 616
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, 
Richard Falbr, Françoise Castex, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Matul il-perjodu ta’ stazzjonament ta’ 
ħaddiem, l-ispezzjoni tal-kundizzjonijiet 
tax-xogħol għandhom ikunu r-
responsabbiltà tal-awtoritajiet jew korp 
kompetenti tal-Istat Membru li jsirlu l-
istazzjonament. Huma jistgħu jwettqu 
verifiki u kontrolli ta’ fatti fuq l-inizjattiva 
tagħhom stess u mhumiex marbuta ma l-
ebda riżultat ta’ verifiki u kontrolli 
mwettqa mill-Istat Membru tal-
istabbiliment.

Or. en
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Emenda 617
Thomas Mann

Proposta għal direttiva
Artikolu 9a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9a
Għall-implimentazzjoni sostenibbli ta’ 
miżuri ta' kontroll nazzjonali huwa 
meħtieġ li fornitur ta’ servizzi li hu 
stabbilit fi Stat Membru ieħor jinnomina 
riċevitur awtorizzat fil-każ tal-istazzjonar 
tal-ħaddiema fil-pajjiż tad-destinazzjoni. 
Notifiki jew dokumenti uffiċjali b’effett 
legali għandhom jintbagħtu lir-riċevitur 
awtorizzat f’isem il-fornitur tas-servizzi 
stabbilit fi Stat Membru ieħor.

Or. de


