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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Din il-proposta għal direttiva qed issir fil-kuntest tal-objettiv tal-Unjoni Ewropea li 
tistabbilixxi politika globali fil-qasam tal-immigrazzjoni, u din hija proposta qafas għaċ-
ċittadini ta' pajjiżi terzi b'għan doppju:

a) il-ħolqien ta' proċedura ta' applikazzjoni waħda għal permess ta' residenza u ta' xogħol fi 
Stat Membru;

b) l-għoti ta' għadd uniformi ta' drittijiet minimi lill-ħaddiema minn pajjiżi terzi li jgħixu 
legalment fl-Unjoni Ewropea, fuq il-bażi tat-trattament ugwali bħall-ħaddiema ċittadini tal-
Istati Membri.

Din il-proposta diġà sar dibattitu dwarha fil-Kunsill u kienet is-suġġett ta' riżoluzzjoni tal-
Parlament Ewropew (rapport Gaubert-Jeleva tal-20 ta' Novembru 2008) adottat fuq il-bażi tal-
proċedura ta' konsultazzjoni, bi qbil mat-Trattat preċedenti dwar l-Unjoni Ewropea (TKE). Il-
proċedura leġiżlattiva l-ġdida (proċedura leġiżlattiva ordinarja) applikabbli għal dil-proposta 
skont it-Trattat il-ġdid dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (Trattat FUE) tiġġustifika t-
tfassil ta' riżoluzzjoni ġdida tal-Parlament Ewropew. 

Ir-rapporteur jixtieq jenfasizza li dan ir-rapport għandu jkun limitat għall-kwistjonijiet li 
jaqgħu taħt ir-responsabbiltà esklużiva tal-Kumitat għall-Impjieg u l-Affarijiet Soċjali 
(EMPL), jiġifieri l-premessi 9, 12, 15 u 16, l-Artikolu 2b, l-Artikolu 3 (2b), l-Artikolu 12 
(ħlief il-frażi introduttorja tal-ewwel paragrafu) u l-Artikolu 13, ħlief jekk ir-rapporteur jew 
membru ieħor ta' dan il-Kumitat jiddeċiedu li jressqu emendi lill-Kumitat għal-Libertajiet 
Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (LIBE) dwar aspetti ta' din il-proposta li ma jaqgħux taħt ir-
responsabbiltà esklużiva tal-Kumitat EMPL.

Din il-proposta tagħmel parti minn pakkett ta' inizjattivi leġiżlattivi li l-Kummissjoni ħabbret 
fl-2007. Id-dokument li jikkonċernana għandu jkun id-Direttiva qafas u standards minimu 
applikabbli għad-direttivi iktar speċifiċi fil-qasam tal-immigrazzjoni li jinsabu f'dan il-pakkett 
(sanzjonijiet kontra min iħaddem ħaddiema illegali; ħaddiema bi kwalifiki għolja; ħaddiema 
staġjonali; apprendisti mħallsa u persuni trasferiti temporanjament mill-kumpanija tagħhom).

Kien ikun loġiku li d-dibattitu dwar dan il-pakkett jibda bil-proposta qafas, u li abbażi tal-
ftehim milħuq dwar din il-proposta, wieħed jiddibatti mbagħad proposti speċifiċi. 
Sfortunatament, dan ma kienx il-każ, u l-Unjoni diġà adottat id-direttivi dwar is-sanzjonijiet 
kontra min iħaddem (Direttiva 2009/52/KE) u dwar il-ħaddiema bi kwalifiki għolja (Direttiva 
2009/50/KE). In-non-rispett ta' dan l-ordni loġiku jobbligana naħdmu abbażi tal-fatti li 
għandna quddiemna: b'hekk, filwaqt li nanalizzaw id-drittijiet applikabbli għall-ħaddiema 
minn pajjiżi terzi li dwarhom hija din il-proposta, jeħtieġ li naraw liema huma d-drittijiet li 
diġà ngħataw lill-ħaddiema bi kwalifiki għolja sabiex jiġu evitati l-kontradizzjonijiet u biex 
jintlaħaq minimu ta' koerenza u ta' omoġeneità bejn iż-żewġ testi.  B'dan l-għan, għandhom 
jitqiesu d-drittijiet li l-Unjoni Ewropea diġà tagħti lill-ħaddiema li ilhom residenti (Direttiva 
2003/109/KE), liċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi ammessi għal skopijiet ta' studju, ta' skambju ta' 
studenti, ta' taħriġ mhux imħallas jew ta' volontarjat (Direttiva 2004/114/KE), jew liċ-ċittadini 
ta' pajjiżi terzi ammessi għall-finijiet ta' riċerka xjentifika (Direttiva 2005/71/KE). 
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Il-problema ewlenija ta' din il-proposta għal direttiva hija li n-natura orizzontali u r-regola 
qafas li kienu tħabbrulna ġew kompromessi bl-esklużjonijiet mill-kamp ta' applikazzjoni u 
bid-derogi relatati mad-drittijiet ta' ċerti gruppi speċifiċi. Ir-rapporteur għal opinjoni jqis li din 
il-kwistjoni tipperikola l-objettiv fundamentali ta' din id-direttiva li huwa li tiġi stabbilita 
garanzija ta' trattament ugwali, fl-oqsma soċjoekonomiċi u tax-xogħol, tal-ħaddiema kollha 
minn pajjiżi terzi li jaħdmu legalment fl-Unjoni, meta mqabbla maċ-ċittadini Komunitarji. 
Din l-ugwaljanza hija meħtieġa għal raġunijiet elementari ta' ġustizzja soċjali u ta' ġustizzja, u 
bħala rikonoxximent tal-kontribut li l-migranti jagħtu lill-ekonomija tal-Unjoni, permezz tax-
xogħol tagħhom kif ukoll permezz tat-taxxi u tal-miżati soċjali li jħallsu. Bl-istess mod, dan 
se jikkontribwixxi biex tonqos il-kompetizzjoni żleali, biex il-prattika tal-ħidma illegali ssir 
iżjed diffiċli u biex il-ħaddiema minn pajjiżi terzi ma jisfawx vittmi ta' sfruttament u ta' 
esklużjoni soċjali. It-twaqqif ta' għadd minimu ta' drittijiet huwa importanti biex ikun hemm 
regoli omoġenji madwar l-Unjoni f'dak li jikkonċerna l-ħaddiema illegali minn pajjiżi terzi, 
indipendentement mill-Istat Membru li jkunu jgħixu fih. It-twaqqif ta' dawn id-drittijiet għall-
migranti legali kollha, mingħajr esklużjoni u b'minimu ta' derogi, huwa indispensabbli biex 
jitwettqu l-impenji tagħna dwar l-integrazzjoni u r-rispett għall-ħaddiema legali fi ħdan l-
Unjoni, billi b'hekk jiġu rikonoxxuti d-dinjità u l-kontribut tagħhom għall-iżvilupp ekonomiku 
u soċjali tal-Unjoni. Sabiex tittejjeb in-natura orizzontali ta' din id-direttiva u biex tkun punt 
ta' riferiment u qafas għad-direttivi futuri relatati ma' gruppi speċifiċi, jeħtieġ li jiġi ppreċiżat 
li l-ebda grupp speċifiku, u b'mod partikolari dak tal-ħaddiema staġjonali, m'għandu jkun 
eskluż mill-kamp ta' applikazzjoni tagħha, kuntrarjament għal dak li qed tipprevedi l-
Kummissjoni. Id-direttivi speċifiċi għandhom jikkonkretizzaw il-kundizzjonijiet ta' aċċess 
għall-Unjoni u eventwalment id-drittijiet speċifiċi, iżda mingħajr ma jxekklu lill-migranti 
legali milli jkunu koperti mill-objettivi ta' trattament ġust, imparzjali u ugwali mfittex mid-
direttiva qafas.

Ir-rapporteur għal opinjoni jqis li anqas mhuwa ġust li fil-proposta tal-Kummissjoni, aspetti 
essenzjali tal-protezzjoni jitħallew f'idejn l-Istati Membri. Jidher ċar li s-sitwazzjoni tas-swieq 
tax-xogħol u l-bżonnijiet ta' forza tax-xogħol barranija, kif ukoll il-kwalifiki meħtieġa għal 
din il-forza tax-xogħol, ivarjaw minn Stat Membru għall-ieħor. Madankollu, f'ambjent 
daqshekk eteroġenju, huwa utli u neċessarju li jkun hemm standard minimu komuni iċken li 
jippermetti li nimxu lejn politika Ewropea komuni, koerenti u ġusta fil-qasam tal-migrazzjoni, 
b'kontribut effikaċi għall-integrazzjoni soċjali u professjonali tal-migranti.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill- Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, 
il-Ġustizzja u l-Intern, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpa l-emendi li ġejjin fir-
rapport tiegħu:
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Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Fin-nuqqas ta’ leġiżlazzjoni orizzontali 
Komunitarja, id-drittijiet taċ-ċittadini ta’ 
pajjiżi terzi jvarjaw, skond l-Istat Membru 
li jaħdmu fih u skond in-nazzjonalità 
tagħhom. M’għandhomx l-istess drittijiet 
bħaċ-ċittadini ta’ l-Istat Membru, jew iċ-
ċittadini l-oħra ta’ l-UE. Bil-għan li jkun 
hemm aktar żvilupp ta’ politika ta’ l-
immigrazzjoni koerenti, biex titnaqqas il-
lakuna tad-drittijiet bejn iċ-ċittadini ta’ l-
UE u ċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jaħdmu 
legalment u biex jiġi kkumplementat l-
acquis eżistenti dwar l-immigrazzjoni, 
għandha tiġi stabbilita ġabra ta’ drittijiet 
partikolarment billi jiġu speċifikati l-oqsma 
tal-politika fejn it-trattament ugwali maċ-
ċittadini huwa pprovdut għall-ħaddiema ta' 
pajjiżi terzi ammessi legalment fi Stat 
Membru iżda li għadhom mhumiex 
residenti fit-tul. Tali dispożizzjonijiet huma 
intiżi biex jistabbilixxu kondizzjonijiet 
ugwali fl-UE, biex jiġi rikonoxxut li dawn 
iċ-ċittadini ta' pajjiżi terżi li jaħdmu 
legalment fi Stat Membru jikkontribwixxu 
għall-ekonomija Ewropea permezz tax-
xogħol tagħhom u l-ħlas tat-taxxa u biex 
iservu bħala salvagwardja biex titnaqqas il-
kompetizzjoni inġusta bejn iċ-ċittadini ta' l-
UE u ċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi li tirriżulta 
fi sfruttar possibbli ta' dawn ta' l-aħħar.

(9) Fin-nuqqas ta’ leġiżlazzjoni orizzontali 
tal-Unjoni, id-drittijiet taċ-ċittadini ta’ 
pajjiżi terzi jvarjaw, skond l-Istat Membru 
li jaħdmu fih u skond in-nazzjonalità 
tagħhom. M’għandhomx l-istess drittijiet 
bħaċ-ċittadini ta’ l-Istat Membru, jew iċ-
ċittadini l-oħra tal-UE. Bil-għan li jkun
hemm aktar żvilupp ta’ politika ta’ l-
immigrazzjoni koerenti, biex titnaqqas il-
lakuna tad-drittijiet bejn iċ-ċittadini ta’ l-
UE u ċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jaħdmu 
legalment u biex jiġi kkumplementat l-
acquis eżistenti dwar l-immigrazzjoni, 
għandha tiġi stabbilita ġabra ta’ drittijiet 
soċjoekonomiċi u fil-qasam tad-dritt 
għax-xogħol partikolarment billi jiġu 
speċifikati l-oqsma tal-politika fejn it-
trattament ugwali maċ-ċittadini huwa 
pprovdut għall-ħaddiema ta' pajjiżi terzi 
ammessi legalment fi Stat Membru iżda li 
għadhom mhumiex residenti fit-tul. Tali 
dispożizzjonijiet huma intiżi biex
jistipulaw livell minimu ta' ugwaljanza fl-
Unjoni Ewropea, biex jiġi rikonoxxut li 
dawn iċ-ċittadini ta' pajjiżi terżi li jaħdmu 
legalment fi Stat Membru jikkontribwixxu 
għall-ekonomija Ewropea permezz tax-
xogħol tagħhom u l-ħlas tat-taxxa u biex 
iservu bħala salvagwardja biex titnaqqas il-
kompetizzjoni inġusta bejn iċ-ċittadini ta' l-
UE u ċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi li tirriżulta 
fi sfruttar possibbli ta' dawn ta' l-aħħar. 

Or. fr
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Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Iċ-ċittadini ta’ pajjiżi terżi koperti 
mid-Direttiva 96/71/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ 
Diċembru 1996 dwar l-impjieg ta' 
ħaddiema fil-qafas ta' prestazzjoni ta' 
servizzi sakemm ikunu ssekondati fi Stat 
Membru, u ċittadini ta’ pajjiżi terzi li 
jidħlu fi Stat Membru taħt impenji li 
jinsabu fi ftehim internazzjonali li 
jiffaċilita d-dħul u r-residenza temporanja 
ta’ persuni naturali minn ċerti kategoriji 
ta’ negozju u relatati ma’ l-investiment 
ma jistgħux jiġu koperti minn din id-
Direttiva peress li mhumiex ikkunsidrati 
bħala parti mis-suq tax-xogħol ta’ dak l-
Istat Membru.

imħassar

Or. fr

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Iċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jaħdmu 
fit-territorju ta’ Stat Membru għandhom 
igawdu minn trattament ugwali fir-rigward 
tas-sigurtà soċjali. il-fergħat tas-sigurtà 
soċjali, kif definiti fir-Regolament tal-
Kunsill (KEE) Nru 1408/1971 ta’ l-14 ta’ 
Ġunju 971 dwar l-applikazzjoni ta' l-
iskemi tas-siġurtà soċjali għall-persuni 
impjegati, il-persuni li jaħdmu għal 
rashom u l-familja tagħhom li jiċċaqilqu 
ġewwa l-Komunità. Ir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 859/2003 ta’ l-14 ta’ 
Mejju 2003 li jestendi d-dispożizzjonijiet 

(16) Iċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jaħdmu 
fit-territorju ta’ Stat Membru għandhom 
igawdu minn trattament ugwali fir-rigward 
tas-sigurtà soċjali. il-fergħat tas-sigurtà 
soċjali, kif definiti fir-Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) 
Nru 883/2004 tad-29 t'April 2004 dwar il-
koordinazzjoni tas-sistemi ta' sigurtà 
soċjali. Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 859/2003 ta’ l-14 ta’ Mejju 2003 li 
jestendi d-dispożizzjonijiet tar-Regolament 
(KEE) 1408/71 u r-Regolament (KEE) Nru 
574/72 għal ċittadini ta’ pajjiżi terzi li 
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tar-Regolament (KEE) 1408/71 u r-
Regolament (KEE) Nru 574/72 għal 
ċittadini ta’ pajjiżi terzi li mhumiex diġà 
koperti b’dawk id-dispożizzjonijiet 
unikament minħabba ċ-ċittadinanza 
tagħhom jestendi d-dispożizzjonijiet tar-
Regolament (KEE) Nru 1408/1971 għaċ-
ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jaħdmu 
legalment fl-Unjoni Ewropea u li jkunu 
f’sitwazzjoni transkonfinali. Id-
dispożizzjonijiet dwar it-trattament ugwali 
rigward il-benefiċċji tas-sigurtà soċjali 
f’din il-proposta japplikaw ukoll għall-
persuni li jaslu fi Stat Membru direttament 
minn pajjiż terz. Madankollu, din id-
Direttiva m’għandhiex tagħti aktar drittijiet 
minn dawk diġà pprovduti fil-leġiżlazzjoni
Komunitarja eżistenti fil-qasam tas-sigurtà 
soċjali għaċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li 
jkollhom elementi transkonfinali bejn l-
Istati Membri.

mhumiex diġà koperti b’dawk id-
dispożizzjonijiet unikament minħabba ċ-
ċittadinanza tagħhom jestendi d-
dispożizzjonijiet tar-Regolament (KEE) 
Nru 1408/1971 għaċ-ċittadini ta’ pajjiżi 
terzi li jaħdmu legalment fl-Unjoni 
Ewropea u li jkunu f’sitwazzjoni li taqa' 
taħt iżjed minn Stat Membru wieħed. Id-
dispożizzjonijiet ta' din il-proposta dwar 
it-trattament ugwali rigward il-benefiċċji 
tas-sigurtà soċjali japplikaw ukoll 
direttament għall-persuni li jidħlu fi Stat 
Membru direttament minn pajjiż terz, 
sakemm il-persuna ikkonċernata tkun 
tgħix legalment f'dan l-Istat Membru u li 
tkun tissodisfa l-kundizzjonijiet ta' 
eliġibbiltà għall-benefiċċji tas-sigurtà 
soċjali kkonċernati previsti fil-
leġiżlazzjoni nazzjonali. Madankollu, din 
id-Direttiva m’għandhiex tagħti aktar 
drittijiet minn dawk li diġà tagħti l-
leġiżlazzjoni Komunitarja eżistenti fil-
qasam tas-sigurtà soċjali għaċ-ċittadini ta’ 
pajjiżi terzi li jkollhom elementi 
transkonfinali bejn l-Istati Membri. Barra 
minn hekk, din id-direttiva m'għandhiex 
tagħti drittijiet għal sitwazzjonijiet li ma 
jidħlux fil-kamp ta' applikazzjoni tal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni, bħal pereżempju 
fil-każ ta' membri tal-familja li jgħixu 
f'pajjiż terz.

Or. fr

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) ikunu koperti mid-Direttiva 96/71/KE 
sakemm ikunu ssekondati;

imħassar

Or. fr
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Emenda 5

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 - paragrafu 1 - punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) il-kondizzjonijiet tax-xogħol, inkluż il-
ħlas u t-tkeċċija kif ukoll is-saħħa u s-
sigurtà fuq il-post tax-xogħol;

a) il-kondizzjonijiet tax-xogħol, inkluż il-
ħlas, il-liv, il-ħinijiet tax-xogħol u t-
tkeċċija kif ukoll is-saħħa u s-sigurtà fuq il-
post tax-xogħol; 

Or. fr

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali; c) l-edukazzjoni fis-sens il-wiesa' tat-
terminu u t-taħriġ vokazzjonali, inkluż l-
aċċess għall-boroż tal-istudji;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Parlament Ewropew kien ippreżenta emenda simili għall-proposta tal-2001 fir-rigward 
tad-dħul fit-territorju u r-residenza ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi.

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) il-fergħat tas-sigurtà soċjali, kif definiti 
fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 
1408/1971 ta’ l-14 ta’ Ġunju 971 dwar l-
applikazzjoni ta' l-iskemi tas-siġurtà 
soċjali għall-persuni impjegati, il-persuni 
li jaħdmu għal rashom u l-familja 

e) id-dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjonijiet 
nazzjonali relatati mal-fergħat tas-sigurtà 
soċjali, kif definiti fir-Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) 
Nru 883/2004 tad-29 t'April 2004 dwar il-
koordinazzjoni tas-sistemi ta' sigurtà 
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tagħhom li jiċċaqilqu ġewwa l-Komunità.
Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
859/2003 li jestendi d-dispożizzjonijiet tar-
Regolament (KEE) 1408/71 u r-
Regolament (KEE) Nru 574/72 li 
jimplimentahom għal ċittadini ta’ pajjiżi 
terzi li mhumiex diġà koperti b’dawk id-
dispożizzjonijiet minħabba ċ-ċittadinanza 
tagħhom biss għandu japplika b'dan il-
mod;

soċjali. Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 859/2003 li jestendi d-dispożizzjonijiet 
tar-Regolament (KEE) 1408/71 u r-
Regolament (KEE) Nru 574/72 li 
jimplimentahom għal ċittadini ta’ pajjiżi
terzi li mhumiex diġà koperti b’dawk id-
dispożizzjonijiet minħabba ċ-ċittadinanza 
tagħhom biss għandu japplika b'dan il-
mod;

Or. fr

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt g 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

g) il-benefiċċji tat-taxxa; g) il-benefiċċji tat-taxxa, kemm-il darba l-
ħaddiem ikun meqjus bħala residenti 
għall-finijiet tat-taxxa fl-Istat Membru 
kkonċernat; 

Or. fr

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Artikoku 12 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

h) l-aċċess għall-prodotti u s-servizzi u l-
forniment tal-prodotti u s-servizzi 
disponibbli għall-pubbliku inkluż il-
proċeduri biex tinkiseb akkomodazzjoni u 
l-assistenza li jistgħu jagħtu l-uffiċċji ta’ l-
impjieg.

h) l-aċċess għall-prodotti u s-servizzi u l-
forniment tal-prodotti u s-servizzi 
disponibbli għall-pubbliku inkluż il-
proċeduri biex tinkiseb akkomodazzjoni u 
l-assistenza u s-servizzi ta' konsulenza li 
jistgħu jagħtu l-uffiċċji tal-impjieg.

Or. fr
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Emenda 10

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) billi jillimitaw id-drittijiet mogħtija taħt 
il-paragrafi 1(c) rigward għotjiet għall-
istudju;

imħassar

Or. en

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) billi jillimitaw id-drittijiet mogħtija taħt 
il-paragrafi 1(h) rigward l-akkomodazzjoni 
pubblika għal każijiet fejn iċ-ċittadin minn 
pajjiż terz ikun ilu jgħix jew li jkollu d-dritt 
li jgħix fit-territorju għal mill-inqas tliet 
snin;

c) billi jimponu restrizzjonijiet għall-
applikazzjoni sħiħa tad-drittijiet mogħtija 
taħt il-paragrafi 1(h) rigward l-
akkomodazzjoni pubblika għal każijiet fejn 
iċ-ċittadin minn pajjiż terz ikun ilu jgħix 
jew li jkollu d-dritt li jgħix fit-territorju 
għal perjodu massimu ta' tliet snin;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Emenda teknika, għaliex mill-inqas fl-Ispanjol, it-test tal-Kummissjoni kien jgħid l-oppost 
minn dak li kellu loġikament jingħad: li d-dritt għandu jkun ristrett għal dawk li għandhom 
permezz ta' residenza qasira.

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 - paragrafu 2 - punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) billi jillimitaw id-drittijiet mogtħija taħt imħassar
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il-paragrafi (a), (b) u (g) għal dawk il-
ħaddiema ta’ pajjiżi terzi li jkollhom 
impjieg;

Or. fr

Ġustifikazzjoni
Ir-restrizzjonijiet relatati mal-ugwaljanza tal-kundizzjonijiet tax-xogħol u mal-libertà tal-
assoċjazzjoni huma ferm kuntestabbli, peress li jipperikolaw l-eżerċitar tad-drittijiet 
fundamentali. Dan iqajjem bosta mistoqsijiet dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema meta huma 
japplikaw għal impjieg u jkun qed jiġu reklutati, jew dwar il-protezzjoni tagħhom matul 
kunflitt relatat ma' tkeċċija. 

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 - paragrafu 2 - punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) billi jillimitaw id-drittijiet mogħtija taħt 
il-paragrafu 1(e) għall-ħaddiema ta’ 
pajjiżi terzi li jkollhom impjieg ħlief għall-
benefiċċji tal-qgħad;

imħassar

Or. fr

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 - paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li 
kwalunkwe ksur tad-drittijiet imniżżla 
f'din id-Direttiva jintlaqa' minn pieni 
effettivi, proporzjonati u disważivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Għandu jkun hemm miżuri effikaċi f'każ ta' ksur tal-prinċipju tat-trattament ugwali, 
pereżempju biex jittieħdu minn min iħaddem.
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Emenda 15

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) Din id-direttiva tapplika mingħajr 
preġudizzju għad-drittijiet u l-prinċipji li 
jinsabu fil-Karta soċjali Ewropea tat-18 
t'Ottubru 1961 u fil-Konvenzjoni Ewropea 
dwar l-istatus ġuridiku tal-ħaddiem 
migranti tal-24 ta' Novembru 1977.

Or. en


