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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-globalizzazzjoni qed tbiddel id-dinja b'pass mgħaġġel. Hemm ukoll il-ħtieġa għall-Unjoni 
Ewropea li tadatta għar-realtà l-ġdida ta' dinja globalizzata u ekonomiji interkonnessi u li 
tadatta l-liġijiet u r-regoli tagħha wkoll. Mobilità temporanja ta' ħaddiema b'ħiliet kbar hija 
element essenzjali għall-mudell kummerċjali attwali u partikolarment kumpaniji 
multinazzjonali li qed jiddependu dejjem iktar fuq speċjalisti li jkunu kapaċi jaħdmu bi 
proġetti differenti madwar id-dinja, spiss bi preavviż qasir. Din hija r-raġuni għaliex ir-
rapporteur jaqbel b'mod ġenerali mal-objettiv li jitwaqqaf sett uniformi ta' regoli u ''cutting 
tape'' għar-regoli tal-Ħaddiema soġġetti għal Trasferimenti Intra-Ażjendali li jidħlu fl-Unjoni 
Ewropea. 

Id-dħul u l-mobilità tal-Ħaddiema soġġetti għal Trasferimenti Intra-Ażjendali s'issa kienu fost 
il-kompetenzi tal-Istati Membri individwali u din id-Direttiva se ġġib magħha tibdil f'din is-
sitwazzjoni. Wieħed jittama li s-sitwazzjoni l-ġdida se ġġib magħha valur miżjud għall-
partijiet kollha kkonċernati. Ir-regoli l-ġodda għandhom ikunu uniformi u trasparenti u 
m'għandhomx jippermettu opt-outs jew mezzi kif il-kumpaniji u l-Istati Membri jduru 
magħhom. 

Id-dispożizzjonijiet tal-Kummissjoni għall-qtugħ fil-burokrazija għall-kumpaniji għandhom 
jintlaqgħu tajjeb. Huwa essenzjali li jkun hemm 'one stop shop' għall-kumpaniji, billi dan 
iwassal għal proċedura ta' applikazzjoni inqas burokratika u iktar effiċjenti. Bħala prinċipju, 
m'għandhomx ikunu meħtieġa testijiet tas-suq tax-xogħol. 

Il-kriterji u d-definizzjonijiet tal-proposta tal-Kummissjoni għandhom jittejbu u jsiru iktar 
preċiżi. Id-definizzjonijiet tal-maniġers u tal-ispeċjalisti għandhom jittejbu peress li dan 
jagħmilhom iktar protetti legalment u jevita l-ambigwità. Ir-rapporteur jidhirlu li d-
definizzjonijiet kodifikati fid-Direttiva Blue Card huma utli f'dan ir-rigward. Filwaqt li d-
detenturi tal-Blue Card mhumiex Ħaddiema soġġetti għal Trasferimenti Intra-Ażjendali, iżda 
huma individwi b'edukazzjoni għolja u speċjalizzata li japplikaw għal blue card, huma 
għandhom l-istess profil fir-rigward tal-livell ta' kwalifiki tagħhom u l-esperjenza 
professjonali. 

Ir-rapporteur ma jaqbilx mal-Kummissjoni dwar liema regoli għandhom jiġu applikati għal 
Ħaddiema soġġetti għal Trasferimenti Intra-Ażjendali. Ir-riferiment għat-Trasferiment tad-
Direttiva dwar il-Ħaddiema maħsuba mill-Kummissjoni ma jidhirx bħala adegwat f'din id-
Direttiva għal bosta raġunijiet. Ġie innutat li mhuwiex ċar jekk u sa liema punt it-
Trasferiment tad-Direttiva dwar il-Ħaddiema japplikax għal ċittadini ta' pajjiżi terzi. Barra 
minn hekk, peress li d-Direttiva dwar il-Kollokazzjoni qed tiġi riveduta, wieħed jista' 
jiddubita x'sens jagħmel li wieħed jirreferi għal biċċa leġiżlazzjoni li m'għadhiex isservi l-
iskop oriġinali tagħha. Id-Direttiva qed tiġi riveduta u ma nafux kif se jkun it-test finali. Fl-
aħħarnett, l-objettiv tad-Direttiva dwar il-Kollokazzjoni huwa differenti minn dak tad-
Direttiva ICT. Filwaqt li l-kollokazzjoni tal-ħaddiema għandu l-għan li jiżgura l-moviment 
liberu tas-servizzi, l-objettiv tad-Direttiva ICT huwa li tiżgura l-moviment liberu tal-
ħaddiema. 
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It-Trattati tal-Unjoni Ewropea kif ukoll il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali t-tnejn li huma 
jiddikjaraw li ċittadin ta' pajjiż terz għandu jiġi trattat b'mod ekwu bħaċ-ċittadini tal-Unjoni. 
Din id-Direttiva għandha tgħid b'mod ċar li t-trattament indaqs bħall-ħaddiema lokali 
jikkostitwixxi prinċipju. Li wieħed isegwi dan il-prinċipju tkun l-eħfef soluzzjoni, kemm 
għall-Istati Membri kif ukoll għall-kumpaniji, li jkunu jafu bl-eżatt x'regoli għandhom jiġu 
applikati. 

Il-Kummissjoni tgħid, fil-proposta tagħha, li għall-Ħaddiema soġġetti għal Trasferimenti 
Intra-Ażjendali għandhom jiġu applikati ftehimiet kollettivi applikabbli universalment. Dan 
huwa punt tajjeb minn fejn wieħed jibda iżda mhuwiex biżżejjed peress li dawn il-ftehimiet 
ma jkoprux is-setturi kollha fl-Unjoni Ewropea. Sabiex jimtela' dan in-nuqqas, il-livelli kollha 
ta' ftehimiet kollettivi, inklużi ftehimiet tal-kumpaniji, għandhom jiġu applikati għall-
Ħaddiema soġġetti għal Trasferimenti Intra-Ażjendali, mhux biss dawk applikabbli b'mod 
universali.  Dan joħloq kundizzjonijiet ekwi u jiżgura l-applikazzjoni tal-istess sett ta' regoli 
għall-ħaddiema kollha, kemm dawk interni kif ukoll dawk minn pajjiżi terzi. 

Waħda mill-iktar biċċiet ta' leġiżlazzjoni importanti tikkonċerna l-mobilità ġewwa l-UE, 
partikolarment l-Artikolu 16 ta' din id-Direttiva. Ir-rapporteur jiddispjaċih li l-kumitat ma 
jistax jilleġiżla dwar dan l-artikolu li jikkonċerna l-qalba stess tad-direttiva u jista' jitqies 
bħala kompetenza ta' dan il-kumitat peress li jittratta l-mobilità tal-ħaddiema ġewwa l-UE.

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:

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Ċitazzjoni 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b'mod partikolari l-Artikolu 79(2)(a) u (b) 
tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li 
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod 
partikulari l-Artikoli 79(2)(a) u (b) u l-
Artikolu 153(a), (b) u (g) tiegħu,

Or. en

Ġustifikazzjoni
Din id-Direttiva mhijiex biss għodda għall-immigrazzjoni iżda hija wkoll strument li 
jiddefinixxi d-drittijiet ta' dawk il-ħaddiema f'relazzjoni ta' impjieg u sservi għall-protezzjoni 
ta' dawn il-ħaddiema. Il-Karta tal-Drittijiet Fundamentali tal-UE (Artikolu 15(3)) tirrikjedi 
trattament indaqs ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi fir-rigward tal-kundizzjonijiet ta' impjieg.
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Emenda 2

Proposta għal direttiva
Ċitazzjoni 1 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, u 
b'mod partikolari l-Artikolu 15(3) tagħha,

Or. en

Ġustifikazzjoni
Din id-Direttiva mhijiex biss għodda għall-immigrazzjoni iżda hija wkoll strument li 
jiddefinixxi d-drittijiet ta' dawk il-ħaddiema f'relazzjoni ta' impjieg u sservi għall-protezzjoni 
ta' dawn il-ħaddiema. Il-Karta tal-Drittijiet Fundamentali tal-UE (Artikolu 15(3)) tirrikjedi 
trattament indaqs ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi fir-rigward tal-kundizzjonijiet ta' impjieg.

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Għall-għan ta' din id-Direttiva, 
ħaddiema bi trasferiment intra-ażjendali 
jinkludu maniġers, speċjalisti u apprendisti 
gradwati bi kwalifika ta' edukazzjoni 
ogħla. Id-definizzjoni tagħhom tibni fuq 
obbligi speċifiċi tal-Unjoni taħt il-Ftehim 
Ġenerali dwar il-Kummerċ fis-Servizzi 
(GATS) u ftehimiet kummerċjali bilaterali. 
Dawk l-obbligi magħmula taħt il-Ftehim 
Ġenerali dwar il-Kummerċ fis-Servizzi ma 
jkoprux kundizzjonijiet ta' dħul, soġġorn u 
xogħol. Għaldaqstant, din id-Direttiva 
tikkumplimenta u tiffaċilita l-applikazzjoni 
ta' dawk l-obbligi. Madanakollu, l-ambitu 
tat-trasferimenti intra-ażjendali koperti 
minn
din id-Direttiva hija usa' minn dik applikata 

(10) Għall-għan ta' din id-Direttiva, 
ħaddiema bi trasferiment intra-ażjendali 
jinkludu maniġers, speċjalisti u apprendisti 
bi kwalifiki professjonali ogħla, gradwati 
bi kwalifika ta' edukazzjoni ogħla u 
b'esperjenza professjonali. Ir-rekwiżit tal-
esperjenza professjonali m'għandux jiġi 
applikat lill-apprendisti ggradwati.
Ħaddiema soġġetti ta' trasferimenti intra-
ażjendali għandhom jiġu impjegati 
f'impjieg ikkwalifikat ħafna. Id-
definizzjoni tagħhom tibni fuq obbligi 
speċifiċi tal-Unjoni taħt il-Ftehim Ġenerali 
dwar il-Kummerċ fis-Servizzi (GATS) u 
ftehimiet kummerċjali bilaterali u d-
Direttiva tal-Kunsill 2009/50/KE tal-25 ta' 
Mejju 2009 dwar il-kondizzjonijiet ta’ 
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minn ftehimiet kummerċjali, peress li t-
trasferimenti mhux neċessarjament isiru fi 
ħdan is-settur tas-servizzi u jistgħu 
joriġinaw f'pajjiż terz li mhux parti minn 
ftehim kummerċjali.

dħul u residenza ta’ ċittadini ta’ pajjiżi 
terzi għall-finijietta’ impjieg bi kwalifiki 
għoljin1 (id-Direttiva Blue Card). Dawk l-
obbligi magħmula taħt il-Ftehim Ġenerali 
dwar il-Kummerċ fis-Servizzi ma jkoprux 
kundizzjonijiet ta' dħul, soġġorn u xogħol.
Għaldaqstant, din id-Direttiva 
tikkumplimenta u tiffaċilita l-applikazzjoni 
ta' dawk l-obbligi. Din id-Direttiva hija 
maħsuba biex tissodisfa l-bżonnijiet tal-
intrapriżi stabbiliti fl-Unjoni iżda mhux il-
provvista ta' servizzi skont it-tifsira tal-
Ftehim Ġenerali dwar il-Kummerċ tas-
Servizzi.
Madanakollu, l-ambitu tat-trasferimenti 
intra-ażjendali koperti minn din id-
Direttiva hija usa' minn dik applikata minn 
ftehimiet kummerċjali, peress li t-
trasferimenti mhux neċessarjament isiru fi 
ħdan is-settur tas-servizzi u jistgħu 
joriġinaw f'pajjiż terz li mhux parti minn 
ftehim kummerċjali.
_____________
1 ĠU L 155, 18.6.2009, p. 17.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Definizzjonijiet diġà kodifikati u li jaħdmu mid-Direttiva Blue Card għandhom jiġu applikati 
għal din id-direttiva wkoll. Barra mill-kwalifiki ta' edukazzjoni ogħla proposti, għandhom 
jiżdiedu wkoll il-kriterji ta' kwalifiki professjonali ogħla, esperjenza professjonali u impjieg 
ikkwalifikat ħafna, għal raġunijiet ta' ċarezza, trasparenza u regolamentazzjoni aħjar. 
Filwaqt li d-detenturi tal-Blue Card mhumiex Ħaddiema soġġetti għal Trasferimenti Intra-
Ażjendali, iżda huma individwi b'edukazzjoni għolja u speċjalizzata li japplikaw għal blue 
card, huma għandhom l-istess profil fir-rigward tal-livell ta' kwalifiki tagħhom u l-esperjenza 
professjonali. 

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Ħaddiema bi trasferiment intra-
ażjendali għandhom jibbenefikaw mill-

(11) Ħaddiema bi trasferiment intra-
ażjendali għandhom jibbenefikaw mill-
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istess kundizzjonijiet ta' xogħol bħal 
ħaddiema kkollokati li min jimpjeghom 
huwa stabbilit fit-territorju tal-Unjoni 
Ewropea, kif definit mid-Direttiva 
96/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-16 ta' Diċembru 1996 rigward 
l-ippustjar ta' ħaddiema fil-qafas tal-
provvediment ta’ servizzi. Dak ir-rekwiżit 
huwa maħsub biex jipproteġi lill-ħaddiema 
u jiggarantixxi kompetizzjoni ġusta bejn l-
impriżi stabbiliti fi Stat Membru u dawk 
stabbiliti 
f'pajjiż terz, minħabba li jiżgura li dan tal-
aħħar ma jkunx jista' jibbenefika minn 
standards iktar baxxi ta' xogħol biex jieħu 
vantaġġ kompetittiv.

istess kundizzjonijiet ta' xogħol bħal 
ħaddiema. Ħaddiema bi trasferiment 
intra-ażjendali għandhom jingħataw 
trattament indaqs bħaċ-ċittadini tal-Istat 
Membru ospitanti jew il-persunal 
permanenti mhux biss f'termini ta' paga 
iżda wkoll fir-rigward tat-termini u l-
kundizzjonijiet ta' impjieg kollha. Din l-
ugwaljanza m'għandhiex tkun ristretta 
għal ftehimiet kollettivi applikabbli b'mod 
ġenerali, iżda għandha tapplika għal 
kwalunkwe liġi, regolament jew 
dispożizzjoni amministrattiva, premji 
arbitrarji u ftehimiet kollettivi, inklużi 
ftehimiet ażjendali. Dak ir-rekwiżit huwa 
maħsub biex jipproteġi lill-ħaddiema u 
jiggarantixxi kompetizzjoni ġusta bejn l-
impriżi stabbiliti fi Stat Membru u dawk 
stabbiliti f'pajjiż terz, minħabba li jiżgura li 
dan tal-aħħar ma jkunx jista' jibbenefika 
minn standards iktar baxxi ta' xogħol biex 
jieħu vantaġġ kompetittiv.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Ħaddiema bi trasferiment Intra-Ażjendali għandhom jingħataw trattament indaqs bħal tal-
ħaddiema lokali. L-applikazzjoni tad-Direttiva dwar il-Kollokazzjoni mhijiex xierqa u ma 
tiggarantixxix dan il-prinċipju u b'hekk m'għandhiex titħallat ma' din id-direttiva. 

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Peress li trasferimenti intra-ażjendali 
jikkonsistu f'emigrazzjoni temporanja, l-
applikant għandu jippreżenta evidenza li ċ-
ċittadin tal-pajjiż terz ikun jista’ 
jittrasferixxi lura lejn entità li tappartjeni 
lill-istess grupp u stabbilita f’pajjiż terz fi 
tmiem it-trasferiment. Dik l-evidenza tista' 
tikkonsisti mid-dispożizzjonijiet relevanti 
taħt il-kuntratt tax-xogħol. Ittra ta' 

(13) Peress li trasferimenti intra-ażjendali 
jikkonsistu f'emigrazzjoni temporanja, l-
applikant għandu jippreżenta evidenza li ċ-
ċittadin tal-pajjiż terz ikun jista’ 
jittrasferixxi lura lejn entità li tappartjeni 
lill-istess grupp u stabbilita f’pajjiż terz fi 
tmiem it-trasferiment. Dik l-evidenza tista' 
tikkonsisti mid-dispożizzjonijiet relevanti 
taħt il-kuntratt tax-xogħol. Ittra ta' 
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trasferiment għandha tiġi ppreżentata biex 
tagħti evidenza li l-maniġer jew speċjalista 
li hu ċittadin ta' pajjiż terz għandu l-
kwalifiki professjonali meħtieġa mill-Istat 
Membru fejn ikun se jiġi ammess biex 
jokkupa l-post jew il-professjoni regolata.

trasferiment għandha tiġi ppreżentata biex 
tagħti evidenza li l-maniġer jew speċjalista 
li hu ċittadin ta' pajjiż terz għandu l-
kwalifiki ta' edukazzjoni ogħla, l-kwalifiki 
professjonali ogħla u l-esperjenza 
professjonali meħtieġa mill-Istat Membru 
fejn ikun se jiġi ammess biex jokkupa l-
post jew il-professjoni regolata.

Or. en

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Din id-direttiva m'għandux ikollha 
effett fuq il-kundizzjonijiet għall-provvista 
ta' servizzi fil-qafas tal-Artikolu 56 tat-
Trattat. B'mod partikolari, din id-
Direttiva m'għandux ikollha effett fuq it-
termini u l-kundizzjonijiet ta' impjieg li, 
skont id-Direttiva 96/71/KE, japplikaw 
għal ħaddiema kkollokati minn impriża 
stabbilita fi Stat Membru biex jipprovdu 
servizz fit-territorju ta' Stat Membru 
ieħor. Din id-Direttiva ma tapplikax għal 
ċittadini ta' pajjiżi terzi ppustjati minn 
impriżi stabbiliti fi Stat Membru fil-qafas 
tal-provvediment ta' servizzi skont id-
Direttiva 96/71/KE Bħala riżultat, 
ċittadini ta' pajjiżi terzi fil-pussess ta' 
permess għal trasferiment intra-ażjendali 
ma jistgħu igawdu mid-dispożizzjonijiet 
tad-Direttiva 96/71/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' 
Diċembru 1996 rigward l-ikkollokar ta' 
ħaddiema fil-qafas tal-provvediment ta' 
servizz Din id-Direttiva m'għandhiex 
tagħti lil impriżi stabbiliti f'pajjiż terz 
trattament iktar favorevoli minn impriżi 
stabbiliti fi Stat Membru, skont l-Artikolu 
1(4) tad-Direttiva 96/71/KE.

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni
Ħaddiema bi trasferiment Intra-Ażjendali għandhom jingħataw trattament indaqs bħal tal-
ħaddiema lokali. L-applikazzjoni tad-Direttiva dwar il-Kollokazzjoni mhijiex xierqa u ma 
tiggarantixxix dan il-prinċipju u b'hekk m'għandhiex titħallat ma' din id-direttiva. 

Emenda7

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ċittadini ta' pajjiżi terzi li jwettqu 
attivitajiet f'isem impriżi
stabbiliti fi Stat Membru ieħor fil-qafas 
ta' provvediment ta' servizzi fi ħdan it-
tifsira tal-Artikolu 56 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
inklużi dawk ikkollokati minn impriżi 
stabbiliti fi
Stat Membru fil-qafas ta' provvediment 
ta' servizzi skont
id-Direttiva 96/71/KE.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva dwar il-Kollokazzjoni tal-Ħaddiema mhijiex xierqa biex jiġu trattati l-Ħaddiema 
bi Trasferiment Intra-Ażjendali minn pajjiżi terzi. Dawn m'għandhomx jitħalltu mal-mobilità 
interna tal-UE.

Emenda8

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt c a (gdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) ċittadini ta' pajjiżi terzi li jwettqu 
attivitajiet bħala ħaddiema temporanji tal-
aġenziji.
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Or. en

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ‘trasferiment intra ażjendali’ tfisser 
sekondar temporanju ta’ ċittadin ta’ pajjiż 
terz minn impriża stabbilita barra t-
territorju ta’ Stat Membru u li ċ-ċittadin ta’ 
pajjiż terz ikun marbut magħha permezz ta’ 
kuntratt tax-xogħol, ma’ entità li 
tappartjeni lill-impriża jew lill-istess grupp 
ta’ impriżi li huwa stabbilit f’dan it-
territorju;

(b) ‘trasferiment intra ażjendali’ tfisser
trasferiment temporanju ta’ ċittadin ta’ 
pajjiż terz minn impriża stabbilita barra t-
territorju ta’ Stat Membru u li ċ-ċittadin ta’ 
pajjiż terz ikun marbut magħha permezz ta’ 
kuntratt tax-xogħol, ma’ entità
li tappartjeni lill-impriża jew lill-istess 
grupp ta’ impriżi li
huwa stabbilit f’dan it-territorju;

Or. en

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) ‘maniġer’ tfisser kwalunwke persuna li 
taħdem f’pożizzjoni għolja, li tirregola 
prinċipalment il-ġestjoni tal-entità 
ospitanti, li tirċievi superviżjoni jew 
direzzjoni ġenerali prinċipalment mill-bord 
ta’ diretturi jew l-azzjonisti tal-kumpanija 
jew l-ekwivalenti; din il-pożizzjoni 
tinkludi: it-tmexxija tal-entità ospitanti 
jew dipartiment jew sotto-diviżjoni tal-
entità ospitanti, is-superviżjoni u l-
kontroll tax-xogħol ta' impjegati oħra li 
jagħmlu superviżjoni, sew jekk 
professjonali sew jekk maniġerjali, bl-
awtorità li personalment iħaddmu jew 
ikeċċu jew jirrakkomandaw l-ingaġġ jew 
it-tkeċċija jew azzjonijiet oħra rigward il-

(e) ‘maniġer’ tfisser kwalunwke persuna li 
taħdem f’pożizzjoni għolja, li tirregola 
prinċipalment il-ġestjoni tal-entità 
ospitanti, li tirċievi superviżjoni jew 
direzzjoni ġenerali prinċipalment mill-bord 
ta’ diretturi jew l-azzjonisti tal-kumpanija 
jew l-ekwivalenti; 
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persunal;

Or. en

Ġustifikazzjoni
Id-definizzjoni ta' maniġers għandha tiġi ċċarata u limitata għal dawk li huma kkwalifikati 
ħafna u li għandhom ħiliet partikolari, u li l-kapaċitajiet tagħhom huma indispensabbli għat-
twettiq xieraq tal-attivitajiet speċifiċi tal-kumpanija fil-pajjiż ospitanti. Dan ifisser li l-kriterju 
għall-ammissjoni għandu jkun il-kwalifiki u l-post tax-xogħol fi ħdan il-kumpanija, mhux is-
salarju. Lista eżawrjenti li tista' tiġi interpretata kemm b'mod inklużiv kif ukoll esklużiv ma 
tiċċarax is-sitwazzjoni. 

Emenda 11
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) ‘speċjalista’ tfisser kwalunkwe persuna 
li tippossjedi għarfien mhux komuni 
essenzjali u speċifiku għall-entità 
ospitanti, filwaqt li jittieħed kont mhux 
biss tal-għarfien speċifiku tal-entità 
ospitanti, iżda wkoll ta' jekk il-persuna 
għandhiex livell għoli ta' kwalifika 
rigward tip ta' xogħol jew sengħa li 
tirrikjedi għarfien tekniku speċifiku;

(f) ‘speċjalista’ tfisser kwalunkwe persuna
li tiġi ttrasferita għal impjieg ikkwalifikat 
ħafna, bi kwalifiki professjonali ogħla, 
għarfien f'livell avvanzat u għarfien 
espert kontinwu u li jkollu għarfien 
speċifiku essenzjali jew rilevanti għall-
attivitajiet speċifiċi tal-entità ospitanti;

Or. en

Ġustifikazzjoni
Id-definizzjoni ta' speċjalisti għandha tiġi ċċarata u limitata għal dawk li huma kkwalifikati 
ħafna u li għandhom ħiliet partikolari, u li l-kapaċitajiet tagħhom huma indispensabbli għat-
twettiq xieraq tal-attivitajiet speċifiċi tal-kumpanija fil-pajjiż ospitanti. Dan ifisser li l-kriterju 
għall-ammissjoni għandu jkun il-kwalifiki u l-post tax-xogħol fi ħdan il-kumpanija, mhux is-
salarju.
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Emenda 12

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) ‘apprendist gradwat’ tfisser kwalunkwe 
persuna bi kwalifika ta’ edukazzjoni ogħla 
li jiġi ttrasferit sabiex iwessa' l-għarfien u l-
esperjenza tiegħu/tagħha f'kumpanija bi 
tħejjija għal pożizzjoni maniġerjali fi ħdan 
il-kumpanija;

(g) ‘apprendist gradwat’ tfisser kwalunkwe 
persuna bi kwalifika ta’ edukazzjoni ogħla 
li jiġi ttrasferit sabiex iwessa' l-għarfien u l-
esperjenza tiegħu/tagħha f'kumpanija bi 
tħejjija għal pożizzjoni maniġerjali bl-għan 
li jidħol f'kuntratt permanenti fi ħdan il-
kumpanija, u li l-kompiti tiegħu fil-
kumpanija jkunu konsistenti mal-
edukazzjoni ogħla li dik il-persuna tkun 
kisbet;

Or. en

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt g a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) "impjieg bi kwalifiki għoljin" tfisser l-
impjieg ta' persuna li:

- fl-Istat Membru kkonċernat, hija protetta 
bħala impjegata taħt il-liġi nazzjonali dwar 
l-impjieg u/jew konformement mal-prattika 
nazzjonali, irrispettivament mir-relazzjoni 
ġuridika, għall-finijiet tal-eżerċizzju ta' 
xogħol ġenwin u effettiv għal jew taħt id-
direzzjoni ta' persuna oħra,

- hija mħallsa; kif ukoll

- għandha l-kompetenza adegwata u 
speċifika, li hi ppruvata bi kwalifiki 
professjonali ogħla,

Or. en
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Ġustifikazzjoni
Huwa meħtieġ sett rivedut ta' definizzjonijiet biex jiġu ċċarati l-iskopijiet tad-direttiva. Għal 
dan l-għan, għandha tiddaħħal fid-direttiva definizzjoni Ewropea ta' impjieg bi kwalifiki 
għoljin li tkun diġà kodifikata u li taħdem, sabiex jiġi żgurat li l-Ħaddiema bi Trasferiment 
Intra-Ażjendali jkunu impjegati b'kundizzjonijiet imsemmija f'din id-direttiva.  Din id-
definizzjoni hija meħuda mid-Direttiva tal-Kunsill 2009/50/KE tal- 25 ta’ Mejju 2009 dwar il-
kondizzjonijiet ta’ dħul u residenza ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi għall-finijiet ta’ impjieg bi 
kwalifiki għoljin (Direttiva dwar il-Blue Card)

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt g b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g b) "kwalifiki professjonali ogħla" 
tfisser kwalifiki attestati b'evidenza ta' 
kwalifiki ta' edukazzjoni ogħla jew, 
b'deroga, meta tkun prevista fil-liġi 
nazzjonali, b'mhux inqas minn ħames 
snin ta' esperjenza professjonali ta' livell 
komparabbli għal kwalifiki ta' 
edukazzjoni ogħla u li huma rilevanti fil-
professjoni jew is-settur speċifikat fil-
kuntratt tax-xogħol jew l-offerta 
vinkolanti ta' impjieg;

Or. en

Ġustifikazzjoni
Huwa meħtieġ sett rivedut ta' definizzjonijiet biex jiġu ċċarati l-iskopijiet tad-direttiva u biex 
issir iktar preċiża. Għal dan l-għan, għandha tiddaħħal fid-direttiva definizzjoni Ewropea ta' 
kwalifiki professjonali ogħla li tkun diġà kodifikata u li taħdem, sabiex jiġi żgurat li l-
Ħaddiema bi Trasferiment Intra-Ażjendali jkollhom ukoll il-kwalifiki professjonali meħtieġa. 
Dawn il-kwalifiki, kif imsemmija wkoll fl-Artikolu 5(d) tal-proposta tal-Kummissjoni, 
għandhom ikunu ċari kemm jista' jkun. Din id-definizzjoni hija meħuda mid-Direttiva tal-
Kunsill 2009/50/KE tal- 25 ta’ Mejju 2009 dwar il-kondizzjonijiet ta’ dħul u residenza ta’ 
ċittadini ta’ pajjiżi terzi għall-finijiet ta’ impjieg bi kwalifiki għoljin (Direttiva dwar il-Blue 
Card).
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Emenda 15

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt g c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g c) "esperjenza professjonali" tfisser iż-
żmien veru u leġittimu fil-professjoni 
kkonċernata;

Or. en

Ġustifikazzjoni
Huwa meħtieġ sett rivedut ta' definizzjonijiet biex jiġu ċċarati l-iskopijiet tad-direttiva. Għal 
dan l-għan, għandha tiddaħħal fid-direttiva definizzjoni Ewropea ta' esperjenza professjonali 
li tkun diġà kodifikata u li taħdem, sabiex jiġi żgurat li l-Ħaddiema bi Trasferiment Intra-
Ażjendali jkunu impjegati b'kundizzjonijiet imsemmija f'din id-direttiva.  Din id-definizzjoni 
hija meħuda mid-Direttiva tal-Kunsill 2009/50/KE tal- 25 ta’ Mejju 2009 dwar il-
kondizzjonijiet ta’ dħul u residenza ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi għall-finijiet ta’ impjieg bi 
kwalifiki għoljin (Direttiva dwar il-Blue Card).

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt n

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(n) 'ftehim kollettiv applikabbli 
uiniversalment' tfisser ftehim kollettiv li 
jrid jiġi osservat mill-impriżi kollha fl-
ispazju ġeografiku u fil-professjoni jew 
industija kkonċernata. Fin-nuqqas ta' 
sistema li permezz tagħha ftehimiet 
kollettivi jistgħu jiġu ddikjarati 
universalment applikabbli, Stati Membri 
jistgħu, jekk jiddeċiedu hekk, jibbażaw 
rwieħhom fuq ftehimiet kollettivi li huma 
ġeneralment applikabbli għall-entitajiet 
kollha simili fl-ispazju ġeografiku u fil-
professjoni jew industrija kkonċernata, 
u/jew ftehimiet kollettivi li jkunu ġew 
konklużi minn dawk li jħaddmu jew 
unjins li huma l-iktar rappreżentattivi fil-
livell nazzjonali u li huma applikati fit-

(n) 'ftehim kollettiv' tfisser kull tip ta' 
ftehimiet kollettivi, konklużi fi kwalunkwe 
livell, inkluż fil-livell tal-kumpaniji, bi qbil 
mal-leġiżlazzjoni u l-prassi nazzjonali tal-
Istat Membru ospitanti, mill-iktar sħab 
soċjali rappreżentattivi; 
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territorju kollu.
territorju.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Il-livelli kollha ta' ftehimiet kollettivi għandhom jiġu applikati għall-Ħaddiema bi 
Trasferimenti Intra-Ażjendali, mhux biss dawk applikabbli b'mod universali. Il-Ħaddiema bi 
Trasferimenti Intra-Ażjendali għandhom jingħataw trattament ugwali 

Emenda 17

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 - paragrafu 1 - punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) tiġi ppreżentata evidenza li tiċċertifika 
li hu jew hi għandha l-kwalifiki 
professjonali meħtieġa
fl-Istat Membru fejn hu jew hi se tiġi 
ammessa għall-pożizzjoni ta’ maniġer jew 
speċjalista jew, għal apprendisti gradwati, 
il-kwalifiki ta’ edukazzjoni ogħla 
meħtieġa;

(d) tiġi ppreżentata evidenza li tiċċertifika 
li hu jew hi għandha l-kwalifiki 
professjonali ogħla u kwalifiki ta' 
edukazzjoni ogħla meħtieġa fl-Istat 
Membru fejn hu jew hi se tiġi ammessa 
għall-pożizzjoni ta’ maniġer jew speċjalista 
jew, għal apprendisti gradwati, il-kwalifiki 
ta’ edukazzjoni ogħla meħtieġa;

Or. en

Ġustifikazzjoni
L-artikolu għandu jkun konformi mas-sett rivedut ta' definizzjonijiet fl-Artikolu 3. 

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Stati Membri għandhom jirrikjedu li l-
kundizzjonijiet kollha fil-liġi, fir-
regolamenti jew 
fid-dispożizzjonijiet amministrattivi u/jew 
ftehimiet kollettivi universalment 

Stati Membri għandhom jirrikjedu li l-
kundizzjonijiet kollha fil-liġi, fir-
regolamenti jew 
fid-dispożizzjonijiet amministrattivi u/jew 
ftehimiet kollettivi fil-fergħat tax-xogħol 
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applikabbli li japplikaw għal ħaddiema 
f'qagħda simili fil-fergħat tax-xogħol 
rilevanti ikunu ssodisfati rigward ir-
remunerazzjoni mogħtija waqt it-
trasferiment.

rilevanti ikunu ssodisfati rigward ir-
remunerazzjoni mogħtija waqt it-
trasferiment. 

Or. en

Ġustifikazzjoni
Il-kliem tad-Direttiva dwar il-kollokazzjoni tal-ħaddiema għandu jitħassar, sabiex jiġi żgurat 
li l-livelli kollha ta' ftehimiet kollettivi jkunu jistgħu jiġu applikati għall-ICTs.

Emenda 19

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 20

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tkun xi tkun il-liġi applikabbli għar-
relazzjoni ta’ impjieg, ħaddiema bi 

Tkun xi tkun il-liġi applikabbli għar-
relazzjoni ta’ impjieg, ħaddiema bi 
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trasferiment intra-ażjendali għandhom 
ikunu intitolati għal:

trasferiment intra-ażjendali għandhom 
ikunu intitolati għal trattament indaqs 
bħaċ-ċittadini tal-Istat Membru ospitanti 
fir-rigward ta':

Or. en

Ġustifikazzjoni
Il-prinċipju tat-trattament indaqs għandu japplika għall-Artikolu 14 kollu kemm hu.

Emenda 21

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.  it-termini u l-kundizzjonijiet ta' impjieg 
applikabbli għal ħaddiema kkollokati 
f'impjieg simili, kif stipulat mil-liġi, 
regolament jew dispożizzjoni 
amministrattiva u/jew ftehimiet applikabbli 
universalment mill-Istat Membru li għalih
ġew ammessi skont din id-Direttiva. 
Fin-nuqqas ta' sistema li tiddikjara li l-
ftehimiet kollettivi huma ta' applikazzjoni 
universali, l-Istati Membri jistgħu, jekk 
jiddeċiedu hekk, jibbażaw lilhom nfushom 
fuq ftehimiet kollettivi li huma applikabbli 
b'mod ġenerali għall-impriżi kollha simili 
fiż-żona ġeografika u fil-professjoni jew 
fl-industrija kkonċernati, u/jew fuq 
ftehimiet kollettivi li ġew konklużi mill-
organizzazzjonijiet l-aktar rappreżentattivi 
ta' min iħaddem u tal-ħaddiema fuq pjan 
nazzjonali u li huma applikati mat-
territorju nazzjonali kollu.

1. it-termini u l-kundizzjonijiet ta' impjieg, 
kif stipulat mil-liġi, regolament jew 
dispożizzjoni amministrattiva u/jew premji 
arbitrarji u ftehimiet kollettivi fl-Istat 
Membru li fih ikunu qed jaħdmu dak iż-
żmien.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Il-kliem tad-Direttiva dwar il-kollokazzjoni tal-ħaddiema għandu jitħassar, sabiex jiġi żgurat 
li l-livelli kollha ta' ftehimiet kollettivi jkunu jistgħu jiġu applikati għall-ICTs. Barra minn 
hekk, il-prinċipju tal-pajjiż ospitanti għandu japplika dejjem. 
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Emenda 22

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – punt 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

trattament indaqs ma’ ċittadini tal-Istat 
Membru ospitanti rigward:

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni
Il-prinċipju tat-trattament indaqs għandu japplika għall-Artikolu 14 kollu kemm hu. 

Emenda 23

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – punt 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) libertà ta’ assoċjazzjoni u affiljazzjoni u 
sħubija ta’ organizzazzjoni 
li tirrappreżenta ħaddiema jew impjegati 
jew ta’ kwalunkwe organizzazzjoni li l-
membri tagħha huma 
involuti f’okkupazzjoni speċifika, inkluż il-
benefiċċji mogħtija minn dawn l-
organizzazzjonijiet bla ħsara għad-
dispożizzjonijiet nazzjonali fuq il-politika 
pubblika u 
s-sigurtà tal-pubbliku;

(a) libertà ta’ assoċjazzjoni u affiljazzjoni u 
sħubija ta’ organizzazzjoni 
li tirrappreżenta ħaddiema jew impjegati 
jew ta’ kwalunkwe organizzazzjoni li l-
membri tagħha huma 
involuti f’okkupazzjoni speċifika, inkluż il-
benefiċċji u drittijiet mogħtija minn dawn 
l-organizzazzjonijiet, inkluż id-dritt li 
tittieħed azzjoni industrijali, bla ħsara 
għad-dispożizzjonijiet nazzjonali fuq il-
politika pubblika u s-sigurtà tal-pubbliku;

Or. en

Ġustifikazzjoni
Ħaddiema bi Trasferiment Intra-Ażjendali għandu jkollhom ukoll id-dritt li jieħdu azzjoni 
industrijali. 


