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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, 
bħala l-kumitat responsabbli,

– biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. Billi l-istima tal-impatt tal-Kummissjoni tal-2007 ma tkoprix l-effetti fuq il-politiki soċjali 
u tal-impjiegi minbarra l-parteċipazzjoni tal-ħaddiema;

B. Billi l-istatut għal kumpanija Ewropea u l-istatut tas-Soċjetà Koperattiva Ewropea 
jipprevedu trasferiment tal-uffiċċju filwaqt li jitqiesu r-regoli speċifiċi u vinkolanti 
rigward l-involviment tal-ħaddiema f’konformità mad-Direttiva 2001/86/KE;

1. Jenfasizza li l-Artikoli 49 u 54 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jiggarantixxu l-libertà 
tal-istabbiliment tal-kumpaniji kollha; Jiġbed l-attenzjoni dwar in-nuqqas ta’ uniformità 
fil-leġiżlazzjoni fil-qasam tat-trasferiment u l-modi ta’ trasferiment tal-uffiċċju, dak 
irreġistrat jew dak reali, ta’ kumpanija eżistenti fil-liġi nazzjonali minn Stat Membru lejn 
Stat Membru ieħor fi ħdan is-suq uniku, u dwar ir-riskju relatat ma’ dan it-trasferiment fir-
rigward tal-impjiegi;

2. Jaqbel ma’ regolamentazzjoni, fil-livell Ewropew, tat-trasferiment tal-uffiċċju sakemm l-
implimentazzjoni tal-għanijiet tal-Artikolu 9 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea ma tiġix ikkontestata u d-dritt ta’ parteċipazzjoni tal-ħaddiema ma jiġix ristrett;

3. Jistenna li tali proposta ma tippermettix li jsiru abbużi u li jkun hemm imġiba qarrieqa, u li 
tipproteġi l-interessi tal-kredituri, tal-azzjonisti minoritarji u tal-ħaddiema;

4. Jipproponi, fl-Anness, kundizzjonijiet vinkolanti li għandhom jiġu sodisfati biex l-14-il 
Direttiva tkun tista’ tiżgura l-parteċipazzjoni tal-ħaddiema waqt u wara t-trasferiment tal-
uffiċċju;

– biex jinkorpora r-rakkomandazzjonijiet li ġejjin fl-Anness tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
tiegħu:

5. Rakkomandazzjoni 1: Il-Kummissjoni tippreżenta stima tal-impatt tal-effetti ta’ direttiva 
dwar it-trasferiment tal-uffiċċju fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-għanijiet tal-Artikolu 
9 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, studju ppubblikat mhux iktar tard 
minn meta tiġi ppubblikata l-proposta għal 14-il Direttiva;

6. Rakkomandazzjoni 2: Ir-regolamentazzjoni, fil-livell Ewropew, tat-trasferiment tal-
uffiċċju rreġistrat tal-kumpaniji għandha tinkludi l-elementi li ġejjin biex jiġu żgurati l-
parteċipazzjoni tal-ħaddiema kif ukoll il-ħarsien tal-protezzjoni u tal-garanziji mogħtija 
lir-rappreżentati tagħhom waqt u wara t-trasferiment:

- sistema legali għal dak li jirrigwarda d-dritt ta’ parteċipazzjoni tal-ħaddiema, li tkun bħal 
dik prevista fid-Direttiva 2005/56/KE dwar il-mergers;
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- barra minn hekk, il-korp maniġerali għandu jikkonsulta lill-ħaddiema dwar l-effetti legali 
u ekonomiċi tat-trasferiment permezz ta’ rapport li jispjega l-konsegwenzi fuq il-
ħaddiema, u li jiġi ppreżentat mill-inqas xahar qabel ma l-assemblea ġenerali tiddeċiedi 
dwar l-approvazzjoni tal-pjan ta’ trasferiment;
- Id-drittijiet u l-obbligi tal-kumpanija fir-rigward tal-kondizzjonijiet tal-impjieg li joħorġu 

mil-liġi, mill-prattika u l-kuntratti ta’ impjieg individwali jew mir-relazzjonijiet ta’ 
impjieg fil-livell tal-Istat Membru ta’ oriġini għandhom jibqgħu validi wara r-
reġistrazzjoni fl-Istat Membru ospitanti.
- Jekk ir-redundancies kollettivi relatati mat-trasferiment tal-uffiċċju jkunu inevitabbli, 

għandhom jiġu applikati d-dispożizzjonijiet tad-Direttivi 75/129/KE u 98/59/KE;
- it-trasferiment tal-uffiċċju għandu jkun jiddependi mill-kapaċità tal-impriża li turi li hija 

tirrispetta d-dispożizzjonijiet relatati mad-drittijiet tal-ħaddiema;
- l-Istati Membri għandhom jipprevedu rikors legali effettiv u sospensiv kemm għall-

ħaddiema kif ukoll għar-rappreżentanti tagħhom biex tiġi żgurata l-eżekuzzjoni tal-obbligi 
tal-impjegaturi f’każ ta’ nuqqas ta’ ssodisfar ta’ dawn l-obbligi;
- il-liġi tal-Istat Membru ospitanti għandha tiġi applikata, għajr f’każ li d-dispożizzjonijiet 

legali ta’ dan l-Istat jipprevedu livell inferjuri ta’ parteċipazzjoni u ta’ kodeċiżjoni tal-
ħaddiema.


