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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 jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-
rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 1 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Is-sens ta’ cittadinanza tal-Unjoni taċ-
ċittadini tal-Istati Membri jislet saħħtu 
parzjalment mill-possibilità ta' impjieg 
x’imkien ieħor fis-suq intern u għalhekk 
id-dritt li wieħed jgħix jew jaħdem f’pajjiż 
ieħor tal-Unjoni huwa komponent bażiku 
taċ-ċittadinanza tal-Unjoni rikonoxxut 
mit-Trattati u wieħed mil-libertajiet 
fundamentali tal-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-moviment liberu tal-persuni huwa dritt li ma jistax jiġi miċħud liċ-ċittadini tal-Istati 
Membri tal-UE u jinkludi d-dritt li jaħdmu, jistudjaw u jgħixu fl-Istat Membru tal-għażla 
tagħhom. Għaldaqstant jeħtieġ li jinħolqu l-kundizzjonijiet neċessarji kollha biex jiġi żgurat 
il-moviment liberu tal-ħaddiema u l-familji tagħhom, sabiex jiġi evitat id-“dumping soċjali”. 
Id-diskriminazzjoni ta’ kwalunkwe tip fil-pajjiż fejn dawn il-ħaddiema jkunu impjegati hija 
inaċċettabbli. Id-drittijiet kollha għandhom jiġu garantiti, inkluż l-aċċess għas-servizzi 
pubbliċi u l-benefiċċji tal-welfare, kif ukoll id-drittijiet trejdjunjonistiċi.

Emenda 2

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Id-drittijiet li huma inerenti fiċ-
ċittadinanza huma inkorporati fil-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 

(3) Id-drittijiet li huma inerenti fiċ-
ċittadinanza huma inkorporati fil-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
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Ewropea. Skont il-Preambolu tal-Karta, l-
Unjoni "tqiegħed lill-individwu fil-qalba 
tal-attivitajiet tagħha billi tistabbilixxi 
ċittadinanza tal-Unjoni u billi toħloq spazju 
ta' libertà, sigurtà u ġustizzja". Il-
Kapitolu V tal-Karta tistabbilixxi "id-
drittijiet taċ-Ċittadini", inkluż, fl-
Artikolu 45, id-dritt ta' kull ċittadin tal-
Unjoni li jiċċirkola u jgħix bla xkiel fit-
territorji tal-Istati Membri. 

Ewropea. Skont il-Preambolu tal-Karta, l-
Unjoni "hi mibnija fuq il-valuri 
indiviżibbli u universali tad-dinjità tal-
bniedem, tal-libertà, tal-ugwaljanza u tas-
solidarjetà" u "tqiegħed lill-individwu fil-
qalba tal-attivitajiet tagħha billi 
tistabbilixxi ċittadinanza tal-Unjoni u billi 
toħloq spazju ta' libertà, sigurtà u 
ġustizzja". Il-Kapitolu V tal-Karta 
jistabbilixxi d-"drittijiet taċ-Ċittadini", 
inkluż, fl-Artikolu 45 tiegħu, id-dritt ta' 
kull ċittadin tal-Unjoni li jiċċirkola u jgħix 
bla xkiel fit-territorji tal-Istati Membri, u 
dan id-dritt jista’ jingħata, b’konformità 
mat-Trattati, lil ċittadini ta’ pajjiżi terzi li 
jgħixu legalment fit-territotju ta' Stat 
Membru.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kif hemm iddikjarat fir-rapport tal-Kummissjoni għall-Kunsill dwar il-moviment liberu tal-
ħaddiema Bulgari u Rumeni, il-ħaddiema minn pajjiżi terzi li jgħixu legalment fi Stat Membru 
u l-familji tagħhom għandhom l-istess drittijiet bħal kwlaunkwe ċittadin li jkun residenti fi 
Stat Membru tal-UE. L-esklużjoni ta' persuni f'din il-kategorija mis-Sena Ewropea taċ-
Ċittadini (2013) tikkostitwixxi diskriminazzjoni u trattament differenzjat askapitu ta’ persuni 
li jgħixu f’Ewropa li tqis lilha nnifisha bħala pluralistika u multikulturali.  

Emenda 3

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. F’termini ta’ drittijiet ta’ ħaddiema 
migranti u l-benefiċċji ta’ mobbiltà għall-
ekonomiji tal-UE kif ukoll tal-Istati 
Membri tagħha, fattur ċentrali għall-
implimentazzjoni effettiva tal-leġiżlazzjoni 
tal-UE f’dan il-qasam huwa s-
sensibilizzazzjoni tal-impjegati, il-membri 
tal-familja tagħhom u l-partijiet 
interessati dwar id-drittijiet u l-
opportunitajiet tagħhom u l-għodda 
disponibbli għall-eżerċizzju tal-moviment 
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liberu tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni disponibbli attwalment għaċ-ċittadini dwar id-drittijiet ċivili, soċjali u ta' 
impjieg tagħhom hija insuffiċjenti, u dan il-fatt joħloq ostakli għall-moviment liberu tal-
ħaddiema fl-UE. Jeħtieġ li ċ-ċittadini jkunu infurmati b’mod xieraq dwar id-drittijiet tagħhom 
meta jiċċaqilqu fi Stati Membri oħrajn sabiex ma jiġux sfruttati minn min iħaddimhom. 

Emenda 4

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) B'mod partikolari, il-moviment liberu u 
l-mobbiltà tal-ħaddiema jgħinu biex 
jindirizzaw il-konsegwenzi tat-tibdil 
demografiku fuq is-suq tax-xogħol filwaqt 
li jżidu l-impjegabbiltà tan-nies u l-
kompetittività tal-industriji Ewropej. Fl-
istess ħin, il-moviment liberu jew 
jippermetti, bħala kundizzjoni essenzjali, 
jew iħeġġeġ l-eżerċizzju miċ-ċittadini, ta' 
medda wiesgħa ta' drittijiet li hemm 
disponibbli għalihom fil-liġi tal-Unjoni, 
bħalma huma d-drittijiet tagħhom li 
jkollhom aċċess għall-prodotti u s-servizzi 
bħala konsumaturi, jew id-drittijiet li 
għandhom bħala passiġġieri u turisti. Il-
faċilitazzjoni tal-moviment liberu għalhekk 
għandha l-potenzjal li ttejjeb l-
opportunitajiet taċ-ċittadini li jibbenefikaw 
b'mod sħiħ mis-suq waħdieni filwaqt li hija 
mutur ewlieni għat-tkabbir.

(7) B'mod partikolari, il-moviment liberu u 
l-mobbiltà tal-ħaddiema jgħinu biex 
jindirizzaw il-konsegwenzi tat-tibdil 
industrijali, tal-mudelli ġodda tax-xogħol 
u tat-tibdil demografiku fuq is-suq tax-
xogħol filwaqt li jżidu l-impjegabbiltà tan-
nies u l-kompetittività tal-industriji 
Ewropej. Fl-istess ħin, il-moviment liberu 
jippermetti, bħala kundizzjoni essenzjali, 
jew iħeġġeġ l-eżerċizzju miċ-ċittadini, ta' 
medda wiesgħa ta' drittijiet li hemm 
disponibbli għalihom fil-liġi tal-Unjoni, 
bħalma huma d-drittijiet tagħhom li 
jkollhom aċċess għall-prodotti u s-servizzi 
bħala konsumaturi, jew id-drittijiet li 
għandhom bħala passiġġieri u turisti jew 
id-drittijiet trejdjunjonistiċi jew ta’ 
impjieġ tagħhom bħala ħaddiema, filwaqt 
li jipermetti li ċ-ċittadini migranti jirċievu 
trattament ugwali u ma jintużawx bħala 
forza tax-xogħol irħisa. Il-faċilitazzjoni 
tal-moviment liberu għandha l-potenzjal li 
ttejjeb l-opportunitajiet taċ-ċittadini li 
jibbenefikaw b'mod sħiħ mis-suq waħdieni, 
iżda l-mobbiltà tax-xogħol għandha tkun 
ikkombinata mas-salvagwardja tad-
drittijiet trejdjunjonistiċi u tas-sigurtà 
soċjali tal-ħaddiema u ma tiġix 
interpretata minn uħud minn dawk li 
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jħaddmu bħala opportunità biex inaqqsu 
l-pagi, jaqtgħu mis-sigurtà soċjali jew, 
b’mod ġenerali jiddegradaw il-
kundizzjonijiet tax-xogħol.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-moviment liberu huwa dritt li ma jistax jiġi miċħud liċ-ċittadini tal-Istati Membri tal-UE u 
jinkludi d-dritt li jaħdmu, jistudjaw u jgħixu fl-Istat Membru tal-għażla tagħhom. 
Għaldaqstant jeħtieġ li jinħolqu l-kundizzjonijiet neċessarji kollha biex jiġi żgurat il-
moviment liberu tal-ħaddiema u l-familji tagħhom, sabiex jiġu evitati d-“dumping soċjali” u 
l-isfruttament tal-ħaddiema barranin u d-dipendenti tagħhom. B’mod speċifiku, huwa 
neċessarju li jiġu garantiti aċċess ugwali għas-servizzi pubbliċi u l-benefiċċji tal-welfare, kif 
ukoll id-drittijiet trejdjunjonistiċi.

Emenda 5

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Id-dritt li wieħed imur minn post għal 
ieħor u li joqgħod liberament fit-territorji 
tal-Istati Membri huwa apprezzat ħafna 
miċ-ċittadini tal-Unjoni bħala dritt ewlieni 
tal-individwu li jiġi direttament miċ-
ċittadinanza fl-Unjoni. F'dan is-sens, huwa 
juri u jippromwovi fehim aħjar tal-valur 
tal-integrazzjoni Ewropea, kif ukoll il-
parteċipazzjoni taċ-ċittadini fil-formazzjoni 
tal-Unjoni Ewropea. Meta ċ-ċittadini 
jestendu parti minn ħajjithom lil hinn mill-
fruntieri nazzjonali billi jivvjaġġaw lejn 
Stati Membri oħra jew imorru jgħixu 
hemm, huma jsiru konxji tal-medda 
wiesgħa ta' drittijiet mogħtija skont il-liġi 
tal-Unjoni f'sitwazzjonijiet transkonfinali, 
u jisfruttawhom. L-eżerċizju tad-dritt ta' 
moviment liberu u ta' residenza għalhekk 
jikkontribwixxi biex jagħmel iċ-
ċittadinanza fl-Ewropa realtà tanġibbli fil-
ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini.

(8) Id-dritt li wieħed imur minn post għal 
ieħor, jaħdem u joqgħod liberament fit-
territorju tal-Istati Membri huwa apprezzat 
ħafna miċ-ċittadini tal-Unjoni bħala dritt 
ewlieni tal-individwu u bħala avvanz 
personali fil-livell professjonali li jiġi 
direttament miċ-ċittadinanza fl-Unjoni. 
F'dan is-sens, huwa juri u jippromwovi 
fehim aħjar tal-valur tal-integrazzjoni 
Ewropea, kif ukoll il-parteċipazzjoni taċ-
ċittadini fil-formazzjoni tal-Unjoni 
Ewropea. Meta ċ-ċittadini jestendu parti 
minn ħajjithom lil hinn mill-fruntieri 
nazzjonali billi jivvjaġġaw lejn Stati 
Membri oħra jew imorru jgħixu hemm, 
huma jsiru konxji tal-medda wiesgħa ta' 
drittijiet mogħtija skont il-liġi tal-Unjoni 
f'sitwazzjonijiet transkonfinali, u 
jisfruttawhom. L-eżerċizju tad-dritt ta' 
moviment liberu u ta' residenza għalhekk 
jikkontribwixxi biex jagħmel iċ-
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ċittadinanza fl-Ewropa realtà tanġibbli fil-
ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini.

Or. en

Justification

L-opportunità li wieħed jaħdem, jistudja jew jgħix f’pajjiż ieħor tista’ tiġi kkunsidrata bħala 
mezz għall-iżvilupp personali u t-titjib tal-kwalifiki professjonali tiegħu. Madankollu, huwa 
neċessarju li jiġu pprovduti inċentivi u appoġġ għall-ħolqien ta’ impjiegi bi drittijiet fl-Istati 
Membri kollha, sabiex il-possibilità li wieħed jaħdem fejn ikun jixtieq issir realtà u ħadd ma 
jkollu għalfejn jitlaq mill-pajjiż ta’ appartenenza tiegħu sempliċement minħabba 
kundizzjonijiet mhux favorevoli. 

Emenda 6

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Minkejja li d-dritt ta' moviment liberu u 
ta' residenza huwa stabbilit sew fil-
leġiżlazzjoni ewlenija tal-Unjoni, u li ġie 
żviluppat b'mod sostanzjali fil-leġiżlazzjoni 
sekondarja, għad hemm lakuna bejn ir-
regoli legali applikabbli u r-realtà li 
jiffaċċaw iċ-ċittadini meta jippruvaw 
jeżerċitaw dan id-dritt fil-prattika. Barra 
mill-inċertezza dwar il-vantaġġi tal-
mobbiltà, iċ-ċittadini tal-Unjoni jsibu wisq 
ostakoli materjali biex imorru joqogħdu u 
jaħdmu fi Stat ieħor tal-Unjoni.

(9) Minkejja li d-dritt ta' moviment liberu u 
ta' residenza huwa stabbilit sew fil-
leġiżlazzjoni ewlenija tal-Unjoni, u li ġie 
żviluppat b'mod sostanzjali fil-leġiżlazzjoni 
sekondarja u minkejja l-programmi tal-
Unjoni mmirati lejn il-promozzjoni tal-
moviment liberu tal-ħaddiema jew tal-
mobbiltà fix-xogħol, għad hemm lakuna 
bejn ir-regoli legali applikabbli u r-realtà li 
jiffaċċaw iċ-ċittadini meta jippruvaw 
jeżerċitaw dan id-dritt fil-prattika. Barra 
mill-inċertezza dwar il-vantaġġi tal-
mobbiltà, iċ-ċittadini tal-Unjoni jsibu wisq 
ostakoli materjali u ta’ sikwit jaffaċċaw 
diffikultajiet relatati man-nazzjonalità, l-
istatus matrimonjali u soċjali jew iċ-
ċittadinanza tagħhom, minħabba miżuri 
legali u amministrattivi inaċċettabbli 
imposti mill-Istati Membri li mhux 
stipulati mir-regoli tal-Unjoni, jew li jiġu 
interpretati f’sens kuntrarju għal-liġi tal-
Unjoni, biex imorru joqogħdu u jaħdmu fi 
Stat ieħor tal-Unjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni disponibbli attwalment għaċ-ċittadini dwar id-drittijiet ċivili, soċjali u ta' 
impjieg tagħhom hija insuffiċjenti, u dan il-fatt joħloq ostakli għall-moviment liberu tal-
ħaddiema fl-UE. Jeħtieġ li ċ-ċittadini jkunu infurmati b’mod xieraq dwar id-drittijiet tagħhom 
meta jiċċaqilqu fi Stati Membri oħrajn sabiex ma jiġux sfruttati minn min iħaddimhom. 

Emenda 7

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 10 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10(a). Skont il-liġi tal-Unjoni dwar il-
moviment liberu tal-ħaddiema, l-Istati 
Membri ma jistgħux jiddiskriminaw 
direttament jew indirettament kontra l-
ħaddiema migranti tal-Unjoni u l-familji 
tagħhom abbażi tan-nazzjonalità fi 
kwistjonijiet relatati mal-impjieg. Il-liġi 
tal-Unjoni tintitola wkoll lill-ħaddiema 
migranti tal-Unjoni għal trattament 
ugwali fir-rigward tat-taxxa u l-vantaġġi 
soċjali, is-sħubija fit-trejdjunjins, l-
akkomodazzjoni pubblika, u l-aċċess tat-
tfal tagħhom għal edukazzjoni ġenerali, 
apprentistat u taħriġ vokazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kif hemm iddikjarat fir-rapport tal-Kummissjoni għall-Kunsill dwar il-moviment liberu tal-
ħaddiema Bulgari u Rumeni, il-ħaddiema minn pajjiżi terzi li jgħixu legalment fi Stat Membru 
u l-familji tagħhom għandhom l-istess drittijiet bħal kwlaunkwe ċittadin li jkun residenti fi 
Stat Membru tal-UE. Għalhekk jeħtieġ li jiġu żgurati d-drittijiet ta’ dawn il-persuni kollha 
meta jiċċaqilqu fi Stat Membru ieħor. It-trattament ugwali għandu jiġi garantit speċjalment 
fir-rigward tal-aċċess għas-servizzi pubbliċi u s-sigurtà soċjal, id-drittijiet trejdjunjonistiċi u 
l-unjoni mill-ġdid tal-familji.
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Emenda 8

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Minħabba li d-dritt ta' moviment 
liberu jtejjeb b'mod sinifikanti l-ħajja tal-
individwi, huwa essenzjali li t-tagħrif dwar 
l-eżistenza ta' dan id-dritt u dwar il-
kundizzjonijiet biex wieħed jeżerċitah ikun 
disponibbli fuq firxa kemm jista' jkun 
wiesgħa. Billi ċ-ċittadini kollha tal-Unjoni 
jistgħu jibbenefikaw minn dan id-dritt, l-
isforzi ta' sensibilizzazzjoni għandhom 
isiru mal-Unjoni kollha.

(11) Minħabba li d-dritt ta' moviment 
liberu jtejjeb b'mod sinifikanti l-ħajja tal-
individwi, huwa essenzjali li t-tagħrif dwar 
l-eżistenza ta' dan id-dritt u dwar il-
kundizzjonijiet biex wieħed jeżerċitah ikun
disponibbli fuq firxa kemm jista' jkun 
wiesgħa. Billi ċ-ċittadini kollha tal-Unjoni, 
inklużi ċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jgħixu 
legalment fit-territorju ta’ Stat Membru 
jew membri tal-familja minn pajjiż terz u 
membri oħrajn tal-familja (eż. sħab de 
facto) li jakkumpanjaw jew jingħaqdu 
ma’ ċittadini tal-Unjoni jistgħu 
jibbenefikaw minn dan id-dritt, l-isforzi ta' 
sensibilizzazzjoni għandhom isiru mal-
Unjoni kollha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħaddiema minn pajjiżi terżi li jgħixu legalment fi Stat Membru u l-familji tagħhom 
għandhom jiġu garantiti l-istess drittijiet bħal kwalunkwe ċittadini lu jkun resident fi Stat 
Membru tal-UE. L-esklużjoni ta' persuni f'din il-kategorija mis-Sena Ewropea taċ-Ċittadini 
(2013) tikkostitwixxi diskriminazzjoni u trattament differenzjat askapitu ta’ persuni li jgħixu 
f’Ewropa li tqis lilha nnifisha bħala pluralistika u multikulturali.  

Emenda 9

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Iżda, biex tgħin liċ-ċittadini jieħdu 
deċiżjonijiet dwar l-eżerċizzju tagħhom 
tad-dritt ta' moviment liberu li jkunu 
bbażati fuq it-tagħrif, mhuwiex biżżejjed li 
tinġibdilhom l-attenzjoni biss fuq dan id-
dritt ta' moviment liberu; jeħtieġ li ċ-

(12) Iżda, biex tgħin liċ-ċittadini jieħdu 
deċiżjonijiet dwar l-eżerċizzju tagħhom 
tad-dritt ta' moviment liberu li jkunu 
bbażati fuq it-tagħrif, mhuwiex biżżejjed li 
tinġibdilhom l-attenzjoni biss fuq dan id-
dritt ta' moviment liberu; jeħtieġ li ċ-
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ċittadini tal-Unjoni jkunu mgħarrfa b'mod 
xieraq dwar id-drittijiet l-oħra li hemm 
disponibbli għalihom skont il-liġijiet tal-
Unjoni f'kuntest transkulturali. Dan it-
tagħrif ikun jgħinhom ukoll biex 
jibbenefikaw b'mod sħiħ minn dawn id-
drittijiet jekk huma jiddeċiedu li jeżerċitaw 
id-dritt ta' moviment liberu.

ċittadini tal-Unjoni jkunu mgħarrfa b'mod 
xieraq dwar id-drittijiet tax-xogħol 
tagħhom li hemm disponibbli għalihom 
skont il-liġi tax-xogħol tal-Unjoni f'kuntest 
transkulturali. Dan it-tagħrif ikun jgħinhom 
ukoll biex jibbenefikaw b'mod sħiħ minn 
dawn id-drittijiet u biex jipproteġu d-
drittijiet tax-xogħol tagħhom, bla 
diskriminazzjoni, sabiex il-moviment 
liberu qatt ma jiġi sfruttat bl-għan ta’ 
trattament mhux ugwali jew bi skopijiet 
ta’ dumping soċjali u tal-pagi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħaddiema kollha għandhom ikunu infurmati dwar id-drittijiet tagħhom, u fuq kollox dwar 
id-drittijiet ta’ impjieg tagħhom. Jeħtieġ li l-ħaddiema jkollhom aċċess sħiħ għal 
informazzjoni dwar id-drittijiet ta’ impjieg tagħhom fl-Istati Memrbi kollha. Dan jevita 
sfruttament min-naħa ta' min iħaddem, diskriminazzjoni fil-pagi u dumping soċjali.

Emenda 10

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

13a. Iċ-ċittadini għandhom ikunu 
infurmati wkoll dwar in-netwerk EURES 
fir-rigward tal-mobbiltà tal-forza tax-
xogħol fl-Unjoni, speċjalment f’reġjuni 
transkonfinali, u dwar il-kontribuzzjoni 
tiegħu għall-promozzjoni tal-mobbiltà tax-
xogħol madwar l-Unjoni permezz tal-
provvista ta’ informazzjoni għaċ-ċittadini 
kollha, inklużi għall-persuni b’diżabilità, 
li jkollhom il-ħsieb li jaħdmu barra mill-
pajjiż fi Stat Membru ieħor, dwar il-
postijiet tax-xogħol battala, dwar id-
drittijiet u l-obbligi li jiġu mal-
migrazzjoni, dwar l-opportunitajiet ta’ 
edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali, u dwar 
il-kundizzjonijiet ta’ xogħol u ta’ 
għajxien.
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Or. en

Justification

Il-moviment liberu tal-persuni huwa dritt li ma jistax jiġi miċħud liċ-ċittadini tal-Istati 
Membri tal-UE u jinkludi d-dritt li jaħdmu, jistudjaw u jgħixu fl-Istat Membru tal-għażla 
tagħhom. In-netwerk EURES għandu l-potenzjal li jaġixxi bħala mezz ta’ trażmissjoni ta’ 
informazzjoni dwar id-drittijiet tax-xogħol u l-opportunitajiet ta’ xogħol fi Stati Membri 
oħrajn.  

Emenda 11

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 - paragrafu 2 - inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- li żżid l-għarfien taċ-ċittadini tal-Unjoni 
dwar kif jistgħu, b'mod reali, jibbenefikaw 
mid-drittijiet u l-politiki tal-Unjoni waqt li 
jkunu qegħdin jgħixu fi Stat Membru mhux 
nattiv tagħhom, u tħeġġeġ il-
parteċipazzjoni attiva tagħhom fil-forums 
ċiviċi dwar politiki u kwistjonijiet tal-
Unjoni;

- li żżid l-għarfien taċ-ċittadini tal-Unjoni 
dwar kif jistgħu, b'mod reali, jibbenefikaw 
mid-drittijiet u l-politiki tal-Unjoni waqt li 
jkunu qegħdin jgħixu u jaħdmu fi Stat 
Membru mhux nattiv tagħhom, u tħeġġeġ 
il-parteċipazzjoni attiva tagħhom fil-
forums ċiviċi dwar politiki u kwistjonijiet 
tal-Unjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-moviment liberu tal-persuni huwa dritt li ma jistax jiġi miċħud liċ-ċittadini tal-Istati 
Membri tal-UE u jinkludi d-dritt li jaħdmu, jistudjaw u jgħixu fl-Istat Membru tal-għażla 
tagħhom.

Emenda 12

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 2 – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

li tħeġġeġ dibattitu dwar l-impatt u l-
potenzjal tad-dritt għall-moviment liberu 
bħala aspett inaljenabbli taċ-ċittadinanza fl-
UE, b'mod partikolari mill-perspettiva tat-
tisħiħ tal-koeżjoni soċjali u l-fehim 
reċiproku fost iċ-ċittadini tal-Unjoni, u tal-
għaqda bejn iċ-ċittadini u l-Unjoni. 

- li tħeġġeġ dibattitu dwar l-impatt u l-
potenzjal tad-dritt għall-moviment liberu 
bħala aspett inaljenabbli taċ-ċittadinanza 
tal-Unjoni, mingħajr ebda 
diskriminazzjoni abbażi ta' nazzjonalità 
jew oriġini etnika, b'mod partikolari mill-
perspettiva tat-tisħiħ tal-koeżjoni soċjali u 
l-fehim reċiproku fost iċ-ċittadini tal-
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Unjoni, u tal-għaqda bejn iċ-ċittadini u l-
Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħaddiema minn pajjiżi terżi li jgħixu legalment fi Stat Membru u l-familji tagħhom 
għandhom jiġu garantiti l-istess drittijiet bħal kwalunkwe ċittadini lu jkun resident fi Stat 
Membru tal-UE. L-esklużjoni ta' persuni f'din il-kategorija mis-Sena Ewropea taċ-Ċittadini 
(2013) tikkostitwixxi diskriminazzjoni u trattament differenzjat askapitu ta’ persuni li jgħixu 
f’Ewropa li tqis lilha nnifisha bħala pluralistika u multikulturali.  

Emenda 13

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 2 – inċiż 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- li tippromwovi attivitajiet li jkollhom l-
għan li jiġġieldu d-diskriminazzjoni 
abbażi tan-nazzjonalità sabiex jingħelbu 
l-preġudizzji li għandhom impatt fuq id-
dritt taċ-ċittadini għal moviment liberu u 
fuq id-dritt tagħhom li jaħdmu u jgħixu fi 
Stat Membru ieħor.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni disponibbli attwalment għaċ-ċittadini dwar id-drittijiet ċivili, soċjali u ta' 
impjieg tagħhom hija insuffiċjenti, u dan il-fatt joħloq ostakli għall-moviment liberu tal-
ħaddiema fl-UE. Jeħtieġ li ċ-ċittadini jkunu infurmati b’mod xieraq dwar id-drittijiet tagħhom 
meta jiċċaqilqu fi Stati Membri oħrajn sabiex ma jiġux sfruttati minn min iħaddimhom. 
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Emenda 14

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- konferenzi u avvenimenti li jippromwovu 
d-dibattitu u jissensibilizzaw liċ-ċittadini 
dwar l-importanza u l-benefiċċji tad-dritt 
ta' moviment u residenza liberi, u b'mod 
aktar ġenerali dwar id-drittijiet taċ-ċittadini 
bħala ċittadini tal-Unjoni;

- konferenzi u avvenimenti li jippromwovu 
d-dibattitu u jissensibilizzaw liċ-ċittadini 
dwar l-importanza u l-benefiċċji tad-dritt 
ta' moviment u residenza liberi, u b'mod 
aktar ġenerali dwar id-drittijiet taċ-ċittadini 
bħala ċittadini tal-Unjoni, inklużi d-
drittijiet tal-membri tal-familja minn 
pajjiż terz li jakkumpanjaw jew jingħaqdu 
ma’ ċittadini tal-Unjoni li jkunu se 
jiċċaqilqu fi Stat Membru ieħor;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħaddiema minn pajjiżi terżi li jgħixu legalment fi Stat Membru u l-familji tagħhom 
għandhom jiġu garantiti l-istess drittijiet bħal kwalunkwe ċittadini lu jkun resident fi Stat 
Membru tal-UE. L-esklużjoni ta' persuni f'din il-kategorija mis-Sena Ewropea taċ-Ċittadini 
(2013) tikkostitwixxi diskriminazzjoni u trattament differenzjat askapitu ta’ persuni li jgħixu 
f’Ewropa li tqis lilha nnifisha bħala pluralistika u multikulturali.  

Emenda 15

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- it-tisħiħ tar-rwol u tal-viżibbiltà tal-web 
portals multilingwi L-Ewropa Diretta u L-
Ewropa Tiegħek bħala elementi ewlenin ta' 
sistema ta' informazzjoni fejn wieħed isib 
kollox dwar id-drittijiet taċ-ċittadini tal-
Unjoni;

- it-tisħiħ tar-rwol u tal-viżibbiltà tal-web 
portals multilingwi L-Ewropa Diretta, L-
Ewropa Tiegħek u l-EURES bħala 
elementi ewlenin ta' sistema ta' 
informazzjoni fejn wieħed isib kollox dwar 
id-drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni, dwar 
id-drittijiet tal-ħaddiema u l-familji 
tagħhom fil-pajjiż partikolari fejn ikunu 
qed jaħdmu, kif ukoll dwar inizjattivi 
bħalma hi l-inizjattiva Żgħażagħ Attivi;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-moviment liberu tal-persuni huwa dritt li ma jistax jiġi miċħud liċ-ċittadini tal-Istati 
Membri tal-UE u jinkludi d-dritt li jaħdmu, jistudjaw u jgħixu fl-Istat Membru tal-għażla 
tagħhom. In-netwerk EURES għandu l-potenzjal li jaġixxi bħala mezz ta’ trażmissjoni ta’ 
informazzjoni dwar id-drittijiet tax-xogħol u l-opportunitajiet ta’ xogħol fi Stati Membri 
oħrajn.


