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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:

1. Jinnota n-nuqqasijiet sinifikanti tad-Direttiva 2004/25/KE, partikolarment fir-rigward tal-
għan maħsub tagħha li tkun strument li jirregola x-xiri (takeovers) u r-ristrutturar;

2. Jirrimarka li d-drittijiet tal-ħaddiema għandhom jitħarsu waqt il-proċess tax-xiri u 
mhuwiex tal-fehma li dan huwa garantit permezz tad-Direttiva attwali;

3. Jopponi l-liberalizzazzjoni ulterjuri tar-regolamenti eżistenti rigward id-drittijiet tal-
impjegati waqt ix-xiri;

4. Iqis li d-direttiva għandha tinġieb konformi mal-leġiżlazzjoni tal-UE li tiżgura d-drittijiet 
tal-ħaddiema;

5. Jenfasizza, f’dan ir-rigward, il-bżonn ta’ rabta mad-Direttiva 2001/23/KE dwar is-
salvagwardja tad-drittijiet tal-impjegati fil-każ ta’ trasferimenti ta' impriżi;

6. Itenni l-bżonn li jiġi żgurat li r-rappreżentanti tal-ħaddiema jgawdu drittijiet estensivi fir-
rigward tal-informazzjoni u tal-konsultazzjoni;

7. Jemmen li kemm l-offerent, kif ukoll il-kumpanija destinatarja tal-offerta għandu 
jkollhom id-dritt li jikkonsultaw mal-impjegati, sabiex ikunu jistgħu jilħqu ftehim qabel il-
finalizzazzjoni ta’ kwalunkwe deċiżjoni;

8. Jifhem li l-parteċipazzjoni tal-ħaddiema u s-sehem tal-impjegati fis-sjieda huma 
importanti biex, matul il-proċess kollu tax-xiri, ikunu assigurati l-parteċipazzjoni sħiħa 
tal-impjegati u fluss ta’ informazzjoni xieraq;

9. Jappella għall-involviment sħiħ tar-rappreżentanza tal-ħaddiema fil-fażijiet kollha tat-
tranżizzjoni u jenfasiza li tranżizzjoni legalment vinkolanti għandha tesiġi l-qbil tas-sħab 
soċjali;

10. Jirrimarka dwar il-bżonn li r-rappreżentanti tal-ħaddiema jingħataw aċċess għal opinjoni 
esperta, li l-ispejjeż għaliha għandhom jitħallsu mill-maniġment; jenfasizza, f’dan ir-
rigward, li l-għażla tal-esperti li huma l-aktar xierqa għandha tkun il-prerogattiva 
esklussiva tar-rappreżentanti tal-impjegati;

11. Jemmen li hu importanti li jkun garantit li l-assistenza tranżitorja tkun disponibbli għat-
tipi kollha ta’ impjegati, indipendentement mill-istatus tagħhom, it-tip ta’ kumpanija jew 
il-karatteristiċi tal-impjegat individwali u li titqies, partikolarment, is-sitwazzjoni speċjali 
ta’ impjegati vulnerabbli jew impjegati b’arraġamenti ta’ xogħol irregolari, bħal dawk 
b’kuntratti għal terminu fiss jew ħaddiema temporanji;

12. Jappella għal sistema effikaċi ta’ sanzjonjiet u kontrolli li tipproteġi kontra l-ksur tad-
drittijiet tal-impjegati; jenfasizza li, f’każ ta’ ksur serju, l-effetti ġuridiċi ta’ offerta ta’ xiri 
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għandhom jiġu sospiżi sakemm ikunu ġew sodisfatti l-obbligi kollha b’mod xieraq;

13. Jiġbed l-attenzjoni għall-potenzjal tal-użu ta’ ċerti fondi tal-UE u tal-Istati Membri biex 
jgħinu l-kumpaniji jindirizzaw l-effetti ta’ xiri u għeluq ostili.


