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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lill-Istati Membri biex jirratifikaw, 
fl-interess tal-Unjoni Ewropea, il-Konvenzjoni dwar ix-xogħol diċenti għall-ħaddiema 
domestiċi, 2011, tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (il-Konvenzjoni Nru 
189)
(11462/2013 – C7-0234/2013 – 2013/0085(NLE))

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (11462/2013),

– wara li kkunsidra t-talba min-naħa tal-Kunsill għal approvazzjoni b'konformità mal-
Artikolu 153, l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt (a)(v) u l-Artikolu 218(8) tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C7-0234/2013),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 81 u 90(7) tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 
(A7-0000/2013),

1. Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-abbozz ta’ deċiżjoni tal-Kunsill;

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

Kuntest tal-Proposta

Il-Konvenzjoni Nru.189 tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol dwar ix-xogħol 
diċenti għall-ħaddiema domestiċi ġiet adottata fl-2011 u daħlet fis-seħħ fil-5 ta' Settembru ta' 
dik is-sena. Hija tistabbilixxi li l-Istati li jirratifikaw huma meħtieġa jieħdu passi biex 
jiżguraw kundizzjonijiet tax-xogħol diċenti bi drittijiet soċjali u biex jevitaw l-abbuż, il-
vjolenza u t-tħaddim tat-tfal fl-ambitu tax-xogħol domestiku.  
Fil-21 ta' Marzu 2013, il-Kummissjoni ressqet proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li 
tawtorizza lill-Istati Membri li jirratifikaw il-Konvenzjoni (COM(2013)0152), fejn tali 
awtorizzazzjoni tkun neċessarja minħabba ċerti aspetti tal-Konvenzjoni li jaqgħu taħt il-
kontroll tal-UE. Dan ir-rapport jirrakkomanda li l-Parlament jippermetti dan il-proċess li jimxi 
'il quddiem.
Għandu jiġi nnutat li numru ta' pajjiżi, fosthom dawk li minnhom joriġinaw il-flussi tal-
migrazzjoni, irratifikaw il-Konvenzjoni.  Il-Bolivja (April 2013), il-Mawrizju (Settembru 
2012), in-Nikaragwa (Jannar 2013), il-Paragwaj (Mejju 2013), il-Filippini (Settembru 2012), 
l-Afrika t'Isfel (Ġunju 2013) u l-Urugwaj (Ġunju 2012). Anki fl-UE, kien hemm ukoll ċaqliq 
favur ir-ratifika tal-Konvenzjoni: L-Italja għamlet dan f'Jannar 2013 u l-Ġermanja u l-Belġju 
bi ħsiebhom jagħmlu dan daqt. Fl-Amerika Latina, pajjiżi bħar-Repubblika Dominikana, il-
Kolombja, l-Arġentina u l-Kosta Rika diġà  qalu li bi ħsiebhom jiffirmaw.

Punti ewlenin tal-Konvenzjoni   
L-għan ewlieni tal-Konvenzjoni huwa li tirrikonoxxi l-valur tal-ħaddiema domestiċi u 
tipprovdi serje ta' garanziji, li jinkludu:
- ir-rikonoxximent tal-importanza ekonomika tal-ħaddiema domestiċi;

- ir-rikonoxximent li x-xogħol domestiku kien sottovalutat u inviżibbli u li jsir prinċipalment 
minn nisa u bniet, li ħafna minnhom huma migranti jew membri ta' komunitajiet żvantaġġati 
u għalhekk partikolarment vulnerabbli;

- definizzjoni ta' ħaddiem domestiku bħala kwalunkwe persuna mdaħħla fix-xogħol 
domestiku f'kuntest ta' impjieg;

- adozzjoni tal-miżuri mill-istati firmatarji biex jiġu rrispettati, promossi u mwettqa l-prinċipji 
fundamentali u d-drittijiet tax-xogħol (libertà ta' assoċjazzjoni u unjonizzazzjoni u 
rikonoxximent effettiv tad-dritt għal negozjar kollettiv; eliminazzjoni tal-forom kollha ta' 
xogħol furzat jew obbligatorju; tneħħija effettiva tat-tħaddim tat-tfal u eliminazzjoni tad-
diskriminazzjoni fir-rigward tal-impjieg), li huma wkoll, f'ħafna każijiet, drittijiet tal-
bniedem;

- it-twaqqif ta' età minima għall-ħaddiema domestiċi konsistenti mad-dispożizzjonijiet tal-
Konvenzjonijiet 138 u 182 u mhux inqas minn dak stabbilit mil-liġi nazzjonali għall-
ħaddiema in ġenerali, kif ukoll miżuri li jiżguraw li dawk taħt it-18 ma jiċċaħħdux mid-dritt 
għal edukazzjoni;

- kundizzjonijiet tal-għajxien diċenti ggarantiti għal ħaddiema domestiċi li jgħixu fid-dar li 
jaħdmu fiha u li mhumiex obbligati jaħdmu jew jibqgħu fid-dar matul perjodi ta' mistrieħ 
jew liv;
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- id-dritt tal-ħaddiema domestiċi li jkunu informati dwar il-kundizzjonijiet tal-impjieg 
tagħhom b'mod xieraq u li jinftiehem u fejn ikun possibbli permezz ta' kuntratt bil-miktub 
(post tax-xogħol, data tal-bidu u l-perjodu sħiħ tal-kuntratt, it-tip ta' xogħol li jrid jitwettaq, 
remunerazzjoni, bil-metodu tal-kalkolu u l-perjodiċità tal-pagamenti, sigħat ta' xogħol, liv 
annwali mħallas, perjodi ta' mistrieħ ta' kuljun u ta' kull ġimgħa, għoti ta' ikel u 
akkomodazzjoni, kif inhu applikabbli, mingħajr ma jkun imnaqqas mill-pagi tagħhom, 
termini ta' ripatrijazzjoni, jekk ikunu applikabbli, u perjodu ta' avviż fil-każ li jkun se 
jintemm l-impjieg);

- rekwiżit legali li l-ħaddiema domestiċi migranti li jkunu ġew impjegati f'pajjiż għal xogħol 
domestiku f'ieħor jirċievu offerta għal impjieg bil-miktub jew kuntratt ta' xogħol qabel il-
qsim tal-fruntieri nazzjonali;

- trattament ugwali bejn il-ħaddiema domestiċi u l-ħaddiema in ġenerali fir-rigward ta' sigħat 
normali ta' xogħol, kumpens għal xogħol li jsir wara l-ħin, perjodi ta' mistrieħ ta' kuljum u 
ta' kull ġimgħa u liv annwali mħallas u protezzjoni tas-sigurtà soċjali, inkluż fir-rigward tal-
maternità; 

- mistrieħ ta' kull ġimgħa tal-inqas 24 siegħa konsekuttivi;

- kopertura ta' paga minima għal ħaddiema domestiċi, fejn tali kopertura teżisti, u 
remunerazzjoni stabbilita mingħajr diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess;

- id-dritt ta' ħaddiema domestiċi għal ambjent tax-xogħol sikur u mingħajr periklu għas-saħħa;
- protezzjoni effettiva kontra prattiki abbużivi għal ħaddiema domestiċi mħaddma jew 

ippostjati permezz ta' impjieg privat;
- aċċess effettiv tal-ħaddiema domestiċi għal tribunali u mekkaniżmi għas-soluzzjoni tat-

tilwim u l-ilmenti, taħt kundizzjonijiet ugwali għal dawk ta' ħaddiema oħrajn;
- miżuri effettivi għal spezzjoni tax-xogħol, infurzar u penalitajiet mill-istati firmatarji.

Kummenti
Skont id-data tal-Eurostat, hemm 2.6 miljun ħaddiem domestiku fl-UE, li minnhom 89 % 
huma nisa u nofshom huma migranti. Ix-xogħol domestiku huwa wieħed mill-aktar forom ta' 
xogħol inviżibbli u mhux protetti, billi wieħed iżomm f'moħħu n-natura iżolata u individwali 
tiegħu. Huwa għalhekk ta' spiss veru diffiċli għall-ħaddiema domestiċi li jakkwistaw 
informazzjoni dwar id-drittijiet tagħhom u biex jorganizzaw ruħhom f'assoċjazzjonijiet 
rappreżentattivi jew unjins li jippermettuhom li jiddefendu b'mod aktar sigur id-drittijiet tax-
xogħol u dawk soċjali tagħhom. 

F'numru ta' pajjiżi tal-UE, il-ħaddiema domestiċi huma ta' spiss impjegati f'kundizzjonijiet 
prekarji, mingħajr kuntratt, il-pagi tagħhom qed jitħallsu tard, huma meħtieġa jaħdmu sigħat 
żejda mingħajr ħlas xieraq, id-drittijiet tagħhom għal liv u perjodi ta' mistrieħ u vaganzi 
pubbliċi mħallsa huma injorati u l-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali mhux qed jitħallsu.   

Il-Konvenzjoni 189 tal-ILO tintroduċi r-rekwiżit li jiġu protetti l-ħaddiema domestiċi, li ta' 
spiss, bħala nisa u migranti, isibu ruħhom f'sitwazzjonijiet estremament vulnerabbli, billi jsiru 
vittmi ta' diskriminazzjoni u ħafna forom ta' abbuż jinvolvu ksur serju tad-drittijiet tal-
bniedem tagħhom.  

Il-Konvenzjoni tispeċifika li r-ratifika tagħha ma taffettwax dispożizzjonijiet aktar favorevoli 
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applikabbli għad-drittijiet tal-ħaddiema domestiċi (Artikolu 19). 
Ir-rapporteur jixtieq jagħmel l-osservazzjonijiet li ġejjin:

- l-Artikolu 8 tal-Konvenzjoni jirreferi għall-protezzjoni ta' ħaddiema migranti u jistabbilixxi 
l-bżonn ta' kuntratt jew offerta ta' xogħol mill-impjegatur qabel ma jidħlu fil-pajjiż ospitanti. 
Kif inhu speċifikat fl-Artikolu 8.2 tal-Konvenzjoni, dan ir-rekwiżit m'għandux japplika għal 
żoni ta' integrazzjoni ekonomika reġjonali, li jfisser li ma hemm l-ebda inkompatibilità bejn 
il-Konvenzjoni u l-prinċipju ta' moviment ħieles fl-UE. Madankollu, it-traffikar tan-nies, 
speċjalment tan-nisa, isir mhux biss bejn pajjiżi terzi u l-UE imma wkoll ġewwa l-UE 
nnifisha. Għalhekk ir-rapporteur iħoss li l-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni 
partikolari għall-immonitorjar tal-kuntratti maħruġa f'pajjiżhom, partikolarment minn 
aġenziji tal-impjieg privati li jirreklutaw nies minn pajjiżi oħrajn bħala ħaddiema domestiċi 
(kif imsemmi fil-punt 26.2 tar-Rakkomandazzjoni marbuta mal-Konvenzjoni).

- Punt 20 tar-Rakkomandazzjoni msemmija hawn fuq titfa' l-attenzjoni fuq il-problemi 
speċifiċi li jiltaqgħu magħhom il-ħaddiema domestiċi li jaħdmu għal aktar minn impjegatur 
wieħed u li normalment jitħallsu b'rata ta' kull siegħa jew ta' kull ġurnata. Dawn il-ħaddiema 
jsibu ruħhom f'sitwazzjoni ferm aktar prekarja.  L-Istati għandhom jiżguraw li dawn il-
ħaddiema jgawdu mill-istess protezzjoni soċjali u tax-xogħol ta' ħaddiema oħrajn u, b'mod 
partikolari, li l-impjegatur iħallas il-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali. F'termini ta' 
remunerazzjoni, huwa importanti li jiġi żgurat li l-pagi tagħhom ikunu tal-inqas ekwivalenti 
għall-pagi minimi nazzjonali legalment stabbiliti skont il-liġijiet nazzjonali, kif stipulat fil-
Konvenzjoni. 

- politiki li jitfgħu pressjoni fuq il-pagi u d-drittijiet tax-xogħol tal-ħaddiema in ġenerali, is-
soltu jkollhom impatt aktar serju u negattiv fuq il-kundizzjonijiet tax-xogħol ta' dawk li 
huma l-inqas protetti, kif inhu l-każ tal-ħaddiema domestiċi. L-applikazzjoni ta' politiki tal-
impjieg flessibbli – li jiffaċilitaw is-sensji, inaqqsu pagi u pensjonijiet, jiddekapitalizzaw is-
sistemi tas-sigurtà soċjali, jillegalizzaw il-kuntratti prekarji, iżidu s-sigħat tax-xogħol, 
jabbużaw mill-impjieg indipendenti għal dmirijiet permanenti, jostakolaw il-ftehimiet 
kollettivi, eċċ. – tikkontradixxi bla dubju l-prinċipji tal-protezzjoni tal-ħaddiema impliċiti 
f'din il-Konvenzjoni. Għalhekk ir-rapporteur iqis li huwa essenzjali u neċessarju li jiġu 
rrevokati dawn il-politiki – imposti b'mod partikolari mis-Semestru Ewropew, il-governanza 
ekonomika, il-politiki ta' konsolidazzjoni baġitarja imposti mit-Trojka tal-UE u l-FMI –
sabiex jiġu rrispettati b'mod koerenti l-prinċipji tal-ħarsien tad-drittijiet tal-ħaddiem li huma 
stipulati f'din il-Konvenzjoni.


