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PR_COD_1amCom

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta’ konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
kooperazzjoni mtejba bejn is-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi (PES)
(COM(2013)0430 – C7-0177/2013 – 2013/0202(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2013)0430),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 149 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament 
(C7-0177/2013),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

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

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-laqgħa informali tal-ministri tal-
EPSCO irrikonoxxiet li żieda 
f'kooperazzjoni aktar iffokata bejn is-
Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi twassal għal 
skambju aħjar tal-aħjar prattiki u talbet li 
ssir proposta ddettaljata dwar inizjattiva 
tat-"tagħlim komparattiv".

(5) Żieda f'kooperazzjoni aktar iffokata 
bejn is-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi 
twassal għal skambju aħjar tal-aħjar 
prattiki u proposta ddettaljata dwar 
inizjattiva tat-"tagħlim komparattiv" 
għandha tintalab.

Or. fr
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Emenda 2

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) In-Netwerk tas-Servizzi Pubbliċi tal-
Impjiegi stabbilit skont din id-Deċiżjoni 
għandu jaħdem f'kooperazzjoni mill-qrib 
mal-EMCO abbażi tal-Artikolu 150 tat-
TFUE u għandu jikkontribwixxi għall-
ħidma tiegħu bħala fornitur tal-evidenza 
fattwali u r-rapporti dwar l-
implimentazzjoni tal-politika. Il-kontribut 
tan-Netwerk tas-Servizzi Pubbliċi tal-
Impjiegi lill-Kunsill se jgħaddi mill-
EMCO. B’mod partikolari, l-għarfien 
konġunt tan-Netwerk tas-Servizzi Pubbliċi 
tal-Impjiegi dwar aspetti tat-twassil tal-
politiki dwar l-impjieg u l-analiżi 
komparattiva tas-Servizzi Pubbliċi tal-
Impjiegi jista' jkun ta' għajnuna għal min 
jieħu deċiżjonijiet politiċi kemm f'livell 
nazzjonali kif ukoll f'livell tal-Unjoni fil-
valutazzjoni u t-tfassil tal-politiki dwar l-
impjiegi.

(6) In-Netwerk tas-Servizzi Pubbliċi tal-
Impjiegi stabbilit skont din id-Deċiżjoni 
għandu jaħdem f'kooperazzjoni mill-qrib 
mal-EMCO abbażi tal-Artikolu 150 tat-
TFUE, partikolarment is-segretarjati 
rispettivi tagħhom, u għandu 
jikkontribwixxi għall-ħidma tiegħu bħala 
fornitur tal-evidenza fattwali u r-rapporti 
dwar l-implimentazzjoni tal-politika. Kif 
inhi s-sitwazzjoni llum, il-kontribut tan-
Netwerk tas-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi 
lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew se 
jgħaddi mill-EMCO, flimkien ma' 
kummenti meta jkun xieraq . B’mod 
partikolari, l-għarfien konġunt tan-Netwerk 
tas-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi dwar 
aspetti tat-twassil tal-politiki dwar l-
impjieg u l-analiżi komparattiva tas-
Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi jista' jkun ta' 
għajnuna għal min jieħu deċiżjonijiet 
politiċi kemm f'livell nazzjonali kif ukoll 
f'livell tal-Unjoni fil-valutazzjoni u t-tfassil 
tal-politiki dwar l-impjiegi. L-EMCO 
iżomm ukoll lin-Netwerk PES informat 
dwar l-attivitajiet tiegħu.

Or. fr

Emenda 3

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Il-proċeduri ta' politiki pubbliċi 
huma kostitwiti minn fażi ta' tfassil u fażi 
ta' implimentazzjoni. F'dan l-ambitu, il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill, bħala 
koleġiżlaturi finali, għandhom 
jikkunsidraw iż-żewġ perspettivi. Filwaqt 
li l-EMCO jieħu ħsieb il-fażi ta' tfassil, in-
Netwerk PES għandu jieħdu ħsieb il-fażi 
ta' implimentazzjoni tal-politiki pubbliċi 
dwar l-impjieg. L-iskambju reċiproku ta' 
informazzjoni bejn l-EMCO u n-Netwerk 
PES huwa essenzjali f'dan il-kuntest. 
Għalkemm l-EMCO għandu jkollu l-
possibbiltà li jikkumenta dwar il-
kontributi tan-Netwerk, m'għandux ikollu 
l-permess jemendahom. Bl-istess mod, 
m'għandux ikun hemm mekkaniżmu ta' 
approvazzjoni mill-EMCO tar-rapporti 
jew tal-programmi ta' ħidma annwali. 
Madankollu,is-segretarjati ta' dawn iż-
żewġ entitajiet għandhom jikkooperaw 
mill-qrib.

Or. fr

Emenda 4

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Minħabba l-varjetà tal-mudelli, tal-
kompiti u tal-forom tat-twassil tas-servizzi 
tas-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi, huwa sta 
għal kull Stat Membru li jinnomina 
membru għall-Bord tan-Netwerk tas-
Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi mill-
maniġment ta' livell għoli tas-Servizzi 
Pubbliċi tal-Impjiegi tiegħu. Meta 
applikabbli, il-membru għandu 
jirrappreżenta fil-Bord, is-Servizzi 

(10) Minħabba l-varjetà tal-mudelli, tal-
kompiti u tal-forom tat-twassil tas-servizzi 
tas-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi, huwa sta 
għal kull Stat Membru li jinnomina 
membru sħiħ u membru supplenti wieħed 
jew aktar għall-Bord tan-Netwerk tas-
Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi mill-
maniġment ta' livell għoli tas-Servizzi 
Pubbliċi tal-Impjiegi tiegħu. Meta 
applikabbli, il-membru gsħiħ u/jew il-
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Pubbliċi tal-Impjiegi l-oħra mill-Istat 
Membru. Il-membri maħtura għandu 
jkollhom il-kapaċità li jieħdu deċiżjonijiet 
f'isem l-organizzazzjoni li tibgħathom. 
Sabiex ikun żgurat l-involviment ta’ kull 
Servizz Pubbliku tal-Impjiegi fil-ħidmiet 
tan-Netwerk, l-attivitajiet għandhom ikunu 
miftuħa għal kull livell ta’ parteċipazzjoni.

membri supplenti għandhom 
jirrappreżentaw fil-Bord, is-Servizzi 
Pubbliċi tal-Impjiegi l-oħra mill-Istat 
Membru. Il-membri maħtura għandu 
jkollhom il-kapaċità li jieħdu deċiżjonijiet 
f'isem l-organizzazzjoni li tibgħathom. 
Sabiex ikun żgurat l-involviment ta’ kull 
Servizz Pubbliku tal-Impjiegi fil-ħidmiet 
tan-Netwerk, l-attivitajiet għandhom ikunu 
miftuħa għal kull livell ta’ parteċipazzjoni.

Or. fr

Emenda 5

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Fis-16 ta' Jannar 2013, il-Parlament 
Ewropew adotta riżoluzzjoni dwar 
Garanzija għaż-Żgħażagħ, li għandha 
titqies fit-tfassil ta' kull test leġiżlattiv ġdid 
li jkollu impatt fuq is-suq tax-xogħol.

Or. fr

Emenda 6

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Twaqqif Skop

Or. fr
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Emenda 7

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 1a
Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, għandha 
tapplika d-definizzjoni li ġejja: "tagħlim 
komparattiv" tfisser il-ħolqien ta' 
konnessjoni sistematika u integrata bejn l-
attivitajiet ta' tqabbil u ta' tagħlim 
reċiproku, jiġifieri l-identifikazzjoni ta' 
prestazzjonijiet tajbin fis-settur ta' attività 
ewlenin, permezz ta' tqabbil ibbażat fuq 
indikaturi, l-identifikazzjoni tal-prattiki 
tajba u l-kondiviżjoni tal-esperjenzi u tal-
aħjar prattiki permess tal-proċess ta' 
tagħlim;

Or. fr

Emenda 8

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Netwerk tas-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi 
(PES) madwar l-UE kollha – minn hawn 'il 
quddiem “in-Netwerk” – huwa stabbilit 
għall-perjodu li jestendi mill-1 ta' Jannar 
2014 sal-31 ta' Diċembru 2020. In-Netwerk 
se jwettaq l-inizjattivi kif definit fl-
Artikolu 3.

Netwerk tas-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi 
(PES) madwar l-UE kollha – minn hawn 'il 
quddiem “in-Netwerk” – huwa stabbilit 
għall-perjodu li jestendi mill-1 jum wara l-
pubblikazzjoni ta' din id-Deċiżjoni f'Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea sal-
31 ta' Diċembru 2020. In-Netwerk se 
jwettaq l-inizjattivi kif definit fl-Artikolu 3.

Or. fr



PE519.577v01-00 10/20 PR\1003848MT.doc

MT

Emenda 9

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) is-sieħba soċjali;

Or. fr

Emenda 10

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) l-amministrazzjonijiet nazzjonali ta' 
ispezzjoni tax-xogħol

Or. fr

Emenda 11

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għall-implimentazzjoni tal-istrateġija
Ewropa 2020 għall-impjiegi u tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklussiv, u l-miri 
ewlenin tagħha speċjalment dawk li 
għandhom x’jaqsmu mal-impjiegi;

(a) għall-implimentazzjoni tal-politiki tal-
Unjoni, inkluża l-istrateġija Ewropa 2020 
għall-impjiegi u tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklussiv, u l-miri ewlenin 
tagħha speċjalment dawk li għandhom 
x’jaqsmu mal-impjiegi;

Or. fr
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Emenda 12

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) għall-ġlieda kontra l-qgħad fost iż-
żgħażagħ filwaqt li jiġi żgurat li ċ-ċittadini 
żgħażagħ kollha u r-residenti legali tal-
Unjoni ta' mhux aktar minn 25 sena, kif 
ukoll il-gradwati reċenti ta' inqas minn 
30 sena, jiġu offruti impjieg, 
kontinwazzjoni tal-edukazzjoni jew 
apprendistat ta' kwalità tajba, fl-erba' 
xhur wara li jkunu tilfu xogħolhom jew 
wara li jkunu temmew l-edukazzjoni 
formali;

Or. fr

Emenda 13

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) għall-promozzjoni ta' impjieg għal 
żmien twil;

Or. fr

Emenda 14

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) għall-konnessjoni bejn il-kompetenzi 
u l-ħtiġijiet tal-impjegati u tal-
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impjegaturi;

Or. fr

Emenda 15

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 –paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) għal aktar mobilità ġeografika u 
okkupazzjonali;

(d) għal aktar mobilità ġeografika u 
okkupazzjonali, mingħajr kompetizzjoni 
żleali bejn il-ħaddiema, skont il-
leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni;

Or. fr

Emenda 16

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Jiżviluppa u jimplimenta sistemi tal-
valutazzjoni komparattiva bbażati fuq l-
evidenza mal-Ewropa kollha fost is-
servizzi pubbliċi tal-impjiegi abbażi tal-użu 
tal-indikaturi kwantitattivi u kwalitattivi 
biex jivvalutaw il-prestazzjonijiet tas-
Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi u biex jiġbru 
evidenza bil-għan li jistabbilixxu mutur 
adegwat għat-tagħlim reċiproku. Huwa 
għandu wkoll jipparteċipa b'mod attiv fl-
implimentazzjoni ta' dawn l-attivitajiet billi 
jaqsam dejta, għarfien u prattiki mal-
oħrajn.

(a) Jiżviluppa u jimplimenta sistemi ta' 
tagħlim komparattiv ibbażati fuq l-
evidenza mal-Ewropa kollha fost is-
servizzi pubbliċi tal-impjiegi abbażi tal-użu 
tal-indikaturi kwantitattivi u kwalitattivi 
biex jivvalutaw il-prestazzjonijiet tas-
Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi u biex jiġbru 
evidenza bil-għan li jistabbilixxu mutur 
adegwat għat-tagħlim reċiproku. Huwa 
għandu wkoll jipparteċipa b'mod attiv fl-
implimentazzjoni ta' dawn l-attivitajiet billi 
jaqsam dejta, għarfien u prattiki mal-
oħrajn.

(Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv 
kollu li qed jiġi eżaminat; l-adozzjoni 
tagħha timponi adattamenti tekniċi fit-test 
kollu.)
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Or. fr

Emenda 17

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 –paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Jipprepara rapporti fil-qasam tal-
impjiegi, fuq it-talba jew tal-Kunsill jew 
tal-Kummissjoni jew fuq l-inizjattiva 
tiegħu stess.

(d) Jipprepara rapporti fil-qasam tal-
impjiegi, fuq it-talba tal-Parlament 
Ewropew, tal-Kunsill jew tal-Kummissjoni 
jew fuq l-inizjattiva tiegħu stess.

Or. fr

Emenda 18

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) Jevalwa l-impatt tal-implimentazzjoni 
tal-leġiżlazzjoni fuq il-mobilità tal-
ħaddiema tal-Unjoni fis-swieq tax-xogħol 
tal-Istati Membri. 

Or. fr

Emenda 19

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

In-Netwerk għandu jikkoopera mal-
partijiet interessati tas-suq tax-xogħol 
inklużi fornituri oħra tas-servizzi tal-

In-Netwerk għandu jikkoopera mal-
partijiet interessati tas-suq tax-xogħol 
inklużi fornituri oħra tas-servizzi tal-
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impjieg billi jinvolvihom f'attivitajiet 
rilevanti u f'laqgħat tan-Netwerk u billi 
jagħmel skambju magħhom tal-
informazzjoni u tad-dejta.

impjieg, inklużi l-aġenziji tax-xogħol 
temporanju, is-servizzi privati tal-impjieg, 
l-organizzazzjonijiet mhux governattivi li 
l-kompiti tagħhom huma marbuta mal-
impjieg, l-awtoritajiet lokali skont il-każ u 
n-Netwerk Ewropew għall-Politika dwar 
l-Iggwidar Tul il-Ħajja, billi jinvolvihom 
f'attivitajiet rilevanti u f'laqgħat tan-
Netwerk u billi jagħmel skambju magħhom 
tal-informazzjoni u tad-dejta.

Or. fr

Emenda 20

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

In-Netwerk għandu jitmexxa minn Bord li 
għalih kull Stat Membru għandu jinnomina 
membru wieħed u membru supplenti 
wieħed mill-maniġment ta' livell għoli tas-
Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi tiegħu. Il-
Kummissjoni għandha taħtar membru 
wieħed u membru supplenti wieħed għall-
Bord. Il-membri supplenti għandhom 
jieħdu post il-membri kull meta jkun 
meħtieġ.

In-Netwerk għandu jitmexxa minn Bord li 
għalih kull Stat Membru għandu jinnomina 
membru wieħed u membru supplenti 
wieħed jew aktar mill-maniġment ta' livell 
għoli tas-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi 
tiegħu, skont il-livell ta' ċentralizzazzjoni 
tal-kompetenzi għall-politiki tal-impjieg 
fl-Istat Membru. Il-Kummissjoni għandha 
taħtar membru wieħed u membru supplenti 
wieħed għall-Bord. Il-membri supplenti 
għandhom jieħdu post il-membri kull meta 
jkun meħtieġ.

Or. fr

Emenda 21

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Bord għandu jadotta r-Regoli ta' 
Proċedura tiegħu permezz ta' deċiżjoni 
unanima li fost l-oħrajn tkun tinkludi l-
arranġamenti għat-teħid tad-deċiżjonijiet 
tal-Bord, id-dispożizzjonijiet dwar il-ħatra 
u l-mandat tal-President u l-Viċi Presidenti 
tan-netwerk. B'deċiżjoni meħuda mill-
maġġoranza, il-Bord għandu jadotta l-
programm ta’ ħidma annwali li jinkludi t-
twaqqif ta' gruppi ta’ ħidma u l-
arranġamenti tal-lingwa tal-laqgħat tan-
Netwerk, u r-rapport annwali dwar in-
netwerk li għandu jiġi ppubblikat.

Il-Bord għandu jadotta r-Regoli ta' 
Proċedura tiegħu permezz ta' deċiżjoni 
unanima li fost l-oħrajn tkun tinkludi l-
arranġamenti għat-teħid tad-deċiżjonijiet 
tal-Bord, id-dispożizzjonijiet dwar il-ħatra 
u l-mandat tal-President u l-Viċi Presidenti 
tan-netwerk. B'deċiżjoni meħuda mill-
maġġoranza, il-Bord għandu jadotta l-
programm ta’ ħidma annwali li jinkludi t-
twaqqif ta' gruppi ta’ ħidma u l-
arranġamenti tal-lingwa tal-laqgħat tan-
Netwerk, u r-rapport annwali dwar in-
netwerk li għandu jiġi ppubblikat u 
mibgħut lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill.

Or. fr

Emenda 22

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-riżorsi globali għall-implimentazzjoni ta’ 
din id-Deċiżjoni għandhom jiġu stabbiliti 
fil-qafas tal-Programm għall-Bidla u l-
Innovazzjoni Soċjali, li l-
approprjazzjonijiet tiegħu ta' kull sena 
għandha tawtorizzahom l-awtorità baġitarja 
fil-limiti tal-Qafas Finanzjarju.

Ir-riżorsi globali għall-implimentazzjoni ta’ 
din id-Deċiżjoni għandhom jiġu stabbiliti 
fil-qafas tal-Programm għall-Impjiegi u l-
Innovazzjoni Soċjali, li l-
approprjazzjonijiet tiegħu ta' kull sena 
għandha tawtorizzahom l-awtorità baġitarja 
fil-limiti tal-Qafas Finanzjarju.

(Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv 
kollu li qed jiġi eżaminat; l-adozzjoni 
tagħha timponi adattamenti tekniċi fit-test 
kollu.)

Or. fr
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Emenda 23

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Adozzjoni ta' qafas ġenerali Adozzjoni ta' qafas tekniku
(Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv 
kollu li qed jiġi eżaminat. l-adozzjoni 
tagħha timponi adattamenti tekniċi fit-test 
kollu.)

Or. fr

Emenda 24

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 8 
dwar qafas ġenerali għat-twassil tal-
attivitajiet tal-valutazzjoni komparattiva u 
tat-tagħlim reċiproku kif definit fl-Artikolu 
3.1 inklużi l-metodoloġija, l-indikaturi 
kwantitattivi u kwalitattivi bażiċi għall-
valutazzjoni tal-prestazzjoni tas-Servizzi 
Pubbliċi tal-Impjiegi, l-istrumenti tat-
tagħlim tal-programm integrat tat-tagħlim 
reċiproku u t-termini għall-parteċipazzjoni 
f'dawn l-inizjattivi.

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa, 
wara konsultazzjoni man-Netwerk PES, li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 8 dwar 
qafas ġenerali għat-twassil tal-attivitajiet 
tal-valutazzjoni komparattiva u tat-tagħlim 
reċiproku kif definit fl-Artikolu 3.1 inklużi 
l-metodoloġija, l-indikaturi kwantitattivi u 
kwalitattivi bażiċi għall-valutazzjoni tal-
prestazzjoni tas-Servizzi Pubbliċi tal-
Impjiegi, l-istrumenti tat-tagħlim tal-
programm integrat tat-tagħlim reċiproku u 
t-termini għall-parteċipazzjoni f'dawn l-
inizjattivi.

Or. fr
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Emenda 25

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Att delegat adottat skont l-Artikolu 7 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk il-
Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma 
joġġezzjonawx fi żmien xahrejn min-
notifika ta’ dak l-att lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma 
jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn 
infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex 
sejrin joġġezzjonaw. Dak il-perjodu 
għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq inizjattiva 
tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

5. Att delegat adottat skont l-Artikolu 7 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk il-
Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma 
joġġezzjonawx fi żmien tliet xhur min-
notifika ta’ dak l-att lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma 
jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn 
infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex 
sejrin joġġezzjonaw. Dak il-perjodu 
għandu jiġi estiż bi tliet xhur fuq 
inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-
Kunsill.

Or. fr

Emenda 26

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Erba’ snin wara d-dħul fis-seħħ tagħha, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta rapport 
dwar l-applikazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni 
lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni. B’mod partikolari, 
ir-rapport għandu jivvaluta sa liema punt 
in-netwerk ikkontribwixxa għall-kisba tal-
objettivi stabbiliti fl-Artikolu 2 u jekk 
issodisfax il-kompiti tiegħu.

Erba’ snin wara d-dħul fis-seħħ tagħha, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta rapport 
dwar l-applikazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni 
lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni. B’mod partikolari, 
ir-rapport għandu jivvaluta sa liema punt 
in-netwerk ikkontribwixxa għall-kisba tal-
objettivi stabbiliti fl-Artikolu 2 u jekk 
issodisfax il-kompiti tiegħu. Jekk ikun 
meħtieġ, il-Kummissjoni għandha tressaq 
proposta għal reviżjoni ta' din id-
Deċiżjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

Abbozz ta' nota spjegattiva

Kien hemm bidliet fil-kompiti u l-modi operandi tas-Servizzi Pubbliċi tal-Impjieg minħabba l-
kriżi ekonomika u l-qgħad li ġġib magħha, iżda anke minħabba l-bidliet fis-swieq tax-xogħol 
nazzjonali li joriġinaw minn żviluppi u bidliet teknoloġiċi fid-domanda għax-xogħol u fil-
karrieri (mobilità bejn setturi jew mobilità ġeografika, u l-interruzzjoni u l-bidu mill-ġdid tal-
karrieri).

Wara li l-Istati Membri impenjaw ruħhom li jikkoordinaw aħjar il-politiki ekonomiċi u tal-
impjieg tagħhom fi ħdan l-Unjoni, l-istrumenti kollha li jistgħu jiġu mobilizzati sabiex l-
Unjoni takkumpanja din it-trasformazzjoni għandhom jiġu mobilizzati.

Fl-ambitu tas-Semestru Ewropew, pereżempju, l-Istati Membri jqabblu l-orjentazzjonijiet 
tagħhom tal-politiki pubbliċi tal-impjieg, partikolarment mill-perspettiva baġitarja, sabiex jiġi 
definit liema huma adatti għal liema Stat Membru, skont is-sitwazzjoni ekonomika tiegħu u 
dik tal-oħrajn, sabiex tintlaħaq iċ-ċifra stabbilita tal-Istrateġija UE 2020 (rata ta' impjieg ta' 
75 % għall-persuni bejn l-20 u l-64 sena).

Madankollu, minbarra l-għażla strateġika ta' politika pubblika waħda pjuttost milli oħra, l-
effikaċja ta' tali politiki tiddependi fuq l-implimentazzjoni korretta tagħhom, u huwa f'dan l-
istadju li s-Servizzi Pubbliċi tal-Impjieg jintervjenu.

Ir-Rapporteur jilqa' għalhekk l-inizjattiva meħuda mill-Kummissjoni Ewropea li tagħti 
eżistenza formali lil netwerk preeżistenti ta' rappreżentanti ta' dawn is-Servizzi Pubbliċi tal-
Impjieg nazzjonali, sabiex dawn tal-aħħar ikunu jistgħu jqabblu, abbażi ta' dejta preċiżi, l-
effikaċja tal-miżuri fis-suq tax-xogħol li huma inkarigati li jimplimentaw fl-Istati Membri 
tagħhom.

Wara dan it-tqabbil, l-iżvantaġġi u d-dgħufijiet tad-diversi miżuri jkunu jistgħu jiġu 
identifikati u integrati mill-Istati Membri differenti, meta jkun xieraq, fil-kompiti tagħhom.

Għar-Rapporteur, din il-kooperazzjoni tista' tittejjeb b'mezzi differenti:

 iż-żieda mal-objettivi, tal-attenzjoni partikolari meħtieġa għall-ġlieda kontra l-qgħad 
fost iż-żgħażagħ, il-promozzjoni tal-impjieg għal żmien twil jew il-ġlieda kontra d-
dumping soċjali;

 l-involviment tas-sħab soċjali u tal-amministrazzjonijiet nazzjonali tax-xogħol;
 il-kunsiderazzjoni tal-organizzazzjoni tal-kompetenzi fl-Istati Membri differenti.

Lil hinn minn dawn l-elementi bażiċi, f'livell aktar tekniku, ir-Rapporteur ma jaħsibx li l-
adozzjoni tista' sseħħ fil-ħin sabiex l-istrument jiġi implimentat b'mod effikaċi sal-
1 ta' Jannar 2014, iżda jimpenja ruħu li jara li tiġi adottata mill-aktar fis possibbli. Barra min 
hekk, se jemenda l-elementi kollha tat-test sabiex jibqa' koerenti ma' negozjati oħra ta' bażijiet 
legali jew baġitarji (PSCI/EASI).



PE519.577v01-00 20/20 PR\1003848MT.doc

MT


