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PR_COD_1am

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa grassa 
u korsiva. Fil-każ ta' atti li jemendaw, il-partijiet li jittieħdu kif inhuma minn 
dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament jixtieq jemenda, imma li l-Kummissjoni 
ma tkunx emendat, huma indikati b'tipa grassa. It-tħassir eventwali li 
jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat kif ġej: [...]. Test korsiv normali 
huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi partijiet tat-test leġiżlattiv li 
għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop li tgħin fil-preparazzjoni 
tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika 
minnhom). Il-korrezzjonijiet proposti huma suġġetti għall-qbil tas-servizzi 
tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-
Direttiva 2002/15/KE dwar l-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol ta' ħaddiema li jwettqu 
attivitajiet mobbli tat-trasport fit-toroq
(COM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD))

((Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2008)0650),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2), u l-Artikoli 71 u 137(2) tat-Trattat KE, skont liema 
artikoli l-Kummissjoni ressqet il-proposta lill-Parlament (C6-0354/2009),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill bit-titolu "Konsegwenzi tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona dwar il-proċeduri 
interistituzzjonali ta' teħid ta' deċiżjonijiet li għaddejjin bħalissa" (COM(2009)0665),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) u l-Artikoli 91 u 153(3) tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-UE, - wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali u l-opinjoni 
tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A7-0000/2009),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari kif tinstab hawnhekk;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tressaq il-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 u lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 4 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Il-Parlament Ewropew jagħraf li 
hemm persuni li mhux tassew jaħdmu 
għal rashom fis-suq tax-xogħol li qed 
iħallu effett negattiv fuq il-kundizzjonijiet 
ta' kompetizzjoni irrispettivament mis-
setturi tal-ekonomija madwar l-Unjoni. 
Għalhekk jinsab konvint mill-ħtieġa li 
dan il-fenomenu jiġi ttrattat fil-livell tal-
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UE.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 4 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4b) Il-Parlament jissuġġerixxi li l-
Kummissjoni u l-Istati Membri 
jikkunsidraw il-possibilità ta' skambju u 
skrutinju tal-aħjar prattiki tal-Istati 
Membri għall-identifikazzjoni u l-
esklużjoni ta' persuni li mhux tassew
jaħdmu għal rashom.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 4 c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4c) Skont ir-Regolament (KE) Nru 
1071/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 li 
jistabbilixxi regoli komuni dwar il-
kundizzjonijiet li għandhom jiġu rispettati 
għall-eżerċizzju tal-professjoni ta' 
operatur tat-trasport fit-toroq u li jħassar 
id-Direttiva tal-Kunsill 92/26/KE, is-
sewwieqa li jaħdmu għal rashom 
għandhom jikkonformaw ma' ġabra sħiħa 
ta' rekwiżiti sabiex ikunu jistgħu joperaw 
in-negozji tagħhom.
1ĠU L 300, 14.11.2009, p.51.

Or. en
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Emenda 4

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-esperjenza bit-traspożizzjoni tad-
Direttiva 2002/15/KE, il-konsultazzjonijiet 
mal-partijiet interessati, diversi studji, u l-
valutazzjoni tal-impatt imwettqa kixfu 
problemi rigward il-prattika tal-
implimentazzjoni uniformi tar-regoli dwar 
il-ħinijiet tax-xogħol, livelli baxxi fid-
dixxiplina tal-konformità u sistemi dgħajfa 
ta' infurzar fl-Istati Membri.

(5) L-esperjenza bit-traspożizzjoni tad-
Direttiva 2002/15/KE, il-konsultazzjonijiet 
mal-partijiet interessati, diversi studji, u l-
valutazzjoni tal-impatt imwettqa kixfu 
problemi rigward il-prattika tal-
implimentazzjoni uniformi tar-regoli dwar 
il-ħinijiet tax-xogħol, livelli baxxi fid-
dixxiplina tal-konformità u sistemi dgħajfa 
ta' infurzar f'uħud mill-Istati Membri.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Fid-dawl tar-rapport tal-Kummissjoni u 
l-valutazzjoni tal-impatt, is-sewwieqa li 
jaħdmu għal rashom għandhom ikunu 
esklużi mill-ambitu tad-Direttiva 
2002/15/KE.

(7) Fid-dawl tar-rapport tal-Kummissjoni u 
l-valutazzjoni tal-impatt, is-sewwieqa li 
jaħdmu għal rashom għandhom ikunu 
esklużi mill-ambitu tad-Direttiva 
2002/15/KE. Madankollu, dan għandu 
jseħħ mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-
Istati Membri li japplikaw id-
dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva lil 
dawn is-sewwieqa.

Or. en
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Emenda 6

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 8 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Is-sewwieqa kollha, ħaddiema mobbli 
u sewwieqa li jaħdmu għal rashom huma 
koperti mir-Regolament (KE) Nru 
561/2006 dwar l-armonizzazzjoni ta' ċerta 
leġiżlazzjoni soċjali marbuta mat-trasport 
bit-triq.1. Hu fl-interess ġenerali li 
titwettaq implimentazzjoni xierqa u 
kontrollata b'mod effettiv ta' dawk ir-
regoli dwar il-perijodi ta' sewqan u ta' 
serħan għas-sewwieqa kollha. 

Or. en

Emenda 7

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 8 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8b) Sabiex tiżdied is-sikurezza fit-triq u 
minħabba l-effett tat-tibdiliet fl-istruttura 
tal-merkanzija, għandha tiġi kkunsidrata 
l-estensjoni tar-Regolament (KE) Nru 
561/2006 sabiex jiġu koperti s-sewwieqa 
ta' vetturi ta' inqas minn 3.5 tunnellati.

Or. en

                                               
1 ĠU L 102, 11.4.2006, p.1.
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Emenda 8

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Il-leġiżlazzjoni Komunitarja hija 
effiċjenti u effikaċi biss jekk tkun 
implimentata mill-Istati Membri kollha, 
applikata bl-istess mod għall-parteċipanti 
kollha kkonċernati u kkontrollata fuq bażi 
regolari u b'mod effiċjenti.  

(10) Il-leġiżlazzjoni Komunitarja hija 
effiċjenti u effikaċi biss jekk tkun 
implimentata kif xieraq mill-Istati Membri 
kollha, applikata bl-istess mod għall-
parteċipanti kollha kkonċernati u 
kkontrollata fuq bażi regolari u b'mod 
effiċjenti u jekk il-ksur jiġi sanzjonat.

Or. en

Emenda 9

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-monitoraġġ tal-konformità huwa 
kompitu kumpless b’ħafna parteċipanti u 
għalhekk jesiġi l-kooperazzjoni bejn l-Istati 
Membri u l-Kummissjoni, kif ukoll bejn l-
Istati Membri nfushom. 

(11) Il-monitoraġġ tal-konformità huwa 
kompitu kumpless b’ħafna parteċipanti u 
għalhekk jesiġi l-kooperazzjoni bejn l-Istati 
Membri u l-Kummissjoni, kif ukoll bejn l-
Istati Membri nfushom. Il-kontribut tal-
imsieħba soċjali fir-rigward tal-
monitoraġġ tal-konformità u tal-infurzar 
ma għandux ikun injorat.

Or. en

Emenda 10

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 – punt a
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-Direttiva għandha tapplika għall- 1. Id-Direttiva għandha tapplika għall-
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ħaddiema mobbli, kif definiti fl-
Artikolu 3(d) ta’ din id-Direttiva, 
impjegati minn impriżi stabbiliti fi Stat 
Membru, li jipparteċipaw fl-attivitajiet tat-
trasport fit-toroq koperti bir-Regolament 
(KE) Nru 561/2006 jew, f'nuqqas ta' dak, 
bil-Ftehim AETR.

ħaddiema mobbli li jaħdmu għal impriżi 
stabbiliti fi Stat Membru, li jipparteċipaw 
fl-attivitajiet tat-trasport fit-toroq koperti 
bir-Regolament (KE) Nru 561/2006 jew, 
f’nuqqas ta’ dak, bil-Ftehim AETR.

Din id-Direttiva għandha tapplika wkoll 
għall-ħaddiema mobbli kif definiti fit-tieni 
sentenza tal-Artikolu 3(d).

Or. en

Emenda 11

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 – punt b
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Tiżdied is-sentenza li ġejja mal-punt 
(d):

imħassar

"'ħaddiem mobbli’ għandha tinkludi 
wkoll kwalunkwe persuna li ma tkunx 
marbuta ma’ xi ħadd li jħaddimha 
b’kuntratt tax-xogħol inkella b’xi tip 
ieħor ta’ relazzjoni ġerarkika tax-xogħol, 
iżda:
i. li m’għandhiex il-libertà torganizza l-
attivitajiet ta’ xogħol rilevanti;
ii. li l-introjtu tagħha ma jiddependix 
direttament fuq il-profitti miksuba;
iii. li m’għandhiex il-libertà, 
individwalment inkella permezz ta’ 
koperattiva bejn sewwieqa li jaħdmu għal 
rashom, li jkollha relazzjonijiet 
kummerċjali ma’ diversi klijenti(sic.)."

Or. en
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Emenda 12

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 – punt c
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ċ) il-punt (e) huwa mħassar. (c) il-punt (e) huwa sostitwit b'dan li ġej:

"(e) 'sewwieq li jaħdem għal rasu' tfisser 
kwalunkwe persuna:
i. li għandha bħala xogħol ewlieni t-
trasport, fuq kirja jew bi ħlas, ta' 
passiġġieri u merkanzija bit-triq fl-ambitu 
tas-sens tal-leġiżlazzjoni Komunitarja 
permezz ta' liċenzja Komunitarja jew b' 
kull awtorizzazzjoni professjonali oħra, 
għat-twettiq tat-trasport imsemmi aktar 'il 
fuq, 
ii. li għandha d-dritt taħdem għal rasha u 
li mhijiex marbuta ma’ xi ħadd li 
jħaddimha b’kuntratt tax-xogħol inkella 
b’xi tip ieħor ta’ relazzjoni ġerarkika tax-
xogħol, 
iii. li mhijiex subordinata għal impriża 
utilizzanti, 
iv. li għandha l-libertà li torganizza 
attivitajiet tax-xogħol rilevanti mingħajr 
is-superviżjoni diretta tal-klijent,
v. li l-introjtu tagħha jiddependi 
direttament mill-profitti li tikseb,
vi. li ma tirċievi l-ebda dritt ta' impjieg 
bħal ħlas perjodiku ta' rinumerazzjoni, 
ħlas in natura, rikonoxximent ta' drittijiet 
bħal mistrieħ kull ġimgħa u vaganzi 
annwali mħallsa minn xi impriża jew 
parti kontraenti oħra, u 
vii. li ma għandhiex il-libertà, 
individwalment inkella permezz ta’ 
kooperattiva bejn sewwieqa li jaħdmu 
għal rashom, li jkollha relazzjonijiet 
kummerċjali ma’ diversi klijenti.
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Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, dawk is-
sewwieqa li ma jissodisfawx dawn il-
kriterji għandhom jaqgħu taħt l-istess 
obbligi u jibbenefikaw mill-istess drittijiet 
stipulati permezz ta' din id-Direttiva għal 
ħaddiema mobbli;"

Or. en

Emenda 13

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 11a – Paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Istati Membri għandhom jorganizzaw 
sistema ta’ monitoraġġ u kontrolli xierqa u 
regolari, sabiex jiggarantixxu l-
implimentazzjoni korretta u konsistenti tar-
regoli li jinsabu f’din id-Direttiva. 
Għandhom jiżguraw li l-korpi nazzjonali 
responsabbli għall-infurzar tad-Direttiva 
jkollhom għadd xieraq ta’ spetturi 
kkwalifikati u li dawn il-korpi jieħdu 
kwalunkwe miżura li tista’ tkun meħtieġa.

(1) L-Istati Membri għandhom jorganizzaw 
kontrolli xierqa u mhux diskriminatorji, 
sabiex jiggarantixxu l-implimentazzjoni 
korretta u konsistenti tar-regoli li jinsabu 
f’din id-Direttiva. Għandhom jiżguraw li l-
korpi nazzjonali responsabbli għall-
infurzar tad-Direttiva jkollhom persunal 
ikkwalifikat u li dawn jieħdu kwalunkwe 
miżura li tista’ tkun meħtieġa.

Or. en

Emenda 14

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 11a – Paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw lill-Kummissjoni d-dettalji 
tal-arranġamenti ta’ monitoraġġ u kontroll 
stabbiliti.

(2) L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw lill-Kummissjoni d-dettalji 
tal-arranġamenti ta’ monitoraġġ u kontroll 
stabbiliti, skont id-dispożizzjonijiet 
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imsemmija fl-Artikolu 13.

Or. en

Emenda 15

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2002/15/KE
Artikolu 11a – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni 
amministrattiva bejn l-awtoritajiet 
kompetenti tagħhom, permezz tal-
adozzjoni ta’ sistemi effikaċi ta’ skambju 
tal-informazzjoni, it-titjib tal-aċċess għall-
informazzjoni u l-promozzjoni tal-
iskambju tal-informazzjoni u l-aqwa 
prattiki fl-infurzar tar-regoli dwar il-ħinijiet 
tax-xogħol.

(a) biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni 
amministrattiva bejn l-awtoritajiet 
kompetenti tagħhom, permezz tal-
adozzjoni ta’ miżuri effikaċi ta’ skambju 
tal-informazzjoni, it-titjib tal-aċċess għall-
informazzjoni u l-promozzjoni tal-
iskambju tal-informazzjoni u l-aqwa 
prattiki fl-infurzar tar-regoli dwar il-ħinijiet 
tax-xogħol;

Or. en
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NOTA SPJEGATTIVA

(i) Id-Direttiva 2002/15/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-organizzazzjoni 
tal-ħin tax-xogħol ta' ħaddiema li jwettqu attivitajiet mobbli tat-trasport fit-toroq.

Id-Direttiva 2002/15/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2002, li daħlet 
fis-seħħ fit-23 ta' Marzu 2005, kienet pass importanti biex jitjieb il-ħarsien tas-saħħa u tas-
sigurtà tal-ħaddiema mobbli fis-settur tat-trasport bit-triq. Hija lex specialis għad-Direttiva 
ġenerali 2003/88/KE dwar il-Ħinijiet tax-Xogħol u tissupplimenta r-Regolament (KE) Nru
561/2006 (ĠU E 102, 11.4.2006) li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-ħinijiet tas-sewqan u l-
perjodi ta' mistrieħ għas-sewwieqa. 

Skont id-Direttiva 2002/15/KE u b'mod partikulari d-dispożizzjoni li mit-23 ta' Marzu 2009 
tkun tapplika għas-sewwieqa li jaħdmu għal rashom, il-Kummissjoni ressqet quddiem il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill rapport (CΟΜ (2007) 266 finali) li jippreżenta l-konsegwenzi 
li x'aktarx iġibu magħhom l-inklużjoni jew l-esklużjoni tas-sewwieqa li jaħdmu għal rashom 
mill-kamp ta’ applikazzjoni tad-direttiva.
Ir-rapport jevalwa wkoll il-konsegwenzi tal-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tagħha 
rigward il-ħinijiet ta' matul il-lejl. Barra minn hekk, ir-rapport jinvestiga l-effetti aktar 
ġenerali tal-implimentazzjoni tad-direttiva fuq is-sikurezza tat-toroq, il-kundizzjonijiet tal-
kompetizzjoni, l-istruttura tal-professjoni u l-aspetti soċjali.

Ir-rapport sab li:

(a) Ma kienx hemm każ deċiżiv favur li s-sewwieqa li jaħdmu għal rashom ikunu inklużi fil-
kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva. 
(b) Id-distinzjoni bejn is-sewwieqa li jaħdmu għal rashom u l-ħaddiema mobbli ma kenitx 
ċara, u dan il-fatt żied ir-riskju tal-fenomenu tas-sewwieqa 'foloz' li jaħdmu għal rashom, li, 
sabiex ma jaqgħux fil-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva, mhumiex marbuta b'kuntratt ta' 
xogħol ma' xi ħadd li jħaddem, imma m'għandhomx il-libertà li jkollhom relazzjonijiet ma' 
diversi klijenti.
(ċ) Fir-rigward tax-xogħol ta' billejl, il-Kummissjoni kkonkludiet li d-dispożizzjonijiet ma 
kinux jeħtieġu li jkunu emendati jew li jkomplu jiġu armonizzati; id-definizzjoni ta' 'xogħol ta' 
billejl' (Artikolu 3(i) tad-Direttiva 2002/15/KE) trid sempliċement tkun emendata, peress li, 
kif inhu mqiegħed il-kliem tagħha issa, tkun tinkludi anke perjodi qosra ħafna ta' xogħol ta' 
billejl, inklużi perjodi li jkunu ftit minuti biss.
Skont il-Kummissjoni, din il-proposta hija ekonomikament u soċjalment sproporzjonata u bla 
bżonn.

(II) Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 
2002/15/KE dwar l-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol ta' ħaddiema li jwettqu attivitajiet 
mobbli tat-trasport fit-toroq (COM(2008)650).

-Wara li saru konsultazzjonijiet mal-partijiet interessati kif ukoll studju tal-impatt bil-għan li 
jkun evitat li jinħoloq piż amministrattiv bla bżonn u biex fl-istess ħin ikunu promossi l-
objettivi tal-politika tal-UE dwar it-trasport, il-proposta li qed tkun eżaminata mill-ġdid li 
temenda d-Direttiva 2002/15/KE tqieset bħala l-aħjar għażla ta' politika. Skont il-



PR\799946MT.doc 15/15 PE431.059v01-00

MT

Kummissjoni, ma kien hemm l-ebda bidla fil-għan ġenerali tad-direttiva, jiġifieri l-ħarsien tas-
saħħa u s-sikurezza tal-ħaddiema tat-trasport bit-triq, filwaqt li d-distorsjonijiet fil-
kompetizzjoni u l-ispejjeż amministrattivi u ekonomiċi għall-Istati Membri ġew imnaqqsa.

Proposti:

(a) Kjarifika tal-kamp ta' applikazzjoni

- L-esklużjoni ta' ħaddiema mobbli li ġenwinament jaħdmu għal rashom (tħassir tal-
Artikolu 3(e)); 
- L-applikazzjoni tad-direttiva għall-ħaddiema mobbli kollha u għal dawk kollha li mhumiex 
ħielsa li jorganizzaw l-attivitajiet ta' xogħol tagħhom, jiġifieri s-sewwieqa 'foloz' li jaħdmu 
għal rashom (l-Artikolu 2(1), l-Artikolu 3(d));
- It-tħassir tad-definizzjoni ta' 'ħin tax-xogħol' għas-sewwieqa li jaħdmu għal rashom u ż-
żieda tad-definizzjoni aktar preċiża ta' 'ħaddiema mobbli'. 

(b) Xogħol ta' billejl (Artikolu 3, (i))

- Hemm proposta d-definizzjoni ta' xogħol ta' billejl li, skont il-Kummissjoni, hija applikabbli 
fil-prattika: jerġa' jiddaħħal ħin ta' sagħtejn bħala l-perjodu minimu ta' xogħol ta' billejl.

(ċ) Applikazzjoni

- L-Artikolu 11(a) (ġdid) idaħħal prinċipji komuni li huma maħsuba biex jiżguraw trasparenza 
u effikaċja akbar tas-sistemi nazzjonali ta' infurzar.
- Qed tintalab koperazzjoni eqreb bejn l-awtoritajiet tal-infurzar tal-Istati Membri.
- Qed jiġi propost wkoll l-appoġġ tal-Kummissjoni biex tiffaċilita d-djalogu bejn il-korpi 
kkonċernati. 

ΙΙΙ. Il-Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew

- Barra minn miżuri strutturali ta' aġġornament, ir-rapporteur tagħkom irrikonoxxi li l-periklu 
tal-fenomenu ta' ħaddiema 'foloz' li jaħdmu għal rashom huwa problema ġenerali tas-suq tax-
xogħol u għandu jiġi ttrattat bħala tali.  
- Ir-rapporteur tagħkom tinsab konvinta li m'hemm l-ebda preċedent għal regolamentazzjoni 
tal-ħin tax-xogħol ta' min jaħdem għal rasu u li leġiżlazzjoni f'dan ir-rigward jista' jkollha 
effetti kbar fit-tul.
- Hija tal-fehma li l-ħolqien ta' sistemi ta' skambju ta' tagħrif hija sproporzjonata meta 
mqabbla mal-objettivi tad-direttiva.
- Titlob għall-iffaċilitar u t-titjib tal-aċċess għat-tagħrif fir-rigward tal-leġiżlazzjoni 
soċjali fil-qasam tat-trasport bit-triq.


