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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 direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-infurzar 
tad-Direttiva 96/71/KE dwar l-impjieg ta’ ħaddiema fil-qafas ta’ prestazzjoni ta’ servizzi
(COM(2012)0131 – C7-0086/2012 – 2012/0061(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2012)0131),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikoli 53(1) u 62 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-
proposta lill-Parlament (C7-0086/2012),

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

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew1,

– 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-opinjonijiet 
tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u tal-Kumitat għall-Affarijiet 
Legali (A7-0000/2012),

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.

                                               
1 ĠU C, ... / Għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.
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Emenda 1
Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-moviment liberu tal-ħaddiema 
jagħti lil kull ċittadin id-dritt li jmur 
liberament fi Stat Membru ieħor biex 
jaħdem u jirrisjedi hemm għal dak l-għan 
u jipproteġih mid-diskriminazzjoni fir-
rigward ta' impjieg, remunerazzjoni u 
kondizzjonijiet oħra tax-xogħol meta 
mqabbla ma’ dawk li għandhom in-
nazzjonalità ta’ dak l-Istat Membru. 
Jeħtieġ li jkun distint mil-libertà ta’ 
provvista ta’ servizzi li tinkludi d-dritt tal-
impriżi li jipprovdu servizzi fi Stat 
Membru ieħor u li f’dan ir-rigward jistgħu 
jibagħtu (“jistazzjonaw”) lill-ħaddiema 
tagħhom temporanjament biex jagħmlu x-
xogħol meħtieġ biex jipprovdu dawn is-
servizzi hemmhekk.

(2) Il-libertà li jiġu pprovduti servizzi 
tinkludi d-dritt tal-impriżi li jipprovdu 
servizzi fi Stat Membru ieħor, fejn jistgħu 
jibagħtu (“jistazzjonaw”) lill-ħaddiema 
tagħhom temporanjament biex jagħmlu x-
xogħol meħtieġ biex jipprovdu dawn is-
servizzi hemmhekk. Jeħtieġ li għall-fini 
tal-istazzjonament tal-ħaddiema ssir 
distinzjoni bejn din il-libertà u l-moviment 
liberu tal-ħaddiema, li jagħti lil kull 
ċittadin id-dritt li jiċċaqlaq liberament fi 
Stat Membru ieħor biex jaħdem u jirrisjedi 
hemm għal dak l-iskop u jipproteġih mid-
diskriminazzjoni fir-rigward ta' impjieg, 
remunerazzjoni u kondizzjonijiet tax-
xogħol oħra meta mqabbla ma' dawk taċ-
ċittadini ta’ dak l-Istat Membru.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istazzjonament tal-ħaddiema jsir fi ħdan il-libertà li jiġu pprovduti servizzi li m’għandhiex 
tiġi konfuża mal-moviment liberu tal-ħaddiema.  Il-bidla proposta għandha l-għan li 
tenfasizza dan il-punt. Peress li din id-direttiva tirrelata mal-istazzjonament tal-ħaddiema, 
dan il-punt għandu jiġi ddikjarat l-ewwel u qabel kollox.

Emenda 2
Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Sabiex jiġi pprevenut, evitat u 
miġġieled it-tidwir mar-regoli applikabbli 
u/jew l-abbuż tagħhom mill-kumpaniji li 
jieħdu vantaġġ b’mod mhux xieraq jew 
b’qerq mil-libertà ta’ provvista ta’ servizzi 
mnaqqxa fit-Trattat u/jew l-applikazzjoni 
tad-Direttiva 96/71/KE l-implimentazzjoni 
u l-monitoraġġ tal-kunċett ta’ 

(4) Sabiex jiġi pprevenut, evitat u 
miġġieled it-tidwir mar-regoli applikabbli 
u/jew l-abbuż tagħhom mill-kumpaniji li 
jieħdu vantaġġ b’mod mhux xieraq jew 
b’qerq mil-libertà ta’ provvista ta’ servizzi 
mnaqqxa fit-Trattat u/jew l-applikazzjoni 
tad-Direttiva 96/71/KE l-implimentazzjoni 
u l-monitoraġġ tal-kunċett ta’ 
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stazzjonament għandhom jitjiebu. stazzjonament għandhom jitjiebu u 
għandhom ikunu introdotti kriterji iktar 
uniformi fil-livell tal-Unjoni li jiffaċilitaw 
interpretazzjoni komuni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-elementi tal-Artikolu 3, li tirreferi għalihom din il-premessa, għandhom l-għan l jiffaċilitaw 
interpretazzjoni uniformi tal-kunċett ta’ stazzjonament sabiex jinstab fehim komuni ta’ xi 
jfisser stazzjonament ġenwin.

Emenda 3
Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) It-trejdjunijs għandhom rwol 
importanti fil-kuntest tal-istazzjonament 
tal-ħaddiema għall-provvista tas-servizzi 
billi s-sħab soċjali jistgħu, b’konformità 
mal-liġi u/jew il-prassi nazzjonali, 
jiddeterminaw il-livelli differenti (b’mod 
alternattiv jew simultanju) tar-rati ta’ pagi 
minimi applikabbli.

(8) Is-sħab soċjali għandhom rwol 
importanti fil-kuntest tal-istazzjonament 
tal-ħaddiema għall-provvista tas-servizzi 
billi huma jistgħu, b’konformità mal-liġi 
u/jew il-prassi nazzjonali, jiddeterminaw il-
livelli differenti (b’mod alternattiv jew 
simultanju) tar-rati ta’ pagi minimi 
applikabbli. Dan id-dritt m’għandux ikun 
konness mar-responsabilità tagħhom li 
jikkomunikaw u jagħtu informazzjoni 
dwar ir-rati msemmija qabel.
Sabiex l-impriżi jiġu pprovduti b'inċentiv 
biex jikkonformaw mar-regoli vinkolanti 
kollha, is-sħab soċjali għandhom 
jikkunsidraw l-introduzzjoni ta’ ċertifikati 
li jkunu jistgħu jintużaw biex jinħoloqu 
“listi bojod” ta’ impriżi konformi bħala 
rikonoxximent viżibbli tal-affidabilità 
tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kliem “sħab soċjali” għandu l-għan li jinkludi f’din il-premessa anki l-organizzazzjonijiet 
ta’ min iħaddem. L-istabbiliment tar-rati ta’ pagi minimi permezz tal-ftehimiet kollettivi ta’ 
sikwit ma jkunx trasparenti biżżejjed għall-impriżi barranin. Għaldaqstant, il-komunikazzjoni 
tagħhom għandha titjieb u s-sħab soċjali għandhom ikunu involuti f’dan ir-rigward. Sabiex 
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tiġi infurzata d-Direttiva 96/71/KE jeħtieġ li jiġu introdotti xi strumenti ta’ motivazzjoni u 
mhux miżuri ta’ kontroll biss.

Emenda 4
Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-fiduċja reċiproka, l-ispirtu ta’ 
kooperazzjoni,djalogu kontinwu u fehim 
reċiproku huma essenzjalif’dan ir-rigward.

(11) Peress li l-kapaċità tal-Istat Membru 
ospitanti biex jistabbilixxi l-elementi 
fattwali rigward l-impriża barranija hija 
limitata, il-kooperazzjoni mal-Istat 
Membru ta’ stabbiliment hija kruċjali u 
jeħtieġ li tkompli titjieb. Il-fiduċja 
reċiproka, l-ispirtu ta’ assistenza, djalogu 
kontinwu u fehim reċiproku huma 
essenzjali f’dan ir-rigward.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Oġġettivament huwa impossibbli li l-Istat Membru ospitanti jistabbilixxi l-elementi fattwali 
kollha li jikkonċernaw l-impriża barranija, mingħajr ma jikkonsulta u jikkollabora mal-Istat 
Membru ta’ stabbiliment. Minkejja l-problemi attwali f’tali kooperazzjoni, huwa 
inkonċepibbli li r-responsabilità tintefa’ kollha fuq l-Istat Membru ospitanti, bla ma jitqiesu 
r-riżultati tal-verifiki u l-kontrolli mwettqa mill-Istat Membru ta’ stabbiliment.

Emenda 5
Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Sabiex ikun hemm applikazzjoni aħjar 
u aktar uniformi tad-Direttiva 96/71/KE, 
huwa xieraq li tiġi stipulata sistema ta' 
skambju ta' informazzjoni elettronika biex 
tiġi ffaċilitata l-kooperazzjoni 
amministrattival-awtoritajiet kompetenti 
għandhom Iżda dan ma għandhux iżomm l-
applikazzjoni ta’ ftehimiet bilaterali jew 
arranġamenti dwar il-kooperazzjoni 
amministrattiva.

(12) Sabiex ikun hemm applikazzjoni aħjar 
u aktar uniformi tad-Direttiva 96/71/KE, 
huwa xieraq li tiġi stipulata sistema ta' 
skambju ta' informazzjoni elettronika biex 
tiġi ffaċilitata l-kooperazzjoni 
amministrattiva u l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jużaw is-Sistema ta’ 
Informazzjoni dwar is-Suq Intern (IMI) 
b’mod esklussiv f’kull każ fejn dan ikun 
possibbli. Iżda dan ma għandhux 
jippreġudika l-applikazzjoni ta’ ftehimiet 
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bilaterali jew arranġamenti dwar il-
kooperazzjoni amministrattiva, fl-oqsma li 
mhumiex koperti bis-sistema tal-IMI.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tal-feedback pożittiv ħafna mill-utenti tas-sistema tal-IMI, huwa rakkomandat li jiġi 
stabbilit l-użu obbligatorju tagħha fil-kwistjonijiet koperti b’din is-sistema.

Emenda 6
Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) L-obbliġi tal-Istati Membri li jagħmlu 
disponibbli b’mod ġenerali l-informazzjoni 
dwar il-patti u l-kondizzjonijiet tal-impjieg 
u li jipprovdu aċċess effettiv għaliha, mhux 
biss għal dawk li jipprovdu s-servizzi minn 
Stati Membri oħra, iżda wkoll lill-
ħaddiema stazzjonati kkonċernati,
għandhom jiġu aktar ikkonkretizzati.

(14) Peress li d-diffikultajiet fl-aċċess 
għall-informazzjoni dwar patti u 
kondizzjonijiet ta’ impjieg ta’ sikwit ikunu 
r-raġuni għalfejn ir-regoli ma jiġux 
applikati minn dawk li jipprovdu s-servizz, 
l-Istati Membri għandhom ikunu obbligati 
jagħmlu disponibbli b’mod ġenerali l-
informazzjoni dwar il-patti u l-
kondizzjonijiet tal-impjieg u li jipprovdu 
aċċess effettiv għaliha, mhux biss għal 
dawk li jipprovdu s-servizzi minn Stati 
Membri oħra, iżda wkoll lill-ħaddiema 
stazzjonati kkonċernati. Dan l-obbligu 
għandu jiġi kkonkretizzat aktar, 
speċjalment fir-rigward ta’ ftehimiet 
kollettivi vinkolanti b’mod ġenerali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ta’ sikwit l-informazzjoni dwar il-patti u l-kondizzjonijiet ta’ impjieg stipulati fi ftehimiet 
kollettivi vinkolanti b’mod ġenerali ma tiġix ikkomunikata b’mod xieraq. Wieħed ma jistax 
jesiġi li l-impriżi jimxu ma’ regoli li ma jkunux ġew ippubblikati jew ikkomunikati b’mod 
xieraq.

Emenda 7
Proposta għal direttiva
Premessa 15



PE498.030v01-00 10/42 PR\916592MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) L-Istati Membri għandhom 
jiddeterminaw il-mod li bih dawk li 
jipprovdu u dawk li jirċievu jiġu pprovduti 
b’informazzjoni rilevanti aċċessibbli 
faċilment, preferibbilment billi din l-
informazzjoni tkun aċċessibbli permezz 
ta’ websajt konformi mal-istandards tal-
aċċessibbiltà tal-web. Tali websajts 
għandhom jinkludu, b'mod partikolari, 
kull websajt stabbilita skont il-
leġiżlazzjoni tal-UE bil-għan li tkun 
promossa l-intraprenditorija u/jew l-
iżvilupp tas-servizzi transkonfinali.

(15) Sabiex titjieb iċ-ċarezza legali u l-
aċċessibilità għall-informazzjoni, għandu 
jiġi stabbilit sors uniku ta’ informazzjoni 
għal kull Stat Membru. L-Istati Membri 
għandhom jindikaw websajt nazzjonali 
uffiċjali unika li tinkludi b'mod 
partikolari l-informazzjoni dwar il-patti u 
l-kondizzjonijiet ta' impjieg applikabbli 
għall-ħaddiema stazzjonati fit-territorju 
tagħhom kif ukoll links għal kwalunkwe
websajt stabbilita skont il-leġiżlazzjoni tal-
UE bil-għan li tkun promossa l-
intraprenditorija u/jew l-iżvilupp tal-
forniment tas-servizzi transkonfinali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sitwazzjoni attwali fejn il-patti u l-kondizzjonijiet ta’ impjieg iridu jinstabu permezz ta’ 
sorsi differenti, twassal għal għarfien dgħajjef tar-regoli u konsegwentement, għan-nuqqas 
ta’ applikazzjoni tagħhom. L-istabbiliment ta’ sors uniku ta’ informazzjoni għandu 
jikkontribwixxi biex titjieb l-aċċessibilità tagħha kemm għal min iħaddem kif ukoll għall-
impjegati.

Emenda 8
Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni 
ġusta tar-regoli sostanzjali dwar il-patti u l-
kondizzjonijiet ta’ impjieg li jridu jiġu 
rrispettati fir-rigward tal-ħaddiema 
stazzjonati, u biex tiġi kkontrollata l-
konformità magħhom, l-Istati Membri 
għandhom japplikaw biss ċerti miżuri ta’ 
kontroll jew formalitajiet amministrattivi 
lill-impriżi li jistazzjonaw il-ħaddiema 
għall-provvista tas-servizzi. Dawn il-
miżuri u rekwiżiti jistgħu jiġu imposti biss 
kemm-il darba l-awtoritajiet kompetenti 
ma jistgħux iwettqu l-ħidma tagħhom ta’ 

(16) Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni 
ġusta tar-regoli sostanzjali dwar il-patti u l-
kondizzjonijiet ta’ impjieg li jridu jiġu 
rrispettati fir-rigward tal-ħaddiema 
stazzjonati, u biex tiġi kkontrollata l-
konformità magħhom, l-Istati Membri 
għandhom japplikaw biss ċerti miżuri ta’ 
kontroll jew formalitajiet amministrattivi 
lill-impriżi li jistazzjonaw il-ħaddiema 
għall-provvista tas-servizzi. Għall-fini ta’ 
ċarezza legali, il-miżuri u rekwiżiti ta’ 
kontroll possibbli għandhom ikunu 
uniformi fil-livell tal-Unjoni u jistgħu jiġu 
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kontroll b’mod effettiv mingħajr l-
informazzjoni meħtieġa u l-informazzjoni 
neċessarja ma tistax tinkiseb faċilment 
minn min jimpjiega lill-ħaddiema 
stazzjonati jew mill-awtoritajiet fl-Istat 
Membru ta’ fejn huwa stabbilit dak li 
jipprovdi s-servizz fi żmien raġonevoli 
u/jew miżuri inqas restrittivi ma jiżgurawx 
li jinkisbu l-objettivi tal-miżuri ta’ kontroll 
nazzjonali meqjusa meħtieġa.

imposti biss kemm-il darba l-awtoritajiet 
kompetenti ma jistgħux iwettqu l-ħidma 
tagħhom ta’ kontroll b’mod effettiv 
mingħajr l-informazzjoni meħtieġa u l-
informazzjoni neċessarja ma tistax tinkiseb 
faċilment minn min jimpjiega lill-
ħaddiema stazzjonati jew mill-awtoritajiet 
fl-Istat Membru ta’ fejn huwa stabbilit dak 
li jipprovdi s-servizz fi żmien raġonevoli 
u/jew miżuri inqas restrittivi ma jiżgurawx 
li jinkisbu l-objettivi tal-miżuri ta’ kontroll 
nazzjonali meqjusa meħtieġa.

Or. en

Emenda 9
Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) L-ispettorati nazzjonali tax-xogħol, l-
imsieħba soċjali u istituzzjonijiet oħra ta’ 
monitoraġġ huma ta’ importanza kbira 
f’dan ir-rigward u għandhom jibqgħu
jkollhom rwol kruċjali.

(19) L-ispettorati nazzjonali tax-xogħol jew 
awtoritajiet ta’ monitoraġġ nazzjonali 
oħra huma ta’ importanza kbira f’dan ir-
rigward u għandu jibqa’ jkollhom rwol 
kruċjali.

Or. en

Emenda 10
Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Sabiex tiġi ttrattata b’mod flessibbli d-
diversità tas-swieq tax-xogħol u tas-sistemi 
tar-relazzjonijiet industrijali, b’mod ta’ 
eċċezzjoni, aġenti u/jew istituzzjonijiet
oħra jistgħu jikkontrollaw ċerti patti u 
kondizzjonijiet tal-impjieg tal-ħaddiema 
stazzjonati kemm-il darba dawn joffru lill-
persuni kkonċernati grad ekwivalenti ta’ 
ħarsien u jeżerċitaw il-kontroll tagħhom 

(20) Sabiex tiġi ttrattata b’mod flessibbli d-
diversità tas-swieq tax-xogħol u tas-sistemi 
tar-relazzjonijiet industrijali, is-sħab 
soċjali, u/jew b’mod ta’ eċċezzjoni korpi
nazzjonali oħra jistgħu jikkontrollaw ċerti 
patti u kondizzjonijiet tal-impjieg tal-
ħaddiema stazzjonati kemm-il darba dawn 
joffru lill-persuni kkonċernati grad 
ekwivalenti ta’ ħarsien u jeżerċitaw il-
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b’mod mhux diskriminatorju u oġġettiv. kontroll tagħhom b’mod mhux 
diskriminatorju u oġġettiv.

Or. en

Emenda 11
Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) L-awtoritajiet ta’ ispezzjoni tal-Istati 
Membri u istituzzjonijiet oħra rilevanti ta’ 
monitoraġġ u infurzar għandhom jagħmlu 
użu mill-kooperazzjoni u l-iskambju ta’ 
informazzjoni stipulati fil-leġiżlazzjoni 
rilevanti biex jivverifikaw jekk ir-regoli 
applikabbli għall-ħaddiema stazzjonati 
ġewx irrispettati.

(21) L-awtoritajiet ta’ ispezzjoni tal-Istati 
Membri u korpi nazzjonali rilevanti oħra
ta’ monitoraġġ u infurzar għandhom 
jagħmlu użu mill-kooperazzjoni u l-
iskambju ta’ informazzjoni stipulati fil-
leġiżlazzjoni rilevanti biex jivverifikaw 
jekk ir-regoli applikabbli għall-ħaddiema 
stazzjonati ġewx irrispettati.

Or. en

Emenda 12
Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Biex jiġi ffaċilitat l-infurzar ta’ din id-
Direttiva 96/71/KE u tiġi żgurata 
applikazzjoni aktar effettiva tagħha, 
għandu jkun hemm mekkaniżmi effettivi 
ta’ kwerela li permezz tagħhom il-
ħaddiema stazzjonati jistgħu jressqu 
kwereli fi proċedimenti jew direttament 
jew permezz ta’ partijiet terzi nnominati 
rilevanti, bħal trejdjunjins jew 
assoċjazzjonijiet oħra kif ukoll 
istituzzjonijiet komuni ta’ msieħba soċjali. 
Dan tal-aħħar huwa mingħajr ħsara għar-
regoli nazzjonali ta’ proċedura dwar ir-
rappreżentanza u d-difiża fil-qrati

(23) Biex jiġi ffaċilitat l-infurzar ta’ din id-
Direttiva 96/71/KE u tiġi żgurata 
applikazzjoni aktar effettiva tagħha, 
għandu jkun hemm mekkaniżmi effettivi 
ta’ kwerela li permezz tagħhom il-
ħaddiema stazzjonati jistgħu jressqu 
kwereli fi proċedimenti direttament jew, 
b’suġġett għall-approvazzjoni tagħhom,
permezz ta’ partijiet terzi nnominati 
rilevanti, bħal trejdjunjins jew 
assoċjazzjonijiet oħra kif ukoll 
istituzzjonijiet komuni ta’ sħab soċjali. 
Dan tal-aħħar huwa mingħajr ħsara għar-
regoli nazzjonali ta’ proċedura dwar ir-
rappreżentanza u d-difiża fil-qrati
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Importanti li jkun enfasizzat li l-partijiet terzi m’għandhomx id-dritt li jidħlu fi proċedimenti 
f’isem il-ħaddiema stazzjonati sakemm ma jiksbux l-approvazzjoni tagħhom.

Emenda 13
Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Fid-dawl tal-prevalenza tas-
subkuntrattar fis-settur tal-kostruzzjoni u 
biex id-drittijiet tal-ħaddiema stazzjonati 
jkunu mħarsa, jeħtieġ li jkun żgurat li tal-
inqas il-kuntrattur li l-impjegatur tiegħu 
huwa subkuntrattur dirett jista’ jinżamm 
responsabbli li jħallas lill-ħaddiema 
stazzjonati r-rati minimi netti ta’ paga 
dovuta, xi pagamenti b’lura ta’ ħlas li ma 
sarx u/jew kontribuzzjonijiet dovuti lil 
fondi komuni jew lil istituzzjonijiet ta' 
msieħba soċjali regolati bil-liġi jew bi 
ftehim kollettiv sakemm dawn huma 
koperti bl-Artikolu 3 (1) tad-Direttiva 
96/71/KE flimkien ma' min jimpjega jew 
minfloku. Il-kuntrattur ma għandux 
jinżamm risponsabbli jekk hu/hi jkun 
eżerċita/tkun eżerċitat id-diliġenza dovuta. 
Tal-aħħar jista' jimplika miżuri ta' 
prevenzjoni li jikkonċernaw il-prova 
pprovduta mis-subkuntrattur, inkluż fejn 
rilevanti msejsa fuq l-informazzjoni ġejja 
mill-awtoritajiet nazzjonali.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

The deletion of Article 12 does not imply that the joint and several liability introduced at 
national level towards all the undertakings present at national market is not appropriate. It 
mainly shows that its introduction at the European level only for companies which post 
workers in the countries where this system does not exist is highly disproportionate and will 
have a negative effect on cross-border provisions of services by hampering competitiveness of 
the foreign companies. It would act as a barrier in the single market, while not combating 
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dishonest companies, which often are excluded from the scope of PWD. Furthermore, if 
Article 12 is intended to protect workers, it protects only workers genuinely posted and does 
not protect the bogus self-employed or employed by letter-box companies (it is within these 
two categories the problems arise most frequently). Existing studies give grounds for doubts 
over whether such mechanisms are effective, especially in cross-border situations.

Emenda 14
Proposta għal direttiva
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) F’każijiet speċifiċi kuntratturi oħra 
jistgħu, skont il-liġi nazzjonali u l-prassi, 
jinżammu wkoll responsabbli għal nuqqas 
ta’ rispett tal-obbligi skont din id-Direttiva 
jew ir-responsabbiltà tagħhom tista’ tkun 
limitata, wara konsultazzjoni mal-
imsieħba soċjali fil-livell nazzjonali jew 
settorjali.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tħassir ta’ din il-premessa huwa konsegwenza tat-tħassir tal-Artikolu 12.

Emenda 15
Proposta għal direttiva
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) L-obbligu li jiġi impost rekwiżit ta' 
responsabbiltà fuq il-kuntrattur meta s-
subkuntrattur dirett li jipprovdi s-servizz 
ikun stabbilit fi Stat Membru ieħor, l-
istazzjonament tal-ħaddiema huwa 
ġġustifikat fl-interess ġenerali tal-
pubbliku dwar il-ħarsien soċjali tal-
ħaddiema. Dawn il-ħaddiema stazzjonati 
jistgħu ma jkunux fl-istess sitwazzjoni 
bħall-ħaddiema impjegati minn 
subkuntrattur dirett stabbilit fl-Istat 
Membru tal-istabbiliment tal-kuntrattur 
fir-rigward tal-possibbiltà li wieħed 

imħassar
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jiddikjara pagi dovuti jew pagamenti 
b'lura ta' taxxi jew ta' kontribuzżzjonijiet 
tas-sigurtà soċjali miżmuma bla bżonn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tħassir ta’ din il-premessa huwa konsegwenza tat-tħassir tal-Artikolu 12.

Emenda 16
Proposta għal direttiva
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Id-diskrepanzi bejn is-sistemi tal-
Istati Membri għal dak li għandu 
x’jaqsam mal-mezzi ta’ infurzar ta’ multi 
amministrattivi u/jew sanzjonijiet 
f’sitwazzjonijiet transkonfinali huma ta’ 
ħsara għat-tħaddim tajjeb tas-Suq Intern 
u hemm riskju li jkun diffiċli ħafna, jekk 
mhux impossibbli tiżgura li l-ħaddiema 
stazzjonati jgawdu minn livell ekwivalenti 
ta’ ħarsien mal-Unjoni kollha.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-premessa ddaħħlet wara l-Premessa 28. Is-sekwenza tal-premessi l ġejjin mhijiex 
korretta. Il-bidla, l-ewwel nett, għandha l-għan li tispjega r-raġuni għall-miżuri introdotti 
taħt l-infurzar transkonfinali ta’ multi u sanzjonijiet, u mbagħad għandha l-għan li tidentifika 
l-problemi u l-ostakli, li jirrikjedu l-approssimazzjoni tal-leġiżlazzjoni f’dan il-qasam.

Emenda 17
Proposta għal direttiva
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) L-infurzar effettiv tar-regoli 
sostanzjali li jirregolaw l-istazzjonament 
tal-ħaddiema fil-qafas tal-provvista tas-
servizzi għandu jkun żgurat b'azzjoni 

(28) L-infurzar effettiv tar-regoli 
sostanzjali li jirregolaw l-istazzjonament 
tal-ħaddiema fil-qafas tal-provvista tas-
servizzi għandu jkun żgurat b'azzjoni 
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speċifika li tiffoka fuq l-infurzar 
transkonfinali ta’ multi u sanzjonijiet 
amministrattivi. L-approssimazzjoni tal-
leġiżlazzjoni tal-Istati Membri f’dan il-
qasam hija għalhekk prerekwiżit 
essenzjali sabiex jiġi żgurat livell ħolistiku 
ogħla, aktar ekwivalenti u komparabbli 
ta’ ħarsien għat-tħaddim xieraq tas-suq 
intern.

speċifika li tiffoka fuq l-infurzar 
transkonfinali ta’ multi u sanzjonijiet 
amministrattivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tieni frażi ta’ din il-premessa (kemxejn riformulata) iċċaqalqet għall-premessa 28a (ġdida).

Emenda 18
Proposta għal direttiva
Premessa 28a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28a) Id-diskrepanzi bejn is-sistemi tal-
Istati Membri għall-infurzar ta’ multi jew 
sanzjonijiet imposti f’sitwazzjonijiet 
transkonfinali jippreġudikaw il-
funzjonament xieraq tas-suq intern. L-
approssimazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-
Istati Membri f’dan il-qasam hija 
għalhekk prerekwiżit essenzjali sabiex jiġi 
żgurat livell ogħla, aktar ekwivalenti u 
komparabbli ta’ ħarsien tal-liġi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan ewlieni tas-sanzjonijiet u l-multi imposti, permezz tan-natura dissważiva tagħhom 
huwa li jiggarantixxu r-rispett tal-liġi (il-livell ekwivalenti ta’ ħarsien tal-ħaddiema huwa 
riżultat sekondarju u indirett).

Emenda 19
Proposta għal direttiva
Premessa 30
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Minkejja t-twaqqif ta’ regoli aktar 
uniformi fir-rigward ta’ infurzar 
transkonfinali ta’ sanzjonijiet u multi u l-
ħtieġa għal kriteriji aktar komuni għal
proċeduri ta’ segwitu f’każ ta’ nuqqas ta’ 
ħlas tagħhom, dawn ma għandhomx 
jaffettwaw il-kompetenzi tal-Istati Membri 
biex jiddeterminaw is-sistema tagħhom ta’ 
penalitajiet, sanzjonijiet u multi jew il-
miżuri ta’ rkupru li jeżistu skont il-
leġiżlazzjoni interna tagħhom.

(30) Minkejja t-twaqqif ta’ xi regoli aktar 
uniformi fir-rigward ta’ infurzar 
transkonfinali ta’ sanzjonijiet u multi u l-
ħtieġa li jkunu jistgħu jitwettqu proċeduri 
ta’ segwitu f’każ ta’ nuqqas ta’ ħlas 
tagħhom, dawn ma għandhomx jaffettwaw 
il-kompetenzi tal-Istati Membri biex 
jiddeterminaw is-sistema tagħhom ta’ 
penalitajiet, sanzjonijiet u multi jew il-
miżuri ta’ rkupru disponibbli skont il-
leġiżlazzjoni interna tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kapitolu 6 ma joħloqx sistema iktar uniformi iżda jintroduċi biss xi approssimazzjonijiet li 
għandhom l-għan li jagħmlu l-infurzar transkonfinali ta’ penalitajiet u multi possibbli u 
effikaċi anke skont dispożizzjonijiet nazzjonali differenti.

Emenda 20
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) "awtorità kompetenti" tfisser awtorità 
maħtura minn Stat Membru biex twettaq
funzjonijiet skont din id-Direttiva;

(a) "awtorità kompetenti" tfisser 
awtoritajiet pubbliċi maħtura minn Stat 
Membru biex iwettqu funzjonijiet skont din 
id-Direttiva;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ta’ sikwit fl-Istati Memrbi jkun hemm iktar minn awtorità kompetenti waħda maħtura għat-
twettiq tal-funzjonijiet li jaqgħu taħt din id-direttiva. Importanti li jiġi enfasizzat li dawn l-
awtoritajiet għandhom ikunu pubbliċi.

Emenda 21
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) "awtorità li tagħmel talba" tfisser l-
awtorità kompetenti ta’ Stat Membru li 
tagħmel talba għal għajnuna, 
informazzjoni, notifika jew irkupru dwar 
penalità jew multa kif imsemmi fil-
Kapitolu V;

(b) "awtorità li tagħmel talba" tfisser l-
awtorità kompetenti ta’ Stat Membru li
tagħmel talba għal għajnuna, 
informazzjoni, notifika jew irkupru dwar 
penalità jew multa kif imsemmi fil-
Kapitolu VI;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-infurzar transkonfinali huwa rregolat fil-Kapitolu VI (u mhux fil-Kapitolu V).

Emenda 22
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) "awtorità mitluba" tfisser l-awtorità 
kompetenti ta’ Stat Membru li lilha ssir 
talba għal għajnuna, informazzjoni, 
notifika jew irkupru.

(c) "awtorità mitluba" tfisser l-awtorità 
kompetenti ta’ Stat Membru li lilha ssir 
talba għal għajnuna, informazzjoni, 
notifika jew irkupru, kif imsemmi fil-
Kapitolu VI.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kien hemm bżonn ta’ kjarifika ulterjuri dwar liema awtorità kien qed isir riferiment għaliha.

Emenda 23
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-fini tal-implimentazzjoni, l-
applikazzjoni u l-infurzar tad-
Direttiva 96/71/KE, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jikkunsidraw l-
elementi fattwali li jikkaratterizzaw l-
attivitajiet imwettqa minn impriża fl-Istat li 

Għall-fini tal-implimentazzjoni, l-
applikazzjoni u l-infurzar tad-
Direttiva 96/71/KE, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jikkunsidraw l-
elementi fattwali li jikkaratterizzaw l-
attivitajiet imwettqa minn impriża fl-Istat li 
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fih tkun stabbilita sabiex jiddeterminaw 
jekk ġenwinament twettaqx attivitajiet 
sostanzjali, apparti mill-ġestjoni pura 
interna u/jew attivitajiet amministrattivi. 
Dawn l-elementi jistgħu jinkludu:

fih tkun stabbilita sabiex jiddeterminaw 
jekk ġenwinament tistazzjonax ħaddiema 
fit-territorju ta’ Stat Membru ieħor fil-
qafas tal-provvista ta’ servizzi 
transkonfinali. Dawn l-elementi jistgħu 
jinkludu biss:

Or. en

Ġustifikazzjoni

According to ECJ rulings (C-115/2011) and Regulation 883/2004, it is not required that the 
activities in the Member State of establishment are substantial. In specific cases, performing 
purely internal management and activity does not undermine the genuine nature of posting.
Therefore deletion of the "substantial activity" criterion is needed. The possibility of 
introducing more exemplary and indicative elements, which should be checked in case of a 
control, creates legal uncertainty. An open list leads to different elements in different Member 
States, which could lead to different decisions on what posting is in each Member State.
Consequently, Article 3 should provide for a closed list of elements.

Emenda 24
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-post fejn jiġu ngaġġati l-ħaddiema 
stazzjonati,

(b) il-post fejn jiġu ngaġġati l-ħaddiema 
stazzjonati u li minnu jiġu stazzjonati,

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħaddiema jistgħu jkunu ngaġġati minn post u stazzjonati minn ieħor. Dan għandu jiġi 
ċċarat. Iż-żewġ punti ta' informazzjoni huma utli fl-evalwazzjoni tal-elementi fattwali.

Emenda 25
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-post fejn l-impriża twettaq l-attività 
sostanzjali ta’ negozju tagħha u fejn 
timpjega persunal amministrattiv,

(d) il-post fejn l-impriża twettaq l-attività 
ta’ negozju tagħha, li f’evalwazzjoni fuq 
perjodu ta’ żmien iktar mifrux mhijiex 
limitata għal ġestjoni purament interna 
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u/jew għal attivitajiet amministrattivi,

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (C-115/2011) u r-Regolament 883/2004, mhuwiex 
meħtieġ li l-attivitajiet tal-impriża fl-Istat Membru ta’ stabbiliment ikunu sostanzjali. 
Minkejja dan, inġenerali, l-attivitajiet ta’ impriżi li jistazzjonaw ħaddiema m’għandhomx 
ikunu limitati għal ġestjoni purament interna u/jew għal attivitajiet amministrattivi. L-
espressjoni “evalwazzjoni fuq perjodu ta’ żmien iktar mifrux” għandha l-għan li tippermetti li 
tittieħed ħarsa ġenerali fuq perjodu ta’ żmien iktar mifrux tal-attivitajiet tal-impriża u mhux 
biss l-evalwazzjoni f’mument speċifiku.

Emenda 26
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-għadd limitat, mhux normali, ta’ 
kuntratti mwettqa u/jew id-daqs ta’ 
fatturat imwettaq fl-Istat Membru tal-
istabbiliment.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa possibbli li b’riżultat ta’ kuntratt kbir barra mill-pajjiż, il-fatturat ta’ impriża fil-pajjiż 
ta’ stabbiliment ikun limitat ħafna, u dan ma jdgħajjifx in-natura ġenwina tal-istazzjonament.

Emenda 27
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-evalwazzjoni ta’ dawn l-elementi 
għandha tiġi adattata għal kull każ 
speċifiku u għandha tqis in-natura tal-
attivitajiet imwettqa min-naħa tal-impriża 
fl-Istat Membru fejn hija stabbilita.

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu finalment se jiġi kkombinat mal-Artikolu 3(2) u flimkien se jiffurmaw l-
Artikolu 3(3) ġdid.

Emenda 28
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex issir evalwazzjoni ta’ kemm 
ħaddiem stazzjonat temporanjament
iwettaq ix-xogħol tiegħu/tagħha fi Stat 
Membru li mhux dak li fih normalment 
jaħdem/taħdem, l-elementi kollha fattwali 
li jikkaratterizzaw dan ix-xogħol u s-
sitwazzjoni tal-ħaddiem se jiġu eżaminati..

Sabiex jiġi vverifikat jekk ħaddiem 
stazzjonat iwettaqx xogħlu temporanjament
fi Stat Membru li mhux dak li fih jaħdem 
normalment, għandhom jiġu eżaminati l-
elementi fattwali li jikkaratterizzaw dan ix-
xogħol u s-sitwazzjoni tal-ħaddiem.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li l-elementi fattwali huma biss indikattivi, m’għandux jiġi suġġerit li għandhom jiġu 
eżaminati kollha f’kull każ.

Emenda 29
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn l-elementi jistgħu jinkludu jekk: Dawn l-elementi jistgħu jinkludu biss jekk:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-possibilità li jkunu introdotti iktar elementi eżemplari u indikattivi li għandhom ikunu 
vverifikati f’każ ta’ kontroll toħloq inċertezza legali. Lista miftuħa twassal għal elementi 
differenti fi Stat Membri differenti, u dan jista' jwassal għal deċiżjonijiet differenti dwar min 
hu l-ħaddiem stazzjonat. Konsegwentement, l-Artikolu 3 għandu jistabbilixxi lista ta' elementi 
magħluqa.
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Emenda 30
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) l-impjegatur għandux fil-pussess 
tiegħu formula A1 valida, maħruġa għall-
ħaddiem stazzjonat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Qabel ma jibda l-istazzjonament, min iħaddem għandu jikseb formula A1 għal kull ħaddiem 
stazzjonat. Dan iċ-ċetifikat jikkonċerna l-leġiżlazzjoni dwar is-sigurtà u huwa utli biex jiġi 
ppruvat li l-kontribuzzjonijiet soċjali jitħallsu f’pajjiż tal-UE li ma jkunx il-pajjiż ospitanti u 
dan jaf jikkostitwixxi wieħed mill-elementi indikattivi, li jikkaratterizzaw ħaddiema stazzjonati 
ġenwini.

Emenda 31
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-elementi fattwali kollha li tagħhom 
hemm lista hawn fuq huma fatturi 
indikattivi fl-evalwazzjoni komplessiva li 
trid ssir u għalhekk ma għandhomx 
jitqiesu b’mod iżolat. Il-kriterji għandhom 
jiġu adottati għal kull każ speċifiku u 
għandhom jikkunsidraw l-ispeċifiċitajiet 
tas-sitwazzjoni.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu finalment se jiġi kkombinat mal-Artikolu 3(1) u flimkien se jiffurmaw l-
Artikolu 3(3) ġdid.

Emenda 32
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-elementi fattwali kollha enumerati 
hawn fuq fil-paragrafi 1 u 2 huma 
elementi indikattivi fl-evalwazzjoni 
komplessiva li trid ssir u għalhekk ma 
għandhomx jitqiesu b’mod iżolat. Il-
valutazzjoni ta' dawn l-elementi għandha 
tiġi adattata għal kull każ speċifiku u
għandha tqis l-ispeċifiċitajiet tas-
sitwazzjoni. In-nuqqas ta’ element wieħed 
jew iżjed m’għandux jipprekludi 
neċessarjament is-sitwazzjoni ta’ 
stazzjonament, iżda dan jista’ jgħin biex 
jiġi ddeterminat jekk l-istazzjonament 
huwiex ġenwin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun ċar li din il-parti tikkonċerna l-elementi fattwali kollha kemm tal-paragrafu 1 kif 
ukoll tal-paragrafu 2 u se tikkostitwixxi l-paragrafu 3 tal-Artikolu 3.

Emenda 33
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, l-Istati 
Membri għandhom, f’konformità mal-
leġiżlazzjoni u/jew mal-prassi nazzjonali, 
jaħtru awtorità kompetenti waħda jew 
aktar, u din tista’ tinkludi l-uffiċċju(i) ta’ 
kollegament imsemmi/imsemmija fl-
Artikolu 4 tad-Direttiva 96/71/KE.

Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, l-Istati 
Membri għandhom, f’konformità mal-
leġiżlazzjoni u/jew mal-prassi nazzjonali, 
jaħtru awtorità kompetenti waħda jew 
aktar, u din tista’ tinkludi l-uffiċċju(i) ta’ 
kollegament imsemmi/imsemmija fl-
Artikolu 4 tad-Direttiva 96/71/KE.

Il-kompitu ewlieni tal-uffiċċju ta’ 
kollegament huwa li jipprovdi 
informazzjoni dwar il-patti u l-
kondizzjonijiet ta' impjieg. Il-monitoraġġ 
tal-applikazzjoni tar-regoli msemmija 
qabel jista’ jsir mill-uffiċċji ta’ 
kollegament jew minn awtoritajiet ta’ 
monitoraġġ oħrajn.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

It-titolu ta’ dan l-Artikolu jirrikjedi indikazzjoni tal-kompiti ewlenin tal-uffiċċji ta’ 
kollegament; għalhekk, l-ispeċifikazzjoni għandha tkun inkluża.

Emenda 34
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Għall-fini tal-iżgurar tal-aċċessibilità 
sħiħa u ċ-ċertezza legali tal-
informazzjoni, il-patti u l-kondizzjonijiet 
ta’ impjieg biss li jkunu ppubblikati 
permezz tal-websajt nazzjonali uffiċjali 
unika għandhom jitqiesu bħala vinkolanti 
b’mod ġenerali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-fini ta’ sigurtà u ċarezza legali importanti li jkun iċċarat li l-patti u l-kondizzjonijiet li 
jiġu kkomunikati b’mod xieraq lill-fornitur tas-servizz biss għandhom jitqiesu bħala 
vinkolanti b'mod ġenerali. Ta’ sikwit, l-informazzjoni dwar il-patti u l-kondizzjonijiet 
stabbiliti permezz ta’ ftehimiet kollettivi vinkolanti b'mod ġenerali ma tkunx aċċessibbli. 
Wieħed ma jistax jesiġi li l-impriżi jimxu ma’ regoli li ma jkunux ġew ippubblikati jew 
ikkomunikati.

Emenda 35
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jindikaw b’mod ċar, iddettaljat u li 
jista’ jintuża minn kulħadd mingħajr 
diffikultà u f’format aċċessibbli fuq il-
websajts nazzjonali liema patti u 
kondizzjonijiet ta’ impjieg u/jew liema 
partijiet tal-leġiżlazzjoni (nazzjonali u/jew 
reġjonali) tagħhom iridu jiġu applikati 
għall-ħaddiema stazzjonati fit-territorju 

(a) jindikaw b’mod ċar, iddettaljat u li 
jista’ jintuża minn kulħadd mingħajr 
diffikultà u f’format aċċessibbli f’websajt
nazzjonali uffiċjali unika, liema patti u 
kondizzjonijiet ta’ impjieg u/jew liema 
partijiet tal-leġiżlazzjoni (nazzjonali u/jew 
reġjonali) tagħhom iridu jiġu applikati 
għall-ħaddiema stazzjonati fit-territorju 
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tagħhom; tagħhom;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk jiġi garantit sors wieħed ta’ informazzjoni biss nistgħu ntejbu l-aċċessibilità għall-
informazzjoni nnifisha. Barra minn hekk, il-patti u l-kondizzjonijiet għandhom jiġu 
ppubblikati uffiċjalment permezz ta’ websajt nazzjonali uffiċjali u b’dan il-mod ikunu 
aċċessibbli direttament għall-impjegaturi u għall-impjegati.

Emenda 36
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jieħdu l-miżuri meħtieġa biex l-
informazzjoni dwar liema ftehimiet 
kollettivi huma applikabbli (u għal min) 
tkun disponibbli fuq is-siti tal-internet 
b'mod ġenerali, u liema patti u 
kondizzjonijiet ta' impjieg iridu jiġu 
applikati minn dawk li jipprovdu s-servizz 
minn Stati Membri oħra skont id-
Direttiva 96/71/KE; li b’dan, fejn ikun 
possibbli, għandhom ikunu pprovduti 
ħolqiet għal siti eżistenti tal-internet u 
punti ta' kuntatt, b'mod partikolari l-
imsieħba soċjali rilevanti;

(b) jieħdu l-miżuri meħtieġa biex l-
informazzjoni dwar liema ftehimiet 
kollettivi huma applikabbli (u għal min) 
tkun disponibbli b'mod ġenerali fuq il-
websajt nazzjonali uffiċjali unika, u liema 
patti u kondizzjonijiet ta' impjieg iridu jiġu 
applikati minn dawk li jipprovdu s-servizz 
minn Stati Membri oħra skont id-
Direttiva 96/71/KE, filwaqt li, fejn ikun 
possibbli, għandhom ikunu pprovduti links
għal siti eżistenti tal-internet u punti ta' 
kuntatt, b'mod partikolari s-sħab soċjali 
rilevanti;

Or. en

Emenda 37
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jagħmlu l-informazzjoni disponibbli 
għall-ħaddiema u għal dawk li jipprovdu s-
servizz f’lingwi oħra li mhumiex dik/dawk 
nazzjonali tal-pajjiż li fih is-servizzi jiġu 
pprovduti, jekk huwa possibbli, fi ktejjeb 
fil-qosor li jindika l-kondizzjonijiet ta’ 

(c) jagħmlu l-informazzjoni disponibbli 
għall-ħaddiema u għal dawk li jipprovdu s-
servizz bl-Ingliż u fil-lingwi l-iktar 
relevanti l-oħra li mhumiex dik/dawk 
nazzjonali tal-pajjiż li fih is-servizzi jiġu 
pprovduti, jekk huwa possibbli, fi ktejjeb 
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xogħol ewlenin applikabbli u fuq talba 
f’format aċċessibbli għal persuni 
b’diżabbiltà;

fil-qosor li jindika l-kondizzjonijiet ta’ 
xogħol ewlenin applikabbli u fuq talba 
f’format aċċessibbli għal persuni 
b’diżabbiltà;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għażla tal-lingwi li fihom għandha tiġi tradotta l-informazzjoni għandha tkun ibbażata fuq 
l-evalwazzjoni tan-nazzjonalità tal-ħaddiema stazzjonati preżenti fl-Istat Membru kkonċernat 
u l-għadd tagħhom. Barra minn hekk, l-Ingliż għandu jkun bażi tas-suq intern u l-użu tiegħu 
jiffaċilita traduzzjonijiet ulterjuri.

Emenda 38
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jtejbu l-aċċessibilità tal-informazzjoni
u ċ-ċarezza tal-informazzjoni pprovduta 
fil-websajts nazzjonali;

(d) itejbu l-aċċessibilità u ċ-ċarezza tal-
informazzjoni, speċjalment dik ipprovduta
fil-websajt nazzjonali uffiċjali unika 
msemmija fil-punt (a), u jaġġornawha 
sistematikament;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Rigward il-fatt li l-kundizzjonijiet ewlenin tax-xogħol (speċjalment il-paga minima) huma 
soġġetti għal tibdil, jeħtieġ li l-informazzjoni tkun aġġornata sistematikament.

Emenda 39
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) iżommu l-informazzjoni pprovduta fid-
dokumenti tal-pajjiż aġġornata.

(f) iżommu l-informazzjoni pprovduta fid-
dokumenti tal-pajjiż aġġornata, preċiża u 
eżawrjenti.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Attwalment, uħud mid-dokumenti tal-pajjiż jindikaw sempliċement li ċerti patti u 
kondizzjonijiet ta’ impjieg huma stabbiliti permezz ta’ ftehimiet kollettivi vinkolanti b’mod 
ġenerali. Peress li jikkostitwixxu sors ta’ informazzjoni ieħor fil-livell tal-UE, għandu jkun 
fihom informazzjoni preċiża u eżawrjenti fir-rigward ta’ swieq tax-xogħol diversi, fejn dawn 
il-patti huma ddeterminati mis-sħab soċjali b’mod alternattiv jew simultanju għall-dawk 
statutorji.

Emenda 40
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kooperazzjoni tal-Istati Membri 
għandha b'mod partikolari tikkonsisti f' li 
jintwieġbu t-talbiet ta' informazzjoni 
ġġustifikati u għal twettieq ta' kontrolli, 
spezzjonijiet u investigazzjonijiet mill-
awtoritajiet kompetenti għal dak li għandu 
x'jaqsam ma' sitwazzjonijiet ta’ 
stazzjonament imsemmija fl-Artikolu 1(3) 
tad-Direttiva 96/71/KE, inkluż l-
investigazzjoni ta’ xi abbużi ta’ regoli 
applikabbli dwar l-istazzjonament tal-
ħaddiema jew każijiet possibbli ta’ 
attivitajiet transnazzjonali mhux leġittimi.

2. Il-kooperazzjoni tal-Istati Membri 
għandha b'mod partikolari tikkonsisti f' li 
jintwieġbu bla dewmien it-talbiet ta' 
informazzjoni ġġustifikati u t-twettiq ta' 
kontrolli, spezzjonijiet u investigazzjonijiet 
mill-awtoritajiet kompetenti għal dak li 
għandu x'jaqsam ma' sitwazzjonijiet ta’ 
stazzjonament imsemmija fl-Artikolu 1(3) 
tad-Direttiva 96/71/KE, inkluża l-
investigazzjoni ta’ xi abbużi ta’ regoli 
applikabbli dwar l-istazzjonament tal-
ħaddiema.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-direttiva tirrigwarda biss l-istazzjonament tal-ħaddiema. Għalhekk mhuwiex korrett li 
jissemmew “każijiet possibbli ta’ attivitajiet transnazzjonali mhux leġittimi”.

Emenda 41
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. F’każ ta’ diffikultà biex tiġi sodisfatta xi 
talba għal informazzjoni jew biex isiru 
verifiki, spezzjonijiet jew 
investigazzjonijiet, l-Istat Membru in 

4. F’każ ta’ diffikultà biex tiġi ssodisfata xi 
talba għal informazzjoni jew biex isiru 
verifiki, spezzjonijiet jew 
investigazzjonijiet, l-Istat Membru 
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kwistjoni għandu jinforma malajr lill-Istat 
Membru li jkun qed jagħmel it-talba bil-
ħsieb li tinstab soluzzjoni.

inkwistjoni għandu jinforma malajr lill-
Istat Membru li jkun qed jagħmel it-talba 
bil-ħsieb li tinstab soluzzjoni. Fil-każ ta’ 
kwalunkwe problema persistenti fl-
iskambju tal-informazzjoni, il-
Kummissjoni għandha tintervjeni sabiex 
tassisti lill-Istati Membri jsolvu l-
problema.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sitwazzjoni attwali turi li l-problemi bl-iskambju ta’ informazzjoni bejn l-Istati Membri jafu 
jippersistu minħabba raġunijiet varji, li xi kultant ikunu ġustifikati. Għaldaqstant, il-
Kummissjoni jista’ jkollha rwol ta’ medjatur sabiex tissolva l-problema.

Emenda 42
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jipprovdu l-
informazzjoni mitluba minn Stati Membri 
oħrajn jew mill-Kummissjoni b’mezzi 
elettroniċi kemm jista’ jkun malajr u mhux 
aktar tard minn ġimgħatejn minn meta tasal 
it-talba.

L-Istati Membri għandhom jipprovdu l-
informazzjoni mitluba minn Stati Membri 
oħrajn jew mill-Kummissjoni b’mezzi 
elettroniċi kemm jista’ jkun malajr u mhux 
aktar tard minn ġimagħtejn minn meta tasal 
it-talba jew fi żmien xahar jekk it-tweġiba 
tkun teħtieġ spezzjoni fuq il-post.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskadenzi stipulati f’din id-Direttiva għandhom ikunu ambizzjużi iżda fl-istess ħin fattibbli 
fir-rigward taż-żmien; għaldaqstant, l-iskadenza ordinarja għandha tkun ta’ ġimagħtejn, 
b’żewġ eċċezzjonijiet. L-ewwel eċċezzjoni hija l-ħtieġa ta’ spezzjoni fuq il-post, li 
oġġettivament tirrikjedi iktar żmien u għalhekk teħtieġ skadenza fit-tul.

Emenda 43
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 5 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandu jintuża mekkaniżmu speċifiku ta’ 
urġenza għal sitwazzjonijiet speċjali fejn 
Stat Membru isir jaf dwar ċirkustanzi serji 
partikolari li jeħtieġu azzjoni urġenti. 
F’ċirkustanzi bħal dawn l-informazzjoni 
għandha tintbagħat fi żmien 24 siegħa.

Għandu jintuża mekkaniżmu speċifiku ta’ 
urġenza għal sitwazzjonijiet speċjali fejn 
Stat Membru isir jaf dwar ċirkustanzi serji 
partikolari li jeħtieġu azzjoni urġenti. 
F’ċirkustanzi bħal dawn l-informazzjoni 
għandha tintbagħat fi żmien jumejn ta’ 
xogħol.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tieni eċċezzjoni trid tkun ġustifikata b’urġenza motivata, li tirrikjedi azzjoni immedjata.
Minkejja dan, din l-iskadenza qasira għandha limiti oġġettivi; ċerti affarijiet biss jistgħu jiġu 
vverifikati fi żmien jumejn ta' xogħol.

Emenda 44
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
reġistri fejn iddaħħlu l-fornituri tas-
servizzi, u li jistgħu jiġu konsultati mill-
awtoritajiet kompetenti fit-territorju 
tagħhom, jistgħu wkoll ikunu konsultati, 
skont l-istess kondizzjonijiet, mill-
awtoritajiet kompetenti ekwivalenti tal-
Istati Membri l-oħrajn.

6. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
reġistri fejn iddaħħlu l-fornituri tas-
servizzi, u li jistgħu jiġu konsultati mill-
awtoritajiet kompetenti fit-territorju 
tagħhom, jistgħu wkoll ikunu konsultati, 
skont kondizzjonijiet analogi (permezz tas-
sistema tal-IMI jew permezz tal-awtorità 
nazzjonali kompetenti), mill-awtoritajiet 
kompetenti ekwivalenti tal-Istati Membri l-
oħrajn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma nistgħux niggarantixxu l-istess kondizzjonijiet peress li ma hemm l-ebda possibilità li l-
awtorità kompetenti barranija jkollha aċċess għal ċerti reġistri. Huma jistgħu jaċċessaw biss 
dawk pubbliċi. Għalhekk, jistgħu jiksbu aċċess permezz tas-sistema tal-IMI jew permezz tal-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti, li hija kondizzjoni analoga, iżda mhijiex l-istess 
kondizzjoni.
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Emenda 45
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-
konfidenzjalità tal-informazzjoni li 
jiskambjaw. L-informazzjoni skambjata 
għandha tintuża biss fir-rigward tal-
kwistjoni(jiet) li għaliha/hom tkun intalbet.

7. L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-
konfidenzjalità tal-informazzjoni li 
jiskambjaw. L-informazzjoni skambjata 
għandha tintuża biss fir-rigward tal-
kwistjoni(jiet) li għaliha/hom tkun intalbet 
u b’konformità mal-liġi dwar il-
protezzjoni tad-data personali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa estremament importanti li l-informazzjoni skambjata ma tintużax għal skopijiet oħra 
mhux mixtieqa.

Emenda 46
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fiċ-ċirkustanzi msemmija fl-
Artikolu 3 (1) u (2) u l-Artikolu 9 (1), l-
Istat Membru tal-istabbiliment tal-fornitur 
tas-servizzi għandu jgħin lill-Istat Membru 
fejn iseħħ l-istazzjonament biex jiżgura 
konformità mal-kondizzjonijiet applikabbli 
skont id-Direttiva 96/71/KE u din id-
Direttiva. L-Istat Membru tal-istabbiliment 
tal-fornitur tas-servizzi għandu, fuq l-
inizjattiva tiegħu stess, jikkomunika lill-
Istat Membru fejn iseħħ l-istazzjonament
kull informazzjoni rilevanti kif speċifikat 
fl-Artikoli 3 (1) u (2) u 9(1), fejn l-Istat 
Membru tal-istabbiliment tal-fornitur tas-
servizzi jkun jaf b’xi fatti speċifiċi li juru 
irregolaritajiet possibbli.

2. Fiċ-ċirkustanzi msemmija fl-
Artikolu 3(1) u (2) u l-Artikolu 9(1), l-Istat 
Membru tal-istabbiliment tal-fornitur tas-
servizzi għandu jgħin lill-Istat Membru 
ospitanti jiżgura konformità mal-
kondizzjonijiet applikabbli skont id-
Direttiva 96/71/KE u din id-Direttiva. L-
Istat Membru tal-istabbiliment tal-fornitur 
tas-servizzi għandu, fuq l-inizjattiva tiegħu 
stess, jikkomunika lill-awtorità kompetenti 
rilevanti tal-Istati Membri ospitanti kull 
informazzjoni rilevanti kif speċifikat fl-
Artikoli 3(1) u (2) u 9(1), fejn l-Istat 
Membru tal-istabbiliment ikollu suspetti 
motivati ta’ irregolaritajiet possibbli. Il-
perjodu ta’ żamma tal-informazzjoni 
għandu jkun konformi mas-sistema tal-
IMI. L-informazzjoni riċevuta għandha 
tiġi ttrattata bħala kunfidenzjali u 
m’għandhiex tiġi trażmessa jew 
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ippubblikata.

Or. en

Ġustifikazzjoni
L-informazzjoni dwar suspett motivat hija sensittiva ħafna u għandha tiġi protetta milli tiġi 
ppubblikata jew trażmessa lil kwalunkwe parti terza oħra u konsegwentement tintuża għal 
skopijiet mhux mixtieqa.

Emenda 47
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-obbligu stipulat fil-paragrafi 1 u 2 ma 
għandux ifisser dmir min-naħa tal-Istat 
Membru tal-istabbiliment li jwettaq verifiki 
u kontrolli fattwali fit-territorju tal-Istat 
Membru li jospita fejn jiġi provdut is-
servizz. Dawn il-verifiki u kontrolli 
għandhom, jekk ikun meħtieġ, jitwettqu 
mill-awtoritajiet tal-Istat Membru li jospita 
fuq talba tal-awtoritajiet kompetenti tal-
Istat Membru tal-istabbiliment, skont l-
Artikolu 10 u b'konformità mas-setgħat ta’ 
sorveljanza stipulati fil-liġi, prassi u 
proċeduri nazzjonali amministrattivi tal-
Istat Membru jospita u li jirrispettaw il-liġi 
tal-Unjoni.

4. L-obbligu stipulat fil-paragrafi 1 u 2 ma 
għandux ifisser dmir min-naħa tal-Istat 
Membru tal-istabbiliment li jwettaq verifiki 
u kontrolli fattwali fit-territorju tal-Istat
Membru li jospita fejn jiġi provdut is-
servizz. Dawn il-verifiki u kontrolli 
għandhom, jekk ikun meħtieġ, jitwettqu 
mill-awtoritajiet tal-Istat Membru li jospita 
fuq l-inizjattiva tiegħu stess jew fuq talba 
tal-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru tal-istabbiliment, skont l-
Artikolu 10 u b'konformità mas-setgħat ta’ 
sorveljanza stipulati fil-liġi, l-prassi u l-
proċeduri nazzjonali amministrattivi tal-
Istat Membru li jospita u li jirrispettaw il-
liġi tal-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istat Membru ospitanti għandu viżibilità ċara ta’ x’inhuma l-affarijiet li jridu jiġu 
vverifikati fit-territroju tiegħu u dan m’għandux ikun limitat għat-talba tal-Istat Membru ta’ 
stabbiliment biex jipproċedi bil-kontrolli.

Emenda 48
Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) obbligu li jinżammu jew ikunu 
disponibbli u/jew ikunu fil-possess kopji 
stampati jew b’forma elettronika tal-
kuntratt ta’ impjieg (jew dokument 
ekwivalenti skont it-tifsira tad-
Direttiva 91/533, inkluża, fejn xieraq jew 
rilevanti, l-informazzjoni addizzjonali 
msemmija fl-Artikolu 4 ta’ dik id-
Direttiva), riċevuti tal-paga, reġistri tal-
ħinijiet u prova ta’ ħlas ta' pagi jew kopji 
ta’ dokumenti ekwivalenti matul il-perjodu 
ta’ stazzjonament f’post aċċessibbli u 
identifikat b’mod ċar fuq it-territorju 
tiegħu, bħall-post tax-xogħol, jew il-post 
ta’ kostruzzjoni,jew għall-ħaddiema mobbli 
fis-settur tat-trasport il-bażi tal-
operazzjonijiet jew il-vettura li biha jiġi 
pprovdut is-servizz;

(b) obbligu li jinżammu jew ikunu 
disponibbli u/jew ikunu fil-possess kopji 
stampati jew b’forma elettronika tal-
kuntratt ta’ impjieg (jew dokument 
ekwivalenti skont it-tifsira tad-
Direttiva 91/533, inkluża, fejn xieraq jew 
rilevanti, l-informazzjoni addizzjonali 
msemmija fl-Artikolu 4 ta’ dik id-
Direttiva), riċevuti tal-paga, reġistri tal-
ħinijiet u prova ta’ ħlas ta' pagi jew kopji 
ta’ dokumenti ekwivalenti matul il-perjodu 
ta’ stazzjonament f’post aċċessibbli u 
identifikat b’mod ċar fuq it-territorju 
tiegħu, bħal pereżempju l-post tax-xogħol, 
jew il-post ta’ kostruzzjoni, jew għall-
ħaddiema mobbli fis-settur tat-trasport il-
bażi tal-operazzjonijiet jew il-vettura li 
biha jiġi pprovdut is-servizz;

Or. en

Emenda 49
Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) traduzzjoni tad-dokumenti msemmija 
fil-punt (b) tista’ tkun iġġustifikata, 
kemm-il darba dawn id-dokumenti ma 
jkunux twal b’mod eċċessiv u jkunu
dokumenti li għalihom ġeneralment
jintużaw formoli standard;

(c) il-possibilità li tintalab it-traduzzjoni
tad-dokumenti msemmija fil-punt (b), 
kemm-il darba dawn id-dokumenti ma 
jkunux twal b’mod eċċessiv u/jew ikunu
dokumenti li għalihom jintużaw formoli 
standard;

Or. en

Emenda 50
Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) obbligu ta’ nomina ta’ persuna ta’ 
kuntatt biex jinnegozja, jekk ikun meħtieġ, 
f'isem min iħaddem mal-imsieħba soċjali 
rilevanti fl-Istat Membru fejn iseħħ l-
istazzjonament, skont il-leġiżlazzjoni u l-
prassi nazzjonali, matul il-perjodu li fih 
jiġu pprovduti s-servizzi.

(d) il-possibilità li tintalab in-nomina ta’ 
persuna ta’ kuntatt biex jinnegozja, jekk 
ikun meħtieġ, f'isem min iħaddem mas-
sħab soċjali rilevanti fl-Istat Membru 
ospitanti, skont il-leġiżlazzjoni u l-prassi 
nazzjonali, fil-perjodu li fih jiġu pprovduti 
s-servizzi.

Or. en

Emenda 51
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-impriżi għandhom id-dritt jitolbu 
kopja ta’ protokoll ta’ wara l-ispezzjoni, li 
jkun fih ir-riżultati u l-konklużjonijiet tal-
ispezzjoni flimkien mar-
rakkomandazzjonijiet li jrid ikun hemm 
konformità magħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta’ ċertezza legali, l-impriża għandu jkollha d-dritt titlob ir-riżultati tal-
kontrolli u l-ispezzjonijiet bil-miktub.

Emenda 52
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fl-Istati Membri fejn, skont il-liġi u l-
prassi nazzjonali, it-twaqqif tal-patti u l-
kondizzjonijiet ta’ impjieg tal-ħaddiema 
stazzjonati msemmija fl-Artikolu 3 tad-
Direttiva 96/71/KE, u b’mod partikolari r-
rati minimi ta’ paga, inkluż il-ħin tax-

4. Fl-Istati Membri fejn, skont il-liġi u l-
prassi nazzjonali, it-twaqqif tal-patti u l-
kondizzjonijiet ta’ impjieg tal-ħaddiema 
stazzjonati msemmija fl-Artikolu 3 tad-
Direttiva 96/71/KE, u b’mod partikolari r-
rati minimi ta’ paga, inkluż il-ħin tax-
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xogħol, jitħalla f’idejn il-ġestjoni fil-livell 
xieraq u suġġett għall-kondizzjonijiet 
stipulati mill-Istati Membri, ir-
responsabbilità għall-kontroll u r-rispett
tal-patti u l-kondizzjonijiet ta’ impjieg 
rilevanti tal-ħaddiema stazzjonati kemm-il 
darba livell xieraq ta’ ħarsien ekwivalenti 
għal dak li jirriżulta mid-
Direttiva 96/71/KE u din id-Direttiva jiġi 
ggarantit.

xogħol, jitħalla f’idejn is-sħab soċjali 
dawn jistgħu, fil-livell xieraq u suġġett 
għall-kondizzjonijiet stipulati mill-Istati 
Membri, jissorveljaw ukoll l-applikazzjoni 
tal-patti u l-kondizzjonijiet ta’ impjieg 
rilevanti tal-ħaddiema stazzjonati kemm-il 
darba livell xieraq ta’ ħarsien ekwivalenti 
għal dak li jirriżulta mid-
Direttiva 96/71/KE u din id-Direttiva jiġi 
ggarantit u kemm-il darba dawn il-patti u 
l-kondizzjonijiet ikunu ġew ikkomunikati 
kif dovut kif speċifikat fl-Artikolu 5 ta' din 
id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kliem "ġestjoni u xogħol" joħloq diżgwid u jwassal għal problemi bl-interpretazzjoni tat-
traduzzjoni tiegħu f'lingwi differenti.

Emenda 53
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri fejn l-ispettorati tax-
xogħol ma għandhomx kompetenza fir-
rigward tal-kontroll u l-monitoraġġ tal-
kondizzjonijiet tax-xogħol u/jew il-patti u 
kondizzjonijiet ta’ impjieg tal-ħaddiema 
stazzjonati jistgħu, b’mod ta’ eċċezzjoni, 
wara li jikkonsultaw l-imsieħba soċjali fil-
livell nazzjonali, jistabbilixxu jew iżommu 
arranġamenti li jiggarantixxu r-rispett ta’ 
dawn il-patti u l-kondizzjonijiet ta’ 
impjieg, kemm-il darba l-arranġamenti 
joffru lill-persuni kkonċernati grad xieraq 
ta’ ħarsien ekwivalenti għal dak li jirriżulta 
mid-Direttiva 96/71/KE u din id-Direttiva.

5. L-Istati Membri fejn l-ispettorati tax-
xogħol ma għandhomx kompetenza fir-
rigward tal-kontroll u l-monitoraġġ tal-
kondizzjonijiet tax-xogħol u/jew il-patti u 
kondizzjonijiet ta’ impjieg tal-ħaddiema 
stazzjonati jistgħu, b’mod ta’ eċċezzjoni, 
wara li jikkonsultaw is-sħab soċjali fil-
livell nazzjonali, jistabbilixxu jew iżommu 
arranġamenti li jiggarantixxu r-rispett ta’ 
dawn il-patti u l-kondizzjonijiet ta’ 
impjieg, kemm-il darba l-arranġamenti 
joffru lill-persuni kkonċernati grad xieraq 
ta’ ħarsien ekwivalenti għal dak li jirriżulta 
mid-Direttiva 96/71/KE u din id-Direttiva 
u kemm-il darba ma jkunux 
diskriminatorji u/ jew sproporzjonati kif 
speċifikat fl-Artikolu 10(2) ta’ din id-
Direttiva.

Or. en
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Emenda 54
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-
trejdjunjins u partijiet terzi oħrajn, bħal 
assoċjazzjonijiet, organizzazzjonijiet u 
entitajiet legali oħra li għandhom, skont il-
kriterji stabbiliti mil-liġi nazzjonali 
tagħhom, interess leġittimu li jiżguraw li d-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva jiġu 
osservati, jistgħu jkunu involuti, għan-nom 
jew b’sostenn tal-ħaddiema stazzjonati jew 
ta’ min jimpjegahom, bl-approvazzjoni
tagħhom, f’kull proċediment ġudizzjarju 
jew amministrattiv stipulat bl-objettiv ta’ 
implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva u/jew 
l-infurzar tal-obbligi skont din id-Direttiva.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-
trejdjunjins u partijiet terzi oħrajn, bħal 
assoċjazzjonijiet, organizzazzjonijiet u 
entitajiet legali oħra li għandhom, skont il-
kriterji stabbiliti mil-liġi nazzjonali 
tagħhom, interess leġittimu li jiżguraw li d-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva jiġu 
osservati, jistgħu jkunu involuti, għan-nom 
jew b’sostenn tal-ħaddiema stazzjonati jew 
ta’ min jimpjegahom, suġġett għall-
approvazzjoni tagħhom, f’kull proċediment 
ġudizzjarju jew amministrattiv stipulat bl-
objettiv ta’ implimentazzjoni ta’ din id-
Direttiva u/jew l-infurzar tal-obbligi skont 
din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Importanti li jkun enfasizzat li l-partijiet terzi m’għandhomx id-dritt li jidħlu fi proċedimenti 
f’isem il-ħaddiema stazzjonati mingħajr l-approvazzjoni tagħhom.

Emenda 55
Proposta għal direttiva
Artikolu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Subkuntrattar -— Responsabbiltà in 
solidum

imħassar

1. Fir-rigward tal-attivitajiet imsemmija 
fl-Anness tad-Direttiva 96/71/KE, għas-
sitwazzjonijiet kollha ta’ stazzjonament 
koperti bl-Artikolu 1(3) tad-
Direttiva 96/71/KE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw fuq bażi ta’ non-
diskriminazzjoni fir-rigward tal-ħarsien 
tad-drittijiet ekwivalenti tal-impjegati tas-
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subkuntratturi diretti stabbiliti fit-
territorju tagħhom, li l-kuntrattur li 
tiegħu min jimpjega (fornitur tas-servizz 
jew impriża ta’ impjieg temporanju jew 
aġenzija ta’ kollokament) huwa 
subkuntrattur dirett jista’, flimkien ma’ 
jew minflok min jimpjega, jinżamm 
responsabbli mill-ħaddiem stazzjonat 
u/jew fondi komuni jew istituzzjonijiet ta’ 
imsieħba soċjali għan-nuqqas ta’ ħlas ta’ 
dan li ġej:
(a) kull remunerazzjoni netta li 
tikkorrispondi għar-rati minimi mhux
imħallsa ta’ paga u/jew kontribuzzjonijiet 
dovuti lill-fondi komuni jew istituzzjonijiet 
ta’ imsieħba soċjali sa fejn huwa kopert 
bl-Artikolu 3(1) tad-Direttiva 96/71/KE;
(b) xi ħlasijiet b’lura ta’ remunerazzjoni 
mhux imħallsa jew rimborż ta’ taxxi jew
kontribuzzjonijiet ta’ sigurtà soċjali 
miżmuma b’mod mhux dovut mis-salarju.
Ir-responsabbiltà msemmija fil-paragrafu 
preżenti għandha tkun limitata għad-
drittijiet tal-ħaddiema miksuba skont ir-
relazzjoni kontrattwali bejn il-kuntrattur 
u s-subkuntrattur tiegħu.
2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
kuntrattur li eżerċita d-diliġenza dovuta 
ma għandux ikun risponsabbli skont il-
paragrafu 1. Sistemi bħal dawn 
għandhom jiġu applikati b'mod 
trasparenti, mhux diskriminatorju u 
proporzjonat. Jistgħu jimplikaw miżuri 
preventivi li ttieħdu mill-kuntrattur dwar 
il-prova pprovduta mis-subkuntattur tal-
kundizzjoniiet ewlenin tax-xogħol 
applikati għall-ħaddiema stazzjonati kif 
spejgat fl-Artikolu 3 (1) tad-Direttiva 
96/71.KE, inklużi ir-rendikonti tal-paga u 
l-pagamenti tas-salarji, skont l-obbligi tas-
sigurtà soċjali u/jew tat-tassazzjoni fl-Istat 
Memrbu ta' stabbiliment u f'konformità 
mar-regoli applikabbli għall-
istazzjonament tal-ħaddiema.
3. L-Istati Membri jistgħu, f'konformità 
mal-liġi tal-Unjoni, jipprovdu regoli ta' 
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responsabbiltà aktar strinġenti skont il-
liġi nazzjonali fuq bażi mhux 
diskriminatorja u proporzjonata fir-
rigward tal-kamp ta' applikazzjoni u l-
firxa tar-risponsabbiltà tas-subkuntrattar. 
L-Istati Membri jistgħu ukoll, 
f'konformtià mal-liġi tal-Unjoni, 
jipprovdu għal responsabbiltà baħl din 
fis-setturi għajr dawk li jinsabu fl-Anness 
għad-Direttiva 96/71/KE. L-Istati Membri 
jistgħu f'dawn il-kazijiet jipprovdu li 
kuntrattur li eżerċita d-diliġenza dovuta 
kif definit fil-liġi nazzjonali ma għandux 
ikun responsabbli.
4. Fi żmien tliet snin wara d-data 
msemmija fl-Artikolu 20, b’konsultazzjoni 
mal-Istati Membri u l-imsieħba soċjali fil-
livell tal-UE, il-Kummissjoni għandha 
tirrevedi l-applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu 
bil-ħsieb li tipproponi, fejn xieraq, kull 
emenda jew modifika meħtieġa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

The deletion of Article 12 does not imply that the joint and several liability introduced at 
national level towards all the undertakings present at national market is not appropriate. It 
mainly shows that its introduction at the European level only for companies which post 
workers in the countries where this system does not exist is highly disproportionate and will 
have a negative effect on cross-border provisions of services by hampering competitiveness of 
the foreign companies. It would act as a barrier in the single market, while not combating 
dishonest companies, which often are excluded from the scope of PWD. In fact, if Article 12 is 
intended to protect workers, it protects only workers genuinely posted and does not protect 
the bogus self-employed or employed by letter-box companies (it is within these two 
categories the problems arise most frequently). Existing studies give grounds for doubts over 
whether such mechanisms are effective, especially in cross-border situations.

Emenda 56
Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mingħajr ħsara għall-mezzi li huma jew 
jistgħu jkunu stipulati fil-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni, il-prinċipji ta’ għajnuna reċiproka 

1. Mingħajr ħsara għall-mezzi li huma jew 
jistgħu jkunu stipulati fil-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni, il-prinċipji ta’ għajnuna reċiproka 
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u għarfien, kif ukoll miżuri u proċeduri 
stipulati f’dan l-Artikolu għandhom 
japplikaw għall-infurzar transkonfinali ta’ 
multi u sanzjonijiet amministrattivi imposti 
għal nuqqas ta’ konformità mar-regoli 
applikabbli fi Stat Membru fuq fornitur ta’ 
servizz stabbilit fi Stat Membru ieħor.

u għarfien, kif ukoll miżuri u proċeduri 
stipulati f’dan l-Artikolu għandhom 
japplikaw għall-infurzar transkonfinali ta’ 
multi u sanzjonijiet amministrattivi imposti 
għal nuqqas ta’ konformità mar-regoli 
applikabbli, rigward l-istazzjonament ta’ 
ħaddiema, fi Stat Membru fuq fornitur ta’ 
servizz stabbilit fi Stat Membru ieħor.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni dwar dan il-paragrafu tissuġġerixxi l-applikazzjoni tar-regoli 
eżistenti kollha fl-Istat Membru riċevitur. Id-Direttiva dwar l-Infurzar ma tistax timponi l-
ħarsien tar-regoli għajr dawk li jirrigwardaw l-istazzjonament tal-ħaddiema.

Emenda 57
Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk, fil-proċess tal-irkupru jew notifika, 
il-multa, is-sanzjoni u/jew it-talba 
sottostanti jiġu kkontestati mill-fornitur tas-
servizz ikkonċernat jew minn parti 
interessata, il-proċedura ta' infurzar 
transkonfinali tal-multa jew penalità 
imposta għandha tiġi sospiża sakemm 
tittieħed deċiżjoni mill-awtorità nazzjonali 
xierqa fis-suġġett.

Jekk, fil-proċess tal-irkupru jew notifika, 
il-multa, is-sanzjoni u/jew it-talba 
sottostanti tiġi kkontestata mill-fornitur tas-
servizz ikkonċernat jew minn parti 
interessata, il-proċedura ta' infurzar 
transkonfinali tal-multa jew penalità 
imposta għandha tiġi sospiża sakemm 
tittieħed deċiżjoni mill-awtorità nazzjonali 
rikjedenti xierqa.

Or. en

Emenda 58
Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-kuntest tal-arranġamenti bilaterali 
msemmija fil-paragrafu 2, l-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri għandhom 
jużaw l-IMI kemm jista’ jkun. F’kull każ, 

3. Fil-kuntest tal-arranġamenti bilaterali 
msemmija fil-paragrafu 2, l-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri għandhom 
jużaw is-sistema tal-IMI f’kull każ fejn 
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fejn awtorità kompetenti f’wieħed mill-
Istati Membri kkonċernat ikun uża l-IMI, 
għandha tintuża għal kull azzjoni ta’ 
segwitu meħtieġa u għandu jkollha 
preċedenza fuq il-mekkaniżmu(i) previst(i) 
fi ftehim bilaterali bħal dan fir-rigward tal-
kooperazzjoni amministrattiva u l-għajnuna 
reċipr

ikun possibbli u għal kull azzjoni ta’ 
segwitu meħtieġa. F’dan ir-rigward, is-
sistema tal-IMI għandha tieħu preċedenza 
fuq il-mekkaniżmu(i) previst(i) f’tali 
arranġamenti bilaterali fir-rigward tal-
kooperazzjoni amministrattiva u l-għajnuna 
reċiproka.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test propost jiċċara x’inhi r-relazzjoni bejn l-IMI u l-arranġamenti bilaterali eżistenti, 
filwaqt li huwa ddikjarat li fl-oqsma koperti bl-IMI, din is-sistema tieħu preċedenza fuq 
mekkaniżmi previsti f'tali arranġamenti bilaterali. Ta’ min wieħed jenfasizza li fir-rigward 
tal-bqija tal-kwistjonijiet li mhux koperti bl-IMI, l-Istati Membri se jkomplu jużaw l-
arranġamenti bilaterali tagħhom.
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NOTA SPJEGATTIVA

L-istazzjonament ta’ ħaddiema għandu rwol kruċjali fil-kuntest tal-forniment ta’ servizzi 
transkonfinali u fl-iżvilupp tas-suq intern. Kull sena, madwar miljun ċittadin tal-UE jiġu 
stazzjonati biex jaħdmu fi Stat Membru ieħor. Jeħtieġ li din il-kategorija ta’ ħaddiema tkun 
protetta speċjalment fi żminijiet ta’ kriżi, meta l-potenzjal u l-kompetittività tagħhom 
jippermettu li jinżamm ċertu livell ta’ impjieg jew saħansitra jgħinu biex jinħolqu impjiegi 
ġodda. Għandna naġixxu b’tali mod li niżviluppaw u ntejbu l-mobilità tal-impriżi Ewropej fis-
suq intern. Definittivament dan se jikkontribwixxi għat-tkabbir ekonomiku u l-istabilità tal-
Unjoni Ewropea.

Il-libertà li jiġu pprovduti servizzi (li jeħtieġ li ssir distinzjoni bejnha u l-moviment liberu tal-
ħaddiema), li taħthom iseħħ l-istazzjonament, hija wieħed mill-pilastri tas-suq intern u 
tikkostitwixxi bażi ta’ mobilità transkonfinali ta’ eluf ta’ impriżi Ewropej. Il-garanzija tal-
libertà li jiġu pprovduti servizzi ġiet flimkien mal-garanzija tad-drittijiet tal-ħaddiema. F’dan 
il-kuntest huwa indispensabbli li jkun hemm approċċ ibbilanċjat fir-rigward tal-miżuri u l-
istrumenti proposti.  Il-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri trid tkompli tissaħħaħ sabiex 
titħares u tiġi mistħarrġa aħjar din il-kategorija speċjali ta’ ħaddiema stazzjonati fis-suq intern 
Ewropew. 

ID-DIRETTIVA DWAR L-INFURZAR 

L-esperjenza tas-snin li għaddew turi b’mod ċar li hemm ħtieġa urġenti ta’ titjib sabiex jiġu 
żgurati implimentazzjoni, applikazzjoni u infurzar aħjar tad-Direttiva 96/71/KE dwar l-
impjieg ta' ħaddiema fil-qafas ta' prestazzjoni ta' servizzi. Hemm sensiela ta’ problemi li 
jvarjaw minn diżrispett tad-drittijiet tal-ħaddiema u nuqqas jew inaċċessibilità ta’ 
informazzjoni sa ostakli persistenti fil-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri jew nuqqas ta’ 
eżekuzzjoni tal-multi u s-sanzjonijiet fil-kuntest transkonfinali. Barra minn hekk, fis-snin li 
għaddew kien hemm bosta sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja li rriżultaw fid-delimitazzjoni ta’ 
ċerti miżuri fil-qafas legali li jikkonċernaw l-istazzjonament tal-ħaddiema. Għalhekk, fil-
21 ta’ Marzu 2012 il-Kummissjoni Ewropea pproponiet Direttiva dwar l-Infurzar 
b’soluzzjonijiet u miżuri ġodda. Id-Direttiva dwar l-Infurzar hija bbażata fuq l-
Artikoli 53(1) u 62 TFUE li, għall-finijiet ta’ ċarezza legali, għandhom jinżammu.  

Ir-Rapporteur tirrikonoxxi l-ħtieġa ta’ titjib sabiex jiġu żgurati implimentazzjoni, 
applikazzjoni u infurzar aħjar tad-Direttiva 91/71/KE u għalhekk tilqa’ l-proposta tal-
Kummissjoni Ewropea. Fil-fehma tar-Rapporteur, id-Direttiva dwar l-Infurzar b’mod ġenerali 
għandha:

 tikkontjeni miżuri bbilanċjati sabiex jiġu pprotetti kemm il-ħaddiema stazzjonati kif 
koll il-libertà li jiġu pprovduti servizzi;

 tistabbilixxi qafas legali ċar għall-kategorija tal-ħaddiema stazzjonati sabiex il-
potenzjal u l-kompetittività tagħhom jintużaw, speċjalment fi żminijiet ta’ kriżi, kontra 
l-qgħad;

 ittejjeb l-aċċess għall-informazzjoni, kemm għall-kumpaniji kif ukoll għal min 
iħaddem, sabiex l-istazzjonament isir iktar faċli u sikur;
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 ittejjeb il-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri sabiex jiġu żgurati aħjar id-drittijiet ta’ 
min iħaddem;

 tevita piżijiet burokratiċi żejda għall-kumpaniji (speċjalment l-SMEs) li jafu jxekklu l-
mobilità tagħhom fis-suq intern u l-kapaċità tagħhom li joħolqu impjiegi ġodda.

L-aċċessibilità għall-informazzjoni (Artikolu 5)
Meta wieħed iqis li l-problemi bl-aċċessibilità, it-trasparenza u l-kompjutezza tal-
informazzjoni dwar il-patti u l-kondizzjonijiet ta’ impjieg ta’ sikwit ħafna jkunu kawża ta’ 
nuqqas ta’ applikazzjoni, hemm ħtieġa urġenti li jitjiebu l-aċċess għall-informazzjoni u l-
komunikazzjoni tagħha. L-eżistenza ta’ mudelli tas-suq tax-xogħol u sistemi tar-relazzjoni 
industrijali differenti fl-UE, fejn regoli vinkolanti b’mod ġenerali jiġu stabbiliti b’mod 
alternattiv jew simultanju mill-awtoritajiet nazzjonali jew mis-sħab soċjali, toħloq problemi 
fl-indentifikazzjoni tal-patti u l-kondizzjonijiet ta’ impjieg li jridu jiġu applikati. Sabiex 
tissolva l-problema, ir-Rapporteur tipproponi l-introduzzjoni ta’ websajt nazzjonali unika għal 
kull Stat Membru bl-informazzjoni neċessarja kollha dwar il-patti u l-kondizzjonijiet 
vinkolanti tal-impjieg. Ir-Rapporteur tinsisti wkoll dwar l-iżgurar tal-aċċessibilità għall-
informazzjoni fil-livell tal-UE permezz ta’ informazzjoni aġġornata, preċiża u eżawrjenti fid-
dokumenti tal-pajjiż fil-websajt tal-KE. It-titjib tal-aċċessibilità għall-informazzjoni, anki billi 
tkun disponibbli għall-ħaddiema u l-fornituri tas-servizzi bl-Ingliż u bil-lingwi l-iktar rilevanti 
l-oħra, se jgħin sabiex jinqerdu sensiela ta’ problemi, li, kif turi l-esperjenza tal-lum, jistgħu 
jikkawżaw konsegwenzi serji kemm għall-impriżi kif ukoll għall-ħaddiema stazzjonati.

Iċ-ċarezza legali u l-proporzjonalità tal-miżuri proposti (Artikoli 3, 9, 12)
Sabiex jiġu garantiti ċertezza u ċarezza legali għandha tiġi stabbilita lista ta' miżuri uniformi 
fil-livell tal-UE.  F’dan ir-rigward, fid-Direttiva dwar l-Infurzar hemm żewġ artikoli ta’ 
importanza assoluta - l-Artikoli 3 u 9.
Ir-Rapporteur tipproponi li jingħalqu l-listi tal-Artikolu 3 u jinżamm il-karattru indikattiv 
tagħhom. Dan jevita interpretazzjoni differenti fi Stati Membri differenti rigward 
x’jikkostitwixxi stazzjonament ġenwin jew ħaddiem stazzjonat ġenwin. Iż-żewġ listi ta’ 
kriterji fl-Artikolu 3 għandhom jissieltu u jevitaw iċ-ċirkomvenzjoni tal-liġi iżda ma jistgħux 
iwasslu għal sitwazzjonijiet fejn impriżi onesti jkunu esklużi minn ċerti swieq nazzjonali. L-
istazzjonament tal-ħaddiema mhuwiex fenomenu nazzjonali, u huwa attività transkonfinali li 
tirrikjedi qafas legali uniformi u approċċ uniformi.  Għaldaqstant il-listi għandu jkun fihom 
indikazzjonijiet komuni fil-livell tal-UE sabiex jiġi evitat li l-Istati Membri jintroduċu kriterji 
nazzjonali addizzjonali.
L-istabbiliment ta’ lista komuni ta' kriterji fl-Artikolu 3 huwa marbut direttament mal-
introduzzjoni ta’ lista komuni u magħluqa ta’ miżuri ta’ kontroll fl-Artikolu 9. Ir-Rapporteur 
hija totalment favur iċ-ċarezza fil-kuntest ta’ kontrolli, li tista’ tiġi garantita biss permezz ta’ 
lista magħluqa ta’ miżuri ta’ kontroll possibbli. Iċ-ċertezza legali tinkiseb permezz ta’ 
komunikazzjoni ċara ta’ dak li għandu jiġi kkontrollat.
Il-proporzjonalità tal-miżuri proposti hija rekwiżit fundamentali biex jiġu aċċettati fil-livell 
tal-UE. Skont ir-Rapporteur, l-obbligazzjoni in solidum ma tissodisfax dan ir-rekwiżit u 
għalhekk għandha titneħħa mid-Direttiva dwar l-Infurzar. Ir-Rapporteur tqis li l-introduzzjoni 
ta’ sistema ta’ obbligazzjoni in solidum fir-rigward tal-ħaddiema stazzjonati biss hija 
sproporzjonata ħafna u se jkollha effett negattiv fuq il-forniment ta' servizzi transkonfinali 
peress li xxekkel il-kompetittività ta’ dawk il-kumpaniji li jistazzjonaw il-ħaddiema. L-
obbligazzjoni in solidum jista’ jkollha fatturi ta’ benefiċċju biss meta tkun introdotta għall-
kumpaniji kollha fis-suq intern, iżda huwa impossibbli li din is-sistema tkun introdotta fuq 
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skala daqshekk wiesgħa, peress li d-Direttiva dwar l-Infurzar hija legalment limitata għall-
kategorija tal-ħaddiema stazzjonati. Barra minn hekk, l-istudji disponibbli ma jipprovdux 
tweġibiet ċari dwar jekk tali mekkaniżmi humiex effikaċi, speċjalment f’sitwazzjonijiet 
transkonfinali.

Il-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri (Artikoli 6, 7, 18)
Meta wieħed jikkunsidra l-fatt li l-istazzjonament tal-ħaddiema huwa attività transkonfinali, 
il-kooperazzjoni xierqa u effikaċi bejn l-awtoritajiet kompetenti mill-Istat Membru ta’ 
stabbiliment u l-Istat Membru ospitanti hija fattur neċessarju. 
Sabiex titjieb il-kooperazzjoni amministrattiva bejn l-Istati Membri, għandu jiġi żgurat użu 
aħjar tas-sistema tal-IMI. Għaldaqstant, ir-Rapporteur tipproponi l-użu obbligatorju tas-
sistema tal-IMI dejjem meta dan ikun possibbli u r-reviżjoni tal-iskadenzi proposti mill-KE, 
sabiex ikunu iktar fattibli mil-lat ta’ żmien. Barra minn hekk, il-kwistjoni tal-protezzjoni tad-
data għandha tiġi garantita wkoll.

Motivazzjoni (Premessa 8)
Ir-Rapporteur hija tal-fehma li d-Direttiva dwar l-Infurzar, apparti mill-miżuri ta’ kontroll, 
multi u sanzjonijiet, għandu jkun fiha wkoll xi miżuri ta’ motivazzjoni. F’dan ir-rigward, ir-
Rapporteur tistieden lis-sħab soċjali jikkunsidraw l-introduzzjoni ta’ ċertifikati għall-impriżi li 
japplikaw ir-regoli vinkolanti kollha, sabiex jinħolqu listi bojod ta’ impriżi onesti. Dan 
għandu jaġixxi bħala strument ta’ motivazzjoni għall-impriżi, li permezz tal-ħarsien tar-regoli 
jirċievu rikonoxximent viżibbli tal-affidabilità tagħhom.


