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Emenda 33
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-moviment liberu tal-ħaddiema huwa 
wkoll element ewlieni fl-iżvilupp ta' suq 
ġenwin tax-xogħol tal-Unjoni, li 
jippermetti lill-ħaddiema jiċċaqilqu minn 
żoni b'qgħad għoli għal żoni b'nuqqas ta' 
ħaddiema, li jgħin aktar persuni biex isibu 
postijiet li jixirqu aktar lill-ħiliet tagħhom u 
li jegħleb il-konġestjoni fis-suq tax-xogħol.

(2) Il-moviment liberu tal-persuni u tal-
ħaddiema rriżulta f'diżappunt gravi: l-
influss ta' ħaddiema mil-Lvant tal-
Ewropa li jaċċettaw pagi aktar baxxi qed 
jimbotta lill-Ewropew tal-Punent 'il barra 
mis-suq tal-impjiegi (konkorrenza żleali) 
u qed jikkawża l-kriminalità u problemi 
oħrajn.

Or. nl

Emenda 34
Inês Cristina Zuber

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-moviment liberu tal-ħaddiema huwa 
wkoll element ewlieni fl-iżvilupp ta' suq 
ġenwin tax-xogħol tal-Unjoni, li 
jippermetti lill-ħaddiema jiċċaqilqu minn 
żoni b'qgħad għoli għal żoni b'nuqqas ta' 
ħaddiema, li jgħin aktar persuni biex 
isibu postijiet li jixirqu aktar lill-ħiliet 
tagħhom u li jegħleb il-konġestjoni fis-suq 
tax-xogħol.

(2) Il-livelli tal-qgħad li kulma jmur qed 
jikbru, ikkawżati mill-kriżi kurrenti, 
wasslu għal żieda kbira fil-moviment 
involontarju tal-ħaddiema barra minn 
bosta Stati Membri sfurzati mill-bżonn. L-
uniku mod biex tkun ikkumbattuta din it-
tendenza hu li jingħata xogħol xieraq ta' 
kwalità għolja, u jkun hemm aktar 
minnu, fl-Istati Membri kollha milqutin, 
biex b'hekk ikun żgurat li l-moviment 
liberu jkun invarjabbilment imsejjes fuq l-
għażla u mhux fuq il-bżonn. 

Or. pt
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Emenda 35
Norica Nicolai

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-moviment liberu tal-ħaddiema huwa 
wkoll element ewlieni fl-iżvilupp ta' suq 
ġenwin tax-xogħol tal-Unjoni, li 
jippermetti lill-ħaddiema jiċċaqilqu minn 
żoni b'qgħad għoli għal żoni b'nuqqas ta' 
ħaddiema, li jgħin aktar persuni biex isibu 
postijiet li jixirqu aktar lill-ħiliet tagħhom u 
li jegħleb il-konġestjoni fis-suq tax-xogħol.

(2) Il-moviment liberu tal-ħaddiema huwa 
wkoll element ewlieni fl-iżvilupp ta’ suq 
ġenwin tax-xogħol tal-Unjoni, li 
jippermetti lill-ħaddiema li jiċċaqilqu lejn 
zoni li joffru aktar opportunitajiet ta' 
xogħol, li jgħin aktar persuni biex isibu 
postijiet li jixirqu aktar lill-ħiliet tagħhom u 
li jegħleb il-konġestjoni fis-suq tax-xogħol.

Or. en

Emenda 36
Inês Cristina Zuber

Proposta għal direttiva
Premessa 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) 'Governanza ekonomika' u l-politiki 
tagħha ta' xogħol inkoraġġew swieq tax-
xogħol aktar flessibbli mmirati lejn il-
qirda tal-protezzjoni soċjali u tal-Welfare 
State, ta' jeddijiet il-ħaddiema, tan-
negozjar kollettiv eċċ, bir-riżultat li l-
ħaddiema qed issirilhom pressjoni biex 
joqogħdu għal kondizzjonijiet ta' xogħol li 
jiksrulhom jeddijiethom tax-xogħol u 
soċjali.  Il-politiki tax-xogħol imsejsin fuq 
is-'Semestru Ewropew' u l-'governanza 
ekonomika' għalhekk huma dannużi mill-
punto di vista tal-ħarsien ta' jeddijiet il-
ħaddiem fejn għandha x'taqsam il-libertà 
tal-moviment.

Or. pt
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Emenda 37
Marina Yannakoudakis

Proposta għal direttiva
Premessa 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3 a) Billi jeħtieġ tittieħed l-azzjoni mill-
Istati Membri ħalli jqaċċtu d-
diskriminazzjoni u l-inugwaljanzi f'dak li 
għandu x'jaqsam mad-distakk fil-pagi 
bejn in-nisa u l-irġiel fis-suq tax-xogħol 
tal-Unjoni Ewropea;

Or. en

Emenda 38
Zuzana Roithová

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Madanakollu, l-eżerċizzju effettiv tal-
moviment liberu tal-ħaddiema għadu sfida 
kbira u ħafna drabi bosta ħaddiema ma 
jkunux konxji mid-drittijiet tagħhom għal 
moviment liberu. Dawn għadhom ibatu 
minn diskriminazzjoni abbażi ta' 
nazzjonalità meta jaqsmu l-fruntieri tal-
Unjoni Ewropea bejn l-Istati Membri. 
Għalhekk hemm differenza bejn il-
leġiżlazzjoni u l-applikazzjoni tagħha fil-
prattika u din jeħtieġ li tiġi indirizzata.

(5) Madanakollu, l-eżerċizzju effettiv tal-
moviment liberu tal-ħaddiema għadu sfida 
kbira u ħafna drabi bosta ħaddiema ma 
jkunux konxji mid-drittijiet tagħhom għal 
moviment liberu. Dawn għadhom ibatu 
minn diskriminazzjoni abbażi ta' 
nazzjonalità meta jaqsmu l-fruntieri tal-
Unjoni Ewropea bejn l-Istati Membri. 
Għalhekk hemm differenza bejn il-
leġiżlazzjoni u l-applikazzjoni tagħha fil-
prattika u din jeħtieġ li tiġi indirizzata, kif 
indikat mill-istatistika għall-problemi taċ-
ċittadini riżolti fil-qafas tas-sistema 
Ewropea SOLVIT.

Or. cs

Emenda 39
Barbara Matera

Proposta għal direttiva
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Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Fil-Pakkett tagħha dwar l-Impjiegi tat-
18 ta' April 2012 (il-Komunikazzjoni 
mingħand il-Kummissjoni "Lejn irkupru li 
jwassal għall-ħolqien abbundanti ta’ 
impjiegi"), il-Kummissjoni ħabbret li 
beħsiebha "tressaq proposta leġiżlattiva 
biex issostni l-ħaddiema mobbli (tagħrif u 
pariri) fl-eżerċizzju tad-drittijiet mogħtija 
mit-Trattat u r-Regolament 492/2011 dwar 
il-moviment liberu tal-ħaddiema fi ħdan l-
Unjoni".

(8) Fil-Pakkett tagħha dwar l-Impjiegi tat-
18 ta' April 2012 (il-Komunikazzjoni 
mingħand il-Kummissjoni "Lejn irkupru li 
jwassal għall-ħolqien abbundanti ta’ 
impjiegi"), il-Kummissjoni ħabbret li 
beħsiebha "tressaq proposta leġiżlattiva 
biex issostni l-ħaddiema mobbli (tagħrif u 
pariri) fl-eżerċizzju tad-drittijiet mogħtija 
mit-Trattat u r-Regolament 492/2011 dwar 
il-moviment liberu tal-ħaddiema fi ħdan l-
Unjoni". Fit-tentattiv li tikseb dak l-
objettiv, il-Kummissjoni hi impenjata 
mhux biss li tiffaċilita l-mobilità tal-
ħaddiema fl-Unjoni lejn ir-reġjuni fejn 
hemm nuqqas ta' ħaddiema, imma wkoll 
li tiżgura li jkunu jistgħu jeżerċitaw 
jeddijiethom aktar liberament, u 
preferibbilment sal-massimu.

Or. it

Emenda 40
Barbara Matera

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Sabiex tkun żgurata l-applikazzjoni 
korretta tar-regoli sostantivi fir-rigward 
tad-drittijiet tal-ħaddiema għal moviment 
liberu għall-finijiet ta' xogħol, u sabiex isir 
monitoraġġ tal-konformità magħhom, l-
Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
xierqa sabiex jipproteġu mid-
diskriminazzjoni abbażi ta' nazzjonalità u 
minn kull xkiel mhux ġustifikat għall-
eżerċizzju ta' dan id-dritt.

(12) Sabiex tkun żgurata l-applikazzjoni 
korretta tar-regoli sostantivi fir-rigward 
tad-drittijiet tal-ħaddiema għal moviment 
liberu għall-finijiet ta' xogħol, u sabiex isir 
monitoraġġ tal-konformità magħhom, l-
Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
xierqa sabiex jipproteġu mid-
diskriminazzjoni abbażi ta' nazzjonalità, 
reliġjon, razza, ġeneru jew orjentament 
sesswali u minn kull xkiel mhux ġustifikat 
għall-eżerċizzju ta' dan id-dritt.

Or. it
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Emenda 41
Inês Cristina Zuber

Proposta għal direttiva
Premessa 12 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Paga ugwali u kondizzjonijiet tax-
xogħol għal xogħol ta' valur ugwali fl-
istess post tax-xogħol, u full qasam 
okkupazzjonali – kemm jekk il-ħaddiema 
jkunu rġiel kemm nisa – hu prinċipju li 
jrid jiġi osservat b'mod strett, u hu 
għalhekk essenzjali li jkun hemm 
għarfien tal-ftehimiet kollettivi u li jkunu 
rispettati.

Or. pt

Emenda 42
Barbara Matera

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Għal dan il-għan, huwa xieraq li 
jingħataw regoli speċifiċi għal infurzar 
effettiv tar-regoli sostantivi li jirregolaw il-
moviment liberu tal-ħaddiema, u biex 
jiffaċilitaw applikazzjoni aħjar u aktar 
uniformi tal-Artikolu 45 tat-Trattat u tar-
Regolament (UE) Nru 492/2011.

(13) Għal dan il-għan, huwa xieraq li 
jingħataw regoli speċifiċi għal infurzar 
effettiv tar-regoli sostantivi li jirregolaw il-
moviment liberu tal-ħaddiema, u biex 
jiffaċilitaw applikazzjoni aħjar u aktar 
uniformi tal-Artikolu 45 tat-Trattat u tar-
Regolament (UE) Nru 492/2011. B'mod 
partikolari, sabiex ikun żgurat it-
trattament ugwali taċ-ċittadini kollha tal-
UE, l-Istati Membri għandhom jadottaw 
miżuri speċifiċi biex iħarsu lill-membri l-
aktar vulnerabbli tas-soċjetà. Jeħtieġ li 
jittieħdu miżuri mmirati ħalli jiġu 
sodisfatti l-ħtiġiet speċifiċi tan-nisa li 
jeżerċitaw jeddhom għal-libertà tal-
moviment u li huma ommijiet waħidhom 
u/jew għandhom ulied diżabbli jew qed 
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jieħdu ħsieb qraba anzjani. 

Or. it

Emenda 43
Barbara Matera

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) F'dan il-kuntest, il-ħaddiema li kienu 
soġġetti għal diskriminazzjoni abbażi ta' 
nazzjonalità, jew għal xi restrizzjoni mhux 
ġustifikata biex jeżerċitaw id-dritt tagħhom 
għal moviment liberu, għandu jkollhom 
mezzi xierqa u effettivi ta' protezzjoni 
legali u ta' rimedju. Meta l-Istati Membri 
jipprovdu biss għall-proċeduri 
amministrattivi, dawn għandhom jiżguraw 
li kull deċiżjoni amministrattiva tkun tista' 
tiġi sfidata quddiem tribunal skont it-tifsira 
tal-Artikolu 47 tal-Karta.

(14) F'dan il-kuntest, il-ħaddiema li kienu 
soġġetti għal diskriminazzjoni abbażi ta' 
nazzjonalità, reliġjon, razza, ġeneru jew 
orjentament sesswali jew għal xi 
restrizzjoni mhux ġustifikata biex 
jeżerċitaw id-dritt tagħhom għal moviment 
liberu, għandu jkollhom mezzi xierqa u 
effettivi ta' protezzjoni legali u ta' rimedju. 
Meta l-Istati Membri jipprovdu biss għall-
proċeduri amministrattivi, dawn għandhom 
jiżguraw li kull deċiżjoni amministrattiva 
tkun tista' tiġi sfidata quddiem tribunal 
skont it-tifsira tal-Artikolu 47 tal-Karta.

Or. it

Emenda 44
Barbara Matera

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Sabiex jingħataw livelli aktar effettivi 
ta' protezzjoni, l-assoċjazzjonijiet jew l-
entitajet legali għandhom jingħataw ukoll 
is-setgħa li jinvolvu ruħhom, skont kif 
jiddeterminaw l-Istati Membri, f'isem il-
vittma jew b'appoġġ għalih fi 
proċedimenti, mingħajr preġudizzju għar-
regoli tal-proċedura dwar ir-rapreżentanza 

(15) Sabiex jingħataw livelli aktar effettivi 
ta' protezzjoni, l-assoċjazzjonijiet jew l-
entitajet legali għandhom jingħataw ukoll 
is-setgħa li jinvolvu ruħhom, skont kif 
jiddeterminaw l-Istati Membri, f'isem il-
vittma ta' diskriminazzjoni jew b'appoġġ 
għalih fi proċedimenti, mingħajr 
preġudizzju għar-regoli tal-proċedura dwar 
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u d-difiża fil-qrati. ir-rapreżentanza u d-difiża fil-qrati.

Or. it

Emenda 45
Inês Cristina Zuber

Proposta għal direttiva
Premessa 17 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) L-Istati Membri għandhom idaħħlu 
fis-seħħ kif jixraq l-'Aġenda Xogħol 
Deċenti' tal-OIX u tan-NU billi jibdlu d-
direzzjoni tal-politiki ta' xogħol tal-UE 
dawk nazzjonali bit-tir li jippromwovu il-
kunċett ta' 'xogħol deċenti' fl-aspetti 
kollha tiegħu, billi dan hu prerekwiżit 
għall-ħarsien tal-jeddijiet soċjali tal-
ħaddiema u l-familja tagħhom fejn 
għandha x'taqsam il-libertà tal-moviment.

Or. pt

Emenda 46
Marije Cornelissen

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Huwa sta għall-Istati Membri biex 
jiddeċiedu jekk il-kompiti msemmija fl-
Artikolu 5 ta' din id-Direttiva humiex 
attribwiti għal korp diġà eżistenti li jkopri 
firxa usa' ta' raġunijiet ta' diskriminazzjoni. 
Jekk il-kompiti skont l-Artikolu 5 se jiġu
koperti billi jitwessa' l-mandat ta' korp jew 
struttura diġà eżistenti, l-Istat Membru 
għandu jiżgura allokazzjoni biżżejjed ta' 
riżorsi lill-korp eżistenti għall-prestazzjoni 
ta' kompiti addizzjonali sabiex ikun żgurat 

(18) L-Istati Membri huma mħeġġin 
jattribwixxu l-kompiti msemmija fl-
Artikolu 5 ta' din id-Direttiva lil korp ta' 
ugwaljanza diġà eżistenti li jkun maħtur 
skont it-termini tal-Artikolu 13 tad-
Direttiva 2000/43/KE jew li jkopri firxa 
usa' ta' raġunijiet ta' diskriminazzjoni Jekk 
il-kompiti skont l-Artikolu 5 se jiġu koperti 
billi jitwessa' l-mandat ta' korp jew 
struttura diġà eżistenti, l-Istat Membru 
għandu jiżgura allokazzjoni biżżejjed ta' 
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li ma tiddgħajjifx il-prestazzjoni tal-
kompiti diġà eżistenti li għandhom dawn 
il-korpi.

riżorsi addizzjonali lill-korp eżistenti għall-
prestazzjoni ta' kompiti addizzjonali sabiex 
ikun żgurat li jkun hemm l-għoti effikaċi u 
adegwat tal-funzjonijiet kollha tal-korp u 
b'mod partikolari ma tiddgħajjifx il-
prestazzjoni tal-kompiti diġà eżistenti li 
għandhom dawn il-korpi.

Or. en

Justification

Based on input by Equinet, European network of equality bodies.

Emenda 47
Barbara Matera

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) L-Istati Membri għandhom 
jippromwovu d-djalogu ma' 
organizzazzjonijiet nongovernattivi u bejn 
is-sħab soċjali biex jindirizzaw u jiġġieldu 
l-forom differenti ta' diskriminazzjoni 
abbażi ta' nazzjonalità.

(20) L-Istati Membri għandhom 
jippromwovu d-djalogu ma' 
organizzazzjonijiet nongovernattivi u bejn 
is-sħab soċjali biex jindirizzaw u jiġġieldu 
l-forom differenti ta' diskriminazzjoni 
abbażi ta' nazzjonalità, reliġjon, razza, 
ġeneru jew orjentament sesswali.

Or. it

Emenda 48
Norica Nicolai

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) L-Istati Membri għandom jagħmlu l-
informazzjoni dwar it-termini u l-
kundizzjonijiet tal-impjiegi disponibbli 
aktar fil-wisa' għal ħaddiema minn Stati 
Membri oħra u għall-impjegaturi u għal 

(21) L-Istati Membri għandom jagħmlu l-
informazzjoni dwar it-termini, il-
kundizzjonijiet u l-benefiċċji tal-impjiegi 
disponibbli aktar fil-wisa' u aktar 
aċċessibbli fl-ilsna relevanti għal 
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partijiet interessati oħra. ħaddiema minn Stati Membri oħra u għall-
impjegaturi u għal partijiet interessati oħra.

Or. en

Emenda 49
Inês Cristina Zuber

Proposta għal direttiva
Premessa 21 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) L-Istati Membri u l-istakeholders 
kollha għandhom jagħmlu lill-ħaddiema 
aktar konxji minn jeddijiethom u mill-
mezzi (id-dritt tax-xogħol, il-ftehimiet 
kollettivi, id-dispożizzjonijiet tas-sigurtà 
soċjali, il-housing, l-edukazzjoni, il-kura 
tat-tfal, eċċ) li jiswew biex jirregolawlhom 
ir-relazzjonijiet tagħhom tax-xogħol u l-
kondizzjonijiet tagħhom tax-xogħol u tal-
għajxien. 

Or. pt

Emenda 50
Inês Cristina Zuber

Proposta għal direttiva
Premessa 22 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) Is-salvagwardji effikaċi li jagħtu l-
ispezzjonijiet tax-xogħol huma mezz 
essenzjali għall-garanzija tat-trattament 
ugwali u tat-taqbida kontra x-xogħol 
mhux dikjarat, id-dumping soċjali, u d-
diskriminazzjoni msejsa mhux biss fuq in-
nazzjonalità, imma wkoll fuq is-sess, billi 
n-nies migranti ta' sikwit issir 
diskriminazzjoni doppja kontra tagħhom.
L-awtoritajiet li jwettqu l-ispezzjonijiet 
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tax-xogħol għalhekk għandhom ikunu 
mgħammrin b'riżorsi biżżejjed.

Or. pt

Emenda 51
Inês Cristina Zuber

Proposta għal direttiva
Premessa 22 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22b) Barra minn hekk, hu importanti li 
jitjiebu l-koperazzjoni u l-kordinazzjoni 
bejn l-ispettorati tax-xogħol fir-reġjuni 
transfrontaljieri.

Or. pt

Emenda 52
Inês Cristina Zuber

Proposta għal direttiva
Premessa 22 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22c) L-Istati Membri għandhom 
jittrattaw il-problema ta' dawk il-migranti 
li taparsi jaħdmu għal rashom billi 
jagħtuhom aċċess għal jeddijiet soċjali u 
tax-xogħol u ħarsien soċjali.

Or. pt

Emenda 53
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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c) l-aċċess għall-vantaġġi soċjali u fiskali; c) l-aċċess għall-vantaġġi soċjali u fiskali, 
l-aktar dawk marbutin mas-saħħa, mal-
ħarsien soċjali u mal-assikurazzjoni 
kontra l-qgħad;

Or. fr

Emenda 54
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
proċeduri ġudizzjarji u/jew amministrattivi, 
inkluż proċeduri ta' konċiljazzjoni fejn 
jidhrilhom li jkunu xierqa, għall-infurzar 
tal-obbligi skont l-Artikolu 45 tat-Trattat u 
l-Artikoli 1 sa 10 tar-Regolament (UE) 
Nru 492/2011, ikunu disponibbli għall-
ħaddiema kollha u l-membri tal-familji 
tagħhom li jqisu li jkunu batew jew qed 
ibatu minn restrizzjonijiet mhux ġustifikati 
għad-dritt tagħhom tal-moviment liberu 
jew li jqisu ruħhom offiżi minħabba li ma 
jkunx ġie applikat għalihom il-prinċipju 
tat-trattament ugwali, anke wara li tintemm 
ir-relazzjoni fiha tkun seħħet l-allegata 
diskriminazzjoni.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
proċeduri ġudizzjarji u/jew amministrattivi, 
inkluż proċeduri ta' konċiljazzjoni fejn 
jidhrilhom li jkunu xierqa, għall-infurzar 
tal-obbligi skont l-Artikolu 45 tat-Trattat u 
l-Artikoli 1 sa 10 tar-Regolament (UE) 
Nru 492/2011, jiġu operattivi kif ukoll 
ikunu disponibbli għall-ħaddiema kollha u 
l-membri tal-familji tagħhom li jqisu li 
jkunu batew jew qed ibatu minn 
restrizzjonijiet mhux ġustifikati għad-dritt 
tagħhom tal-moviment liberu jew li jqisu 
ruħhom offiżi minħabba li ma jkunx ġie 
applikat għalihom il-prinċipju tat-
trattament ugwali, anke wara li tintemm ir-
relazzjoni fiha tkun seħħet l-allegata 
diskriminazzjoni.

Or. fr

Emenda 55
Barbara Matera

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l- 1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
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proċeduri ġudizzjarji u/jew amministrattivi, 
inkluż proċeduri ta' konċiljazzjoni fejn 
jidhrilhom li jkunu xierqa, għall-infurzar 
tal-obbligi skont l-Artikolu 45 tat-Trattat u 
l-Artikoli 1 sa 10 tar-Regolament (UE) 
Nru 492/2011, ikunu disponibbli għall-
ħaddiema kollha u l-membri tal-familji 
tagħhom li jqisu li jkunu batew jew qed 
ibatu minn restrizzjonijiet mhux ġustifikati 
għad-dritt tagħhom tal-moviment liberu 
jew li jqisu ruħhom offiżi minħabba li ma 
jkunx ġie applikat għalihom il-prinċipju 
tat-trattament ugwali, anke wara li tintemm 
ir-relazzjoni fiha tkun seħħet l-allegata 
diskriminazzjoni.

proċeduri ġudizzjarji u/jew amministrattivi, 
inkluż proċeduri ta' konċiljazzjoni fejn 
jidhrilhom li jkunu xierqa, għall-infurzar 
tal-obbligi skont l-Artikolu 45 tat-Trattat u 
l-Artikoli 1 sa 10 tar-Regolament (UE) 
Nru 492/2011, ikunu disponibbli għall-
ħaddiema kollha u l-membri tal-familji 
tagħhom li jqisu li jkunu batew mid-
diskriminazzjoni abbażi ta' nazzjonalità, 
reliġjon, razza, ġeneru jew orjentament 
sesswali jew qed ibatu minn restrizzjonijiet 
mhux ġustifikati għad-dritt tagħhom tal-
moviment liberu jew li jqisu ruħhom offiżi 
minħabba li ma jkunx ġie applikat 
għalihom il-prinċipju tat-trattament ugwali, 
anke wara li tintemm ir-relazzjoni fiha tkun 
seħħet l-allegata diskriminazzjoni.

Or. it

Emenda 56
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri jiżguraw b'kull mezz 
li jqisu li jkun effettiv li ċ-ċittadini 
kkonċernati jkunu informati 
b'jeddijiethom;

Or. fr

Emenda 57
Minodora Cliveti

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 a. L-Istati Membri għandhom ineħħu l-
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ostakoli għall-mobilità tal-ħaddiema billi 
joffru lin-nisa li jsegwu lil żwieġhom jew 
sħabhom fi Stat Membru ieħor servizzi 
xierqa li jiffaċilitawlhom l-integrazzjoni 
fl-ambjent soċjali u kulturali l-ġdid 
tagħhom, pereżempju korsijiet tal-lingwa 
u korsijiet vokazzjonali;

Or. en

Emenda 58
Minodora Cliveti

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 b. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li wlied il-ħaddiema mobbli tal-UE ma 
jiffaċċjawx diffikultajiet rigward in-
nazzjonalità jew iċ-ċittadinanza tagħhom 
minħabba l-għażliet tax-xogħol tal-
ġenituri tagħhom, u li l-ħtiġiet partikolari 
ta' wlied il-ħaddiema mobbli għandhom 
jiġu adegwatament studjati biex jiġu 
żgurati responsijiet politiċi effikaċi;

Or. en

Emenda 59
Minodora Cliveti

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 c. L-Istati Membri għandhom itejbu s-
sitwazzjoni tat-tfal li l-ġenituri tagħhom 
iħalluhom warajhom, u jgħinuhom 
jiżviluppaw normalment u jibbenefikaw 
mill-edukazzjoni u jkollhom ħajja soċjali 
xierqa;
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Or. en

Emenda 60
Minodora Cliveti

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 d. L-Istati Membri għandhom jagħtu 
attenzjoni speċjali lill-ħaddiema nisa li 
jmorru f’pajjiżi ieħor għal xogħol li 
jinvolvi l-kura tat-tfal jew tax-xjuħ, 
bħalma huma babysitters, au-pairs, 
nannies jew infermieri, u fattigi, spiss 
jitħaddmu minn entitajiet privati bħal 
familji jew membri tal-familji u jaħdmu 
mingħajr kuntratt jew illegalment, u 
konsegwentement ma jkollhomx jeddijiet 
u lanqas benefiċċji marbutin mas-sigurtà 
soċjali, kura tas-saħħa eċċ. disponibbli 
għalihom;

Or. en

Emenda 61
Minodora Cliveti

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 e. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
it-trattament indaqs tal-ħaddiema, 
flimkien ma' protezzjoni adegwata tal-
jeddijiet tax-xogħol, biex wieħed ikun 
konformi mar-regoli fis-seħħ fil-
leġiżlazzjonijiet nazzjonali u fil-ftehimiet 
kollettivi fl-Istati Membri kkonċernati; Il-
prinċipju tal-'paga ndaqs għal xogħol 
indaqs' ikkombinat mal-ugwaljanza tal-
ġeneri għandu japplika fl-UE kollha ħalli 
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jipprevjeni d-dumping tal-pagi u d-
dumping soċjali; L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-moviment liberu 
qatt ma jkun sfruttat bil-ħsieb tat-
trattament inugwali, u d-dump tal-pagi u 
d-dumping soċjali;

Or. en

Emenda 62
Minodora Cliveti

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 f (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 f. L-Istati Membri għandhom iżidu l-
isforzi konġunti tagħhom biex 
jikkontrollaw, iħarrku u jissanzjonaw ix-
xogħol furzat u jiżguraw li dan huwa 
kopert mis-sanzjonijiet kriminali; L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw il-ħarsien 
tal-vittmi tax-xogħol furzat, speċjalment 
in-nisa u t-tfal;

Or. en

Emenda 63
Marije Cornelissen

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jaħtru 
struttura, korp jew korpi għall-
promozzjoni, l-analiżi, il-monitoraġġ u l-
appoġġ tat-trattament ugwali lill-ħaddiema 
kollha jew lill-membri tal-familji tagħhom 
mingħajr diskriminazzjoni abbażi ta' 
nazzjonalità u jagħmlu l-arranġamenti 
meħtieġa biex dawn il-korpi jkunu jistgħu 

1. L-Istati Membri għandhom jaħtru 
struttura, korp jew korpi għall-
promozzjoni, l-analiżi, il-monitoraġġ u l-
appoġġ tat-trattament ugwali lill-ħaddiema 
kollha jew lill-membri tal-familji tagħhom 
mingħajr diskriminazzjoni abbażi ta’ 
nazzjonalità u jagħmlu l-arranġamenti 
meħtieġa biex dawn il-korpi jkunu jistgħu 
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jitħaddmu. Dawn il-korpi jistgħu jkunu 
jiffurmaw parti minn aġenziji fuq livell 
nazzjonali b'għanijiet simili imma li jkopri 
firxa usa' ta' raġunijiet ta' diskriminazzjoni. 
F'dan il-każ, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw allokazzjoni biżżejjed ta' riżorsi 
lill-korp eżistenti għall-prestazzjoni ta' 
kompiti addizzjonali sabiex ikun żgurat li 
ma tiddgħajjifx il-prestazzjoni tal-kompiti 
diġà eżistenti li għandhom dawn il-korpi.

jitħaddmu, inkluż bil-garanzija tal-
indipendenza kompleta tagħhom. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li dawn il-
korpi jkollhom approċċ li jkun sensittiv 
għall-ugwaljanza bejn is-sessi f’kull stadju 
tal-proċess. Dawn il-korpi jistgħu jkunu 
jiffurmaw parti minn aġenziji fuq livell 
nazzjonali b'għanijiet simili bħal dawk li 
hemm riferiment għalihom fl-Artikolu 13 
tad-Direttiva 2000/43/KE jew li jkopri 
firxa usa' ta' raġunijiet ta' diskriminazzjoni 
F'dan il-każ, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw allokazzjoni biżżejjed ta' riżorsi 
lill-korp eżistenti għall-prestazzjoni ta' 
kompiti addizzjonali sabiex ikun żgurat il-
għoti effikaċi u xieraq tal-funzjonijiet 
kollha tal-korp u b'mod partikolari li ma 
tiddgħajjifx il-prestazzjoni tal-kompiti diġà 
eżistenti li għandhom dawn il-korpi.

Or. en

Justification

Based on input from Equinet, European network for equality bodies.

Emenda 64
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
assoċjazzjonijiet, organizzazzjonijiet jew 
entitajiet legali oħra, li, skont il-kriterju 
stabbilit fil-liġi nazzjonali tagħhom, 
għandhom interess leġittimu li jiżguraw li 
jkunu konformi mad-dispożizjonijiet ta' din 
id-Direttiva, ikunu jistgħu jieħdu sehem, 
f'isem il-ħaddiem u l-membri tal-familja 
tiegħu jew b'appoġġ għalihom, bl-
approvazzjoni tal-ħaddiem, f'kull 
proċedura ġudizzjarja u/jew 
amministrattiva provduta għall-infurzar 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
assoċjazzjonijiet, organizzazzjonijiet jew 
entitajiet legali oħra, li, skont il-kriterju 
stabbilit fil-liġi nazzjonali tagħhom, 
għandhom interess leġittimu li jiżguraw li 
jkunu konformi mad-dispożizjonijiet ta' din 
id-Direttiva, ikunu jistgħu jieħdu sehem, 
f'isem il-ħaddiem u l-membri tal-familja 
tiegħu jew b'appoġġ għalihom, bl-
approvazzjoni espressa tal-ħaddiem, f'kull 
proċedura ġudizzjarja u/jew 
amministrattiva provduta għall-infurzar 
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tad-drittijiet skont l-Artikolu 45 tat-Trattat 
u l-Artikoli 1 sa 10 tar-Regolament (UE) 
Nru 492/2011.

tad-drittijiet skont l-Artikolu 45 tat-Trattat 
u l-Artikoli 1 sa 10 tar-Regolament (UE) 
Nru 492/2011.

Or. fr

Emenda 65
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jaħtru 
struttura, korp jew korpi għall-
promozzjoni, l-analiżi, il-monitoraġġ u l-
appoġġ tat-trattament ugwali lill-ħaddiema 
kollha jew lill-membri tal-familji tagħhom 
mingħajr diskriminazzjoni abbażi ta' 
nazzjonalità u jagħmlu l-arranġamenti 
meħtieġa biex dawn il-korpi jkunu jistgħu 
jitħaddmu. Dawn il-korpi jistgħu jkunu 
jiffurmaw parti minn aġenziji fuq livell 
nazzjonali b'għanijiet simili imma li jkopri 
firxa usa' ta' raġunijiet ta' diskriminazzjoni. 
F'dan il-każ, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw allokazzjoni biżżejjed ta' riżorsi 
lill-korp eżistenti għall-prestazzjoni ta' 
kompiti addizzjonali sabiex ikun żgurat li 
ma tiddgħajjifx il-prestazzjoni tal-kompiti 
diġà eżistenti li għandhom dawn il-korpi.

1. L-Istati Membri għandhom jaħtru 
struttura, korp jew korpi għall-
promozzjoni, l-analiżi, il-monitoraġġ u l-
appoġġ tat-trattament ugwali lill-ħaddiema 
kollha jew lill-membri tal-familji tagħhom 
mingħajr diskriminazzjoni, b'mod 
partikolari abbażi ta' nazzjonalità u 
jagħmlu l-arranġamenti meħtieġa biex 
dawn il-korpi jkunu jistgħu jitħaddmu. 
Dawn il-korpi jistgħu jkunu jiffurmaw parti 
minn aġenziji fuq livell nazzjonali 
b'għanijiet simili imma li jkopri firxa usa' 
ta' raġunijiet ta' diskriminazzjoni. F'dan il-
każ, l-Istati Membri għandhom jiżguraw 
allokazzjoni biżżejjed ta' riżorsi lill-korp 
eżistenti għall-prestazzjoni ta' kompiti 
addizzjonali sabiex ikun żgurat li ma 
tiddgħajjifx il-prestazzjoni tal-kompiti diġà 
eżistenti li għandhom dawn il-korpi.

Or. fr

Emenda 66
Minodora Cliveti

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 a. Dawn il-korpi għandhom jinfurmaw, 
jiffaċilitaw u jissemplifikaw il-proċeduri 
amministrattivi fuq kwestjonijiet marbutin 
mal-moviment liberu tal-ħaddiema, 
bħalma hu l-otteniment tal-permess tar-
residenza, tal-permess tax-xogħol, tal-
portabilità tal-jeddijiet tas-sigurtà soċjali, 
tal-aċċessibilità għall-kura medika, tar-
rimborż tal-ispejjeż mediċi, tal-evitar tat-
tassazzjoni doppja, tat-trasferiment tar-
reġistrazzjonijiet tal-veikoli, tat-
trasferiment tal-ulied fis-sistema 
edukattiva, eċċ, b'attenzjoni speċjali 
għan-nisa, u b'mod partikolari għall-
ommijiet waħidhom;

Or. en

Emenda 67
Barbara Matera

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt a a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) kwestjonijiet marbutin mat-
trattament ugwali tal-irġiel u n-nisa;

Or. it

Emenda 68
Barbara Matera

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jagħmlu stħarriġiet indipendenti dwar 
id-diskriminazzjoni abbażi ta' nazzjonalità;

(b) jagħmlu stħarriġiet indipendenti dwar 
id-diskriminazzjoni abbażi ta' nazzjonalità, 
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reliġjon, razza, ġeneru jew orjentament 
sesswali;

Or. it

Emenda 69
Minodora Cliveti

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3 a. L-Istati Membri jiżguraw li dawn il-
korpi jimmonitorjaw is-sitwazzjoni tal-
aġenziji u tal-organizzazzjonijiet billi 
joffru impjiegi lill-ħaddiema minn Stati 
Membri oħrajn u jsibu x-xogħol illegali 
jew ma jidhirx, u l-aġenziji jew 
organizzazzjonijiet li jagħtu impjiegi 
fittizji. Għandhom ukoll jikkoperaw mal-
aġenziji jew organizzazzjonijiet sħub minn 
Stati Membri oħrajn ħalli jidentifikaw 
dawk is-sitwazzjonijiet; Ir-riżorsi 
neċessarji għat-twettiq ta' dan il-kompitu 
għandhom ikunu allokati mill-Fond 
Soċjali Ewropew;

Or. en

Emenda 70
Minodora Cliveti

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3 b. Il-korpi maħluqin jew eżistenti fl-
Istati Membri għandhom jimmonitorjaw 
il-kuntratti konklużi min-nisa b'mod 
partikolari, li għandhom 
jikkorresponduhom mar-realtà, ħalli n-
nisa ma jsirux vittmi tal-prostituzzjoni 
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furzata u t-traffikar tal-persuni;

Or. en

Emenda 71
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt d a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

da. Fil-każijiet kollha, ikun ippubblikat 
rapport kull sena ħalli jkun hemm fehim 
tax-xogħol tal-istruttura mħaddma u 
għall-formulazzjoni tal-proposti.

Or. fr

Emenda 72
Barbara Matera

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom iħeġġu d-
djalogu mal-organizzazzjonijiet 
nongovernattivi xierqa u mal-sħab soċjali 
li, skont il-liġi u l-prattika nazzjonali 
tagħhom, għandhom interess leġittimu li 
jagħtu kontribut biex jiġġieldu d-
diskriminazzjoni abbażi ta' nazzjonalità bil-
ħsieb li jkun promoss il-prinċipju tat-
trattament ugwali.

L-Istati Membri għandhom iħeġġu d-
djalogu mal-organizzazzjonijiet 
nongovernattivi xierqa u mal-sħab soċjali 
li, skont il-liġi u l-prattika nazzjonali 
tagħhom, għandhom interess leġittimu li 
jagħtu kontribut biex jiġġieldu d-
diskriminazzjoni abbażi ta' nazzjonalità jew 
kwalunkwe raġuni oħra bil-ħsieb li jkun 
promoss il-prinċipju tat-trattament ugwali.

Or. it

Emenda 73
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2



AM\1002208MT.doc PE516.958v01-0023/23 AM\

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jagħtu 
informazzjoni ċara, komprensiva, 
aġġornata u aċċessibbli faċilment dwar id-
drittijiet li tagħti l-liġi tal-Unjoni dwar il-
moviment liberu tal-ħaddiema. . Din l-
informazzjoni għandha tkun faċilment 
aċċessibbli minn L-Ewopa Tiegħek u l-
EURES.

2. L-Istati Membri għandhom jagħtu 
informazzjoni ċara, bla ħlas, komprensiva, 
aġġornata u aċċessibbli faċilment dwar id-
drittijiet li tagħti l-liġi tal-Unjoni dwar il-
moviment liberu tal-ħaddiema. Din l-
informazzjoni għandha tkun faċilment 
aċċessibbli minn L-Ewopa Tiegħek u l-
EURES.

Or. fr


