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Emenda 15
Gesine Meissner

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Din id-Direttiva għandha 
tikkontribwixxi għall-ġestjoni effettiva ta' 
flussi ta' migrazzjoni għall-kategorija 
speċifika tal-migrazzjoni temporanja 
staġonali billi tistabbilixxi regoli ġusti u 
trasparenti għall-ammissjoni u r-residenza, 
filwaqt li fl-istess ħin tipprovdi għal 
inċentivi u salvagwardji biex tipprevjeni li 
permanenza temporanja ssir waħda 
permanenti. Barra minn hekk, ir-regoli 
stabbiliti fid-Direttiva 2009/52/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill Ewropew
li tipprovdi għal standards minimi għal 
sanzjonijiet u miżuri kontra min iħaddem 
lil ċittadini ta' pajjiżi terzi b’residenza 
illegali se jikkontribwixxu billi jevitaw li 
tali permanenza temporanja ssir waħda 
illegali.

(6) Din id-Direttiva għandha 
tikkontribwixxi għall-ġestjoni effettiva ta' 
flussi ta' migrazzjoni għall-kategorija 
speċifika tal-migrazzjoni temporanja 
staġonali billi tistabbilixxi regoli ġusti u 
trasparenti għall-ammissjoni u r-residenza, 
filwaqt li fl-istess ħin tipprovdi għal 
inċentivi u salvagwardji biex tipprevjeni li 
permanenza temporanja ssir waħda 
permanenti. Barra minn hekk, ir-regoli 
stabbiliti fid-Direttiva 2009/52/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
tipprovdi għal standards minimi għal 
sanzjonijiet u miżuri kontra min iħaddem 
lil ċittadini ta' pajjiżi terzi b’residenza 
illegali se jikkontribwixxu billi jevitaw li 
tali permanenza temporanja ssir waħda 
illegali.

Barra minn hekk, din id-Direttiva 
għandha partikolarment tgħin biex in-
nisa jiġu protetti minn impjieg prekarju u 
mill-esplojtazzjoni.

Or. de

Emenda 16
Ilda Figueiredo

Proposta għal direttiva
Premessa 6 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) L-Istati Membri għandhom 
jirratifikaw il-Konvenzjoni 
Internazzjonali dwar il-Protezzjoni tad-
Drittijiet tal-Ħaddiema Migranti u tal-
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Membri tal-Familji Tagħhom, adottata 
mill-Assemblea ġenerali tan-Nazzjonijiet 
Uniti fit-18 ta’ Diċembru 1990.

Or. pt

Emenda 17
Tadeusz Cymański

Proposta għal direttiva
Premessa 7 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Din id-Direttiva għandha tiġi 
applikata skont il-prinċipju tas-
sussidjarjetà, speċjalment fir-rigward tal-
liġijiet nazzjonali dwar l-impjieg fuq 
żmien qasir, inkluż l-impjieg staġonali.

Or. en

Emenda 18
Tadeusz Cymański

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) It-tul ta' żmien tal-permanenza għandu 
jkun limitat għal perjodu massimu f'kull 
sena kalendarja li, flimkien mad-
definizzjoni tax-xogħol staġonali, għandu 
jiżgura li x-xogħol huwa ġenwinament ta' 
natura staġonali. Għandha ssir 
dispożizzjoni li f'dak it-tul ta' żmien 
massimu tal-permanenza, ikun possibbli li 
l-kuntratt jiġi estiż jew li jinbidel min 
jimpjega. Dan għandu jservi biex jitnaqqsu 
r-riskji ta' abbużi li l-ħaddiema staġonali 
jistgħu jaffaċċjaw jekk ikunu marbutin ma' 
persuna waħda li timpjega u fl-istess ħin 
biex jipprovdi għal reazzjoni flessibbli għal 

(16) It-tul ta' żmien tal-permanenza għandu 
jkun limitat għal perjodu massimu f'kull 
sena kalendarja li, flimkien mad-
definizzjoni tax-xogħol staġonali, għandu 
jiżgura li x-xogħol huwa ġenwinament ta' 
natura staġonali. Għandha ssir 
dispożizzjoni li f'dak it-tul ta' żmien 
massimu tal-permanenza, ikun possibbli li 
l-kuntratt jiġi estiż jew li jinbidel min 
jimpjega. Dan għandu jservi biex jitnaqqsu 
r-riskji ta' abbużi li l-ħaddiema staġonali 
jistgħu jaffaċċjaw jekk ikunu marbutin ma' 
persuna waħda li timpjega u fl-istess ħin 
biex jipprovdi għal reazzjoni flessibbli għal 
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ħtiġijiet reali ta' forza tax-xogħol ta' min 
iħaddem.

ħtiġijiet reali ta' forza tax-xogħol ta' min 
iħaddem. Dan m’għandux jaffettwa d-dritt 
ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jibqgħu fl-
Istat Membru li qed jilqa’ skont tipi 
differenti ta’ permessi u viżi.

Or. en

Emenda 19
Mariya Nedelcheva

Proposta għal direttiva
Premessa 16 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Il-ħaddiema staġonali minn pajjiżi 
terzi għandhom ikunu mgħarrfa kif 
xieraq bid-drittijiet u l-obbligi tagħhom 
meta jingħataw il-permessi ta’ impjieg 
tagħhom. L-informazzjoni meħtieġa 
għandha tingħata mill-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru li jilqa’. Din 
għandha tkun ċara u aċċessibbli kemm 
jista’ jkun sabiex il-ħaddiema staġonali 
tal-pajjiżi terzi jkunu jistgħu jifhmu li 
kwalunkwe mġiba ħażina tiġi ikkastigata. 
Għandhom jittieħdu miżuri kontra kull 
ksur tad-drittijiet tagħhom minn min 
iħaddimhom u/jew minn kwalunkwe parti 
terza kif ukoll kontra dawk li jwettqu 
xogħol mhux iddikjarat fl-istess ħin li 
jwettqu l-impjieg staġonali tagħhom.

Or. fr
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Emenda 20
Tadeusz Cymański

Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Il-migrazzjoni ċirkolari ta' ħaddiema 
staġonali minn pajjiżi terzi għandha tkun 
promossa. Sabiex il-ħaddiema staġonali 
jkollhom prospetti ta' impjieg fl-UE għal 
perjodi lil hinn minn staġun uniku u biex 
min jimpjega fl-UE jkun jista' jserraħ fuq 
forza tax-xogħol aktar stabbli u diġà 
mħarrġa, għandha tiġi pprovduta l-
possibbiltà ta' aċċess għal impjieg staġonali 
għal diversi snin konsekuttivi, jew permezz 
ta' permess tax-xogħol għal aktar minn 
staġun wieħed jew permezz ta' proċedura 
ffaċilitata. Din il-proċedura għandha 
tinkludi preferenza fl-ammissjonijiet ta' 
ċittadini ta' pajjiżi terzi li japplikaw biex 
ikunu ammessi bħala ħaddiema staġonali 
għall-ewwel darba jew tul ta' żmien 
mnaqqas għall-ipproċessar, jew inqas 
evidenza dokumentarja meħtieġa.

(17) Il-migrazzjoni ċirkolari ta' ħaddiema 
staġonali minn pajjiżi terzi għandha tkun 
promossa. Sabiex il-ħaddiema staġonali 
jkollhom prospetti ta' impjieg fl-UE għal 
perjodi lil hinn minn staġun uniku u biex 
min jimpjega fl-UE jkun jista' jserraħ fuq 
forza tax-xogħol aktar stabbli u diġà 
mħarrġa, għandha tiġi pprovduta l-
possibbiltà ta' aċċess għal impjieg staġonali 
għal diversi snin konsekuttivi, jew permezz 
ta' permess tax-xogħol għal aktar minn 
staġun wieħed jew permezz ta' proċedura 
ffaċilitata. Din il-proċedura għandha 
tinkludi preferenza għal dawk l-applikanti 
li jkunu diġà applikaw biex ikunu 
ammessi bħala ħaddiema staġonali u li 
jkunu wrew li jirrispettaw it-termini tal-
ammissjoni.  Dan jista’ jinkludi tul ta' 
żmien mnaqqas għall-ipproċessar, jew 
inqas evidenza dokumentarja meħtieġa.

Or. en

Emenda 21
Antonyia Parvanova

Proposta għal direttiva
Premessa 20 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) Sabiex tiġi ggarantita s-sikurezza u 
s-sigurtà ta’ ħaddiema nisa li aktar huma 
biċ-ċans li jitħaddmu bħala ħaddiema 
staġonali mill-ħaddiema irġiel, jeħtieġ li 
jkun hemm dispożizzjonijiet ċari u 
adegwati li jistipulaw id-drittijiet tal-
ħaddiema nisa li jinnegozjaw 
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kundizzjonijiet ta’ xogħol ma’ minn 
iħaddimhom, li jiffukaw partikolarment 
fuq dispożizzjonijiet ta’ sigurtà speċjali. 
Dawk id-dispożizzjonijiet għandhom 
ikopru s-sitwazzjonijiet negattivi kollha li 
jistgħu jħabbtu wiċċhom magħhom il-
ħaddiema nisa kif ukoll l-aċċess għal 
servizz ta’ kura tas-saħħa ta’ kwalità.

Or. en

Emenda 22
Gesine Meissner

Proposta għal direttiva
Premessa 23 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) Il-ħaddiema staġonali jistgħu jkunu 
vulnerabbli għal sfruttament minn min 
iħaddimhom. F’dak il-każ, il-gvernijiet, l-
awtoritajiet lokali, it-trejdjunjins, u 
entitajiet oħra jeħtieġu li jibqgħu f’kuntat 
aktar mill-qrib bil-għan li jaħdmu 
flimkien b’mod aktar attiv biex 
jappoġġjaw lill-ħaddiema staġonali –
irġiel u nisa bl-istess mod – u biex ifasslu 
strateġiji biex isolvu l-problemi tagħhom.

Or. de

Emenda 23
Gesine Meissner

Proposta għal direttiva
Premessa 23 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23b) Il-produzzjoni ta’ statistika dwar l-
impjiegi staġonali fl-Istati Membri 
għandha tgħin ukoll biex jiġu ċċarati d-
differenzi bejn il-pajjiżi u jiġi enfasizzat 
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ir-rwol u l-problemi speċifiċi tan-nisa li 
jwettqu xogħol staġonali.

Or. de

Emenda 24
Tadeusz Cymański

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-ħaddiema staġonali għandhom 
jitħallew joqogħdu għal massimu ta' sitt 
xhur fi kwalunkwe sena kalendarja, li fi 
tmiemhom huma għandhom jirritornaw 
lejn xi pajjiż terz.

1. Il-ħaddiema staġonali għandhom 
jitħallew joqogħdu għal massimu ta' sitt 
xhur fi kwalunkwe sena kalendarja, li fi 
tmiemhom huma għandhom jirritornaw 
lejn xi pajjiż terz, sakemm ma jkunux 
intitolati skont il-liġi nazzjonali li 
joqgħodu skont permess jew viża 
differenti.

Or. en

Emenda 25
Gesine Meissner

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt 2 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. kundizzjonijiet tax-xogħol, li jinkludu l-
paga u s-sensja kif ukoll ir-rekwiżiti ta' 
saħħa u sikurezza fuq il-post tax-xogħol, 
applikabbli għax-xogħol staġonali kif 
stabbilit mid- dispożizzjonijiet leġiżlattivi, 
regolamentarji jew amministrattivi u/jew 
minn ftehimiet kollettivi applikabbli b'mod 
universali fl-Istat Membru fejn kienu ġew 
ammessi skont din id-Direttiva.

1. kundizzjonijiet tax-xogħol, li jinkludu l-
paga u s-sensja kif ukoll ir-rekwiżiti ta' 
saħħa u sikurezza fuq il-post tax-xogħol, 
applikabbli għax-xogħol staġonali kif 
stabbilit mid-dispożizzjonijiet leġiżlattivi, 
regolamentarji jew amministrattivi u/jew 
minn ftehimiet kollettivi applikabbli b'mod 
universali fl-Istat Membru fejn kienu ġew 
ammessi skont din id-Direttiva, mingħajr 
diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess, u 
filwaqt li jitqiesu l-ħaddiema staġonali 
tqal, dawk li jkunu għadhom kif welldu 
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jew dawk li jkunu qegħdin ireddgħu.

Or. de

Emenda 26
Tadeusz Cymański

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt 1 – l-ewwel parti

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-libertà tal-assoċjazzjoni u l-
affiljazzjoni u s-sħubija ma' 
organizzazzjoni li tirrappreżenta l-
ħaddiema jew ma' kwalunkwe 
organizzazzjoni li l-membri tagħha jkunu 
jwettqu xi xogħol speċifiku, inklużi l-
benefiċċji konferiti minn dawn l-
organizzazzjonijiet, mingħajr preġudizzju 
għad-dispożizzjonijiet nazzjonali dwar il-
politika pubblika u s-sigurtà pubblika;

(a) il-libertà tal-assoċjazzjoni u l-
affiljazzjoni u s-sħubija ma' 
organizzazzjoni li tirrappreżenta l-
ħaddiema, meta dik l-organizzazjoni 
tippermetti l-ammissjoni ta’ ħaddiema 
temporanji u ta’ ħaddiema mhux residenti 
tal-pajjiż li qed jilqa’, jew ma' kwalunkwe 
organizzazzjoni li l-membri tagħha jkunu 
jwettqu xi xogħol speċifiku, inklużi l-
benefiċċji konferiti minn dawn l-
organizzazzjonijiet, mingħajr preġudizzju 
għad-dispożizzjonijiet nazzjonali dwar il-
politika pubblika u s-sigurtà pubblika;

Or. en

Emenda 27
Mariya Nedelcheva

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
partijiet terzi li għandhom, skont il-kriterji 
stabbiliti mil-liġi nazzjonali tagħhom, 
interess leġittimu li jiżguraw li jkun hemm 
konformità ma’ din id-Direttiva, jistgħu, 
jew f’isem il-ħaddiem staġonali, jew 
b’appoġġ għalih, jintervjenu fi kwalunkwe 
proċeduri amministrattivi jew ċivili 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
partijiet terzi li għandhom, skont il-kriterji 
stabbiliti mil-liġi nazzjonali tagħhom, 
interess leġittimu li jiżguraw li jkun hemm 
konformità ma’ din id-Direttiva, jistgħu, 
jew f’isem il-ħaddiem staġonali, jew 
b’appoġġ għalih, jintervjenu fi kwalunkwe 
proċeduri amministrattivi jew ċivili 
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preskritti permezz tal-għan tal-
implimentazzjoni ta' din id-Direttiva.

preskritti permezz tal-għan tal-
implimentazzjoni ta' din id-Direttiva.

L-Istat Membru li qed jilqa’ u fejn il-
ħaddiema staġonali jkunu se jiġu 
impjegati għandu jgħarrafhom, meta jkun 
qed jagħtihom il-permessi tal-impjieg, 
dwar il-proċeduri ta’ ilment u l-iskemi ta’ 
appoġġ għall-vittmi li huma disponibbli 
f’każ li d-drittijiet tagħhom jiġu miksura, 
pereżempju f’każijiet fejn huma jsofru 
trattament ħażin jew kedd jew, b’mod 
aktar ġenerali, ikunu vittmi ta’ 
kriminalità organizzata ta’ kwalunkwe tip. 

Or. fr


