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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Hemm ħtieġa strutturali għal impjieg staġonali fl-Unjoni Ewropea, mhux biss fid-dawl tal-
isfidi demografiċi li qiegħda taffaċċja u t-tixjiħ tal-popolazzjoni tagħha, sitwazzjoni li x'aktarx 
tkompli tmur għall-agħar fil-futur, iżda wkoll minħabba nuqqas sinifikanti ta' impjiegi f' dan 
is-settur. 

Il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kundizzjonijiet għad-
dħul u r-residenza ta' ċittadini minn pajjiżi terzi għall-iskop ta' impjieg staġonali tistipula 
rekwiżiti komuni tal-UE għad-dħul u r-residenza, kif ukoll id-drittijiet tal-ħaddiema staġonali 
minn pajjiżi terzi. 

Fir-rigward tad-direttiva proposta, ir-rapporteur ta' din l-opinjoni tinsab imħassba dwar l-
integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi, fejn minn banda qiegħda tilqa' l-inċentivi għal 
migrazzjoni ċirkolari, filwaqt li mill-banda l-oħra qiegħda tesprimi tħassib dwar il-
vulnerabbiltà ta' ħafna ħaddiema staġonali, b'mod partikolari dawk nisa.

Minkejja d-diffikultà biex tinġabar statistika preċiża, huwa ċar li n-nisa jirrappreżentaw 
persentaġġ sostanzjali tal-popolazzjoni migratorja, ħaġa li trid tiġi kkunsidrata bis-sħiħ sabiex 
jiġu mmaniġġjati b'mod effettiv il-flussi migratorji kkundizzjonati speċifikament mill-impjieg 
staġonali.

F'ħafna pajjiżi n-nisa huma partikolarment vulnerabbli bħala riżultat tal-faqar, flimkien ma' 
kopertura tal-assigurazzjoni, benefeċċji tas-sigurtà soċjali, ħiliet (taħriġ) u riżorsi finanzjarji 
lkoll inadegwati, kif ukoll minħabba li ma jkunux mgħarrfin biżżejjed dwar id-drittijiet 
tagħhom. Barra minn hekk, iħabbtu wiċċhom ma' preġudizzji u sterjotipi bbażati fuq is-sess, 
ir-razza u r-reliġjon, kif ukoll ma' forom oħra ta' diskriminazzjoni.  Dawn il-problemi kollha u 
problemi oħra relatati lin-nisa impjegati bħala ħaddiema staġonali jagħmlulhom ħajjithom 
aktar iebsa, b'mod partikolari jekk għandhom responsabbiltajiet oħra bħalma hi r-
responsabbiltà li jieħdu ħsieb tfal żgħar ħafna. 

Ħaddiema staġonali nisa huma spiss impjegati għal xogħol tal-biedja matul l-istaġuni ta' 
tiżriegħ u ħżin u fis-settur tat-turiżmu matul il-vakanzi.  Madankollu, ħafna drabi jingħataw 
kompiti addizzjonali mhux previsti fil-kuntratti ta' impjieg staġonali tagħhom, li jinkludu 
xogħol domestiku jew li jieħdu ħsieb l-anzjani jew persuni b'diżabbiltà jew it-tfal. L-
inugwaljanzi eżistenti fir-rigward tal-paga jew rigward il-kundizzjonijiet tal-impjieg staġonali 
ma għandhomx jiġu perpetwati, bħala riżultat tad-domanda li tvarja għal ħaddiema staġonali 
migratorji, bħala kategorija speċifika, il-garanziji u l-inċentivi partikolari offruti lilhom, jew l-
isfidi li magħhom qegħdin iħabbtu wiċċhom.  B'mod partikolari, ta' min isemmi f'din l-
opinjoni l-ħtieġa għall-protezzjoni tat-tfal li qegħdin jgħixu fl-akkomodazzjoni pprovduta, kif 
ukoll li tiġi żgurata konformità sħiħa mar-rekwiżiti tas-saħħa u tas-sikurezza fir-rigward ta' 
ħaddiema staġonali migratorji tqal, li jkunu għadhom kemm welldu li jkunu qed ireddgħu.

Nisa impjegati bħala ħaddiema staġonali għandhom ikunu jafu bid-drittijiet tagħhom fir-
rigward tal-kuntratti ta' impjieg staġonali tagħhom u tan-natura tal-kompiti li jridu jwettqu, 
sabiex ma jkunx obbligati jaħdmu aktar sigħat minn dawk li jixtiequ jaħdmu bħala persunal 
domestiku jew persunal li jieħu ħsieb persuni partikolari, jew ikunu mġiegħla jaħdmu fit-
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traffikar jew fil-prostituzzjoni. Ħafna drabi, nisa b'impjieg staġonali huma aktar vulnerabbli, 
peress ma jkunux jafu bil-mekkaniżimi għat-tressiq tal-ilmenti disponibbli għalihom jew 
joqogħdu luru milli jużawhom minħabba li jibżgħu li aġir bħal dan se jaffettwa l-prospetti ta' 
impjieg tagħhom fil-futur.

Għalhekk jeħtieġ li jiġu stipulati b'mod ċar id-drittijiet u l-obbligi tal-ħaddiema staġonali 
f'dawk is-setturi tal-ekonomija li jissodisfaw il-kriterji tal-impjieg staġonali, sabiex jiġu 
pprevenuti kundizzjonijiet tax-xogħol arbitrarji jew inaċċettabbli jew l-isfruttament. Hemm 
bżonn ukoll li tiġi provduta sistema sigura għall-protezzjoni legali tal-ħaddiema staġonali, 
flimkien ma' miżuri kkoordinati u ispezzjonijiet regolari mill-awtoritajiet sabiex jiġu stabbiliti 
standards minimi vinkolanti fir-rigward ta' paga, akkomodazzjoni u iġjene lkoll aċċettabbi. 

Id-dettalji rilevanti dwar il-kundizzjonijiet għad-dħul u r-residenza, l-informazzjoni 
komprensiva fir-rigward tad-drittijiet tal-ħaddiema u d-dokumentazzjoni kollha meħtieġa 
għandhom ikunu disponibbli fil-lingwa tal-ħaddiema staġonali u għandha ssir dispożizzjoni 
għal servizzi ta' interpretu, ħalli anke ħaddiema illitterati, b'mod partikolari dawk nisa, jistgħu 
jingħataw l-assistenza kollha possibbli biex jifhmu tajjeb x'inhuma d-drittijiet tagħhom, u jkun 
aktar faċli għalihom biex ifittxu rimedju legali kontra ksur tad-drittijiet tagħhom, kontra 
trattament ħażin jew sfruttament sesswali jew kwalunkwe sura oħra ta' sfruttament.  

Din l-opinjoni għandha tenfasizza wkoll il-ħtieġa li jsir kull sforz biex in-nisa jingħataw is-
setgħa fir-rigward tal-impjieg staġonali permezz tal-edukazzjoni/it-taħriġ u programmi ta' 
sostenn li jkunu ġew adattati speċifikament għal bżonnijet tagħhom. L-użu tal-istrument 
adattat u l-iskambju tal-prattiki tajba bejn l-Istati Membri tal-UE u l-azzjonijiet ikkoordinati 
mit-trade unions u organizzazzjonijiet oħra f'pajjiżi terzi jistgħu jwasslu għat-titjib kontinwu u 
sistematiku tal-għarfien u tal-ħiliet tagħhom, għal aktar mobbiltà u titjib "fil-migrazzjoni 
ċirkolari" għall-benefiċċju tal-UE, tal- pajjiżi terzi u tal-ħaddiema staġonali nfushom. L-
objettiv huwa li, minn banda, jittejbu l-produttività, il-kompetittività u l-iżvilupp ekonomiku 
fl-Istati Membri, għall-promozzjoni/materjalizzazzjoni effettiva tal-objettivi tal-istrateġija UE 
2020, li l-għan tagħhom huwa l-ilħiq ta' Ewropa aktar soċjali u, mill-banda l-oħra, biex tkun 
tista' tingħata protezzjoni għal ċittadini nazzjonali ta' pajjiżi terzi b'impjiegi staġonali.   

Barra minn hekk, din l-opinjoni għandha tenfasizza l-bżonn għall-adozzjoni ta' bbaġitjar skont 
il-ġeneru fit-tfassil u l-implimentazzjoni tal-baġits nazzjonali, sabiex tiġi żgurata, min-naħa, 
id-disponibbiltà ta' finanzjament suffiċjenti u, min-naħa l-oħra, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni preċiżi fir-rigward tal-effikaċja ta' programmi u inċentivi fil-mira għall-
protezzjoni tad-drittijiet ta' ħaddiema permanenti u staġonali u biex tissaħħaħ il-koeżjoni 
soċjali.  

Il-kompilazzjoni sistematika ta' dejta ta' statistika dwar il-migrazzjoni staġonali fir-rigward 
tan-nisa tipprovdi l-bażi l-aktar loġika għall-mobilizzazzjoni ta' politiki adattati li jindirizzaw 
l-isfidi u l-problemi li jitqajmu mill-migrazzjoni staġonali.
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EMENDI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għal-
Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora l-
emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu: 

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 6 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Din id-Direttiva mistennija li 
tikkontribwixxi għall-ġlieda kontra l-
migrazzjoni illegali, l-impjieg klandestin u 
l-ekonomija s-sewda, li jipperpetwaw u 
jħeġġu netwerks tal-intrigi kriminali u l-
kriminalità organizzata, li ġeneralment 
huma n-nisa u t-tfal vulnerabbli li jisfaw 
vittmi tagħhom

Or. el

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 6 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6b) Din id-Direttiva għandha tqis il-fatt li 
skont ir-rapporti min-NU, l-OECD, l-ILO 
u organizzazzjonijiet oħra, persentaġġ 
għoli tal-migranti staġonali li jidħlu fl-UE 
kull sena huma nisa minn pajjiżi terzi, 
foqra, illitterati u li jgħixu taħt 
kundizzjonijiet ta' għajxien ħżiena .

Or. el
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Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 6 c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6c) Din id-Direttiva għandha tqis ukoll l-
ostakoli ġenerali li ħaddiema staġonali 
migratorji nisa jkollhom iħabbtu wiċċhom 
magħhom, b'mod partikolari nisa li 
għandhom tfal żgħar li, minbarra li 
jkollhom jaffaċċaw diffikultajiet marbutin 
mal-adattament għal pajjiż barrani u 
ambjent tax-xogħol mhux familjari, 
jesperjenzaw ukoll preġudizzji u sterjotipi 
bbażati fuq is-sess, ir-razza, il-kulur tal-
ġilda u r-reliġjon, kif ukoll forom oħra ta' 
diskriminazzjoni.

Or. el

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 16 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Il-ħaddiema staġonali għandhom 
ikunu jafu d-drittijiet tagħhom u jkunu 
konxji mill-fatt li l-impjieg tagħhom 
għandu jkun ta' natura purament 
staġonali, speċjalment fil-każ ta' 
ħaddiema nisa li ħafna drabi, minbarra l-
kompiti miftiehma fil-kuntratt ta' impjieg 
staġonali, huma obbligati jagħmlu xogħol 
addizzjonali li jinvolvi l-assistenza 
f'kompiti domestiċi jew li jieħdu ħsieb 
anzjani u persuni b'diżabbiltà jew 
saħansitra jkunu mġiegħla jagħtu servizzi 
li jinvolvu, pereżempju, il-prostituzzjoni.

Or. el
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Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 19 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) L-awtoritajiet għandhom iwettqu 
ispezzjonijiet regolari dwar kemm l-
akkomodazzjoni, il-kundizzjonijiet ta' 
għajxien u l-livelli iġjeniċi  jkunu adattati 
għall-ħaddiema staġonali, b'mod 
partikolari fir-rigward tal-
akkomodazzjoni fejn ikun hemm it-tfal 
ukoll. L-awtoritajiet li jwettqu l-
ispezzjonijiet għandhom ikunu awtorizzati 
jagħmlu rakkomandazzjonijiet lil min 
jimpjega fil-każ li tinkixef xi irregolarità u 
jagħtu multi lil dawk responsabbli. 

Or. el

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 23 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) Ħafna drabi, ħaddiema staġonali 
jisfaw vittma ta' kull tip ta' sfruttament 
min-naħa ta' dawk li jimpjegawhom 
(sfruttament sesswali, l-obbligu li jwettqu 
kompiti addizzjonali jew li jaħdmu sigħat 
twal iżżejjed, kundizzjonijiet tax-xogħol 
inaċċettabbli jew paga inugwali).  
Għalhekk jeħtieġ li tiġi żgurata 
komunikazzjoni fil-qrib u reċiproka bejn 
l-Istat, l-awtorità lokali u t-trade unions 
jew organizzazzjonijiet oħra kkonċernati, 
għall-raġunijiet ta' kooperazzjoni fit-
tfassil ta' programmi għall-għoti tas-
setgħa, ta' taħriġ u ta' sostenn lil 
ħaddiema staġonali kemm irġiel kif ukoll 
nisa, flimkien ma' mekkaniżmi għal 
soluzzjoni tal-problemi.  
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Or. el

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 (1) (c a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) evidenza li turi li l-applikant sarlu 
eżami mediku ma jsofrix minn xi mard li 
jittieħed u huwa f'saħħtu;

Or. el

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Article 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri jistgħu jirrifjutaw 
applikazzjoni jekk il-persuna li timpjega 
ġiet issanzjonata f'konformità mal-liġi 
nazzjonali minħabba xogħol mhux 
iddikjarat u/jew impjieg illegali. 

3. L-Istati Membri jistgħu jirrifjutaw 
applikazzjoni jekk il-persuna li timpjega 
ġiet issanzjonata f'konformità mal-liġi 
nazzjonali minħabba xogħol mhux 
iddikjarat u/jew impjieg illegali u/jew 
minħabba li tkun tat fastidju, ittrattat 
ħażin jew tkun sfruttat il-ħaddiema.

Or. el

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Artikolu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri neċessarji sabiex l-informazzjoni 
dwar il-kundizzjonijiet għad-dħul u r-
residenza, inklużi d-drittijiet u l-evidenza 
dokumentarja kollha meħtieġa għall-

8. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri neċessarji sabiex l-informazzjoni 
dwar il-kundizzjonijiet għad-dħul u r-
residenza, inklużi d-drittijiet u l-evidenza 
dokumentarja kollha meħtieġa għall-
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applikazzjoni għar-residenza u x-xogħol 
fit-territorju ta' Stat Membru bħala 
ħaddiem staġonali, tkun disponibbli.

applikazzjoni għar-residenza u x-xogħol 
fit-territorju ta' Stat Membru bħala 
ħaddiem staġonali, tkun disponibbli. Din l-
informazzjoni għandha tingħata b'mod 
sempliċi u li jinftiehem minn persuni bi 
kwalunkwe livell ta' edukazzjoni. 

Or. el

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Artikolu 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

14. L-Istati Membri għandhom jitolbu għal 
evidenza mingħand dawk li jimpjegaw 
ħaddiema staġonali, li turi li l-ħaddiem 
staġonali se jibbenefika minn 
akkomodazzjoni li tiżgura livell ta' 
għajxien xieraq. Jekk il-ħaddiema staġonali 
huma mistennija li jħallsu l-kera għal din l-
akkomodazzjoni, il-valur tagħha 
m'għandux ikun eċċessiv meta mqabbel 
mar-remunerazzjoni tagħhom.

14. L-Istati Membri għandhom jitolbu għal 
evidenza mingħand dawk li jimpjegaw 
ħaddiema staġonali, li turi li l-ħaddiem 
staġonali se jibbenefika minn 
akkomodazzjoni li tiżgura livell ta' 
għajxien xieraq u għandhom jaħtru 
uffiċjal jew dipartiment responsabbli biex:

(i)  iwettaq ispezzjonijiet regolari dwar il-
kundizzjonijiet ta' akkomodazzjoni u 
għajxien
(ii) jagħmel rakkomandazzjonijiet lil min 
jimpjega u
(iii) jagħti multi lil dawk li jimpjegaw 
meta jonqsu milli jkunu konformi mar-
rakkomandazzjonijiet. .
Jekk il-ħaddiema staġonali huma 
mistennija li jħallsu l-kera għal din l-
akkomodazzjoni, il-valur tagħha 
m'għandux ikun eċċessiv meta mqabbel 
mar-remunerazzjoni tagħhom.

Or. el
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Emenda 11

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 (c a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) id-dritt li tirrifjuta mingħajr penali t-
twettiq ta' kompiti addizzjonali (dan 
jikkonċerna, pereżempju, sforzi li 
jobbligaw ħaddiema migratorji staġonali 
nisa jwettqu kompiti domestiċi jew jieħdu 
ħsieb l-anzjani jew persuni b'diżabbiltà 
jew it-tfal żgħar jew li ġġegħilhom 
jipprostitwixxu ruħhom), biex b'hekk ikun 
hemm ksur fit-termini mniżżla fil-kuntratt 
ta' impjieg staġonali tagħhom.   

Or. el

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 (1)

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 li 
huma konformi bis-sħiħ mal-istandards 
għall-protezzjoni tas-saħħa u s-sikurezza 
fir-rigward tal-ħaddiema staġonali tqal, li 
għadhom kif welldu jew li qegħdin 
ireddgħu. 

Or. el
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Emenda 13

Proposta għal direttiva
Artikolu 17

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

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 
preskritti permezz tal-għan tal-
implimentazzjoni ta' din id-Direttiva. L-
Istati Membri għandhom jinfurmaw il-
ħaddiema staġonali bl-eżistenza ta' 
mekkaniżmi għat-tressiq tal-ilmenti, biex 
b'hekk il-kwerelanti jkollhom aċċess faċli 
għal rimedju legali kontra ksur tad-
drittijiet tagħhom, trattament ħażin jew 
fastidju fil-konfront tagħhom.

Or. el

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Programmi ta' integrazzjoni soċjali fil-
pajjiż ospitanti
L-Istati Membri għandhom jintroduċu 
programmi u miżuri aċċelerati bħala 
mezzi effettivi biex titressaq informazzjoni 
lil ħaddiema staġonali rġiel u nisa u biex 
tingħatalhom l-għajnuna biex jakkwistaw 
kapaċità lingwistika bażika fl-ilsien tal-
pajjiż ospitanti.  Il-ħaddiema staġonali 
għandhom jingħataw tagħrif bażiku dwar 
dawk l-oqsma tal-liġi li jikkonċernaw il-
kundizzjonijiet ta' impjieg tagħhom u 
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dwar il-kultura, id-drawwiet u l-użanzi 
tas-soċjetà Ewropea li fiha se jkunu qed 
jaħdmu u jgħixu, sabiex jiġi żgurat rispett 
reċiproku għad-diversità u b'hekk 
adattament u soċjalizzazzjoni aħjar għall-
benefiċċju reċiproku u għall-ksib tal-
objettivi tal-istrateġija UE 2020. 

Or. el


