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EMENDI
Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għall-
Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li 
ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal direttivaPremessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-moviment liberu tal-ħaddiema huwa 
libertà fundamentali taċ-ċittadini tal-UE u 
wieħed mill-pilastri tas-suq intern fl-
Unjoni minqux fl-Artikolu 45 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. 
L-implimentazzjoni tiegħu hija żviluppata 
aktar mil-liġi tal-Unjoni bil-għan li jkun 
żgurat l-eżerċizzju sħiħ tad-drittijiet 
mogħtija liċ-ċittadini tal-Unjoni u lill-
membri tal-familja tagħhom. 

(1) Il-moviment liberu tal-ħaddiema huwa 
libertà fundamentali taċ-ċittadini tal-UE u 
wieħed mill-pilastri tas-suq intern fl-
Unjoni minqux fl-Artikolu 45 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. 
L-implimentazzjoni tiegħu hija żviluppata 
aktar mil-liġi tal-Unjoni bil-għan li jkun 
żgurat l-eżerċizzju sħiħ tad-drittijiet 
mogħtija liċ-ċittadini tal-Unjoni u lill-
membri tal-familja tagħhom. Hu essenzjali 
li jkun żgurat li din il-libertà 
fundamentali dejjem tikkunsidra l-
prinċipju tal-ugwaljanza bejn nisa u rġiel 
u l-promozzjoni ta’ opportunitajiet indaqs  
madwar l-Unjoni.

Or. en

Emenda 2
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 minn 
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.

Or. en
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Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Rigward il-ħaddiema u l-familji tal-
ħaddiema li jeżerċitaw id-dritt tagħhom 
għal moviment liberu, l-Artikolu 45 tat-
Trattat jagħti drittijiet sostanzjali għall-
eżerċizzju ta’ din il-libertà fundamentali, 
speċifikati fir-Regolament (UE) 
Nru 492/2011 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-5 ta’ April 2011 dwar il-
moviment liberu tal-ħaddiema fi ħdan l-
Unjoni.

(4) Id-dritt għal moviment liberu tal-
ħaddiema, għandu impatt importanti fuq 
il-ħajja tal-familja u fuq l-għażliet 
edukattivi u professjonali tal-ħaddiema u 
tas-sieħeb jew sieħba tagħhom; fir-
rigward il-ħaddiema u l-familji tal-
ħaddiema li jeżerċitaw id-dritt tagħhom 
għal moviment liberu, l-Artikolu 45 tat-
Trattat jagħti drittijiet sostanzjali għall-
eżerċizzju ta’ din il-libertà fundamentali, 
speċifikati fir-Regolament (UE) 
Nru 492/2011 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-5 ta’ April 2011 dwar il-
moviment liberu tal-ħaddiema fi ħdan l-
Unjoni u d-Direttiva 2004/38/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 
ta’ April 2004. Fl-applikazzjoni tar-
Regolament (UE) 492/2011, id-Direttiva 
2004/38/KE u d-Direttiva preżenti, l-Istati 
Membri ma għandhomx  jiddiskriminaw 
kontra ħaddiema u l-membri tal-familji 
tagħhom fuq ebda bażi kif elenkat skont l-
Artikolu 21 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali, li tinkludi l-orjentazzjoni 
sesswali.

Or. en

Emenda 4
Proposta għal direttiva
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
ir-rikonoxximent reċiproku tas-sħubijiet 
legali varji u d-drittijiet li joħorġu 
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minnhom biex jevitaw kull 
diskriminazzjoni fuq il-bażi ta’ 
orjentazzjoni sesswali jew l-għażliet 
filosofiċi ta’ ħaddiema migranti. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw ukoll li d-
drittijiet li ġejjin mill-adozzjoni tat-tfal 
ikunu rispettati peress li din hi 
kundizzjoni preliminari meta wieħed 
jikkunsidra li jmur fi Stat Membru ieħor 
biex isib xogħol.

Or. en

Emenda 5

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) 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. Il-
ħaddiema jbatu wkoll minn effetti 
aggravati minn diskriminazzjonijiet 
multipli abbażi ta’ oriġini ta’ razza jew 
etniċità, reliġjon jew twemmin, diżabilità, 
età jew orjentazzjoni sesswali u sess.
Għalhekk hemm differenza bejn il-
leġiżlazzjoni u l-applikazzjoni tagħha fil-
prattika u din jeħtieġ li tiġi indirizzata.

Din id-differenza tinsab ukoll għal xi 
gruppi vulnerabbli bħalma huma 
ħaddiema domestiċi, persuni 
b’diżabilitajiet, jew persuni illitterati. 
Għalhekk għandhom ikunu implimentati 
miżuri speċifiċi biex jippermettu lil dawn
il-gruppi jgawdu d-dritt tagħhom biex 
jaħdmu fi Stat Membru ieħor.



PE516.697v01-00 6/18 PA\944204MT.doc

MT

Or. en

Emenda 6

Proposta għal direttiva
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-Kommunikazzjoni 
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" u ħeġġet l-Istati Membri biex 
iżidu l-għarfien dwar id-drittijiet mogħtija 
mil-liġi tal-UE kontra d-diskriminazzjoni, 
l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-moviment 
liberu tal-ħaddiema u biex jiftħu u 
jiffaċilitaw l-aċċess għal ċittadini tal-UE 
għal postijiet tax-xogħol fis-settur 
pubbliku skont il-liġi tal-UE kif 
interpretata mill-Qorti tal-Ġustizzja. Il-
Kummissjoni ħeġġet ukoll lill-Istati 
Membri biex jiżguraw l-applikazzjoni 
sħiħa tad-Direttiva 2006/54/KE dwar l-
implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ 
opportunitajiet indaqs u ta’ trattament 
ugwali tal-irġiel u n-nisa f’dak fi 
kwistjonijiet ta’ impjiegi u xogħol.

Or. en
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Emenda 7

Proposta għal direttiva
Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Hemm probabbiltà li l-ħaddiema 
jkollhom id-drittijiet tagħhom aktar 
rispettati jekk ikunu organizzati 
b’rapprezentazzjoni  tal-interessi. L-Istati 
Membri għandhom jiffaċilitaw u 
jappoġġjaw l-organizzazzjoni u r-
rappreżentazzjoni tal-interessi tal-
ħaddiema minn Stati Membri oħra b’mod 
partikolari ħaddiema vulnerabbli bħalma 
huma ħaddiema staġjonali u ħaddiema 
domestiċi jew ħaddiema sesswali.

Or. en

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) L-Istati Membri għandhom 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 
partijiet interessati oħra.

(21) L-Istati Membri għandhom jagħmlu 
kull informazzjoni relevanti dwar  id-djar, 
is-sigurtà fil-kura tas-saħħa, il-vantaġġi 
fiskali u d-disinċentivi għas-sieħeb jew 
sieħba tal-ħaddiem, it-taxxa u l-benefiċċji 
li għandhom x’jaqsmu ma’ kura tat-tfal u 
drittijiet tal-pensjonijiet, disponibbli aktar 
fil-wisa’ u faċilment aċċessibbli f’lingwi 
relevanti għal ħaddiema minn Stati 
Membri oħra u għal impjegaturi u għal 
partijiet interessati oħra. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li korsijiet għat-
tagħlim tal-lingwi bi prezz li jintlaħaq 
ikunu disponibbli għall-ħaddiema u l-
familji tagħhom.

Or. en
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Emenda 9

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Din id-Direttiva tistabbilixxi r-
rekwiżiti minimi, u għalhekk tagħti l-
għażla lill-Istati Membri li jdaħħlu jew 
iżommu dispożizzjonijiet aktar favorevoli. 
L-Istati Membri jistgħu wkoll iwessgħu l-
kompetenzi tal-organizzazzjonijiet fdati 
bil-kompiti relatati mal-ħarsien tal-
ħaddiema migranti tal-Unjoni mid-
diskriminazzjoni abbażi ta’ nazzjonalità 
sabiex ikun kopert id-dritt għal trattament 
ugwali mingħajr diskriminazzjoni abbażi 
ta’ nazzjonalità taċ-ċittadini kollha tal-
Unjoni u l-membri tal-familja tagħhom li 
jeżerċitaw id-dritt tagħhom tal-moviment 
liberu, kif inhu minqux fl-Artikolu 21 tat-
TFUE u fid-Direttiva 2004/38/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
29 ta’ April 2004 dwar id-drittijiet taċ-
ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-
familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu 
liberament fit-territorju tal-Istati Membri. 
L-implimentazzjoni tad-Direttiva preżenti 
ma għandhiex isservi biex tiġġustifika xi 
rigressjoni fir-rigward tas-sitwazzjoni li 
diġà teżisti f’kull Stat Membru.

(23) Din id-Direttiva tistabbilixxi r-
rekwiżiti minimi, u għalhekk tagħti l-
għażla lill-Istati Membri li jdaħħlu jew 
iżommu dispożizzjonijiet aktar favorevoli 
speċjalment biex jiżguraw opportunitajiet 
indaqs għan-nisa u l-irġiel biex jeżerċitaw 
id-dritt tagħhom għal moviment liberu. L-
Istati Membri jistgħu wkoll iwessgħu l-
kompetenzi tal-organizzazzjonijiet fdati 
bil-kompiti relatati mal-ħarsien tal-
ħaddiema migranti tal-Unjoni mid-
diskriminazzjoni abbażi ta’ nazzjonalità 
sabiex ikun kopert id-dritt għal trattament 
ugwali mingħajr diskriminazzjoni abbażi 
ta’ nazzjonalità taċ-ċittadini kollha tal-
Unjoni u l-membri tal-familja tagħhom li 
jeżerċitaw id-dritt tagħhom tal-moviment 
liberu, kif inhu minqux fl-Artikolu 21 tat-
TFUE u fid-Direttiva 2004/38/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
29 ta’ April 2004 dwar id-drittijiet taċ-
ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-
familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu 
liberament fit-territorju tal-Istati Membri. 
L-implimentazzjoni tad-Direttiva preżenti 
ma għandhiex isservi biex tiġġustifika xi 
rigressjoni fir-rigward tas-sitwazzjoni li 
diġà teżisti f’kull Stat Membru.

Or. en

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Wara li jkun skada biżżejjed iż-żmien (26) Wara li jkun skada biżżejjed iż-żmien 
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għall-implimentazzjoni tad-Direttiva, il-
Kummisjoni għandha tħejji rapport dwar l-
implimentazzjoni tagħha, li b’mod 
partikolari jevalwa l-opportunità li 
tittressaq kull proposta meħtieġa bil-għan 
li jkun garantit infurzar aħjar tal-liġi tal-
Unjoni dwar il-moviment liberu. 

għall-implimentazzjoni tad-Direttiva, il-
Kummisjoni għandha tħejji rapport dwar l-
implimentazzjoni tagħha, li b’mod 
partikolari jevalwa l-opportunità li 
titressaq kull proposta meħtieġa bil-għan li 
jkun garantit infurzar aħjar tal-liġi tal-
Unjoni dwar il-moviment liberu. Din l-
evalwazzjoni għandu jkollha approċċ 
sensittiv għall-ugwaljanza bejn is-sessi.

Or. en

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet 
fundamentali u tosserva l-prinċipji 
rikonoxxuti mill-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, 
notevolment il-libertà fl-għażla tal-mestier 
u d-dritt għal xogħol (l-Artikolu 15), id-
dritt għal nondiskriminazzjoni (l-
Artikolu 21 u b’mod partikolari l-
Paragrafu 2 dwar in-nondiskriminazzjoni 
abbażi ta’ nazzjonalità), id-dritt għal 
negozjar kollettiv u azzjoni (l-Artikolu 28), 
kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti u xierqa (l-
Artikolu 31), id-dritt għal moviment liberu 
u residenza (l-Artikolu 45) u d-dritt għal 
rimedju effettiv u proċess ġust (l-
Artikolu 47). Din trid tiġi implimentata 
f’konformità ma’ dawn id-drittijiet u l-
prinċipji. 

(27) Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet 
fundamentali u tosserva l-prinċipji 
rikonoxxuti mill-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, 
notevolment il-libertà fl-għażla tal-mestier 
u d-dritt għal xogħol (l-Artikolu 15), id-
dritt għal nondiskriminazzjoni (l-
Artikolu 21 u b’mod partikolari l-
Paragrafu 1 dwar in-nondiskriminazzjoni 
abbażi ta’ sess u l-Paragrafu 2 dwar in-
nondiskriminazzjoni abbażi ta’ 
nazzjonalità), id-dritt għal negozjar 
kollettiv u azzjoni (l-Artikolu 28), 
kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti u xierqa (l-
Artikolu 31), id-dritt għal moviment liberu 
u residenza (l-Artikolu 45) u d-dritt għal 
rimedju effettiv u proċess ġust (l-
Artikolu 47). Din trid tiġi implimentata 
f’konformità ma’ dawn id-drittijiet u l-
prinċipji.

Or. en
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Emenda 12

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-
impjieg, b’mod partikolari fejn jidħlu r-
rimunerazzjoni u t-tkeċċija;

(b) il-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-
impjieg, b’mod partikolari fejn jidħlu n-
non-diskriminazzjoni fuq kwalunkwe bażi 
u r-rimunerazzjoni u t-tkeċċija;

Or. en

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) drittijiet fil-post tax-xogħol;

Or. en

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) id-dritt għas-sigurtà soċjali, inkluża  
l-kura tas-saħħa;

Or. en
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Emenda 15

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) is-sħubija fi trade unions; (d) is-sħubija fi trade unions u korpi oħra 
relatati max-xogħol;

Or. en

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) l-aċċess għall-edukazzjoni għat-tfal tal-
ħaddiema.

(g) l-aċċess ghall-edukazzjoni li tinkludi 
edukazzjoni bikrija u servizz ta’ kura tat-
tfal għat-tfal tal-ħaddiema.

Or. en

Emenda 17

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 

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 diskriminazzjoni jew minn 
restrizzjonijiet mhux ġustifikati għad-dritt 
tagħhom tal-moviment liberu jew li jqisu 
ruħhom offiżi minħabba li ma jkunx ġie 
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tat-trattament ugwali, anke wara li tintemm 
ir-relazzjoni fiha tkun seħħet l-allegata 
diskriminazzjoni.

applikat għalihom il-prinċipju tat-
trattament ugwali, anke wara li tintemm ir-
relazzjoni fiha tkun seħħet l-allegata 
diskriminazzjoni.

Or. Or.

Emenda 18

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
mhux biss id-disponibilità ta’ dawn il-
proċeduri iżda huma obbligati wkoll li 
jistabbilixxu  sistemi ta’ informazzjoni 
biex jiżguraw li l-ħaddiema u l-familji 
tagħhom irrispettivament mill-ħiliet tal-
lingwa tagħhom ikunu konxji mill-
eżistenza, il-mekkanniżmi u l-proċeduri 
ta’ dawn is-sistemi.

Or. en.

Emenda 19

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
ħaddiema li jiftħu proċeduri ġudizzjarji 
jew amministrattivi ma jkunux trattati 
ħażin mill-impjegatur tagħhom.

Or. en.
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Emenda 20

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1c. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
skont il-liġijiet u l-prattiċi nazzjonali li l-
mekkaniżmi neċessarji jkunu fis-seħħ 
biex jiżguraw li l-ħaddiema jkunu jistgħu 
jagħmlu talbiet u jirċievu dak li huma 
intitolati għalih u/jew li terzi persuni 
jistgħu jiddefenduhom għal dan il-għan.

Or. en.

Emenda 21

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Paragrafu 1 għandu japplika
mingħajr preġudizzju għar-regoli 
nazzjonali dwar il-limiti taż-żmien għall-
infurzar ta’ dawn id-drittijiet. Dawn il-
limiti taż-żmien għandhom ikunu b’tali 
mod li ma jkunux jistgħu jagħmluha 
virtwalment impossibbli jew diffiċli wisq 
biex jiġu eżerċitati d-drittijiet li tagħti l-liġi 
tal-Unjoni. 

2. Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 3
għandhom japplikaw mingħajr 
preġudizzju għar-regoli nazzjonali dwar il-
limiti taż-żmien għall-infurzar ta’ dawn id-
drittijiet. Dawn il-limiti taż-żmien 
għandhom ikunu b’tali mod li ma jkunux 
jistgħu jagħmluha virtwalment impossibbli 
jew diffiċli wisq biex jiġu eżerċitati d-
drittijiet li tagħti l-liġi tal-Unjoni. 

Or. en

Emenda 22
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, 

1.L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
assoċjazzjonijiet, organizzazzjonijiet jew 
entitajiet legali oħra, li, skont il-kriterji 
stabbiliti fil-liġi nazzjonali tagħhom, 
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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 
tad-drittijiet skont l-Artikolu 45 tat-Trattat 
u l-Artikoli 1 sa 10 tar-Regolament (UE) 
Nru 492/2011.

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, fejn 
japplika bl-approvazzjoni tal-ħaddiem, 
f’kull proċedura ġudizzjarja u/jew 
amministrattiva provduta għall-infurzar 
tad-drittijiet skont l-Artikolu 45 tat-Trattat 
u l-Artikoli 1 sa 10 tar-Regolament (UE) 
Nru 492/2011.

Or. en

Emenda 23

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
dawn l-assoċjazzjonijiet u 
organizzazzjonijiet ikollhom aċċess mhux 
ristrett għall-ħaddiema kkonċernati għat-
tħejjija u għas-segwitu tal-pretensjonijiet 
tal-gruppi.

Or. en

Emenda 24

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Paragrafu 1 għandu japplika
mingħajr preġudizzju għar-regoli 
nazzjonali dwar il-limiti taż-żmien għall-
infurzar ta’ dawn id-drittijiet. Dawn il-
limiti taż-żmien għandhom ikunu b’tali 
mod li ma jkunux jistgħu jagħmluha 
virtwalment impossibbli jew diffiċli wisq 

2. Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 4  
għandhom japplikaw mingħajr 
preġudizzju għar-regoli nazzjonali dwar il-
limiti taż-żmien għall-infurzar ta’ dawn id-
drittijiet. Dawn il-limiti taż-żmien 
għandhom ikunu b’tali mod li ma jkunux 
jistgħu jagħmluha virtwalment impossibbli 
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biex jiġu eżerċitati d-drittijiet li tagħti l-liġi 
tal-Unjoni. 

jew diffiċli wisq biex jiġu eżerċitati d-
drittijiet li tagħti l-liġi tal-Unjoni. 

Or. en

Emenda 25
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 abbażi ta’ 
nazzjonalità u jagħmlu l-arranġamenti 
meħtieġa biex dawn il-korpi jkunu jistgħu 
jitħaddmu. 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 imma li jkopru 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. en
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Emenda 26

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 stħarrigiet indipendenti dwar 
id-diskriminazzjoni abbażi ta’ nazzjonalità
u jorbtuha ma’ diskriminazzjoni abbażi 
ta’ raġunijiet oħra;

Or. en

Emenda 27
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – intestatura

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-djalogu Rappreżentazzjoni tal-interessi u d-
djalogu

Or. en

Emenda 28

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-korp għall-appoġġ tat-trattament ugwali 
jippromwovi attivament rappreżentazzjoni 
ta’ interess u jiżguraw li l-ħaddiema u l-
familji tagħhom li jeżerċitaw id-dritt 
tagħhom għal moviment liberu jkunu 
konxji u jistgħu jagħmlu użu mid-drittijiet 
tagħhom.

Or. en



PA\944204MT.doc 17/18 PE516.697v01-00

MT

Emenda 29

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. L-Istati Membri għandhom jiffaċilitaw 
u jappoġġjaw l-organizzazzjoni tal-
ħaddiema minn Stati Membri oħra b’mod 
partikolari gruppi vulnerabbli li jaħdmu 
lil hinn minn strutturi formali bħalma 
huma ħaddiema staġjonali, ħaddiema li 
jagħtu kura u dawk domestiċi jew 
ħaddiema sesswali. L-Istati Membri 
għandhom jipprovdu wkoll lil dawn il-
ħaddiema b’informazzjoni dwar il-
possibiltajiet li jissieħbu fi trejdjunjin u 
jiffaċilitaw ir-rikonoxximent ta’ sħubija fi 
trejdjunjin fi Stat Membru ieħor.

Or. en

Emenda 30

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 u 
jappoġġjaw  id-djalogu ma’ 
organizzazzjonijiet nongovernattivi xierqa 
u mas-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.

Or. en
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Emenda 31

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
d-dispożizzjonijiet adottati skont din id-
Direttiva, flimkien mad-dispożizzjonijiet 
rilevanti li diġà hemm fis-seħħ fl-Artikoli 1 
sa 10 tar-Regolament (UE) Nru 492/2011, 
jkunu jafu bihom il-persuni kkonċernati 
b’kull mezz xieraq fit-territorju tagħhom.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
mhux biss id-dispożizzjonijiet adottati 
skont din id-Direttiva, flimkien mad-
dispożizzjonijiet relevanti li digà hemm fis-
seħħ fl-Artikoli  1 sa 10 tar-Regolament 
(EU) No 492/2011, iżda wkoll firxa kbira 
ta’ regoli oħra relatati mas-sigurtà soċjali 
li jinkludu l-benefiċċji għall-familja, 
drittijiet fuq ix-xogħol, kundizzjonijiet 
tax-xogħol, taxxa, rikonoxximent tal-
familja, it-tagħlim ta’ lingwi li huma 
importanti għall-ħaddiema  u l-familji 
tagħhom biex jeżerċitaw id-dritt tagħhom 
għal moviment liberu, ikunu jafu bihom il-
persuni kkonċernati b’kull mezz xieraq fit-
territorju kollu tagħhom.

Or. en

Emenda 32
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom iġibu 
għall-attenzjoni tal-persuni kkonċernati 
informazzjoni relatata ma’ aktar 
dispożizzjonijiet nazzjonali ta’ rilevanza 
għall-ħaddiema u l-familji tagħhom biex 
jeżerċitaw id-dritt tagħhom għal 
moviment liberu.

Or. en


