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Emenda 122
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Kunsiderazzjoni 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b’mod partikolari l-Artikoli 53(1) u 62
tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b’mod partikolari l-Artikoli 53(1), 62, 151 
u 153 tiegħu, u l-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

Or. en

Emenda 123
Louis Grech

Proposta għal direttiva
Kunsiderazzjoni 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b’mod partikolari l-Artikoli 53(1) u 62
tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
partikolarment l-Artikoli 53(1), 62 u 153
tiegħu,

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jiġi żgurat li l-infurzar tad-Direttiva 96/71/KE dwar impjieg ta' ħaddiema fil-qafas 
ta' prestazzjoni ta' servizzi mhuwiex ibbażat purament fuq l-istrumenti tas-suq intern.

Emenda 124
Anna Hedh

Proposta għal direttiva
Kunsiderazzjoni 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b’mod partikolari l-Artikoli 53(1) u 62
tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b’mod partikolari l-Artikoli 53 (1), 62, 151 
u 153 tiegħu,

Or. en

Emenda 125
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-moviment liberu tal-ħaddiema, il-
libertà tal-istabbiliment u l-libertà tal-
provvista ta’ servizzi huma prinċipji 
fondamentali tas-suq intern fl-Unjoni 
mnaqqxa fit-Trattat. L-implimentazzjoni 
ta’ dawn il-prinċipji hija żviluppata aktar 
mill-Unjoni bl-għan li jkunu ggarantiti 
kondizzjonijiet ekwi għan-negozju u rispett 
għad-drittijiet tal-ħaddiema.

(1) L-Unjoni u l-Istati Membri għandu 
jkollhom bħala l-objettivi tagħhom il-
promozzjoni tal-impjieg, it-titjib tal-
kundizzjonijeit tal-għajxien u tax-xogħol, 
sabiex jagħmlu possibbli l-
armonizzazzjoni tagħhom filwaqt li 
jinżamm it-titjib, il-protezzjoni soċjali 
xierqa, id-djalogu bejn min imexxi u l-
ħaddiema, l-iżvilupp tar-riżorsi umani bl-
għan li jintlaqħaq livell għoli ta' impjieg 
dejjiemi u l-ġlieda kontra l-esklużjoni. Il-
moviment liberu tal-ħaddiema, il-libertà 
tal-istabbiliment u l-libertà tal-provvista ta’ 
servizzi huma prinċipji fondamentali tas-
suq intern fl-Unjoni mnaqqxa fit-Trattat. L-
implimentazzjoni ta’ dawn il-prinċipji hija 
żviluppata aktar mill-Unjoni bl-għan li 
jkunu ggarantiti kondizzjonijiet ekwi għan-
negozju u rispett għad-drittijiet tal-
ħaddiema.

Or. en

Emenda 126
Louis Grech
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Proposta għal direttiva
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1 a) Sabiex tinkiseb ekonomija tas-suq 
soċjali kompetittiva ħafna, il-politika 
soċjali għandha titqiegħed fil-qalba tas-
Suq Uniku. Għalhekk, qafas tas-suq
uniku huwa meħtieġ biex jiġi żgurat
bilanċ bejn kompetizzjoni ġusta li 
tgħaqqad fruntieri miftuħa u l-moviment
liberu tal-merkanzija, tal-kapital, u tas-
servizzi, filwaqt li fl-istess ħin jiġu 
garantiti u rispettati d-drittijiet soċjali 
fundamentali, imissla mill-liġi tax-xogħol,
is-sigurtà soċjali, il-leġiżlazzjoni soċjali u 
l-ftehimiet kollettivi kif stipulat fit-
Trattati.

Or. en

Emenda 127
Cornelis de Jong

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-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. Dan l-istazzjonament 
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għandu jseħħ mingħajr ma jinkisru d-
dispożizzjonijiet ta' nondiskriminazzjoni 
kemm għall-impriżi u kemm għall-
ħaddiema kif stipulat fl-Artikoli 45(2) u 
49 TFUE.

Or. en

Emenda 128
Phil Bennion

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-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. Dan id-dritt għal moviment 
liberu huwa 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Libertajiet għall-forniment ta' servizzi u d-drittijiet taċ-ċittadini għall-moviment ħieles biex 
ikunu jistgħu jaħdmu u jgħixu kullimkien fi ħdan l-UE huma ċentrali għat-funzjonament tas-
Suq Uniku. Għall-fini ta' din id-direttiva huwa essenzjali li kull wieħed minn dawn id-drittijiet 
jiġi ttrattat b'mod distint sabiex il-ħaddiema stazzjonati jingħataw id-drittijiet u l-
protezzjonijiet kollha kif ġew stipulati skont it-Trattat, filwaqt li jiġi żgurat il-funzjonament 
tajjeb u ġust tas-suq uniku peress li huwa relatat mal-impriżi u l-kompetizzjoni.
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Emenda 129
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Konstantinos Poupakis

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 li l-impriżi jipprovdu 
servizzi fi Stat Membru ieħor, u li f’dan ir-
rigward jistgħu jibagħtu (“jistazzjonaw”) 
lill-ħaddiema tagħhom stess 
temporanjament biex jagħmlu x-xogħol 
meħtieġ biex jipprovdu dawn is-servizzi 
hemmhekk. Jeħtieġ, għall-fini tal-
istazzjonament tal-ħaddiema, li din il-
libertà tkun distinta mill-moviment liberu 
tal-ħaddiema, li jagħti lil kull ċittadin id-
dritt li jmur liberament fi Stat Membru 
ieħor biex jaħdem u jirrisjedi hemm għal 
dak l-iskop u jipproteġih mid-
diskriminazzjoni fir-rigward ta' impjieg, 
remunerazzjoni u kundizzjonijiet oħra 
tax-xogħol meta mqabbla ma’ dawk li 
jgawdu minnhom iċ-ċittadini ta’ dak l-
Istat Membru.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istazzjonament tal-ħaddiema jseħħ fi ħdan il-libertà tal-forniment ta' servizzi u ma għandux 
jiġi konfuż mal-libertà tal-moviment liberu tal-ħaddiema.

Emenda 130
Louis Grech

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Għal dak li għandu x’jaqsam ma’ 
ħaddiema stazzjonati temporanjament biex 

(3) Għal dak li għandu x’jaqsam ma’ 
ħaddiema stazzjonati temporanjament biex 
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iwettqu xogħol biex jipprovdu servizzi fi 
Stat Membru ieħor li mhux dak li 
normalment iwettqu xogħlhom fih, id-
Direttiva 96/71/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 1996 
dwar l-impjieg ta’ ħaddiema fil-qafas ta’ 
prestazzjoni ta’ servizzi tistabbilixxi 
nukleu ta’ patti u kondizzjonijiet ta’ xogħol 
u ta’ impjieg iddefiniti b’mod ċar li jridu 
jiġu rispettati minn min jipprovdi s-servizz 
fl-Istat Membru li fih iseħħ l-
istazzjonament biex jiġi żgurat il-ħarsien 
minimu tal-ħaddiema stazzjonati 
kkonċernati.

iwettqu xogħol biex jipprovdu servizzi fi 
Stat Membru ieħor li mhux dak li 
normalment iwettqu xogħlhom fih, id-
Direttiva 96/71/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 1996 
dwar l-impjieg ta’ ħaddiema fil-qafas ta’ 
prestazzjoni ta’ servizzi tistabbilixxi 
nukleu ta’ patti u kondizzjonijiet ta’ xogħol 
u ta’ impjieg iddefiniti b’mod ċar li jridu 
jiġu rispettati minn min jipprovdi s-servizz 
fl-Istat Membru li fih iseħħ l-
istazzjonament biex jiġi żgurat il-ħarsien 
minimu tal-ħaddiema stazzjonati 
kkonċernati. Din id-Direttiva u d-Direttiva 
96/71/KE għandhom jistabbilixxu 
standards minimi. Din id-Direttiva ma 
għandhiex tipprevjeni lill-Istati Membri
milli jadottaw jew iżommu standards 
legali jew standards li kien hemm ftehim 
kollettiv dwarhom li jmorru lil hinn minn 
dak previst f'din id-Direttiva sakemm il-
ħaddiema stazzjonati jingħataw 
kundizzjonijiet aktar favorevoli li jiżguraw 
trattament ugwali u nondiskriminazzjoni 
ta' kumpaniji u ħaddiema lokali u 
barranin.

Or. en

Emenda 131
Louis Grech

Proposta għal direttiva
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Din id-Direttiva ma għandha 
taffettwa bl-ebda mod l-eżerċizzju tad-
drittijiet fundamentali kif rikonoxxuti fl-
Istati Membri u l-liġi internazzjonali, il-
Konvenzjonijiet tal-ILO, il-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni
Ewropea, il-Karta Soċjali Ewropea u l-
Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet
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tal-Bniedem.

Or. en

Emenda 132
Anna Hedh

Proposta għal direttiva
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Din id-Direttiva hija mmirata għal 
infurzar aħjar tad-Direttiva 96/71/KE. 
Għalhekk, id-dispożizzjoni stipulata f'din 
id-Direttiva għandha tapplika bla ħsara 
għall-Artikoli 4 u 5 tad-
Direttiva 96/71/KE.

Or. en

Emenda 133
Emilie Turunen

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’ 
stazzjonament għandhom jitjiebu.

(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’ 
stazzjonament għandhom ikunu 
infurzabbli u għandhom jitjiebu u 
kwalunkwe tidwir mar-regoli għandu 
jkun penalizzat, speċjalment fir-rigward 
tal-patti u l-kondizzjonijiet tal-impjieg.

Or. en
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Emenda 134
Evelyne Gebhardt

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’ 
stazzjonament għandhom jitjiebu.

(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’ 
stazzjonament għandhom jitjiebu. Dan is-
sett ċentrali ta' patti u kondizzjonijiet 
dwar ix-xogħol u l-impjieg, definiti b'mod 
ċar fid-Direttiva 96/71/KE ma jistax jiġi 
affettwat ħażin mid-Direttiva dwar l-
infurzar tad-Direttiva 96/71/KE. 

Or. de

Emenda 135
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab

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’ 
stazzjonament għandhom jitjiebu.

(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’ 
stazzjonament għandhom jitjiebu, filwaqt li 
jitqiesu l-prinċipji ta' proporzjonalità u 
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nondiskriminazzjoni.

Or. en

Emenda 136
Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Din id-Direttiva bl-ebda mod ma 
għandha taffettwa l-eżerċizzju tad-
drittijiet fundamentali kif rikonoxxuti fl-
Istati Membri u l-liġi internazzjonali, il-
Konvenzjonijiet ILO, il-Konvenzjoni 
Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u 
l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea, inkluż id-dritt jew il-
libertà li wieħed jistrajkjajew jew jieħu 
azzjonijiet oħra kopert permezz tas-sistemi 
speċifiċi tar-relazzjonijiet industrijali fl-
Istati Membri, f'konformità mal-liġi u l-
prassi nazzjonali. Lanqas ma għandha 
taffettwa d-dritt li wieħed jinnegozja, 
jikkonkludi u jinforza ftehimiet kollettivi 
u li jieħu azzjoni kollettiva skont il-liġi u 
l-prassi nazzjonali.

Or. de

Emenda 137
Anna Hedh

Proposta għal direttiva
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Sabiex jiġi evalwat jekk ħaddiem 
stazzjonat temporanjament huwiex 
iwettaq xogħlu fi Stat Membru li mhux 
dak li fih normalment jaħdem, l-elementi 
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fattwali kollha li jikkaratterizzaw dan ix-
xogħol u s-sitwazzjoni tal-ħaddiem 
għandhom jiġu eżaminati. Jekk l-evidenza
meħtieġa ma tistax tiġi pprovduta minn 
min jimpjega, ir-relazzjoni ta’ impjieg 
għandha tiġi preżunta li taqa' taħt il-
liġijiet u r-regolamenti tal-Istat Membru 
fejn is-servizzi qegħdin jitwettqu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-applikazzjoni tal-liġi tax-xogħol nazzjonali ma tistax titqies bħala sanzjoni.

Emenda 138
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Konstantinos Poupakis, Andreas 
Schwab

Proposta għal direttiva
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Il-miżuri kollha introdotti mid-
Direttiva għandhom ikunu ġġustifikati, 
proporzjonati u nondiskriminatorji sabiex 
ma joħolqux piżijiet amministrattivi u ma
jaqflux il-potenzjal li l-kumpaniji, b'mod 
partikolari l-impriżi żgħar u medji, 
għandhom biex joħolqu impjiegi ġodda, 
filwaqt li jipproteġu l-ħaddiema 
stazzjonati.

Or. en

Emenda 139
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis

Proposta għal direttiva
Premessa 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Għalhekk, l-elementi fattwali 
kostitwenti li jikkaratterizzaw in-natura 
temporanja inerenti fil-kunċett ta’ 
stazzjonament, li jimplika li min jimpjega 
għandu jkun ġenwinament stabbilit fl-Istat 
Membru li minnu joriġina l-
istazzjonament, kif ukoll ir-relazzjoni bejn 
id-Direttiva 96/71/EC u r-Regolament 
(KE) Nru 593/2008 dwar il-liġi applikabbli 
għall-obblikazzjonijiet kuntrattwali (minn 
issa ‘l quddiem ‘Ir-Regolament Ruma I’) 
jeħtieġ li jkunu ċċarati.

(5) Għalhekk, l-elementi fattwali 
kostitwenti li jikkaratterizzaw in-natura 
temporanja inerenti fil-kunċett ta’ 
stazzjonament, li jimplika li min jimpjega 
għandu jkun ġenwinament stabbilit fl-Istat 
Membru li minnu joriġina l-
istazzjonament, kif ukoll ir-relazzjoni bejn 
id-Direttiva 96/71/KE u r-Regolament 
(KE) Nru 593/2008 dwar il-liġi applikabbli 
għall-obbligazzjonijiet kuntrattwali (minn 
issa ‘l quddiem ‘Ir-Regolament Ruma I’) 
jeħtieġ li jkunu ċċarati iżjed, sabiex tiġi 
żgurata l-applikazzjoni wiesgħa tad-
Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-elementi ma għandhomx jillimitaw l-applikazzjoni tad-Direttiva minħabba li f'każ bħal dan
ħafna ħaddiema stazzjonati jitħallew barra mill-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva.

Emenda 140
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Bħal fil-każ tad-Direttiva 96/71/EC, 
din id-Direttiva ma għandhiex tkun ta’ 
ħsara għall-applikazzjoni tal-liġi li, skont l-
Artikolu 8 tar-Regolament Ruma I, 
tapplika għall-kuntratti individwali ta’ 
impjieg, jew l-applikazzjoni tar-
Regolament Nru 883/2004 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tad-
29 ta’ April 2004 dwar il-koordinazzjoni 
tas-sistemi ta' sigurtà soċjali u r-
Regolament Nru 987/2009 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta’ Settembru 2009 li jistabbilixxi l-

(6) Bħal fil-każ tad-Direttiva 96/71/KE, 
din id-Direttiva ma għandhiex tkun ta’ 
ħsara għall-applikazzjoni tal-liġi li, skont l-
Artikolu 8 tar-Regolament Ruma I, 
tapplika għall-kuntratti individwali ta’ 
impjieg, jew l-applikazzjoni tar-
Regolament Nru 883/2004 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tad-
29 ta’ April 2004 dwar il-koordinazzjoni 
tas-sistemi ta' sigurtà soċjali u r-
Regolament Nru 987/2009 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta’ Settembru 2009 li jistabbilixxi l-
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proċedura għall-implimentazzjoni tar-
Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-
koordinazzjoni tal-iskemi ta’ sigurtà soċjali 
.

proċedura għall-implimentazzjoni tar-
Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-
koordinazzjoni tal-iskemi ta’ sigurtà soċjali 
. Id-dispożizzjonijiet f'din id-Direttiva 
huma bla ħsara għall-Istati Membri li 
jipprovdu u jinfurzaw kundizzjonijiet 
aktar favorevoli għal ħaddiema 
stazzjonati.

Or. en

Emenda 141
Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Proposta għal direttiva
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Sabiex jiġi evalwat jekk ħaddiem 
stazzjonat huwiex iwettaq 
temporanjament xogħlu fi Stat Membru 
differenti minn dak li normalment jaħdem 
fih, ma għandhiex titqies biss il-lista ta' 
kriterji fl-Artikolu 3(2) relatata mas-
sitwazzjoni tal-impjieg tal-ħaddiem. L-
awtoritajiet għandhom, fil-kors tal-
verifika tagħhom, iwettqu valutazzjoni 
ġenerali ta' kull każ individwali u 
għandhom iqisu kif dovut l-ispeċifiċitajiet 
tas-sitwazzjoni fid-dawl tal-Artikolu 14(8) 
tar-Regolament Nru 987/2009.

Or. de

Emenda 142
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) In-natura tal-istat ta' impjieg ta' 
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ħaddiem skont id-Direttiva 96/71/KE hija 
stabbilita mill-pajjiż ospitanti, 
indipendentement mix-xewqa tal-partijiet, 
filwaqt li jitqiesu r-realtajiet tal-industrija.
L-Istati Membri kollha għandhom 
iqiegħdu l-kriterju ta' "subordinazzjoni" 
fil-qalba tad-distinzjoni bejn ħaddiem 
impjegat b'mod dirett u ħaddiem u li 
jaħdem għal rasu. Biex ħaddiem jitqies li 
qed jaħdem għal rasu, għandu jintwera li 
mhuwa fl-ebda relazzjoni ta' 
subordinazzjoni li tikkonċerna l-għażla ta' 
dik l-attività, tal-kundizzjonijiet tax-
xogħol u tal-kundizzjonijiet ta' 
remunerazzjoni.

Or. en

Emenda 143
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi

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 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. Dan id-dritt għandu
jġib miegħu r-responsabbiltà tagħhom li 
jikkomunikaw u jinfurmaw ir-rati
msemmija qabel.

Or. en

Emenda 144
Anna Hedh
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Proposta għal direttiva
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) L-Istati Membri għandhom jieħdu 
miżuri xierqa sabiex jipprevjenu l-użu 
ħażin u/jew l-evitar tad-Direttiva 
96/71/KE u ta' din id-Direttiva minn 
impriżi bl-iskop li jċaħħdu l-ħaddiema 
stazzjonati mid-drittijiet tagħhom jew li 
jżommu lura milli japplikaw dawn id-
drittijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prevenzjoni tal-abbużi u l-evażjoni.

Emenda 145
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Ir-relazzjoni bejn din id-Direttiva u
d-Direttiva 96/71/KE fuq naħa u d-
Direttiva 2008/104/KE fuq in-naħa l-oħra 
għandha tkun iċċarata sabiex jiġi garantit
li l-ħaddiema ta' aġenziji temporanji li 
huma wkoll ħaddiema stazzjonati
jibbenefikaw mill-patti u l-kondizzjonijiet 
ta' impjieg l-aktar vantaġġjużi.

Or. en

Emenda 146
Anna Hedh

Proposta għal direttiva
Premessa 9b (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9b) Ir-relazzjoni bejn din id-Direttiva u
d-Direttiva 96/71/KE fuq naħa u d-
Direttiva 2008/104/KE fuq in-naħa l-oħra 
għandha tkun iċċarata sabiex jiġi garantit
li l-ħaddiema ta' aġenziji temporanji li 
huma wkoll ħaddiema stazzjonati
jibbenefikaw mill-patti u l-kondizzjonijiet 
ta' impjieg l-aktar vantaġġjużi.

Or. en

Emenda 147
Phil Bennion, Philippe De Backer

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-Infurzar u l-implimentazzjoni 
adegwati u effettivi huma elementi ewlenin 
fil-ħarsien tad-drittijiet tal-ħaddiema 
stazzjonati, filwaqt li infurzar dgħajjef 
ixekkel l-effettività tar-regoli tal-Unjoni 
applikabbli f'dan il-qasam. Kooperazzjoni 
mill-qrib bejn il-Kummissjoni u l-Istati 
Membri hija għalhekk essenzjali, 
mingħajr ma jiġi njorat ir-rwol importanti
tal-ispettorati tax-xogħol u l-imsieħba 
soċjali f'dan ir-rigward.

(10) L-infurzar u l-implimentazzjoni 
adegwati u effettivi huma elementi ewlenin 
fil-ħarsien tad-drittijiet tal-ħaddiema 
stazzjonati, filwaqt li infurzar dgħajjef 
ixekkel l-effettività tar-regoli tal-Unjoni 
applikabbli f'dan il-qasam. Għalhekk
huwa essenzjali li tiġi stabbilita u 
tinżamm kooperazzjoni mill-qrib bejn l-
Istati Membri, il-Kummissjoni, u l-atturi
rilevanti nazzjonali, reġjonali u lokali
inklużi l-ispettorati tax-xogħol u s-sħab
soċjali f'dan ir-rigward.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet kompetenti kemm fil-pajjiżi ospitanti kif ukoll fil-pajjiżi ta' oriġini għandhom l-
ewwel u qabel kollox jikkooperaw bilateralment biex ikun żgurat rimedju f'waqtu u effettiv fil-
każ ta' ksur tad-drittijiet tal-ħaddiema stazzjonati, u sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni
ġenerali tar-regoli. Il-Kummissjoni għandha rwol importanti; madankollu, ir-regolaturi 
nazzjonali reġjonali u lokali u l-imsieħba soċjali għandhom ikunu fil-qalba ta' din il-
kooperazzjoni minħabba d-diversità tar-reġimi ta' spezzjoni tax-xogħol fl-Istati Membri.
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Emenda 148
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-Infurzar u l-implimentazzjoni 
adegwati u effettivi huma elementi ewlenin 
fil-ħarsien tad-drittijiet tal-ħaddiema 
stazzjonati, filwaqt li infurzar dgħajjef 
ixekkel l-effettività tar-regoli tal-Unjoni 
applikabbli f'dan il-qasam. Kooperazzjoni 
mill-qrib bejn il-Kummissjoni u l-Istati 
Membri hija għalhekk essenzjali, mingħajr 
ma jiġi njorat ir-rwol importanti tal-
ispettorati tax-xogħol u l-imsieħba soċjali 
f'dan ir-rigward.

(10) L-infurzar u l-implimentazzjoni 
adegwati u effettivi huma elementi ewlenin 
fil-ħarsien tad-drittijiet tal-ħaddiema 
stazzjonati u fl-iżgurar tad-dritt tal-impriżi 
li jipprovdu servizzi fi Stat Membru ieħor, 
filwaqt li infurzar dgħajjef ixekkel l-
effettività tar-regoli tal-Unjoni applikabbli 
f'dan il-qasam. Kooperazzjoni mill-qrib 
bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri hija 
għalhekk essenzjali, mingħajr ma jiġi 
njorat ir-rwol importanti tal-ispettorati tax-
xogħol u s-sħab soċjali f'dan ir-rigward.

Or. en

Emenda 149
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10 a) L-awtoritajiet kompetenti
għandhom jagħmlu evalwazzjoni ġenerali
tal-elementi fattwali kollha sabiex jiġi 
ddeterminat jekk impriża twettaqx attività 
kummerċjali sostanzjali fl-Istat Membru li 
fih hija stabbilita. Fil-każ ta' nuqqas ta' 
provi suffiċjenti li jissuġġerixxu li tassew
twettaq attivitajiet sostanzjali f'dak l-Istat 
Membru, għandu jiġi preżunt li l-impriża 
ġiet stabbilita fl-Istat Membru, fejn
tipprovdi s-servizzi tagħha.
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Or. en

Emenda 150
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Konstantinos Poupakis

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) B'kunsiderazzjoni tal-fatt li l-
kapaċità tal-Istat Membru ospitanti li
jistabbilixxi elementi fattwali fir-rigward
tal-impriża barranija hija limitata, il-
kooperazzjoni mal-Istat Membru ta' 
stabbiliment hija kruċjali u jeħtieġ li
titjieb aktar. Il-fiduċja reċiproka, l-ispirtu 
ta’ għajnuna, djalogu kontinwu u fehim 
reċiproku huma essenzjali f’dan ir-rigward.

Or. en

Emenda 151
Toine Manders

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) Il-fiduċja reċiproka, l-ispirtu ta’ 
kooperazzjoni, il-prevenzjoni ta' dumping 
soċjali, kontinwu u fehim reċiproku huma 
essenzjali f’dan ir-rigward.

Or. nl

Emenda 152
Phil Bennion

Proposta għal direttiva
Premessa 12
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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 jużaw is-Sistema ta’ 
Informazzjoni dwar is-Suq Intern (IMI) 
kemm jista’ jkun. Madankollu, dan 
m'għandux jipprojbixxi l-applikazzjoni ta' 
ftehimiet jew arranġamenti bilaterali dwar 
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 
amministrattival-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jużaw is-Sistema ta’ 
Informazzjoni dwar is-Suq Intern (IMI) 
kemm jista’ jkun. Madankollu, dan ma
jipprojbixxix l-applikazzjoni ta' ftehimiet 
jew arranġamenti bilaterali dwar 
kooperazzjoni amministrattiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kooperazzjoni bilaterali bejn l-Awtoritajiet Kompetenti kollha hija l-mekkaniżmu ewlieni
għall-iżgurar tal-protezzjoni tad-drittijiet tal-ħaddiema stazzjonati. Għandu jiġi emfasizzat li
din id-direttiva tiffaċilita, aktar milli tostakola tali kooperazzjoni bilaterali u/jew 
multilaterali.

Emenda 153
Evelyne Gebhardt

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 jużaw is-Sistema ta’ 
Informazzjoni dwar is-Suq Intern (IMI) 
kemm jista’ jkun.  Madankollu, dan 
m'għandux jipprojbixxi l-applikazzjoni ta' 
ftehimiet jew arranġamenti bilaterali dwar 
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 
amministrattival-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jużaw is-Sistema ta’ 
Informazzjoni dwar is-Suq Intern (IMI) 
kemm jista’ jkun. L-arranġamenti għall-
applikazzjoni tal-iskambju ta' 
informazzjoni elettroniku permezz tas-
Sistema ta' Informazzjoni tas-Suq Intern 
għandhom jiġu ttestjati sabiex jiġi żgurat 
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li dawn jaħdmu fil-prattika.

Or. de

Emenda 154
Cornelis de Jong

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 jużaw is-Sistema ta’ 
Informazzjoni dwar is-Suq Intern (IMI) 
kemm jista’ jkun. Madankollu, dan 
m'għandux jipprojbixxi l-applikazzjoni ta' 
ftehimiet jew arranġamenti bilaterali dwar 
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 
amministrattival-awtoritajiet kompetenti 
għandhom Madankollu, dan għandu jkun 
ikkumplimentat bl-applikazzjoni ta' 
ftehimiet jew arranġamenti bilaterali dwar 
kooperazzjoni amministrattiva, minħabba 
li dawn il-mekkaniżmi stabbiliti ta' 
kooperazzjoni wrew li huma utli.

Or. en

Emenda 155
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour

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 jużaw is-Sistema ta’ 
Informazzjoni dwar is-Suq Intern (IMI) 
kemm jista’ jkun. Madankollu, dan 

(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 jużaw is-Sistema ta’ 
Informazzjoni dwar is-Suq Intern (IMI) 
kemm jista’ jkun.
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m'għandux jipprojbixxi l-applikazzjoni ta' 
ftehimiet jew arranġamenti bilaterali 
dwar kooperazzjoni amministrattiva.

Or. en

Emenda 156
Phil Bennion

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) L-Istati Membri għandhom 
jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar kif 
biħsiebhom jagħmlu 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika lingwistika.

Emenda 157
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Konstantinos Poupakis

Proposta għal direttiva
Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14 a) Meta l-patti u l-kondizzjonijiet ta' 
impjieg ikunu stabbiliti fi ftehimiet 
kollettivi li ġew iddikjarati universalment 
applikabbli, l-Istati Membri għandhom
jiżguraw li dawn il-ftehimiet kollettivi
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jkunu uffiċjalment ippubblikati u
aċċessibbli.

Or. en

Emenda 158
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Marek Siwiec

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’ 
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.

(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 tali miżuri ta’ 
kontroll jew formalitajiet amministrattivi 
lill-impriżi li jistazzjonaw il-ħaddiema 
għall-provvista tas-servizzi. Tali miżuri ta' 
kontroll jew formalitajiet amministrattivi
għandhom ikunu proporzjonati u ma 
għandhomx jinvolvu piżijiet 
amministrattivi eċċessivi mhux ġustifikati. 
Dawn il-miżuri u rekwiżiti jistgħu jiġu 
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
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Emenda 159
Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Premessa 16a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) L-evalwazzjoni tar-riskju għandha 
tidentifika s-setturi ta’ attività li fihom l-
impjieg tal-ħaddiema stazzjonati għall-
provvista ta' servizzi huwa kkonċentrat fit-
territorju tagħhom. Meta tkun qiegħda 
ssir tali valutazzjoni tar-riskju għandhom 
jitqiesu l-problemi u l-ħtiġijiet speċjali ta' 
setturi speċifiċi, ir-rekord ta' ksur fil-
passat, l-informazzjoni pprovduta mis-
sħab soċjali fuq il-post, il-prattiki ta' 
evitar kif ukoll il-vulnerabbiltà ta' ċerti 
gruppi ta' ħaddiema.

Or. en

Emenda 160
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Premessa 16a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Sabiex jiġi ffaċilitat il-monitoraġġ 
effettiv tal-konformità mar-regoli 
sostantivi li jirregolaw il-patti u l-
kondizzjonijiet tal-impjieg, l-Istati Membri 
għandhom jesiġu li ħaddiema stazzjonati
jkollhom fil-pussess tagħhom dokument 
ta' rikonoxximent personali, maħruġ mill-
Istat Membru ta' oriġini. Dokument bħal 
dan għandu għall-inqas jippermetti l-
identifikazzjoni tal-persuna kkonċernata, 
l-istatus ta' impjieg tagħha u l-
informazzjoni ta' kuntatt tal-awtorità 
nazzjonali li minnha nħareġ id-dokument.

Or. en
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Emenda 161
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Sistema komprensiva ta’ miżuri 
preventivi u ta' kontroll, flimkien ma' 
sanzjonijiet deterrenti biex jiġu 
identifikati u prevenuti każijiet individwali 
ta’ xogħol awtonomu jew status ta’ bla 
ħlas fażulli, għandha tikkontribwixxi biex 
jiġi miggieled l-impjieg moħbi b’mod 
effettiv.

imħassar

Or. en

Emenda 162
Phil Bennion

Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Sistema komprensiva ta’ miżuri 
preventivi u ta' kontroll, flimkien ma' 
sanzjonijiet deterrenti biex jiġu 
identifikati u prevenuti każijiet individwali 
ta’ xogħol awtonomu jew status ta’ bla 
ħlas fażulli, għandha tikkontribwixxi biex 
jiġi miggieled l-impjieg moħbi b’mod 
effettiv.

(17) Il-forom kollha ta' użu frodulenti tal-
istatus ta' "impjieg indipendenti" 
għandhom ikunu projbiti permezz ta' 
sistema komprensiva ta' miżuri ta' 
kontroll preventtativ u penali dissważivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Linguistic clarification
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Emenda 163
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Marek Siwiec, Konstantinos Poupakis

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Biex tkun żgurata applikazzjoni aħjar 
u aktar uniformi tad-Direttiva 96/71/KE kif 
ukoll l-eżegwibbiltà tagħha fil-prattika, u 
biex jonqsu, kemm jista’ jkun, id-differenzi 
fil-livell ta’ applikazzjoni u infurzar mal-
Unjoni kollha, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li jitwettqu spezzjonijiet effettivi 
u xierqa fuq it-territorju tagħhom.

(18) Biex tkun żgurata applikazzjoni aħjar 
u aktar uniformi tad-Direttiva 96/71/KE kif 
ukoll l-eżegwibbiltà tagħha fil-prattika, u 
biex jonqsu, kemm jista’ jkun, id-differenzi 
fil-livell ta’ applikazzjoni u infurzar mal-
Unjoni kollha, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li jitwettqu spezzjonijiet effettivi 
adegwati, proporzjonati u 
nondiskriminatorji fuq it-territorju 
tagħhom u li l-impriżi li jiġu spezzjonati 
jingħataw informazzjoni bil-miktub dwar 
ir-riżultat tal-ispezzjoni.

Or. en

Emenda 164
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Premessa 18a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) L-Istati Membri għandhom
jiżguraw id-disponibbiltà ta' riżorsi 
suffiċjenti biex tiġi pprovduta biżżejjed
informazzjoni lill-ħaddiema stazzjonati u
lill-kumpaniji li jaħdmu għalihom, u biex 
jitwettqu l-azzjonijiet preventivi, l-
ispezzjonijiet fuq il-post u l-miżuri għall-
infurzar tal-liġi relatati mal-konformità 
mar-regoli sostantivi li jirregolaw il-patti 
u l-kondizzjonijiet ta' impjieg tal-
ħaddiema stazzjonati. Għal dak il-għan, 
huma għandhom iwaqqfu awtoritajiet
nazzjonali speċjalizzati.
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Or. en

Emenda 165
Louis Grech

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) Il-miżuri nazzjonali ta’ kontroll u
infurzar għandhom jissaħħu permezz tal-
approvazzjoni ta' kamp ta' applikazzjoni 
akbar għall-mekkaniżmi ta' infurzar, u 
għall-istrumenti u l-għodod għall-
monitoraġġ min-naħa tas-sħab soċjali u l-
Istati Membri. Is-sħab soċjali u l-Istati
Membri ospitanti għandhom ikunu 
jistgħu jiżguraw spezzjonijiet tax-xogħol
effikaċi, josservaw il-patti u l-
kondizzjonijiet ta' impjieg applikabbli u
b'mod partikolari jivverifikaw jekk il-
ħaddiema humiex verament abitwalment
impjegati fil-pajjiż ta' oriġini Għalhekk l-
ispettorati nazzjonali tax-xogħol, is-sħab
soċjali u istituzzjonijiet oħra ta’ 
monitoraġġ huma ta’ importanza kbira 
f’dan ir-rigward u għandhom jibqgħu 
jkollhom rwol kruċjali.

Or. en

Emenda 166
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec

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 

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

f’dan ir-rigward u għandu jibqa’ jkollhom 
rwol kruċjali.

Or. en

Emenda 167
Cornelis de Jong

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 b’mod mhux 
diskriminatorju u oġġettiv.

imħassar

Or. en

Emenda 168
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 

(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, bl-approvazzjoni tagħhom, permezz 
ta’ partijiet terzi nnominati rilevanti, bħal 
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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

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.

Or. en

Emenda 169
Phil Bennion, Philippe De Backer

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

Sabiex tiġi żgurata ċarezza legali sħiħa għall-ħaddiema stazzjonati, u biex jiġu protetti l-
impriżi li jaġixxu in bona fede, ir-responsabbiltà għandha dejjem tibqa' ma' min iħaddem
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dirett irrispettivament mill-pożizzjoni tagħhom fil-katina ta' subkuntrattar.

Emenda 170
Sari Essayah

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

Maġġoranza kbira tal-Istati Membri ma għandhom l-ebda sistema ta' responsabbiltà
konġunta u individwali. Il-proposta hija konformi mal-prinċipju tas-sussidjarjetà. Huwa
raġonevoli, peress li r-responsabbilità mingħajr ħtija tmur kontra prinċipji legali ġenerali, 
anki l-prinċipji tal-liġi tal-UE. Tittratta fornituri ta' servizzi domestiċi u mhux domestiċi
differenti u għalhekk tfixkel il-libertà għall-forniment ta' servizzi. L-impożizzjoni ta' 
responsabbiltà konġunta u individwali tinvolvi spejjeż għoljin għall-kumpaniji iżda mhux se 
jkun mezz effettiv għall-infurzar tad-Direttiva.
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Emenda 171
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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

Emenda 172
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Fid-dawl tal-prevalenza tas- (24) Sabiex id-drittijiet tal-ħaddiema 
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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.

stazzjonati jkunu mħarsa, jeħtieġ li jkun 
żgurat li l-kuntrattur li għalih l-impjegatur 
tal-ħaddiema stazzjonati huwa 
subkuntrattur u kwalunkwe subkuntrattur 
intermedjarju jistgħu jinżammu 
responsabbli, flimkien ma' min jimpjega 
jew minfloku, għan-nuqqas min-naħa tal-
impjegatur li jirrispetta d-dispożizzjonijiet 
tad-Direttiva 97/71/KE u ta' din id-
Direttiva.

Or. en

Emenda 173
Phil Bennion, Philippe De Backer

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
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Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata ċarezza legali sħiħa għall-ħaddiema stazzjonati, u biex jiġu protetti l-
impriżi li jaġixxu in bona fede, ir-responsabbiltà għandha dejjem tibqa' ma' min iħaddem
dirett irrispettivament mill-pożizzjoni tagħhom fil-katina ta' subkuntrattar.

Emenda 174
Sari Essayah

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

Maġġoranza kbira tal-Istati Membri ma għandhom l-ebda sistema ta' responsabbiltà
konġunta u individwali. Il-proposta hija konformi mal-prinċipju tas-sussidjarjetà. Huwa
raġonevoli, peress li r-responsabbilità mingħajr ħtija tmur kontra prinċipji legali ġenerali, 
anki l-prinċipji tal-liġi tal-UE. Tittratta fornituri ta' servizzi domestiċi u mhux domestiċi
differenti u għalhekk tfixkel il-libertà għall-forniment ta' servizzi. L-impożizzjoni ta' 
responsabbiltà konġunta u individwali tinvolvi spejjeż għoljin għall-kumpaniji iżda mhux se 
jkun mezz effettiv għall-infurzar tad-Direttiva.

Emenda 175
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Premessa 25



PE498.075v01-00 34/118 AM\916992MT.doc

MT

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

Emenda 176
Phil Bennion, Philippe De Backer

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata ċarezza legali sħiħa għall-ħaddiema stazzjonati, u biex jiġu protetti l-
impriżi li jaġixxu in bona fede, ir-responsabbiltà għandha dejjem tibqa' ma' min iħaddem
dirett irrispettivament mill-pożizzjoni tagħhom fil-katina ta' subkuntrattar.
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Emenda 177
Sari Essayah

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Maġġoranza kbira tal-Istati Membri ma għandhom l-ebda sistema ta' responsabbiltà
konġunta u individwali. Il-proposta hija konformi mal-prinċipju tas-sussidjarjetà. Huwa
raġonevoli, peress li r-responsabbilità mingħajr ħtija tmur kontra prinċipji legali ġenerali, 
anki l-prinċipji tal-liġi tal-UE. Tittratta fornituri ta' servizzi domestiċi u mhux domestiċi
differenti u għalhekk tfixkel il-libertà għall-forniment ta' servizzi. L-impożizzjoni ta' 
responsabbiltà konġunta u individwali tinvolvi spejjeż għoljin għall-kumpaniji iżda mhux se 
jkun mezz effettiv għall-infurzar tad-Direttiva.

Emenda 178
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Premessa 26
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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 
jiddikjara pagi dovuti jew pagamenti 
b'lura ta' taxxi jew ta' kontribuzżzjonijiet 
tas-sigurtà soċjali miżmuma bla bżonn.

imħassar

Or. en

Emenda 179
Sergio Gaetano Cofferati

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

(26) L-obbligu li jiġi impost rekwiżit ta' 
responsabbiltà fuq il-kuntrattur prinċipali
u kwalunkwe kuntrattur intermedjarju
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.
Pereżempju, 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 jiddikjara 
pagi dovuti jew pagamenti b'lura ta' taxxi 
jew ta' kontribuzżzjonijiet tas-sigurtà 
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soċjali miżmuma bla bżonn.

Or. en

Emenda 180
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Premessa 26a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26 a) Din id-Direttiva, f'konformità mad-
Direttiva 96/71/KE tapplika wkoll għal 
kumpaniji tat-trasport minbarra dawk 
involuti fit-trasport marittimu, li jagħtu 
servizzi fi Stati Membri oħra, b'mod 
partikolari fil-każ tat-trasport ta' kabotaġġ 
skont ir-Regolamenti 1072/2009/KE u 
1073/2009/KE tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009.

Or. en

Emenda 181
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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.

(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 fir-rigward ta' 
sitwazzjonijiet ta' stazzjonament tal-
ħaddiema f'konformità ma' din id-
Direttiva u d-Direttiva 96/741, 
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 
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ta’ ħarsien mal-Unjoni kollha.

Or. en

Emenda 182
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 
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.

(28) L-infurzar effettiv tar-regoli 
sostanzjali li jirregolaw l-istazzjonament 
tal-ħaddiema fil-qafas tal-provvista tas-
servizzi għandu jkun żgurat b'azzjoni 
speċifika li tiffoka fuq l-infurzar 
transkonfinali ta’ multi u sanzjonijiet 
amministrattivi fir-rigward ta' 
sitwazzjonijiet ta' stazzjonament tal-
ħaddiema f'konformità ma' din id-
Direttiva u d-Direttiva 96/71. 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.

Or. en

Emenda 183
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta għal direttiva
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) L-adozzjoni ta’ regoli komuni għall-
għajnuna u l-appoġġ reċiproċi speċifiċi li 
jridu jintużaw għal miżuri ta’ infurzar u 
spejjeż assoċjati għal affarijiet bħal dawn, 
kif ukoll l-adozzjoni ta’ rekwiżiti uniformi 

(29) L-adozzjoni ta’ regoli komuni għall-
għajnuna u l-appoġġ reċiproċi speċifiċi li 
jridu jintużaw għal miżuri ta’ infurzar u 
spejjeż assoċjati għal affarijiet bħal dawn, 
kif ukoll l-adozzjoni ta’ rekwiżiti uniformi 
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għan-notifika ta’ deċiżjonijiet marbuta ma’ 
sanzjonijiet u multi amministrattivi 
imposti, għandhom isolvu għadd ta’ 
problemi ta’ infurzar transkonfinali prattiċi 
u jiggarantixxu notifika aħjar u infurzar 
aħjar ta’ deċiżjonijiet bħal dawn li jkunu 
ġejjin minn Stat Membru ieħor.

għan-notifika ta’ deċiżjonijiet marbuta ma’ 
sanzjonijiet u multi amministrattivi imposti 
fir-rigward ta' sitwazzjonijiet ta' 
stazzjonament tal-ħaddiema f'konformità
ma' din id-Direttiva u d-Direttiva 96/71, 
għandhom isolvu għadd ta’ problemi ta’ 
infurzar transkonfinali prattiċi u 
jiggarantixxu notifika aħjar u infurzar aħjar 
ta’ deċiżjonijiet bħal dawn li jkunu ġejjin 
minn Stat Membru ieħor.

Or. en

Emenda 184
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta għal direttiva
Premessa 30

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’ regoli aktar 
uniformi fir-rigward ta’ infurzar 
transkonfinali ta’ sanzjonijiet u multi fir-
rigward ta' sitwazzjonijiet ta' 
stazzjonament tal-ħaddiema f'konformità
ma' din id-Direttiva u d-Direttiva 96/71 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.

Or. en

Emenda 185
Phil Bennion

Proposta għal direttiva
Premessa 32
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) L-Istati Membri għandhom jieħdu 
miżuri xierqa f’każ ta’ nuqqas ta’ 
konformità mal-obbligi stipulati f’din id-
Direttiva, inklużi proċedimenti 
amministrattivi u ġudizjarji, u għandhom 
jistipulaw sanzjonijiet effettivi, dissważivi 
u proporzjonati għal xi ksur tal-obbligi 
skont din id-Direttiva.

(32) L-Istati Membri għandhom jieħdu 
miżuri xierqa f’każ ta’ nuqqas ta’ 
konformità mal-obbligi stipulati f’din id-
Direttiva, inklużi proċedimenti 
amministrattivi u ġudizjarji, u għandhom 
jistipulaw sanzjonijiet effettivi, dissważivi 
u proporzjonati għal xi ksur tal-obbligi 
skont din id-Direttiva. In-nuqqas min-
naħa tal-Istati Membri li  jikkonformaw 
kompletament ma' din id-Direttiva 
għandu jirriżulta fit-tnedija ta' 
proċedimenti ta' ksur min-naħa tal-
Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Nuqqas li timplimenta kif xieraq id-Direttiva eżistenti wasslet għal diversi sentenzi tal-QĠE li 
fil-biċċa l-kbira tagħhom naqqsu milli jindirizzaw il-kwistjoni aktar wiesgħa ta' nuqqas ta' 
konformità. Huwa essenzjali li l-atturi kollha jirrikonoxxu l-importanza tal-implimentazzjoi 
kif suppost sabiex jiġu protetti d-drittijiet tal-ħaddiema u jiġi żgurat il-funzjonament bla xkiel 
għas-suq uniku.

Emenda 186
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet 
fundamentali u tosserva l-prinċipji 
rikonoxxuti fil-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, l-aktar 
il-ħarsien tad-dejta personali (l-Artikolu 8), 
il-libertà tal-għażla ta’ okkupazzjoni u d-
dritt tax-xogħol, (l-Artikolu 15), il-libertà 
ta' tmexxija ta’ negozju (l-Artikolu 16), id-
dritt għan-negozjar u azzjoni kollettiva (l-
Artikolu 28), kondizzjonijiet ekwi u ġusti 
(l-Artikolu 31), u d-dritt għal rimedju 

(33) Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet 
fundamentali u tosserva l-prinċipji 
rikonoxxuti fil-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, l-aktar 
il-ħarsien tad-dejta personali (l-Artikolu 8), 
il-libertà tal-għażla ta’ okkupazzjoni u d-
dritt tax-xogħol, (l-Artikolu 15), il-libertà 
ta' tmexxija ta’ negozju (l-Artikolu 16), id-
dritt għall-ugwaljanza (l-Artikolu 20), in-
nondiskriminazzjoni (l-Artikolu 21), id-
dritt għan-negozjar u azzjoni kollettiva (l-
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effettiv u għal proċess ġust, (l-Artikolu 47) 
u trid tiġi implimentata skont dawk id-
drittijiet u l-prinċipji.

Artikolu 28), kondizzjonijiet ekwi u ġusti 
(l-Artikolu 31), u d-dritt għal rimedju 
effettiv u għal proċess ġust, (l-Artikolu 47) 
u trid tiġi implimentata skont dawk id-
drittijiet u l-prinċipji.

Or. en

Emenda 187
Phil Bennion

Proposta għal direttiva
Artikolu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 1a
Skont il-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-
proporzjonalità, u sabiex jiġu rispettati l-
oqfsa legali nazzjonali u s-sistemi tar-
relazzjonijiet industrijali diġà fis-seħħ, din 
id-Direttiva ma tirrikjedix li l-Istati
Membri jissostitwixxu l-proċeduri legali
eżistenti għar-riżoluzzjoni ta' tilwimiet fir-
rigward ta' ħlas, permezz ta' applikazzjoni 
obbligatorja tal-prinċipju ta’ obbligazzjoni 
in solidum fi ħdan il-katini ta' 
sottokuntrattar, settorjalment jew 
ġeneralment, fejn tali proċeduri eżistenti 
diġà ġew implimentati kif xieraq u huma 
rispettati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni mandatorja ta' responsabbiltà konġunta u individwali  fil-katini ta' 
subkuntrattar, fil-maġġoranza tal-Istati Membri fejn ma jkunx diġà pprattikata jipperikola
relazzjonijiet industrijali effettivi eżistenti u oqfsa legali. Ma hemm l-ebda evidenza li 
tissuġġerixxi li l-espansjoni ta' tali tradizzjoni, ipprattikata f'minoranza ta' Stati Membri, 
jirriżulta f'implimentazzjoni aħjar tad-direttiva, u huwa kontradittorju għall-prinċipju tas-
sussidjarjetà.
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Emenda 188
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva għandha l-għan li 
tiggarantixxi r-rispett għal livell xieraq ta’ 
ħarsien minimu tad-drittijiet tal-ħaddiema 
stazzjonati għall-provvista transkonfinali 
tas-servizzi, filwaqt li tiffaċilita l-
eżerċizzju tal-libertà ta’ provvista tas-
servizzi għal dawk li jipprovdu s-servizzi u 
ġġib 'il quddiem kompetizzjoni ġusta fost 
dawk li jipprovdu s-servizzi.

Din id-Direttiva għandha l-għan li tiffaċilta 
l-eżerċizzju tal-libertà li jiġu pprovduti 
servizzi għall-fornituri tas-servizzi u li 
tippromwovi l-kompetizzjoni ġusta bejn il-
fornituri tas-servizzi, filwaqt li 
tiggarantixxi rispett għal livell xieraq ta' 
protezzjoni minima tad-drittijiet ta' 
ħaddiema stazzjonati għall-forniment 
trankonfinali ta' servizzi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li l-bażi legali tal-proposta hija relatata mal-Suq Uniku, l-għan huwa li Tiffaċilita
provvista ta 'servizz transkonfini filwaqt li tħares il-ħaddiema stazzjonati.

Emenda 189
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Din id-Direttiva għandha l-għan li 
tippromwovi l-impjieg, kundizzjonijiet tal-
għajxien u tax-xogħol imtejba, protezzjoni 
soċjali xierqa, djalogu bejn l-
amministrazzjoni u l-ħaddiema u l-
iżvilupp tar-riżorsi umani bil-għan li 
jinħoloq livell għoli ta’ impjieg dejjiemi u
l-ġlieda kontra l-esklużjoni permezz tal-
appoġġ tal-funzjonament tas-suq intern u
permezz ta' titjib fl-implimentazzjoni tad-
Direttiva 96/71/KE. Stat Membru għandu 
jieħu kull azzjoni meħtieġa biex jinforza l-



AM\916992MT.doc 43/118 PE498.075v01-00

MT

patti u l-kondizzjonijiet kollha ta' impjieg 
fil-post fejn jingħata s-servizz u biex 
ineħħi kull diskriminazzjoni bbażata fuq 
iċ-ċittadinanza bejn il-ħaddiema tal-Istati 
Membri fir-rigward tal-impjieg, ir-
remunerazzjoni u kundizzjonijiet oħra ta' 
xogħol u ta' impjieg.

Or. en

Emenda 190
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis

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 ta' Stat Membru 
maħtura minn dan l-Istat Membru biex 
iwettqu funzjonijiet skont din id-Direttiva;

Or. en

Emenda 191
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Ħaddiema temporanji
Din id-Direttiva u d-Direttiva 96/71/KE 
għandhom japplikaw għal ħaddiema 
temporanji fis-sens tad-
Direttiva 2008/104/KE dwar Xogħol 
Temporanju permezz ta’ Aġenzija, 
sakemm id-Direttiva 2008/104/KE ma 
toffrix lil dawn il-ħaddiema trattament 
aktar favorevoli fir-rigward tal-pattu u l-
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kondizzjonijiet ta' impjieg tagħhom.

Or. de

Emenda 192
Cornelis de Jong

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) (d) "Stat Membru ospitanti" tfisser 
Stat Membru li fih il-ħaddiem ikun 
stazzjonat b'mod temporanju fis-sens ta' 
din id-Direttiva u d-Direttiva 96/71/KE.

Or. en

Emenda 193
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) "impriża stabbilita fi Stat Membru" 
tfisser impriża li fil-fatt twettaq attività 
ekonomika, kif imsemmi fl-Artikolu 49 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, mill-fornitur għal 
perjodu indefinit u permezz ta' 
infrastruttura stabbli minn fejn fil-fatt 
jitwettaq in-negozju għall-forniment tas-
servizzi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex min iħaddem jiġi ostakolat milli jevita u jabbuża mir-regoli, jeħtieġ li tiġi ddefinita 
b'mod ċar impriża stabbilita fi Stat Membru, skont id-Direttiva 2006/123/KE.dwar is-servizzi 
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fis-Suq Intern  Kumpaniji stabbiliti ġenwinament biss għandhom jibbenefikaw mid-Direttiva 
ta' infurzar u d-Direttiva 96/71.

Emenda 194
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Proposta għal direttiva
Artikolu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a
Liġi applikabbli

1. Impriża li ma tkunx tista' turi li fil-fatt 
twettaq attivitajiet sostanzjali skont l-
Artikolu 3(1) fil-pajjiż ta' stabbiliment 
indikat għandha titiqies li tkun stabbilita 
fl-Istat Membru li fih twettaq is-servizzi 
tagħha.
2. Meta min iħaddem ma jistax juri li 
ħaddiem stazzjonat qed iwettaq xogħlu 
għal perjodu limitat fi Stat Membru li ma 
jkunx l-Istat Membru li fih jaħdem 
normalment, għandu jiġi preżunt li l-post 
li fih il-ħaddiem jaħdem abitwalment 
huwa dak li fih qiegħed jitwettaq is-
servizz.

Or. de

Emenda 195
Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Artikolu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a
Nonkonformità

F’każ ta' nuqqas ta' konformità mal-
Artikolu 3 tad-Direttiva 96/71/KE jew ma' 
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Artikoli relevanti ta' din id-Direttiva, l-
impriża u l-ħaddiema tagħha għandhom 
ikunu koperti mil-leġiżlazzjoni relevanti 
applikabbli fil-pajjiż ta' forniment ta' 
servizz bħala l-post ta’ impjieg abitwali, u 
l-persuni kollha stazzjonati mill-impriża 
kkonċernata għandhom jitqiesu ħaddiema 
li qed jeżerċitaw id-dritt tagħhom ta’ 
moviment liberu fl-Unjoni.
L-Istat Membru li jospita jista' mbagħad 
jitlob prova immedjata li l-ħaddiema 
kkonċernati jirċievu trattament ugwali 
bħaċ-ċittadini tal-Istat Membru ospitanti 
għall-patti u l-kondizzjonijiet kollha tal-
impjieg u d-drittijiet soċjali relatati bi qbil 
mal-Artikolu 45 TFUE.

Or. en

Emenda 196
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Artikolu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a
Is-sitwazzjonijiet li ġejjin għandhom 
jitqiesu bħala evitar tar-regoli dwar l-
istazzjonament kif stabbilit b'din id-
Direttiva u d-Direttiva 96/71/KE:
a) L-impriża li għaliha l-ħaddiem ikun ġie 
stazzjonat, tpoġġih għad-dispożizzjoni ta' 
impriża oħra fl-Istat Membru li fih hija 
stabbilita jew fi Stat Membru ieħor;
b) Il-ħaddiem huwa reklutat fi Stat 
Membru minn impriża stabbilita fi Stat 
Membru ieħor sabiex jaħdem f'dak tal-
ewwel.

Or. en
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Emenda 197
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal direttiva
Artikolu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a
Kjarifika tar-relazzjoni mad-Direttiva 
dwar xogħol temporanju permezz ta’ 

aġenzija
Din id-Direttiva u d-Direttiva 96/71/KE 
għandhom japplikaw għal ħaddiema 
temporanji fis-sens tad-Direttiva 
2008/104/KE dwar xogħol temporanju 
permezz ta’ aġenzija, sakemm id-Direttiva 
2008/104/KE toffri lil dawn il-ħaddiema 
trattament aktar favorevoli fir-rigward 
tat-termini u l-kundizzjonijiet ta' impjieg 
tagħhom.

Or. en

Emenda 198
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Artikolu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3b
Il-Ħaddiema stazzjonati ma għandhomx 
jintużaw biex jissostiwixxu ħaddiema li 
jkunu fuq strajk.

Or. en

Emenda 199
Emilie Turunen
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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 fih tkun stabbilita sabiex jiddeterminaw 
jekk ġenwinament twettaqx attivitajiet 
sostanzjali, apparti mill-ġestjoni pura 
interna u/jew attivitajiet amministrattivi.
Dawn l-elementi jistgħu jinkludu jekk:

Għall-fini tal-implimentazzjoni, l-
applikazzjoni u l-infurzar tad-
Direttiva 96/71/KE, impriża li tistazzjona 
l-ħaddiema għandha tforni , lill-
awotoritajiet kompetenti, fuq talba, 
evidenza dwar minn tal-anqas dan li ġej:

Or. en

Emenda 200
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

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 
fih tkun stabbilita sabiex jiddeterminaw 
jekk ġenwinament twettaqx attivitajiet 
sostanzjali, apparti mill-ġestjoni pura 
interna u/jew attivitajiet amministrattivi. 
Dawn l-elementi jistgħu jinkludu jekk:

Għall-fini tal-implimentazzjoni, l-
applikazzjoni u l-infurzar tad-
Direttiva 96/71/KE, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom iwettqu valutazzjoni 
ġenerali tal-elementi fattwali kollha li 
jikkaratterizzaw l-attivitajiet imwettqa 
minn impriża fl-Istat li fih tkun stabbilita 
sabiex jiddeterminaw jekk ġenwinament 
twettaqx attivitajiet sostanzjali, apparti 
mill-ġestjoni pura interna u/jew attivitajiet 
amministrattivi. Għandhom jitqiesu b'mod 
partikolari l-elementi li ġejjin, li fejn ikun 
applikabbli għandhom jintwerew lill-
awtoritajiet kompetenti min-negozju li 
jkun qiegħed jagħmel l-istazzjonament:

Or. de
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Emenda 201
Sirpa Pietikäinen

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 
fih tkun stabbilita sabiex jiddeterminaw 
jekk ġenwinament twettaqx attivitajiet 
sostanzjali, apparti mill-ġestjoni pura 
interna u/jew attivitajiet amministrattivi. 
Dawn l-elementi jistgħu jinkludu jekk:

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 
fih tkun stabbilita sabiex jiddeterminaw 
jekk ġenwinament twettaqx attivitajiet 
sostanzjali, apparti mill-ġestjoni pura 
interna u/jew attivitajiet amministrattivi. 
Dawn l-elementi għandhom jinkludu jekk:

Or. en

Emenda 202
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski

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 
fih tkun stabbilita sabiex jiddeterminaw 
jekk ġenwinament twettaqx attivitajiet 
sostanzjali, apparti mill-ġestjoni pura 
interna u/jew attivitajiet amministrattivi. 
Dawn l-elementi jistgħu jinkludu jekk:

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 
fih tkun stabbilita sabiex jiddeterminaw 
jekk ġenwinament twettaqx attivitajiet 
sostanzjali, apparti mill-ġestjoni pura 
interna u/jew attivitajiet amministrattivi. 
Dawn l-elementi jinkludu:

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun hemm approċċ uniformi madwar l-UE, huwa mixtieq li jkun hemm lista magħluqa 
ta' elementi fattwali li għandu jitqies sabiex tistabbilixxi jekk l-impriża ġenwinament twettaq 
attivitajiet fl-Istat Membru fejn huwa stabbilit.

Emenda 203
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Andreas 
Schwab

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 
fih tkun stabbilita sabiex jiddeterminaw 
jekk ġenwinament twettaqx attivitajiet 
sostanzjali, apparti mill-ġestjoni pura 
interna u/jew attivitajiet amministrattivi. 
Dawn l-elementi jistgħu jinkludu jekk:

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 
fih tkun stabbilita sabiex jiddeterminaw 
jekk ġenwinament twettaqx attivitajiet. 
Dawn l-elementi jistgħu jinkludu jekk:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-linja QĠE, peress li l-Avukat Ġenerali (opinjoni tat-3 ta' Mejju 2012) 
ikkonferma li l-kundizzjonijiet għall-istazzjonar ikunu sodisfatti wkoll meta l-kumpannija li 
tistazzjona ħaddiem  b'dan il-mod ma twettaqx attivitajiet sostanzjali fl-Istat Membru li fih 
tkun stabbilita.

Emenda 204
Olga Sehnalová

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-fini tal-implimentazzjoni, l- Għall-fini tal-implimentazzjoni, l-
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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 
fih tkun stabbilita sabiex jiddeterminaw 
jekk ġenwinament twettaqx attivitajiet 
sostanzjali, apparti mill-ġestjoni pura 
interna u/jew attivitajiet amministrattivi. 
Dawn l-elementi jistgħu jinkludu jekk:

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 
fih tkun stabbilita sabiex jiddeterminaw 
jekk ġenwinament twettaqx attivitajiet 
sostanzjali, apparti mill-ġestjoni pura 
interna u/jew attivitajiet amministrattivi. 
Dawn l-elementi jistgħu jinkludu jekk inter 
alia:

Or. cs

Ġustifikazzjoni

Il-valutazzjoni ta' jekk impriża ġenwinament twettaqx attivitajiet sostanzjali fl-Istat li fih ġiet 
stabbilita għandha ssir fuq il-bażi ta' evalwazzjoni ġenerali li tqis il-fatturi relevanti kollha. 
Għalhekk il-lista msemmija ma għandhiex titqies bħala eżawrjenti.

Emenda 205
Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-post fejn l-impriża għandha l-uffiċċju 
reġistrat u l-amministrazzjoni tagħha,
tokkupa l-ispazju ta’ uffiċċju, tħallas it-
taxxi, għandha l-liċenzja professjonali jew 
hija reġistrata mal-kamra tal-kummerċ jew 
entitajiet professjonali,

(a) il-pajjiż tal-istabbiliment hu l-post fejn 
twettaq attività ta' kummerċ sostanzjali u 
kwantifikabbli u għandha l-uffiċċju 
reġistrat u l-amministrazzjoni tagħha  u 
tħallas it-taxxi u għandha l-liċenzja 
professjonali jew hija reġistrata mal-
kmamar tal-kummerċ jew entitajiet 
professjonali,

Or. en

Emenda 206
Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-post fejn l-impriża għandha l-
uffiċċju reġistrat u l-amministrazzjoni 
tagħha, tokkupa l-ispazju ta’ uffiċċju, 
tħallas it-taxxi, għandha l-liċenzja 
professjonali jew hija reġistrata mal-kamra 
tal-kummerċ jew entitajiet professjonali,

(a) il-post ta' stabbiliment huwa l-post fejn 
impriża tissodisfa l-kriterji kumulattivi li 
ġejjin: twettaq l-attivata tan-negozju 
sostanzjali tagħha hemmhekk, l-
amministrazzjoni tagħha tinsab 
hemmhekk, tħallas it-taxxi u l-
kontribuzzjonijiet soċjali tagħha 
hemmhekk, għandha l-liċenzja 
professjonali hemmhekk jew hija reġistrata 
mal-kamra tal-kummerċ jew entitajiet 
professjonali hemmhekk;

Or. de

Emenda 207
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis, 
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-post fejn l-impriża għandha l-uffiċċju 
reġistrat u l-amministrazzjoni tagħha, 
tokkupa l-ispazju ta’ uffiċċju, tħallas it-
taxxi, għandha l-liċenzja professjonali jew 
hija reġistrata mal-kamra tal-kummerċ jew 
entitajiet professjonali,

(a) il-post fejn l-impriża għandha l-uffiċċju 
reġistrat u l-amministrazzjoni tagħha, 
tokkupa l-ispazju ta’ uffiċċju, tħallas it-
taxxi jew skont il-liġi nazzjonali għandha 
l-liċenzja professjonali jew hija reġistrata 
mal-kamra tal-kummerċ jew entitajiet 
professjonali,

Or. en

Emenda 208
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt ba (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b a) il-post li minnu l-ħaddiema ġew 
stazzjonati,

Or. en

Emenda 209
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-liġi applikabbli għall-kuntratti 
konklużi mill-impriża mal-ħaddiema 
tagħha, min naħa, u mal-klijenti tagħha, 
min-naħa l-oħra,

(c) il-liġi applikabbli għall-kuntratti 
konklużi mill-impriża mal-klijenti tagħha,

Or. de

Emenda 210
Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-liġi applikabbli għall-kuntratti 
konklużi mill-impriża mal-ħaddiema
tagħha, min naħa, u mal-klijenti tagħha, 
min-naħa l-oħra,

(c) il-liġi applikabbli għall-kuntratti 
konklużi mill-impriża mal-klijenti tagħha, 
u prova li l-liġi ta' stabbiliment hija 
applikabbli għall-kuntratti konklużi mal-
ħaddiema tagħha;

Or. en

Emenda 211
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh
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Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c a) il-liġi tal-pajjiż ta' stabbiliment 
applikabbli għall-kuntratti konklużi mill-
impriża mal-klijenti tagħha,

Or. de

Emenda 212
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Andreas 
Schwab

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 
sostanzjali ta’ negozju tagħha u fejn 
timpjega persunal amministrattiv,

Or. en

Emenda 213
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Andreas 
Schwab

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
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Ġustifikazzjoni

Dan l-element ma jieħux in kunsiderazzjoni SMEs li għadhom kif ġew stabbiliti u l-iżvilupp 
tagħhom u għalhekk huwa kontra l-prinċipji tas-Suq Intern.

Emenda 214
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e a) Il-lista ta' kriterji mhijiex eżawrenti. 
L-Istati Membri għandhom id-dritt li 
jistipulaw elementi vinkolanti oħra li ma 
ssemmewx fil-lista.

Or. en

Emenda 215
Olga Sehnalová

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. cs

Emenda 216
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Marek 
Siwiec, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2
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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.

L-evalwazzjoni ta’ dawn l-elementi 
għandha tiġi adattata għal kull każ 
speċifiku u għandha tqis in-natura tal-
attivitajiet u/jew il-perjodu ta' żmien li fih 
dawn l-attivitajiet twettqu min-naħa tal-
impriża fl-Istat Membru fejn hija stabbilita.

Or. en

Emenda 217
Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom jieħdu 
azzjoni xierqa biex jipprevjeni l-abbuż 
u/jew l-evażjoni ta' din id-Direttiva minn 
impriżi li jfittxu intenzjonalment li jiċħdu 
lil ħaddiema stazzjonati mid-drittijiet 
tagħhom; b'mod partikolari, għandhom 
jieħdu passi biex jipprevjenu 
stazzjonamenti suċċessivi għall-istess post, 
li jservi biex jiġu evitati d-dispożizzjonijiet 
ta' din id-Direttiva u tad-Direttiva 
96/71/KE.

Or. de

Emenda 218
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2 a. Fi żmien tliet snin wara d-data 
msemmija fl-Artikolu 20, in-neċessità u l-
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adegwatezza tal-elementi elenkati fil-
paragrafi 1 u 2 ta' dan l-artikolu 
għandhom jiġu riveduti fid-dawl tad-
definizzjoni possibbli ta' elementi ġodda li
għandhom jitqiesu sabiex jiġi stabbilit 
jekk l-impriża hijiex ġenwina u jekk il-
ħaddiem stazzjonat iwettaqx 
temporanjament ix-xogħol tiegħu, bil-
ħsieb li tiġi proposta, fejn ikun xieraq, 
kwalunkwe emenda jew modifiki 
meħtieġa.

Or. en

Emenda 219
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2 a. Fi kwalunkwe każ, il-pussess ta' 
ċertifikat dwar is-sigurtà soċjali bħall-
formola A1 huwa indikazzjoni li l-impriża 
qiegħda ġenwinament twettaq l-attivitajiet 
tagħha.

Or. en

Emenda 220
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2 b. L-elementi li jiddeterminaw jekk 
impriża hijiex ġenwinament twettaq 
attivitajiet fl-Istat Membru li fih ġiet 
stabbilita u evalwazzjoni ta' jekk ħaddiem 
stazzjonat temporanjament huwiex 
iwettaq is-servizzi ta' xogħol tiegħu jew 
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tagħha fi Stat Membru differenti minn 
dak li fih hu jew hi normalment jaħdem 
jew taħdem, għandhom ikunu interpretati 
b'mod ibbilanċjat, skont ir-regoli li 
jikkonċernaw il-libertà li tipprovdi 
servizzi, inklużi fit-Titolu IV, Kapitolu III 
tat-Trattat dwar Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea.

Or. en

Emenda 221
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2 c. 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. In-nuqqas ta' laqgħa ta' 
wieħed jew aktar mill-kriterji mhux 
bilfors jipprekludi s-sitwazzjoni tal-
istazzjonament, iżda għandu jgħin fl-
evalwazzjoni tal-istazzjonament ġenwin.
Il-kriterji fil-paragrafi 1 u 2 huma 
maħsuba biex tassisti awtorità kompetenti 
f'każijiet fejn l-awtorità kompetenti 
jkollha raġuni biex temmen li l-ħaddiem 
ma jikkwalifikax bħala ħaddiem 
stazzjonat skont id-Direttiva 96/71/KE. 
F'tali każijiet l-awtorità kompetenti tista' 
tapplika l-kriterji u l-elementi fattwali fil-
paragrafi 1 u 2 li hija tqis huma relevanti 
għaċ-ċirkostanzi li qed jiġu kkunsidrati. 
Ma hemm l-ebda ħtieġa għal evdienza fir-
rigward ta' kull kriterju jew li kull kriterju 
għandu jiġi sodisfatt f'kull każ ta' 
stazzjonament.
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Or. en

Emenda 222
Sergio Gaetano Cofferati

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 ikunu implimentati aħjar l-
Artikoli 3 u 5 tad-Direttiva 96/71/KE u 
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.

Or. en

Emenda 223
Sergio Gaetano Cofferati

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn l-elementi jistgħu jinkludu jekk: L-Istat Membru ospitanti f'kooperazzjoni 
mill-qrib mal-Istat Membru tal-
istabbiliment għandu għall-inqas 
jivverifika l-konformità mal-
kundizzjonjiet li ġejjin:

Or. en

Emenda 224
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski
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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 jinkludu:

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jivvalutaw l-istess elementi sabiex jiġi stabbilit jekk ħaddiem 
stazzjonat b'mod temporanju jwettaqx attivitajiet fi Stat Membru ieħor milli dak li fih hu/hi 
huwa/hija stabbilit/stabbilita.

Emenda 225
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ix-xogħol jitwettaq għal perjodu limitat 
ta’ żmien fi Stat Membru ieħor;

(a) ix-xogħol jitwettaq għal perjodu limitat 
ta’ żmien fi Stat Membru ieħor; b'mod 
partikolari, għandu jittieħed kont tal-
proporzjon bejn iż-żmien li jkun qatta' l-
ħaddiem fl-Istat Membru li fih hu jew hi 
ġie stazzjonat u ż-żmien li jkun qatta' fil-
post abitwali ta' xogħol tiegħu jew tagħha.

Or. de

Emenda 226
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-ħaddiem stazzjonat imurx lura jew 
hux mistenni li jerġa' jibda jaħdem fl-Istat 
Membru mnejn ikun ġie stazzjonat wara 

(c) il-ħaddiem stazzjonat imurx lura jew 
hux mistenni li jerġa' jibda jaħdem fl-Istat 
Membru mnejn ikun ġie stazzjonat wara 
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tmiem ix-xogħol jew il-provvista ta’ 
servizzi li minħabba fihom huwa kien 
stazzjonat;

tmiem ix-xogħol jew wara l-provvista ta’ 
servizzi li minħabba fihom huwa kien 
stazzjonat;

Or. en

Emenda 227
Anna Hedh

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-ħaddiem stazzjonat imurx lura jew 
hux mistenni li jerġa' jibda jaħdem fl-Istat 
Membru mnejn ikun ġie stazzjonat wara 
tmiem ix-xogħol jew il-provvista ta’ 
servizzi li minħabba fihom huwa kien 
stazzjonat;

(c) il-ħaddiem stazzjonat imurx lura jew 
hux mistenni li jerġa' jibda jaħdem fil-post 
abitwali ta' impjieg tiegħu 'l barra mill-
Istat Membru ta' stazzjonament wara 
tmiem ix-xogħol jew il-provvista ta’ 
servizzi li minħabba fihom huwa kien 
stazzjonat;

Or. en

Emenda 228
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-iskariġġ, l-ikel u l-alloġġ/l-
akkomodazzjoni humiex pprovduti jew 
hemmx rimborż għalihom minn min 
iħaddem u jistazzjona l-ħaddiem, u jekk 
ikun il-każ, kif dan iseħħ; kif ukoll

(d) l-iskariġġ, l-ikel u l-alloġġ/l-
akkomodazzjoni, l-iżgurar ta' livell deċenti 
ta' għajxien għat-tul tal-istazzjonament,
humiex pprovduti jew rimborżati bis-sħiħ
minn min iħaddem u jistazzjona l-ħaddiem, 
u jekk ikun il-każ, kif dan iseħħ; kif ukoll

Or. en
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Emenda 229
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-iskariġġ, l-ikel u l-alloġġ/l-
akkomodazzjoni humiex pprovduti jew 
hemmx rimborż għalihom minn min 
iħaddem u jistazzjona l-ħaddiem, u jekk 
ikun il-każ, kif dan iseħħ; kif ukoll;

(d) l-iskariġġ, l-ikel u l-alloġġ/l-
akkomodazzjoni humiex pprovduti jew 
hemmx rimborż għalihom minn min 
iħaddem u jistazzjona l-ħaddiem;

Or. en

Emenda 230
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) xi perjodi preċedenti li fihom kien 
imtela l-post mill-istess ħaddiem jew minn 
ħaddiem ieħor (stazzjonat).

(e) il-ħaddiem stazzjonat ma jkunx 
qiegħed jissostitwixxi ħaddiem ieħor 
stazzjonat, barra fil-każ ta' mard jew 
riżenja;

Or. en

Emenda 231
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e a) il-ħaddiem stazzjonat ma kunx 
qiegħed jissostitwixxi ħaddiem li qiegħed 
jisstrajkkja.

Or. en
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Emenda 232
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

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

Kopert mill-emenda għall-Artikolu 3 paragrafu 2c (ġdid).

Emenda 233
Anna Hedh

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-prevenzjoni tal-abbużi u l-evażjoni
1. L-Istati Membri għandhom jieħdu 
miżuri xierqa bil-ħsieb li jipprevjenu l-użu 
ħażin u/jew evażjoni minn impriżi għall-
iskop li jċaħdu lill-ħaddiema stazzjonati 
mid-drittijiet tagħhom jew li jżammu lura 
dawk id-drittijiet, b'mod partikolari, bil-
ħsieb li jostakolaw l-assenjazzjonijiet 
suċċessivi għall-istess kariga biex jevitaw 
id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva u d-
Direttiva 96/71/KE.
Ħaddiema allokati ma għandhomx 
jissostitwixxu ħaddiema li jeżerċitaw id-
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dritt fundamentali tagħhom għal azzjoni 
kollettiva.

Or. en

Emenda 234
Olga Sehnalová

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri xierqa biex jiżguraw li l-
informazzjoni dwar il-patti u l-
kondizzjonijiet ta' impjieg imsemmija fl-
Artikolu 3 tad-Direttiva 96/71/KE li jridu 
jiġu applikati u rrispettati minn min 
jipprovdi s-servizz tkun disponibbli għal 
kulħadd b'mod ċar u li jiftiehem u 
aċċessibbli faċilment, anki mill-bogħod u
b’mezzi elettroniċi, f'formati u skont 
standards tal-web li jiżguraw aċċess għal 
persuni b’diżabbiltajiet u li jiżguraw li l-
uffiċċji ta' kollegament jew il-korpi 
nazzjonali l-oħrajn imsemmija fl-
Artikolu 4 tad-Direttiva 96/71/KE jkunu 
f'qagħda li jwettqu ħidmiethom b'mod 
effettiv.

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri xierqa biex jiżguraw li l-
informazzjoni dwar il-patti u l-
kondizzjonijiet ta' impjieg imsemmija fl-
Artikolu 3 tad-Direttiva 96/71/KE li jridu 
jiġu applikati u rrispettati minn min 
jipprovdi s-servizz tkun disponibbli għal 
kulħadd mingħajr ħlas b'mod ċar, 
komprensibbli, u li jiftiehem u aċċessibbli 
faċilment, anki mill-bogħod u b’mezzi 
elettroniċi, f'formati u skont standards tal-
web li jiżguraw aċċess għal persuni 
b’diżabbiltajiet u li jiżguraw li l-uffiċċji ta' 
kollegament jew il-korpi nazzjonali l-
oħrajn imsemmija fl-Artikolu 4 tad-
Direttiva 96/71/KE jkunu f'qagħda li 
jwettqu ħidmiethom b'mod effettiv.

Or. cs

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni kollha dwar it-termini u l-kundizzjonijiet ta' impjieg iridu jkunu 
komprensibbli mill-impjegati u jsiru disponibbli mingħajr ħlas.

Emenda 235
Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt c
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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’ 
xogħol ewlenin applikabbli u fuq talba 
f’format aċċessibbli għal persuni 
b’diżabbiltà;

(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;

Or. de

Emenda 236
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

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’ 
xogħol ewlenin applikabbli u fuq talba 
f’format aċċessibbli għal persuni 
b’diżabbiltà;

(c) jagħmlu l-informazzjoni disponibbli 
għall-ħaddiema u għal dawk li jipprovdu s-
servizz fil-lingwa(i) nazzjonali tal-Istat 
Membru li minnu sar l-istazzjonar, il-
lingwa tal-Istat Membru ta' oriġini tal-
ħaddiem u tal-fornitur tas-servizz u bl-
Ingliż, u mhux biss fil-lingwa(i) nazzjonali 
tal-pajjiż li fih is-servizzi jiġu pprovduti, 
jekk huwa possibbli, fi ktejjeb fil-qosor li 
jindika l-kondizzjonijiet ta’ xogħol ewlenin 
applikabbli u fuq talba f’format aċċessibbli 
għal persuni b’diżabbiltà;

Or. de

Emenda 237
Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c a) jagħmlu l-informazzjoni disponibbli 
għall-ħaddiema u l-fornituri tas-servizzi 
f'forma ta' fuljett fil-qosor li jindika t-
termini u l-kundizzjonijiet ewlenin ta' 
impjieg li jridu jiġu applikati, il-proċeduri 
għas-sottomissjoni tal-ilmenti u l-
proċeduriu u l-penali ġudizzjarji 
applikabbli fil-każ ta' nuqqas ta' 
konformità; din l-informazzjoni għandha 
tingħata fuq talba u f'formati aċċessibbli 
għall-persuni b'diżabbiltà;

Or. de

Emenda 238
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) jindikaw, jekk ikun possibbli, persuna 
ta' kuntatt fl-uffiċċju ta' kollegament 
inkarigat li jittratta t-talbiet għall-
informazzjoni;

(e) jindikaw rappreżentant kif definit fl-
Artikolu 9(d)

Or. en

Emenda 239
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Róża 
Gräfin von Thun und Hohenstein, Konstantinos Poupakis

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 
eżawrenti.
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Or. en

Emenda 240
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn, skont il-liġi, it-tradizzjonijiet u l-
prassi nazzjonali, il-patti u l-kondizzjonijiet 
ta’ impjieg imsemmija fl-Artikolu 3 tad-
Direttiva 96/71/KE huma stabbiliti fi 
ftehimiet kollettivi skont il-paragrafi 1 u 8 
tal-Artikolu 3 ta' dik id-Direttiva, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-imsieħba
soċjali għandhom jidentifikawhom u 
jagħmlu l-informazzjoni rilevanti, b’mod 
partikolari li tirrigwarda r-rati ta’ pagi 
minimi differenti u l-elementi kostitwenti 
tagħhom, il-metodu użat għall-kalkolu tal-
ħlas dovut u l-kriterji ta’ kwalifika għall-
klassifikazzjoni fil-kategoriji ta’ paga 
differenti, , disponibbli b’mod aċċessibbli u 
trasparenti għal dawk li jipprovdu s-servizz 
minn Stati Membri oħra u għall-ħaddiema 
stazzjonati.

4. Fejn, skont il-liġi, it-tradizzjonijiet u l-
prassi nazzjonali, il-patti u l-kondizzjonijiet 
ta’ impjieg imsemmija fl-Artikolu 3 tad-
Direttiva 96/71/KE huma stabbiliti fi 
ftehimiet kollettivi skont il-paragrafi 1 u 8 
tal-Artikolu 3 ta' dik id-Direttiva, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li s-sħab
soċjali jidentifikawhom u jagħmlu l-
informazzjoni rilevanti, b’mod partikolari 
li tirrigwarda r-rati ta’ pagi minimi 
differenti u l-elementi kostitwenti tagħhom, 
il-metodu użat għall-kalkolu tal-ħlas dovut 
u l-kriterji ta’ kwalifika għall-
klassifikazzjoni fil-kategoriji ta’ paga 
differenti, disponibbli għall-awtoritajiet
nazzjonali kompetenti, li għandhom 
jagħmluhom disponibbli b’mod 
aċċessibbli u trasparenti għal dawk li 
jipprovdu s-servizz minn Stati Membri 
oħra u għall-ħaddiema stazzjonati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda bil-għan li jiffaċilitaw l-aċċess għall-kontenuti tal-ftehimiet kollettivi għall-fornituri 
tas-servizzi u għall-ħaddiema stazzjonati minn Stati Membri oħra.

Emenda 241
Anna Hedh

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn, skont il-liġi, it-tradizzjonijiet u l-
prassi nazzjonali, il-patti u l-kondizzjonijiet 
ta’ impjieg imsemmija fl-Artikolu 3 tad-
Direttiva 96/71/KE huma stabbiliti fi 
ftehimiet kollettivi skont il-paragrafi 1 u 8 
tal-Artikolu 3 ta' dik id-Direttiva, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-imsieħba
soċjali għandhom jidentifikawhom u 
jagħmlu l-informazzjoni rilevanti, b’mod 
partikolari li tirrigwarda r-rati ta’ pagi 
minimi differenti u l-elementi kostitwenti 
tagħhom, il-metodu użat għall-kalkolu tal-
ħlas dovut u l-kriterji ta’ kwalifika għall-
klassifikazzjoni fil-kategoriji ta’ paga 
differenti, disponibbli b’mod aċċessibbli u 
trasparenti għal dawk li jipprovdu s-servizz 
minn Stati Membri oħra u għall-ħaddiema 
stazzjonati.

4. Fejn, skont il-liġi, it-tradizzjonijiet u l-
prassi nazzjonali, u b'rispett sħiħ għall-
awtonomija tas-sħab soċjali, il-patti u l-
kondizzjonijiet ta’ impjieg imsemmija fl-
Artikolu 3 tad-Direttiva 96/71/KE huma 
stabbiliti fi ftehimiet kollettivi skont il-
paragrafi 1 u 8 tal-Artikolu 3 ta' dik id-
Direttiva, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-imsieħba soċjali għandhom 
jidentifikawhom u jagħmlu disponibbli l-
informazzjoni rilevanti, b’mod partikolari 
li tirrigwarda r-rati ta’ pagi minimi 
differenti u l-elementi kostitwenti tagħhom, 
il-metodu użat għall-kalkolu tal-ħlas dovut 
u l-kriterji ta’ kwalifika. It-termini u l-
kundizzjonijiet ta' impjieg għandhom 
ikunu disponibbli b’mod aċċessibbli u 
trasparenti għal dawk li jipprovdu s-servizz 
minn Stati Membri oħra u għall-ħaddiema 
stazzjonati

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kliem tal-Artikolu għandu jesprimi rispett sħiħ għall-awtonomija tal-partijiet u r-rwol tas-
sħab soċjali fil-mudelli differenti tas-suq tax-xogħol fir-rigward tal-Gvern/awtoritajiet. Il-
livell ta' dettall fir-rigward ta' termini ta' ħlas, peress li l-metodi għall-kalkolu tal-pagi tvarja 
ħafna bejn l-Istati Membri u regolamentazzjoni ddettaljata jista' jkollha l-effett li partijiet 
mir-remunerazzjoni tal-ħaddiema ikunu esklużi.

Emenda 242
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn, skont il-liġi, it-tradizzjonijiet u l-
prassi nazzjonali, il-patti u l-kondizzjonijiet 
ta’ impjieg imsemmija fl-Artikolu 3 tad-

4. Fejn, skont il-liġi, it-tradizzjonijiet u l-
prassi nazzjonali, il-patti u l-kondizzjonijiet 
ta’ impjieg imsemmija fl-Artikolu 3 tad-
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Direttiva 96/71/KE huma stabbiliti fi 
ftehimiet kollettivi skont il-paragrafi 1 u 8 
tal-Artikolu 3 ta' dik id-Direttiva, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-imsieħba 
soċjali għandhom jidentifikawhom u 
jagħmlu l-informazzjoni rilevanti, b’mod 
partikolari li tirrigwarda r-rati ta’ pagi 
minimi differenti u l-elementi kostitwenti 
tagħhom, il-metodu użat għall-kalkolu tal-
ħlas dovut u l-kriterji ta’ kwalifika għall-
klassifikazzjoni fil-kategoriji ta’ paga 
differenti, , disponibbli b’mod aċċessibbli u 
trasparenti għal dawk li jipprovdu s-servizz 
minn Stati Membri oħra u għall-ħaddiema 
stazzjonati.

Direttiva 96/71/KE huma stabbiliti fi 
ftehimiet kollettivi skont il-paragrafi 1 u 8 
tal-Artikolu 3 ta' dik id-Direttiva, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-imsieħba 
soċjali għandhom jidentifikawhom u 
jagħmlu l-informazzjoni rilevanti, b’mod 
partikolari li tirrigwarda r-rati ta’ pagi 
minimi differenti u l-elementi kostitwenti 
tagħhom, il-metodu użat għall-kalkolu tal-
ħlas dovut u l-kriterji ta’ kwalifika għall-
klassifikazzjoni fil-kategoriji ta’ paga 
differenti, , disponibbli b’mod aċċessibbli u 
trasparenti għall-Istati Membri li mbagħad 
jagħmluha disponibbli għal dawk li 
jipprovdu s-servizz minn Stati Membri 
oħra u għall-ħaddiema stazzjonati.

Or. en

Emenda 243
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
ftehimiet kollettivi msemmija fl-Artikolu 3 
paragrafi 1 u 8 tad-Direttiva 96/71 huma 
soġġetti għal reġistrazzjoni fir-reġistri u l-
pubblikazzjoni uffiċjali . Il-termini u l-
kundizzjonijiet ta' impjieg imsemmija fl-
Artikolu 3 tad-Direttiva 96/71 stipulati 
f'dawk il-ftehimiet kollettivi għandhom 
jiġu applikati fuq impriżi li jistazzjonaw 
ħaddiema biss mill-mument tar-
reġistrazzjoni u l-pubblikazzjoni uffiċjali.

Or. en

Emenda 244
Sergio Gaetano Cofferati
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Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4 a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li, jekk tnejn jew aktar fornituri ta' 
servizzi barranin jistazzjonaw ħaddiem 
f'post tax-xogħol partikolari b'aktar minn 
25 impjegat, għandu jinħoloq korp 
temporanju għal informazzjoni u 
konsultazzjoni. Dak il-korp, magħmul 
minn rappreżentanti mill-korpi ta' 
tmexxija tal-kuntrattur prinċipali u tal-
fornituri tas-servizz u mill-
organizzazzjonijiet tal-ħaddiema, se 
jiżgura l-infurzar tad-drittijiet tal-
ħaddiema stazzjonati għal informazzjoni 
u konsultazzjoni.

Or. en

Emenda 245
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Proposta għal direttiva
Artikolu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6a
"Ċentri temporanji ta' informazzjoni u 

konsultazzjoni għal impjiegi 
transkonfinali"

1. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu ċentru temporanju ta' 
informazzjoni u konsultazzjoni għal 
impjiegi transkonfinali fil-post li minnu l-
ħaddiema jkunu ġew stazzjonati meta 
mill-anqas żewġ fornituri ta' servizzi 
barranin jistazzjonaw ħaddiema għal post 
tax-xogħol.
2. L-amministrazzjoni ċentrali jew lokali 
tal-kuntrattur ewlieni għandha tkun 
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responsabbli biex tinforma r-
rappreżentanti lokali/stabbiliti tal-
ħaddiema mingħajr dewmien u biex 
jinbdew negozjati dwar l-istabbiliment ta' 
ċentru temporanju ta' informazzjoni u 
konsultazzjoni għal impjiegi 
transkonfinali. L-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu regoli ta' 
proċedura għal dan iċ-ċentru li jkunu 
konformi mar-regolamenti nazzjonali. 
3. Iċ-ċentru temporanju ta' informazzjoni 
u konsultazzjoni għal impjiegi 
transkonfinali għandu jiġi stabbilit għat-
tul kollu tal-impjieg/kuntratt u għandu 
jibda jopera meta mill-anqas żewġ 
fornituri ta' servizzi barranin ikunu 
stazzjonaw ħaddiema f'post tax-xogħol. 
4. Iċ-ċentru ta' informazzjoni u 
konsultazzjoni għal impjiegi 
transkonfinali għandu jikkonsisti minn 
rappreżentanti tas-servizz amministrattiv 
tal-kuntrattur ewlieni u rappreżentanti 
tal-ħaddiema impjegati fil-post tax-xogħol 
ikkonċernat.
5. Iċ-ċentru temporanju ta' informazzjoni 
u konsultazzjoni għal impjiegi 
transkonfinali għandu jsaħħaħ id-
drittijiet tal-ħaddiema għal informazzjoni 
u konsultazzjoni fuq il-post tax-xogħol 
tagħhom.
6. Id-definizzjonijiet ta' "informazzjoni"u 
"konsultazzjoni" huma stabbiliti fl-
Artikolu 2(1)(f) u (g) tad-Direttiva 
2009/38/KE tas-6 ta' Mejju 2009.

Or. de

Emenda 246
Phil Bennion

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2



PE498.075v01-00 72/118 AM\916992MT.doc

MT

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 
jirrispondu fil-pront u b'mod effettiv għal 
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.u 
t-teħid ta' azzjonijiet konformi mal-liġijiet 
u l-prassi nazzjonali.

Or. en

Emenda 247
Phil Bennion, Philippe De Backer

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għall-fini ta’ tweġib għal xi talba għal 
għajnuna mill-awtoritajiet kompetenti fi 
Stat Membru ieħor, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-fornituri tas-
servizzi stabbiliti fit-territorju tagħhom 
jipprovdu lill-awtoritajiet kompetenti 
tagħhom l-informazzjoni kollha meħtieġa 
għas-superviżjoni tal-attivitajiet tagħhom 
skont il-liġijiet nazzjonali tagħhom.

3. Għall-fini ta’ tweġib għal xi talba għal 
għajnuna mill-awtoritajiet kompetenti fi 
Stat Membru ieħor, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-fornituri tas-
servizzi stabbiliti fit-territorju tagħhom 
jipprovdu lill-awtoritajiet kompetenti 
tagħhom l-informazzjoni kollha meħtieġa 
għas-superviżjoni tal-attivitajiet tagħhom 
skont il-liġijiet nazzjonali tagħhom. Fejn 
fornituri tas-servizz jonqsu milli jipprovdu 
din l-informazzjoni, l-azzjoni xierqa 
għandha tinbeda mill-awtoritajiet 
kompetenti fi ħdan l-istat ospitanti, u fejn 
ikun xieraq b'kooperazzjoni mal-
awtoritajiet kompetenti tal-Istat ta' 
stabbiliment.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet kompetenti fi ħdan stati ospitanti għandhom jinfurzaw l-UE u l-liġijiet 
nazzjonali ta' impjieg b'mod effettiv Fejn każ ta' ksur ikun ġie identifikat, u għal xi raġuni 
azzjoni legali m'hijiex possibbli fl-istat ospitanti, iż-żewġ stati għandhom jikkooperaw biex 
jiżguraw li l-fornitur tas-servizzi jinżamm responsabbli, jipprovdi r-remunerazzjoni xierqa 
lill-ħaddiema stazzjonati u jaffronta s-sanzjonijiet kriminali relevanti.

Emenda 248
Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Kwalunkwe rifjut fit-tul għall-tressiq 
tad-data mitluba għandu jagħti dritt lill-
Istat Membru rikjedenti li jfassal lista 
aċċessibbli għall-pubbliku tal-awtoritajiet 
li rrifjutaw li jikkooperaw u li jgħarraf 
lill-Kummissjoni b'dan. Il-Kummissjoni 
għandha żżomm lista aċċessibbli għall-
pubbliku ta' dawk l-awtoritajiet 
irrappurtati lilha li ma kinux lesti li 
jikkooperaw.

Or. de

Emenda 249
Cristian Silviu Buşoi

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 

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 tletin jum minn meta tasal 
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tasal it-talba. it-talba.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'ċerti sitwazzjonijiet fejn jeħtieġu kontrolli sabiex titressaq l-informazzjoni mitluba, perjodu 
ta' ġimgħatejn jidher li hu qasir wisq. Skadenzi aktar realistiċi għandhom jiġu stipulati biex l-
Istati Membri jkunu jistgħu jikkonformaw magħhom.

Emenda 250
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 ġimgħatejn minn meta tasal 
it-talba.jew fiż-żmien xhar jekk it-tweġiba 
teħtieġ ispezzjoni fuq il-post.

Or. en

Emenda 251
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

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 tlitt ijiem ta' 
xogħol.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex ċar f'liema sitwazzjonijiet dan il-mekkaniżmu ta' urġenza se japplika u 24 siegħa 
jidher qasir ħafna. Tlitt ijiem ta' xogħol ikun limitu ta' żmien aktar raġonevoli.

Emenda 252
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

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

Emenda 253
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 kumparabbli, mill-
awtoritajiet kompetenti ekwivalenti tal-
Istati Membri l-oħrajn.

Or. en
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Emenda 254
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-Rwol tal-Istat Membru tal-istabbiliment Ir-Rwol tal-Istat Membru ospitanti u tal-
Istat Membru tal-istabbiliment

Or. en

Emenda 255
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-Rwol tal-Istat Membru tal-istabbiliment Kooperazzjoni bejn l-Istat Membru tal-
istabbiliment u l-Istat Membru ospitanti

Or. en

Emenda 256
Anna Hedh

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istat Membru tal-istabbiliment tal-
fornitur tas-servizzi għandu jkompli 
jikkontrolla, jimmonitorizza u jieħu l-
miżuri meħtieġa ta' sorveljanza jew 
infurzar, skont il-liġi, il-prassi u l-proċeduri 
amministrattivi nazzjonali, fir-rigward tal-
ħaddiema stazzjonati fi Stat Membru ieħor.

1. L-Istat Membru tal-istabbiliment tal-
fornitur tas-servizzi għandu jkompli 
jikkontrolla, jimmonitorizza u jieħu l-
miżuri meħtieġa ta' sorveljanza jew 
infurzar, skont il-liġi, il-prassi u l-proċeduri 
amministrattivi nazzjonali, fir-rigward tal-
ħaddiema stazzjonati fi Stat Membru ieħor. 
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Fejn isir l-istazzjonament, din ir-
responsabilità ma għandhiex tnaqqas 
b'ebda mod il-possibbiltajiet għall-Istat 
Membru li jikkontrolla, jimmonitorja u 
jieħu l-miżuri neċessarji ta' superviżjoni 
jew ta' infurzar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-awtoritajiet fil-pajjiż tax-xogħol ikollhom ir-responsabbiltà ġenerali 
għall-kontroll tal-abbuż meta l-ħaddiema jiġu stazzjonati temporanjament minn pajjiż ieħor u 
li l-awtorità fil-pajjiż ta' oriġini jikkoopera mal-awtoritajiet fil-pajjiż tax-xogħol. L-emenda 
għandha l-għan li tiċċara li dawn il-kontrolli jistgħu jitwettqu fuq inizjattiva tal-awtoritajiet 
tal-pajjiż ospitanti.

Emenda 257
Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 a. F'konformità mal-Artikolu 5 tad-
Direttiva 96/71/KE l-Istat Membru li 
jospita għandu jkompli jikkontrolla, 
jimmonitorja u jieħu l-miżuri ta' 
superviżjoni jew ta' infurzar kollha 
meħtieġa bi qbil mal-liġi nazzjonali tiegħu 
u/jew il-prassi u l-proċeduri 
amministrattivi, fir-rigward ta' ħaddiema 
stazzjonati fit-territorju tiegħu.

Or. en

Emenda 258
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 4a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4 a. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
r-riżorsi neċessarji sabiex il-verifiki u l-
kontrolli jkunu effettivi, u biex jintlaqgħu 
t-talbiet għal informazzjoni fil-kuntest ta' 
din id-Direttiva jew mill-Istat Membru 
ospitanti jew mill-Istat Membru ta' 
stabbiliment.

Or. en

Emenda 259
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4 a. Matul il-perjodu ta' stazzjonament ta' 
ħaddiem fi Stat Membru ieħor, l-
ispezzjoni tal-kundizzjonijiet tax-xogħol li 
għandhom jiġu rispettati skont id-
Direttiva 96/71/KE hija fir-responsabbiltà 
tal-awtoritajiet tal-Istat Membru ospitanti. 
Huma jistgħu jwettqu verifiki u kontrolli 
ta’ fatti fuq l-inizjattiva proprja tagħhom 
u mhumiex marbuta bl-ebda riżultat ta' 
verifiki jew kontrolli mwettqa mill-
awtoritajiet tal-Istat Membru ta' 
stabbiliment.

Or. en

Emenda 260
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec, Konstantinos Poupakis

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 4a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4 a. Matul il-perjodu ta' stazzjonament ta' 
ħaddiem fi Stat Membru ieħor, l-
ispezzjoni tal-kundizzjonijiet tax-xogħol li 
għandhom jiġu rispettati skont id-
Direttiva 96/71/KE hija fir-responsabbiltà 
tal-awtoritajiet tal-Istat Membru ospitanti 
f'kooperazzjoni mal-Istat Membru ta' 
stazzjonament..

Or. en

Emenda 261
Morten Løkkegaard

Proposta għal direttiva
Artikolu 9a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9a
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
fornitur ta' servizzi stabbilit fi Stat 
Membru ieħor jew il-kuntrattur għandu l-
obbligu permezz ta' sistema ta' notifika li 
jagħmel dikjarazzjoni sempliċi lill-
awtoritajiet nazzjonali responsabbli 
kompetenti li għandha timtela b'mod faċli 
mill-impriżi minn distanza u kemm jista' 
jkun b'mezzi elettroniċi u qabel ma jibda' 
jingħata s-servizz, sabiex l-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti jkunu jistgħu 
jwettqu spezzjonijiet u kontrolli effettivi u 
adegwati.

Or. en

Emenda 262
Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jimponu biss ir-
rekwiżiti amministrattivi u l-miżuri ta’ 
kontroll li ġejjin:

1. Sabiex tittejjeb il-konformità mal-
Artikoli 3 u 5 tad-Direttiva 96/71/KE, l-
Istat Membru li fih iseħħ l-istazzjonar 
jista' 'b'mod partikolari jimponi r-
rekwiżiti amministrattivi u l-miżuri ta’ 
kontroll li ġejjin, li ma għandhomx 
madankollu jkunu limitati għal dawk 
mniżżla f'din il-lista:

Or. de

Emenda 263
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jimponu biss ir-
rekwiżiti amministrattivi u l-miżuri ta’ 
kontroll li ġejjin:

1. L-Istati Membri jistgħu jimponu biss ir-
rekwiżiti amministrattivi u l-miżuri ta’ 
kontroll li ġejjin fis-setturi ta' attivitajiet, 
identifikati skont il-paragrafu 2a (ġdid) 
ta' dan l-Artikolu:

Or. en

Emenda 264
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jimponu biss ir-
rekwiżiti amministrattivi u l-miżuri ta’ 
kontroll li ġejjin:

1. L-Istati Membri għandhom jimponu ir-
rekwiżiti amministrattivi u l-miżuri ta’ 
kontroll li ġejjin:

Or. en
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Emenda 265
Morten Løkkegaard

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jimponu biss ir-
rekwiżiti amministrattivi u l-miżuri ta’ 
kontroll li ġejjin:

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-fornitur ta' servizzi stabbilit fi Stat 
Membru ieħor jew il-kuntrattur għandu l-
obbligu permezz ta' sistema ta' notifika li 
jagħmel dikjarazzjoni sempliċi lill-
awtoritajiet nazzjonali responsabbli 
kompetenti li għandha timtela b'mod faċli 
mill-impriżi minn distanza u kemm jista' 
jkun b'mezzi elettroniċi u qabel ma jibda' 
jingħata s-servizz, sabiex l-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti jkunu jistgħu 
jwettqu spezzjonijiet u kontrolli effettivi u 
adegwati.

Or. en

Emenda 266
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Róża 
Gräfin von Thun und Hohenstein, Marek Siwiec

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 a. L-Istati Membri għandhom jimponu 
l-ħtiġiet amministrattivi u l-miżuri ta' 
kontroll meħtieġa msemmija fil-paragrafu 
1 b'mod nondiskriminatorji, ġustifikat u 
proporzjonat.

Or. en
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Emenda 267
Morten Løkkegaard

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) obbligu fuq min jipprovdi servizz 
stabbilit fi Stat Membru ieħor biex 
jagħmel stqarrija sempliċi lill-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali responsabbli mhux 
aktar tard minn meta tibda l-provvista tas-
servizz, l-istqarrija tista’ tkopri biss l-
identità tal-fornitur tas-servizz, il-
preżenza ta' ħaddiem stazzjonat wieħed 
jew aktar li jkun identifikabbli b’mod ċar, 
kemm huwa mistenni jibqa’ u l-post tal-
preżenza tiegħu u s-servizzi li 
jiġġustifikaw l-istazzjonament;

imħassar

Or. en

Emenda 268
Morten Løkkegaard

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt b

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-

imħassar
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ħaddiema mobbli fis-settur tat-trasport il-
bażi tal-operazzjonijiet jew il-vettura li 
biha jiġi pprovdut is-servizz;

Or. en

Emenda 269
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt b

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, il-formula 
A1 bħala prova tal-kopertura tas-sigurtà 
soċjali fl-Istat Membru ta' domiċilju, l-
istima mitluba tar-riskji għas-sigurezza u 
s-saħħa fuq il-post tax-xogħol bi qbil 
mad-Direttiva 89/391/K, fejn il-ħaddiem 
stazzjonat hu ċittadin ta' pajjiż terz, kopji 
tal-permess tax-xogħol u tal-permess ta' 
residenza u kwalunkwe dokument ieħor 
meħtieġ biex jivverifika l-konformità 
mad-Direttiva 96/71/KE u din id-Direttiva 
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;

Or. en
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Emenda 270
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian 
Silviu Buşoi, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Konstantinos Poupakis

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt b

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 fiż-żmiem raġonevoli u/jew 
ikunu fil-possess, skont l-għażla tal-
fornitur tas-servizzi, ta' 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 maħruġa skont 
il-liġi nazzjonali tal-Istat Membru ta' 
stabbiliment, 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;

Or. en

Emenda 271
Morten Løkkegaard

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 

imħassar
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jintużaw formoli standard;

Or. en

Emenda 272
Cornelis de Jong

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) traduzzjoni tad-dokumenti msemmija 
fil-punt (b) tista’ tkun iġġustifikata, kull 
meta dawn id-dokumenti jkunu ta' 
importanza għall-istabbiliment tan-natura 
tal-istazzjonament u l-konformità mad-
Direttiva 96/71/KE;

Or. en

Emenda 273
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

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) traduzzjoni tad-dokumenti kollha 
relevanti, kif ukoll tal-formoli 
standardizzati iżda wkoll ta' dawk li 
mhumiex, irrispettivament mit-tul tad-
dokument jew il-formola kkonċernata.

Or. de

Emenda 274
Morten Løkkegaard
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Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt d

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.

imħassar

Or. en

Emenda 275
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt d

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) jekk meħtieġ, biex tiġi nominata
persuna ta’ kuntatt biex tinnegozja, 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. Ir-
rappreżentant jew il-persuna ta' kuntatt 
jista' jkun kwalunkwe persuna magħżula 
mill-impjegatur jew mill-assoċjazzjoni tal-
impjegatur fl-Istat Membru ta' 
stabbiliment, li magħħa l-impjegatur 
huwa membru.

Or. en

Emenda 276
Sirpa Pietikäinen

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) obbligu li jaħtar rappreżentant legali li 
għandu residenza fl-Istat Membru 
ospitanti matul il-perijodu ta' stazzjonar.
Il-kompiti tar-rappreżentant legali 
għandu jkopri proċedimenti ġudizzjarji u 
amministrattivi, kif ukoll tan-negozjati, 
skont il-leġiżlazzjoni u l-prattika 
nazzjonali 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

Or. en

Emenda 277
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d a) rekwiżiti amministrattivi u miżuri 
oħra ta' kontroll li mingħajrhom l-korpi 
kompetenti fl-Istati Membri ma jistgħux 
iwettqu d-doveri ta' superviżjoni tagħhom 
b'mod effettiv.

Or. en

Emenda 278
Morten Løkkegaard

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 2. Sistema ta' notifikazzjoni għandha 
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l-proċeduri u l-formalitajiet marbuta mal-
istazzjonament tal-ħaddiema jistgħu 
jinħelsu faċilment mill-intrapriżi, mill-
bogħod u kemm jista’ jkun b’mezzi 
elettroniċi.

tinkludi minn tal-anqas id-dewmien tal-
istazzjonament, id-data tal-bidu, l-identità 
u n-numru tal-ħaddiema stazzjonati u l-
postijiet ta' xogħol fl-Istat Membru 
ospitanti.

Or. en

Emenda 279
Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom jagħmlu r-
rekwiżiti amministrattivi u l-miżuri ta' 
kontroll li jkunu imponew fuq il-fornituri 
tas-servizz, disponibbli għall-pubbliku.

Or. de

Emenda 280
Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2 a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li r-rekwiżiti amministrattivi huma 
pubblikament disponibbli għall-fornituri 
tas-servizzi u aġġornata regolarment.

Or. en

Emenda 281
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2 a. Is-setturi ta' attivitajiet li fihom il-
miżuri ta' kontroll nazzjonali elenkati fil-
paragrafu 1 jistgħu jiġu applikati 
għandhom jiġu identifikati mill-Istati 
Membri abbażi ta' valutazzjoni tar-riskju. 
Hija u ssir evalwazzjoni tar-riskju bħal 
din, it-twettiq ta’ proġetti kbar 
infrastrutturali, il-problemi speċjali u l-
ħtiġijiet ta’ setturi speċifiċi, ir-rapporti 
dwar xi ksur fl-imgħoddi, kif ukoll il-
vulnerabilità ta’ ċerti gruppi ta’ ħaddiema 
għandhom jiġu kkunsidrati.

Or. en

Emenda 282
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fi żmien tliet snin wara d-data 
msemmija fl-Artikolu 20, , għandu jiġi 
eżaminat mill-ġdid kemm hija meħtieġa u 
xierqa l-applikazzjoni tal-miżuri nazzjonali 
ta' kontroll fid-dawl tal-esperjenzi mas-
sistema għall-kooperazzjoni u l-iskambji ta' 
informazzjoni, kif ukoll l-effikaċja tagħha, 
l-iżvilupp ta' dokumenti aktar uniformi u 
standardizzati, it-twaqqif ta’ prinċipji 
komuni jew ta’ standards għall-
ispezzjonijiet fil-qasam tal-
istazzjonamemnt tal-ħaddiema kif ukoll 
żviluppi teknoloġiċi, bil-ħsieb li jiġu 
proposti, fejn xieraq, xi emendi jew 
modifikazzjonijiet meħtieġa.

3. Fi żmien tliet snin wara d-data 
msemmija fl-Artikolu 20, in-neċessità u l-
effikaċja suffiċjenti tal-applikazzjoni tal-
miżuri nazzjonali ta' kontroll għandhom 
jiġu eżaminati fid-dawl tal-esperjenzi mas-
sistema għall-kooperazzjoni u l-iskambji ta' 
informazzjoni, kif ukoll l-effikaċja tagħha, 
l-iżvilupp ta' dokumenti aktar uniformi u 
standardizzati, it-twaqqif ta’ prinċipji 
komuni jew ta’ standards għall-
ispezzjonijiet fil-qasam tal-
istazzjonamemnt tal-ħaddiema kif ukoll 
żviluppi teknoloġiċi, soċjali u ekonomiċi 
ta' stazzjonament, bil-ħsieb li jiġu 
proposti, fejn xieraq, xi emendi jew 
modifikazzjonijiet meħtieġa biex jiġu 
żgurati kontrolli effettivi ta' 
kundizzjonijiet ta' impjieg mill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru 
ospitanti.
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Or. en

Emenda 283
Morten Løkkegaard

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fi żmien tliet snin wara d-data 
msemmija fl-Artikolu 20, , għandu jiġi 
eżaminat mill-ġdid kemm hija meħtieġa u 
xierqa l-applikazzjoni tal-miżuri 
nazzjonali ta' kontroll fid-dawl tal-
esperjenzi mas-sistema għall-
kooperazzjoni u l-iskambji ta' 
informazzjoni, kif ukoll l-effikaċja 
tagħha, l-iżvilupp ta' dokumenti aktar 
uniformi u standardizzati, it-twaqqif ta’ 
prinċipji komuni jew ta’ standards għall-
ispezzjonijiet fil-qasam tal-
istazzjonamemnt tal-ħaddiema kif ukoll 
żviluppi teknoloġiċi, bil-ħsieb li jiġu 
proposti, fejn xieraq, xi emendi jew 
modifikazzjonijiet meħtieġa.

3. Sabiex jiwettqu spezzjonijiet u kontrolli 
effettivi u xierqa l-Istati Membri 
għandhom jintroduċu minn tal-anqas il-
miżuri ta' kontroll li ġejjin u jistgħu jkunu 
aktar f'konformità mal-liġi tal-unjoni li 
tintroduċi rekwiżiti amministrattivi u 
miżuri oħra ta' kontroll meħtieġa għal 
kontroll effettiv.

Or. en

Emenda 284
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Róża 
Gräfin von Thun und Hohenstein, Marek Siwiec, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-aħħar ta' kull spezzjoni, l-awtorità 
kompetenti għandha tipprovdi dokument 
li jinkludi mill-inqas l-isem u l-indirizz 
tal-impriża spezzjonata, data li tidentifika 
l-awtorità kompetenti, il-ġranet li fihom 
twettqet il-verifika, il-bażi legali għall-
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miżura ta' kontroll applikata, u 
ġustifikazzjoni dwar in-neċessità u l-
proporzjonalità, fuq talba tal-impriża 
spezzjonata - informazzjoni li hemm 
kwistjonijiet koperti minn sigrieti 
kummerċjali, deskrizzjoni ta' frodi 
identifikata jew informazzjoni li l-ebda 
frodi ġiet identifikata, kif ukoll 
kwalunkwe informazzjoni relevanti oħra. 
L-impriża spezzjonata għandha d-dritt li 
tissottometti kummenti fir-rigward tas-
sejbiet inklużi fid-dokument. L-impriża 
spezzjonata tirċievi kopja tad-dokument.

Or. en

Emenda 285
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5 a. L-Istati Membri għandhom 
jirrappurtaw kull sena lill-Kummissjoni l-
għadd ta' spezzjonijiet u n-numru ta' 
fornituri tas-servizz li ġew spezzjonati, in-
numru ta' ħaddiema stazzjonati 
kkontrollati, ħarsa ġenerali tal-problemi 
affrontati u l-modi kif ġew evitati l-ħtiġiet 
ta' din id-Direttiva u tad-Direttiva 96 / 
71/EC, u stima bir-reqqa tax-xejriet u tar-
riżultati miksuba u l-lezzjonijiet meħuda.

Or. en

Emenda 286
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3
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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, biss 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.

Or. en

Emenda 287
Sirpa Pietikäinen

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 u d-
Direttiva 96/71/KE 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.

Or. en
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Emenda 288
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-paragrafi 1 u 3 għandhom japplikaw 
mingħajr ħsara għar-regoli nazzjonali dwar 
skadenzi ta’ preskrizzjoni jew limiti ta’ 
żmien biex iressqu azzjonijiet bħal dawn.

4. Il-paragrafi 1 u 3 għandhom japplikaw 
mingħajr ħsara għar-regoli nazzjonali dwar 
skadenzi ta’ preskrizzjoni jew limiti ta’ 
żmien biex iressqu azzjonijiet bħal dawn, 
sakemm il-perjodu massimu biex jitressqu 
l-azzjonijiet huwa sitt xhur.

Or. en

Emenda 289
Phil Bennion

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5 a. Ħaddiema stazzjonati li jieħdu 
proċeduri ġudizzjarji jew amministrattivi 
għandhom ikunu protetti minn trattament 
ta' detriment min-naħa tal-impjegatur 
bħala riżultat ta' proċeduri ġudizzjarji 
bħal dawn kontra l-impjegatur.

Or. en

Emenda 290
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) kull remunerazzjoni mhux imħallsa li 
skont il-patti u l-kondizzjonijiet 
applikabbli ta’ impjieg koperti bl-
Artikolu 3 tad-Direttiva 96/71/KE kellha 
tkun dovuta;

(a) kull remunerazzjoni mhux imħallsa li 
hija dovuta u/jew kontribuzzjonijiet dovuti 
għal fondi komuni jew istituzzjonijiet ta' 
sħab soċjali koperti bl-Artikolu 3 tad-
Direttiva 96/71/KE;

Or. en

Emenda 291
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) rimborż ta’ spejjeż eċċessivi fir-
rigward tar-remunerazzjoni netta jew il-
kwalità tal-akkomodazzjoni miżmuma jew 
imnaqqsa mill-pagi għall-akkomodazzjoni
pprovduta minn min jimpjega.

(b) rimborż ta’ spejjeż relatati mal-
ivvjaġġar u l-akkomodazzjoni li tnaqqsu 
mill-pagi jew li għalihom ma kienx hemm 
rimborż minn min jimpjega.

Or. en

Emenda 292
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) rimborż ta’ spejjeż eċċessivi fir-rigward 
tar-remunerazzjoni netta jew il-kwalità tal-
akkomodazzjoni miżmuma jew imnaqqsa 
mill-pagi għall-akkomodazzjoni pprovduta 
minn min jimpjega.

(b) rimborż ta’ spejjeż eċċessivi fir-rigward 
tar-remunerazzjoni jew il-kwalità tal-
akkomodazzjoni miżmuma jew imnaqqsa 
mill-pagi għall-akkomodazzjoni pprovduta 
minn min jimpjega.

Or. en



AM\916992MT.doc 95/118 PE498.075v01-00

MT

Ġustifikazzjoni

Il-kunċett ta' remunerazzjoni netta ma jeżistix f'ħafna stati Ewropej. Liġijiet tat-taxxa u tas-
sigurtà soċjali ta' stati individwali jiddefinixxu l-obbligi tal-ħaddiema fir-rigward ta' taxxi, 
kontribuzzjonijiet u spejjeż oħra marbuta mal-liġi pubblika mir-rimunerazzjoni tal-ħaddiem. 
Huwa impossibbli li jiġi ddefinit peress li l-remunerazzjoni netta ta' diversi impjegati li 
jirċievu r-rata grossa garantita mid-Direttiva 96/71 se tvarja b'mod sinifikanti skont is-
sitwazzjoni tal-familja tal-ħaddiem jew il-post ta' tassazzjoni.

Emenda 293
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b a) kealunkwe ħlas b’lura ta’ 
remunerazzjoni mhux imħallsa jew 
rimborż ta’ taxxi jew kontribuzzjonijiet ta’ 
sigurtà soċjali miżmuma b’mod mhux 
dovut mis-salarju.

Or. en

Emenda 294
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Maġġoranza kbira tal-Istati Membri ma għandhom l-ebda sistema ta' responsabbiltà
konġunta u individwali. Il-proposta hija konformi mal-prinċipju tas-sussidjarjetà. Huwa
raġonevoli, peress li r-responsabbilità mingħajr ħtija tmur kontra prinċipji legali ġenerali, 
anki l-prinċipji tal-liġi tal-UE. Tittratta fornituri ta' servizzi domestiċi u mhux domestiċi
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differenti u għalhekk tfixkel il-libertà għall-forniment ta' servizzi. L-impożizzjoni ta' 
responsabbiltà konġunta u individwali tinvolvi spejjeż għoljin għall-kumpaniji iżda mhux se 
jkun mezz effettiv għall-infurzar tad-Direttiva.

Emenda 295
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Artikolu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. en

Emenda 296
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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-
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’ 

imħassar
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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.

Or. en

Emenda 297
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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-
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’ 

imħassar
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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.

Or. en

Emenda 298
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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-
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:

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 jistgħu
jiżguraw fuq bażi ta’ non-diskriminazzjoni 
fir-rigward tal-ħarsien tad-drittijiet 
ekwivalenti tal-impjegati tas-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:

Or. en
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Emenda 299
Phil Bennion

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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-
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:

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 jistgħu 
jipprovdu fuq bażi ta’ non-
diskriminazzjoni fir-rigward tal-ħarsien 
tad-drittijiet ekwivalenti tal-impjegati tas-
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:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Responsabbilitajiet konġunti u individwali fil-ktajjen ta' sottokuntrattar huma prattikati 
f'minoranza ta' Stati tal-UE.  L-impożizzjoni ta' tali qafas legali fuq l-Istati Membri mingħajr 
ma din it-tradizzjoni jdgħajjef sistemi effettivi ta' relazzjonijiet ta' impjieg stabbiliti. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw il-protezzjoni sħiħa tad-drittijiet tal-ħaddiema kollha iżda huwa 
f'idejn l-Istati Membri, meta jkun qegħdin jittrasponu din id-direttiva fid-dritt nazzjonali, li 
jidentifikaw il-mezzi l-aktar xierqa u effettivi biex dan isir fi ħdan il-kuntest soċjali u legali 
nazzjonali tagħhom.

Emenda 300
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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-
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:

L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
għal sistema ta 'responsabbiltà in solidum 
fil-katina sottokuntrattar fir-rigward tas-
sitwazzjonijiet kollha ta' stazzjonament 
koperti mid-Direttiva 96/71/KE.

F'każijiet fejn min iħaddem il-ħaddiema 
stazzjonati huwa subkuntrattur, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-
kuntrattur ewlieni u kull subkuntrattur 
intermedjarju jista', flimkien ma' jew 
minflok min iħaddem, jinżamm 
responsabbli għan-nuqqas min-naħa ta' 
min iħaddem li jirrispetta l-obbligi 
stabbiliti fid-Direttiva 96/71/KE u f'din id-
Direttiva.

Or. en

Emenda 301
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fir-rigward tal-attivitajiet imsemmija fl-
Anness tad-Direttiva 96/71/KE, għas-
sitwazzjonijiet kollha ta’ stazzjonament 

Kull Stat Membru għandu fuq bażi ta’ 
non-diskriminazzjoni jieħu l-miżuri 
meħtieġa biex jiżgura li impriża li taħtar 
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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-
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:

impriża oħra biex tipprovdi servizz hi 
responsabbli, minbarra jew/u minflok min 
jimpjega għall-obbligi li dik l-impriża jew 
subkuntrattur jew kerrej tax-xogħol 
maħtur minn dik l-impriża. Dan bl-ebda 
mod ma jeskludi l-applikazzjoni jew l-
introduzzjoni ta' regoli eżistenti aktar 
stretti fil-livell nazzjonali u lanqas l-
introduzzjoni ta' tali regoli.

Or. en

Emenda 302
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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;

imħassar

Or. en

Emenda 303
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Malcolm Harbour, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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;

imħassar

Or. en

Emenda 304
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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;

imħassar

Or. en

Emenda 305
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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.

imħassar

Or. en
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Emenda 306
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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.

imħassar

Or. en

Emenda 307
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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.

imħassar

Or. en

Emenda 308
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-responsabbiltà msemmija fil-paragrafu 
preżenti għandha tkun limitata għad-
drittijiet tal-ħaddiema miksuba skont ir-

imħassar
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relazzjoni kontrattwali bejn il-kuntrattur 
u s-subkuntrattur tiegħu.

Or. en

Emenda 309
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

imħassar

Or. en

Emenda 310
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

imħassar

Or. en

Emenda 311
Andreas Schwab
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Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

Ir-responsabbiltà msemmija fil-paragrafu 
preżenti tista' tkun limitata għad-drittijiet 
tal-ħaddiema miksuba skont ir-relazzjoni 
kontrattwali bejn il-kuntrattur u s-
subkuntrattur tiegħu.

Or. en

Emenda 312
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

imħassar

Or. en

Emenda 313
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
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Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

imħassar

Or. en

Emenda 314
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 

imħassar
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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.

Or. en

Emenda 315
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

2. L-Istati Membri b'sistemi ta' 
responsabbiltà b'konformità mal-
paragrafu 1 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.

Or. en

Emenda 316
Morten Løkkegaard
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Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
l-kuntrattur ma jkunx responsabbli skont 
il-paragrafu 1 jekk il-fornitur tas-servizz 
jew il-kuntrattur ikun kompletament 
konformi mal-obbligi li jagħmel 
dikjarazzjoni lill-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti kif stipulat fl-artikolu 9(1) u 
9(2) jew kompletament mal-obbligi ta' 
sistema ta' diliġenza dovuta fil-każijiet 
fejn l-Istat Membru japplika sistema bħal 
din.

Or. en

Emenda 317
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri jistgħu, f'konformità 
mal-liġi tal-Unjoni, jipprovdu regoli ta' 
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 

imħassar
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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.

Or. en

Emenda 318
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri jistgħu, f'konformità 
mal-liġi tal-Unjoni, jipprovdu regoli ta' 
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.

imħassar

Or. en

Emenda 319
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri jistgħu, f'konformità 3. Dan bl-ebda mod ma għandu 
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mal-liġi tal-Unjoni, jipprovdu regoli ta' 
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.

jipprekludi l-applikazzjoni ta' regoli għal 
responsabilità aktar stretta fuq livell 
nazzjonali.

Or. en

Emenda 320
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

imħassar

Or. en

Emenda 321
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

imħassar

Or. en

Emenda 322
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

imħassar

Or. en

Emenda 323
Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 

4. Fi żmien tliet snin wara d-data 
msemmija fl-Artikolu 20, il-Kunsill u l-
Parlament Ewropew f'kooperazzjoni mal-
Kummissjoni u wara konsultazzjoni mal-
imsieħba soċjali għandhom, jirrevedu l-
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bil-ħsieb li tipproponi, fejn xieraq, kull 
emenda jew modifika meħtieġa.

applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu bil-ħsieb li 
jipproponu, fejn xieraq, kull emenda jew 
modifika meħtieġa.

Or. en

Emenda 324
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Andreas Schwab

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 
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.

1. Mingħajr ħsara għall-mezzi li huma jew 
jistgħu jkunu stipulati fil-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni, il-prinċipji ta’ għajnuna reċiproka 
u għarfien, kif ukoll miżuri u proċeduri 
stipulati f’dan l-Artikolu għandhom 
japplikaw għall-infurzar transkonfinali ta’ 
multi u sanzjonijiet amministrattivi fir-
rigward tal-istazzjonament tal-ħaddiema 
f'sitwazzjonijiet skont din id-Direttiva u d-
Direttiva 96/71, imposti għal nuqqas ta’ 
konformità mar-regoli applikabbli fi Stat 
Membru fuq fornitur ta’ servizz stabbilit fi 
Stat Membru ieħor.

Or. en

Emenda 325
Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtorità li tagħmel it-talba tista’, skont 
il-liġijiet, ir-regolamenti u l-prassi 
amministrattiva fis-seħħ fl-Istat Membru 
tagħha stess, titlob lill-awtorità kompetenti 
fi Stat Membru ieħor biex tirkupra sanzjoni 

L-awtorità li tagħmel it-talba tista’, skont 
il-liġijiet, ir-regolamenti u l-prassi 
amministrattiva fis-seħħ fl-Istat Membru 
tagħha stess, titlob lill-awtorità kompetenti 
fi Stat Membru ieħor biex tirkupra sanzjoni 
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jew multa jew tinnotifika deċiżjoni dwar l-
impożizzjoni ta’ penalità jew multa, 
sakemm huwa possibbli li l-liġijiet, ir-
regolamenti u l-prassi amministrattiva 
rilevanti fis-seħħ fl-Istat Membru tal-
awtorità li ssirilha t-talba jippermettu 
azzjoni bħal din għal talbiet jew 
deċiżjonijiet simili.

jew multa jew kontribuzzjonijiet 
retroattiva tas-sigurtà soċjali f'konformità 
ma' 987/2009/KE jew tinnotifika deċiżjoni 
dwar l-impożizzjoni ta’ penalità jew multa 
jew sigurtà soċjali retroattiva f'konformità 
ma' 987/2009/KE.

Or. en

Emenda 326
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtorità li tagħmel it-talba tista’ ma 
tagħmilx talba għall-irkupru ta’ penalità 
jew multa jew notifika ta’ deċiżjoni li 
timponi penalità jew multa jekk u kemm-il 
darba l-multa jew is-sanzjoni, kif ukoll it-
talba sottostanti u/jew l-istrument li 
jippermetti l-infurzar tagħha fl-Istat 
Membru li jagħmel it-talba huma 
kkuntestati f’dak l-Istat Membru.

L-awtorità li tagħmel it-talba tista’ ma 
tagħmilx talba għall-irkupru ta’ penalità 
jew multa jew kontribuzzjonijiet 
retroattiva tas-sigurtà soċjali jew notifika 
ta’ deċiżjoni li timponi penalità jew multa 
jekk u kemm-il darba l-multa jew is-
sanzjoni, kif ukoll it-talba sottostanti u/jew 
l-istrument li jippermetti l-infurzar tagħha 
fl-Istat Membru li jagħmel it-talba huma 
kkuntestati f’dak l-Istat Membru, iżda l-
eżekuzzjoni hija possibbli fl-Istat Membru 
li ssirlu t-talba. Fi kwalunkwe ħin, l-
awtorità li qed tagħmel it-talba tista' 
madankollu titlob l-iffriżar jew il-konfiska 
prekawzjonarja tal-assi biex tillimita r-
riskju ta' nuqqas ta' rkupru qabel tkun 
finali d-deċiżjoni bi qbil mad-Direttiva (...) 
dwar l-iffriżar u l-konfiska tar-rikavati 
tar-reat fl-Unjoni Ewropea. L-Istati 
Membri li jospitaw jistgħu barra minn 
hekk jippermettu affiljazzjoni awtomatika 
ta' ħaddiema kkonċernati fis-sistema tas-
sigurtà soċjali tal-Istat Membru li jospita.

Or. en
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Emenda 327
Phil Bennion

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3 a. Id-dispożizzjonijiet dwar l-irkupru ta' 
multi jew penali għandhom japplikaw 
ukoll għal multi imposti bħala parti mid-
deċiżjoni statutorja infurzabbli mill-qrati 
tax-xogħol.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Qrati jew l-Istat ospitanti jew stat ta' stabbiliment għandu jitħalla jsegwi u jimponi multi 
fuq impriżi li jaġixxu fi ksur tal-liġijiet nazzjonali u tal-unjoni, u sabiex jingħata kumpens 
xieraq u ħlasijiet oħrajn lill-ħaddiema li huma vittmi ta' tali ksur tal-liġi.

Emenda 328
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtorità li tagħmel it-talba għandha 
mingħajr dewmien tinnotifika din il-
kontestazzjoni lill-awtorità li ssirilha t-
talba.

L-awtorità li tagħmel it-talba għandha 
mingħajr dewmien tinnotifika din il-
kontestazzjoni lill-awtorità li ssirilha t-
talba fil-kwestjoni, sakemm l-eżekuzzjoni 
hija possibbli fl-Istat Membru li ssirlu t-
talba. L-awtorità li qed tagħmel it-talba 
tista' madankollu titlob l-iffriżar jew il-
konfiska prekawzjonarja tal-assi biex 
tillimita r-riskju ta' nuqqas ta' rkupru 
qabel tkun finali d-deċiżjoni bi qbil mad-
Direttiva (...) dwar l-iffriżar u l-konfiska 
tar-rikavati tar-reat fl-Unjoni Ewropea.

Or. en
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Emenda 329
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtorità li ssirilha t-talba tista’ tirkupra 
l-ammonti mingħand il-persuna fiżika jew 
ġuridika kkonċernata u żżomm l-ispejjeż 
eventwali li ġġarrab marbuta mal-irkupru, 
skont il-liġijiet u r-regolamenti u l-
proċeduri jew prassijiet amministrattivi tal-
Istat Membru tal-parti li ssirilha t-talba li 
japplikaw għal talbiet simili.

L-awtorità li ssirilha t-talba tista’ tirkupra 
l-ammonti mingħand il-persuna fiżika jew 
ġuridika kkonċernata u żżomm l-ispejjeż 
eventwali li ġġarrab marbuta mal-irkupru, 
skont il-liġijiet u r-regolamenti u l-
proċeduri jew prassijiet amministrattivi tal-
Istat Membru tal-parti li ssirilha t-talba li 
japplikaw għal talbiet simili. Jekk l-
awtorità li ssirilha t-talba żżomm 
kwalunkwe spejjeż imġarrba 
b'konnessjoni mal-irkupru, hija għandha 
tinforma lill-awtorità li qed tagħmel it-
talba u tipprovdi ġustifikazzjoni ta' dawk 
l-ispejjeż. 

Or. en

Emenda 330
Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kooperazzjoni amministrattiva u l-
għajnuna reċiproka bejn l-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri stipulati fl-
Artikoli 6, 7, 10(3), 13, 14 u 15 għandhom 
jiġu implimentati permezz tas-Sistema ta’ 
Informazzjoni tas-Suq Intern (IMI), 
stabbilita permezz ta’ [referenza għar-
Regolament IMI].

1. Il-kooperazzjoni amministrattiva bejn l-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
stipulati fl-Artikoli 6, 7, 10(3), 13, 14 u 15 
għandhom, sa fejn hu possibbli, jiġu 
implimentati permezz tas-Sistema ta’ 
Informazzjoni tas-Suq Intern (IMI), 
stabbilita permezz ta’ [referenza għar-
Regolament IMI] kemm jista' jkun u 
jkunu akkumpanjarti b'mezzi oħra 
stabbiliti ta' kooperazzjoni bħall-ftehimiet 
bilaterali.

Or. en
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Emenda 331
Emilie Turunen

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 a. L-għajnuna reċiproka bejn l-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
prevista fl-artikoli ta' din id-Direttiva u d-
Direttiva 96/71/EC għandha tiġi 
implimentata fejn hu possibbli bl-użu tas-
Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern 
(IMI), stabbilita permezz ta’ [referenza 
għar-Regolament IMI] kif ukoll permezz 
ta' mezzi oħra stabbiliti ta' kooperazzjoni 
bħall-ftehimiet bilaterali.

Or. en

Emenda 332
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jkomplu 
japplikaw arranġamenti dwar 
kooperazzjoni amministrattiva bejn l-
awtoritajiet kompetenti tagħhom fir-
rigward tal-applikazzjoni u l-monitoraġġ 
tal-patti u l-kondizzjonijiet ta’ impjieg 
applikabbli għall-ħaddiema stazzjonati 
msemmija fl-Artikolu 3 tad-
Direttiva 96/71/EC, sa fejn dawn l-
arranġamenti ma jaffettwawx b’mod ħażin 
id-drittijiet u l-obbligi tal-ħaddiema u l-
kumpaniji kkonċernati.

2. Għall-perjodu ta' tliet snin wara d-dħul 
fis-seħħ ta' din id-Direttiva, l-Istati
Membri jistgħu jkomplu japplikaw 
arranġamenti dwar kooperazzjoni 
amministrattiva bejn l-awtoritajiet 
kompetenti tagħhom fir-rigward tal-
applikazzjoni u l-monitoraġġ tal-patti u l-
kondizzjonijiet ta’ impjieg applikabbli 
għall-ħaddiema stazzjonati msemmija fl-
Artikolu 3 tad-Direttiva 96/71/EC, sa fejn 
dawn l-arranġamenti ma jaffettwawx 
b’mod ħażin id-drittijiet u l-obbligi tal-
ħaddiema u l-kumpaniji kkonċernati.

Or. en
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Emenda 333
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Artikolu 19a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 19a
Lista sewda għal ksur serju fl-UE kollha

Fi żmien sena wara d-data msemmija fl-
Artikolu 20, il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta lill-Kunsill u lill-Parlament 
Ewropew stima tal-impatt dwar il-
fattibilità ta' lista sewda għall-UE kollha 
ta' persuni naturali jew ġuridiċi li 
repetutament jiksru b'mod serju d-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 96/71/KE u 
ta' din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 334
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mhux iktar tard minn ħames snin wara l-
iskadenza għat-traspożizzjoni, il-
Kummissjoni għandha tirrapporta lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 
dwar l-implimentazzjoni ta’ din id-
Direttiva, u tagħmel proposti xierqa fejn 
ikun hemm bżonn.

Mhux iktar tard minn tliet snin wara l-
iskadenza għat-traspożizzjoni, il-
Kummissjoni għandha tirrapporta lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 
dwar l-implimentazzjoni ta’ din id-
Direttiva, u tagħmel proposti xierqa fejn 
ikun hemm bżonn.

Or. en
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