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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern jistieden lill-Kumitat għall-Impjiegi u 
l-Affarijiet Soċjali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

– wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 91/533/KEE tal-14 ta' Ottubru 1991 dwar l-
obbligazzjoni ta' min iħaddem li jgħarraf lill-ħaddiema bil-kondizzjonijiet applikabbli 
għall-kuntratt jew għar-relazzjoni tal-impjieg1,

1. Iħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jsaħħu l-politika tal-UE dwar il-ġlieda 
kontra d-diskriminazzjoni diretta u indiretta, l-isfruttament tal-ħaddiema migranti tal-
UE u l-abbuż tad-drittijiet tagħhom minħabba li ma jkunux jafu biżżejjed il-lingwi u l-
liġijiet applikabbli għall-impjieg tagħhom fl-Istat Membru ospitanti;

2. Jinnota li l-promozzjoni tal-mobilità tal-ħaddiema abbażi tad-dritt Ewropew għandha 
tiġi kkomplementata b'dispożizzjonijiet legali tal-UE li jipprevedu sanzjonijiet, rimedji 
u rikors effikaċi f'każijiet ta' vjolazzjonijiet tad-drittijiet tal-ħaddiema;

3. Jitlob li jkun hemm kooperazzjoni aktar mill-qrib u effiċjenti fost l-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti fil-kontroll tal-konformità tal-kuntratti tax-xogħol mad-dritt 
nazzjonali u tal-UE; jirrimarka li l-għajnuna reċiproka u l-iskambju tal-informazzjoni 
għandhom jiġu garantiti fost l-Istati Membri f'każijiet ta' ksur;

4. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jsaħħu l-implimentazzjoni tad-Direttiva 91/533/KEE fir-
rigward tal-informazzjoni minima li l-ħaddiema għandhom jirċievu mingħand min 
iħaddihom dwar ir-relazzjoni tax-xogħol tagħhom, inklużi d-dispożizzjonijiet rilevanti 
kollha rigward is-sitwazzjoni tal-impjieg tagħhom fl-Istat Membru ospitanti;

5. Jirrimarka li żieda fil-mobilità tal-ħaddiema titlob ukoll l-involviment attiv tas-sħab 
soċjali, speċjalment tat-trejdjunjins, biex il-ħaddiema kkonċernati, speċjalment dawk li 
jkunu qed jaħdmu b'mod temporanju barra minn pajjiżhom, jingħataw informazzjoni, 
protezzjoni u appoġġ adegwati u effikaċi rigward id-drittijiet soċjali u tax-xogħol 
tagħhom;

6. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jikkontrollaw b'mod aktar strett il-ħidma tal-aġenziji tax-
xogħol biex jiżguraw li d-drittijiet tal-ħaddiema migranti tal-UE jiġu rrispettati.

                                               
1 ĠU L 288, 18.10.1991, p. 32.


