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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1696/2012 imressqa minn I.M.,  ta’ ċittadinanza Pollakka, dwar 
prattiki inkorretti tal-aġenzija tal-impjiegi Olandiża

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta qed tiddeskrivi l-esperjenza personali tagħha ta’ trattament ħażin u nuqqas ta’ 
ħlas għal ħidma mwettqa fl-Olanda, mill-aġenzija tal-impjiegi Olandiża Voorne Putten. Hija 
ssostni li huma ħadmu għal 12-il siegħa kuljum kif ukoll is-Sibtijiet u l-Ħdud għal ftit wisq 
ħlas u kienu maltrattati meta ma marrux ix-xogħol fil-ħin minħabba l-għejja. Kienu akkużati 
wkoll mingħajr ġustifikazzjoni li sikru waqt li kienu x-xogħol li huwa meqjus bħala metodu 
biex jeħilsu minnhom mingħajr ħlas xieraq.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-9 ta' Lulju 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
skont l-Artikolu 202(6).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta' Diċembru 2013

Fil-livell tal-UE, id-Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol (2003/88/KE) tirregola ċerti aspetti tal-
ħin tax-xogħol, inkluż is-sahra u l-ħin tal-għassa. Id-Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol tistipula 
standards minimi komuni għall-protezzjoni tas-saħħa u s-sikurezza tal-ħaddiema fl-Istati 
Membri kollha, inkluż limitu taʼ ħin taʼ xogħol fil-ġimgħa (massimu taʼ 48 siegħa bħala 
medja, inkluż kwalunkwe sahra, skont l-Artikolu 6 tad-Direttiva) u minimu fʼġurnata (mill-
anqas 11-il siegħa konsekuttiva fʼperjodu taʼ 24 siegħa, skont l-Artikolu 3 tad-Direttiva) u 
perjodi taʼ serħan fil-ġimgħa (mill-anqas 24 siegħa taʼ serħan mhux interrott flimkien maʼ 11-
il siegħa taʼ serħan kuljum, skont l-Artikolu 5 tad-Direttiva). 



PE527.886v01-00 2/2 CM\1015873MT.doc

MT

Peress li l-petizzjoni għandha x'taqsam ma' tilwima unika u individwali li tikkonċerna 
relazzjoni ta' impjieg bejn il-partijiet privati, il-Kummissjoni m'għandha l-ebda kompetenza 
sabiex tintervjeni. Din hija kwistjoni tal-awtoritajiet nazzjonali tal-Pajjiżi l-Baxxi.  L-istess 
prinċipju japplika meta naslu għal ksur possibbli ta' Direttivi oħra tal-UE, bħad-
Direttiva 92/85/KEE li tipproteġi d-drittijiet ta' ħaddiema li huma tqal, ħaddiema li 
reċentement welldu u qed ireddgħu kif ukoll id-Direttiva 2000/43/KE li tipprojbixxi 
diskriminazzjoni abbażi tal-oriġini etnika jew tar-razza f'numru ta' oqsma differenti, inkluż l-
impjieg u l-okkupazzjoni.

Konklużjoni

Il-petizzjonanti huma mistiedna sabiex ifittxu rimedju permezz tas-sistema legali nazzjonali 
f'konformità mal-leġislazzjoni applikabbli.  


