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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0233/2003 mressqa minn Christos Polyzogopoulos (ta’ nazzjonalità 
Griega), f’isem il-Konfederazzjoni Ġenerali tal-Ħaddiema Griegi (GSEE), b’firma 
waħda, dwar in-nuqqas ta’ konformità mill-Greċja mad-Direttiva tal-Kunsill 
1999/70/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 dwar il-ftehim qafas fuq ix-xogħol b’terminu 
fiss konkluż mill-ETUC, UNICE u CEEP

Petizzjoni 0455/2005 mressqa minn Magdalini Tsipra, ta’ nazzjonalità Griega, 
f’isem il-P.O.E.I.D.D. (Federazzjoni Panellenika ta’ Uffiċjali Pubbliċi impjegati 
taħt Liġi Privata), dwar in-nuqqas ta’ konformità mill-Greċja mad-Direttiva tal-
Kunsill 1999/70/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 dwar il-ftehim qafas fuq ix-xogħol 
b’terminu fiss konkluż mill-ETUC, UNICE u CEEP

1. Sommarju tal-petizzjoni 0233/2003

Il-petizzjonanta, president tal-GSEE, tindika li l-Greċja għadha m’adottatx il-liġijiet neċessarji 
u d-dispożizzjonijiet amministrattivi sabiex timplimenta d-direttiva msemmija minkejja l-fatt 
li t-terminu perentorju, flimkien ma’ l-estensjoni ta’ tnax-il xahar mogħtija lill-Greċja 
minħabba d-diffikultajiet speċifiċi li qed jinqalgħu, skadew fl-10 ta’ Lulju 2002. Il-
petizzjonanta titlob lill-Parlament Ewropew sabiex tieħu azzjoni bil-ħsieb li tassigura li d-
direttiva tiġi implimentata fil-Greċja sabiex tassigura kuntratti ta’ xogħol bi trattament ugwali 
u aċċettabbli għall-ħaddiema temporanji fil-Greċja.  

Sommarju tal-petizzjoni 0455/2005

Il-petizzjonanta, f’isem l-organizzazzjoni imsemmija, tindika li l-Greċja għadha ma ġietx 
konformi mad-direttiva hawn fuq imsemmija, u tirreferi għal-liġi ġdida Griega li bis-saħħa 
tagħha evidentement mhuwiex aktar neċessarju tkun konformi mal-ġudizzji li jagħtu grad ta’ 
protezzjoni legali provviżorja lill-ħaddiema imkeċċija. Il-petizzjonanta titlob lill-Parlament 
Ewropew sabiex jieħu azzjoni biex jassigura li fil-Greċja jkun hemm konformità immedjata 
mad-direttiva msemmija hawn fuq biex jassigura li dawk li jħaddmu b’kuntratti b’terminu fiss 
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jirċievu trattament ugwali u l-kundizzjonijiet kuntrattwali li huma intitolati għalihom skond il-
leġiżlazzjoni ta’ l-UE. 

2. Ammissibilità

Petizzjoni 0233/2003 Iddikjarata ammissibbli fis-17 ta’ Ottubru 2003 
Petizzjoni 0455/2005 Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta’ Settembru 2005.
Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni skond ir-Regola 192(4).

3. Risposta provviżorja mill-Kummissjoni, waslet fid-19 ta’ Diċembru 2007.

Sfond u ilment

Il-petizzjonanti jilmentaw li l-Greċja għadha ma kkonformatx mad-Direttiva 1999/70/KE 
dwar ix-xogħol b’terminu fiss. Għalkemm il-Greċja ttrasponiet id-Direttiva, il-petizzjonanti 
jgħidu li hemm regoli proċedurali li jfixklu l-konformità mas-sentenzi li jagħtu grad ta’ 
protezzjoni provviżorja lill-ħaddiema imkeċċija. Huma jitolbu lill-Parlament Ewropew sabiex 
jieħu azzjoni biex jassigura li fil-Greċja jkun hemm konformità immedjata mad-Direttiva 
1999/70/KE dwar ix-xogħol b’terminu fiss biex ikun żgurat li dawk li jħaddmu b’kuntratti 
b’terminu fiss jirċievu trattament ugwali u l-kundizzjonijiet kuntrattwali li huma intitolati 
għalihom skond il-leġiżlazzjoni ta’ l-UE.

Il-kummenti tal-Kummissjoni

Il-Kummissjoni ikkuntattjat lill-awtoritajiet Griegi rigward l-infurzar ta’ deċiżjonijiet interim 
tal-qorti kontra s-settur pubbliku Grieg, li taw il-parir li huma l-qrati amministrattivi u mhux 
dawk ġenerali li għandhom il-ġurisdizzjoni li jiġġudikaw kwistjonijiet li jirrelataw mal-bidla
ta’ kuntratti ta’ terminu fiss f’kuntratti permanenti fis-settur pubbliku Grieg u li r-regoli 
proċedurali in kwistjoni ma jaffettwawx l-implimentazzjoni sħiħa u effettiva tal-miżuri 
adottati biex tiġi trasposta d-Direttiva 1999/70/KE. Din il-pożizzjoni hija kkonfermata bis-
Sentenza Nru. 19/2007 tal-Qorti Suprema Ellenika.

Madankollu, is-Servizzi tal-Kummissjoni bi ħsiebhom jerġgħu jiktbu lill-awtoritajiet Griegi, 
biex jistednuhom jiċċaraw ir-reġim legali globali li japplika għall-perjodi tranżitorji, li jista’ 
jinvolvi li l-leġiżlazzjoni nazzjonali tmur lil hinn mill-miżuri tat-traspożizzjoni għad-Direttiva 
1999/70/KE.

Konklużjonijiet

Fid-dawl ta’ l-ispjegazzjonijiet mogħtija mill-awtoritajiet Griegi, il-Kummissjoni ma tara l-
ebda bażi biex tittieħed azzjoni kontra l-Greċja għan-nuqqas ta’ traspożizzjoni tad-Direttiva 
1999/70/KE.

Madankollu, il-Kummissjoni se tkompli teżamina l-implimentazjoni tad-Direttiva 
1999/70/KE fil-Greċja, b’mod partikolari fir-rigward ta’ l-implimentazzjoni u l-applikazzjoni 
tar-reġim legali li japplika għall-perjodu tranżitorju (Lulju 2002 sa Lulju 2004). Hija se 
tanalizza aktar informazzjoni li se tasal mingħand l-awtoritjaiet Griegi u jekk ikun hemm il-
bżonn m’hijiex ser taħsibha darbtejn biex tieħu passi oħra fid-dawl ta’ dik l-informazzjoni.


