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1. Daħla 

Il-Kunsill Ewropew irrikonoxxa għall-ewwel darba fil-Konklużjonijiet ta' Tampere fl-1999 il-
ħtieġa li jingħata trattament ġust għaċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu qed jgħixu b'mod legali 
fit-territorju ta' l-Istati Membri billi jingħatawlhom drittijiet komparabbli ma' dawk taċ-
ċittadini ta' l-Unjoni. Dan id-dokument huwa taqsira tar-rapport tal-valutazzjoni ta' l-impatt li 
jeżamina l-għażliet ta' politika li jiggarantixxu ġabra komuni ta' drittijiet għall-ħaddiema 
kollha minn pajjiżi terzi li jkunu jirrisjedu b'mod legali li ma jkunux għadhom akkwistaw l-
istatus ta' residenti fit-tul sabiex jingħata rispons għal dik il-ħtieġa.  

Dan ir-rapport huwa msejjes fuq konsultazzjonijiet ma' l-Istati Membri u ma' partijiet 
interessati oħra. Id-data nġabret l-aktar minn konsultazzjoni, studji ta' każijiet u studji tal-
letteratura li twettqu minn studju estern ordnat mill-Kummissjoni. L-istudju u r-rapport tfasslu 
permezz ta' kontribuzzjonijiet mid-Direttorat-Ġenerali ta' l-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-
Opportunitajiet Indaqs u minn grupp ta' tmexxija ta' bejn is-servizzi li tlaqqa' mid-Direttorat-
Ġenerali tal-Ġustizzja, il-Libertà u s-Sigurtà. 

2. Id-definizzjoni tal-problema  

2.1. Il-kuntest  

Il-Pjan ta' Politika dwar l-Immigrazzjoni Legali1 jiddefinixxi pjan u serje ta' azzjonijiet u 
inizjattivi leġiżlattivi u jipproponi l-politika li ġejja: li jinfetħu mezzi speċifiċi ta' 
immigrazzjoni legali (immigranti b'ħiliet ta' livell għoli, ħaddiema staġjonali, apprentisti 
mħallsa, ħaddiema trasferiti fi ħdan l-istess kumpanija) u direttiva ġenerali dwar id-drittijiet 
tal-ħaddiema minn pajjiżi terzi. Dan ta' l-aħħar għandu jservi bħala qafas għad-direttivi 
speċifiċi. Fi kliem ieħor, l-ebda leġiżlazzjoni orizzontali ma hija ssuġerita fir-rigward tal-
kundizzjonijiet tar-residenza għal ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu fl-impjieg. Minflok, 
direttivi speċifiċi jirregolaw l-ammissjoni ta' ċerti kategoriji ta' immigranti u bħala bażi, 
leġiżlazzjoni orizzontali tal-Komunità tkopri d-drittijiet tal-ħaddiema mill-pajjiżi terzi fuq il-
livell ta' l-UE.  

2.2. Il-kwistjoni/problema li teħtieġ l-azzjoni - id-defiċit tad-drittijiet u l-proċeduri 
nazzjonali ta' l-ammissjoni ineffiċjenti 

Id-defiċit tad-drittijiet  

Analiżi ta' l-acquis eżistenti tal-Komunità u l-leġiżlazzjoni nazzjonali ta' l-Istati Membri u l-
ftehimiet internazzjonali wriet li hemm differenza fid-drittijiet ("defiċit tad-drittijiet") tal-
ħaddiema tal-pajjiżi terzi meta mqabbla maċ-ċittadini ta' l-UE/l-Istati Membri u kif ukoll ir-
residenti fit-tul.  

Fil-preżent, il-prinċipju tat-trattament ugwali fir-rigward tal-kundizzjonijiet tax-xogħol u d-
drittijiet għall-proviżjonijiet (tas-sigurtà) soċjali jingħata lil ħaddiema minn pajjiżi terzi biss 
bil-liġijiet nazzjonali u għal ħaddiema minn pajjiżi terzi speċifiċi permezz ta' ftehimiet 
multilaterali differenti konklużi mill-KE. Xi kategoriji ta' ħaddiema minn pajjiżi terzi, definiti 
jew permezz ta' l-istatus tagħhom (jiġifieri għal żmien twil) jew permezz tan-nazzjonalità 
tagħhom (jiġifieri dawk minn pajjiżi li ffirmaw ftehimiet multilaterali ma' l-UE u l-Istati 

                                                 
1 SEG(2005) 1680.  
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Membri tagħha, bħall-pajjiżi ta' l-EFTA u t-Turkija) jistgħu jitolbu pożizzjoni aktar 
privileġġjata fuq il-bażi tal-liġi tal-Komunità. Dan mhux il-każ, madankollu, għall-biċċa l-
kbira tal-ħaddiema l-oħra mill-pajjiżi terzi. Għaldaqstant, fin-nuqqas ta' leġiżlazzjoni 
orizzontali ġenerali tal-Komunità, id-drittijiet ta' ħaddiema minn pajjiżi terzi jistgħu jvarjaw 
b'mod sinifikanti skond in-nazzjonalità tagħhom u skond l-Istati Membri li jkunu fihom. Dan 
joħloq inċertezza legali għal ħaddiema minn pajjiżi terzi u jpoġġihom f'sitwazzjoni mhux 
ugwali għal dik ta' ħaddiema li d-drittijiet tagħhom ġew definiti b'mod espliċitu. Sitwazzjoni 
bħal din ma tikkorrispondix ma' l-għan ta' Tampere li kien li jagħti liċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi 
residenti legalment drittijiet u obbligi komparabbli għal dawk ta' ċittadini ta' l-UE. 

Proċeduri ta' ammissjoni kumplessi u ineffiċjenti 

L-analiżi turi li, anki fin-nuqqas ta' leġiżlazzjoni tal-Komunità, aktar min-nofs l-Istati Membri 
diġà għandhom proċedura ta' applikazzjoni unika jew qed jippjanaw li jbiddlu s-sistema u 
minoranza minnhom jużaw proċeduri separati għall-kisba tal-permessi tax-xogħol u r-
residenza rispettivament. Intwera li proċeduri distinti jieħdu aktar fit-tul sabiex jiġu 
pproċessati u jirrappreażentaw piż amministrattiv u spejjeż akbar għal min jimpjega u għal 
dawk li jkunu qed japplikaw sabiex isiru ħaddiema immigranti (bħala riżultat tal-proċeduri 
distinti).  

2.3. Min hu affettwat f'liema Stati Membri u sa liema punt? – l-ambitu tal-problema 

Huwa diffiċli li jiġi stabbilit min hu affettwat mill-problema tad-defiċit tad-drittijiet u l-
proċeduri ta' ammissjoni ineffiċjenti. Iċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi li jaħdmu legalment fl-UE 
huma grupp eteroġenju ħafna. Fuq il-livell ta' l-UE m'hemmx data dwar il-flussi migratorji fl-
Istati Membri identifikati skond ir-raġuni għall-immigrazzjoni (pereżempju għax-xogħol, 
għar-riunifikazzjoni tal-familja)2. Għaldaqstant il-pożizzjoni ta' l-impjieg taċ-ċittadini ta' 
pajjiżi terzi fis-suq tax-xogħol ta' l-UE ġiet analizzata fl-Istħarriġ tal-Forza tax-Xogħol (LFS) 
li jiddistingwi l-ħaddiema fis-suq tax-xogħol Ewropew abbażi tan-nazzjonalità. 

L-analiżi statistika fil-qosor mill-2005 ippruvat li:  

• Ċittadini ta' pajjiżi terzi jirrappreżentaw 3.6% tal-popolazzjoni ta' l-UE (16-il miljun 
persuna). 

• Il-biċċa l-kbira minnhom (madwar 12-il miljun) jgħixu f'5 Stati Membri (il-Ġermanja, 
Franza, Spanja, ir-Renju Unit u l-Italja). 

• L-oriġini tagħhom f'kull Stat Membru jvarjaw partikolarment minħabba l-qrubija 
ġeografika u r-rabtiet storiċi. 

• Jidher li l-grupp ta' ħaddiema minn pajjiżi terzi huwa mqassam bejn grupp b'ħiliet ta' livell 
għoli ħafna u grupp akbar b'ħiliet ta' livell baxx jew medju.  

                                                 
2 Minbarra l-problema tan-nuqqas ta' data, il-Ġermanja biss kellha data dwar il-grupp ikkonċernat ta' 

ħaddiema minn pajjiżi terzi, jiġifieri dawk li m'akkwistawx l-istatus ta' residenti fit-tul. 
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3. Għanijiet 

L-għanijiet globali tal-politika huma: 

1) Li jingħata rispons għat-talba espressa għall-ewwel darba f'Tampere sabiex 
jingħataw drittijiet komparabbli, u jiġi stabbilit il-prinċipju tat-trattament ugwali 
għall-ħaddiema minn pajjiżi terzi madwar l-UE.  

2) Li jittejjeb it-tħaddim tas-suq tax-xogħol ta' l-UE.  

3) Li l-ħaddiema li huma ċittadini ta' l-Unjoni jiġu mħarsa minn kompetizzjoni mhux 
ġusta fis-suq tax-xogħol. 

L-għanijiet speċifiċi u operattivi huma: 

1) Li jkun hemm fehma komuni fil-livell ta' l-UE dwar il-grupp ta' ħaddiema minn pajjiżi 
terzi li jirrisjedu legalment fl-UE iżda li għadhom ma akkwistawx status ta' residenti fit-tul. 

2) Li jiġi stabbilit numru ta' drittijiet għall-ħaddiema mill-pajjiżi terzi. 

3) Li tiġi mħarsa l-pożizzjoni taċ-ċittadini ta' l-UE u residenti fit-tul kontra l-
konsegwenzi possibbli tal-kompetizzjoni minn ħaddiema barranin li jitħallsu ftit u li 
jkunu sfruttati. 

4) Sabiex tiżdied it-trasparenza fis-suq komuni tax-xogħol fl-UE għall-ħaddiema minn 
pajjiżi terzi.  

4. L-għażliet ta' politika 

Il-kwistjoni hija sa fejn għandu jasal l-intervent ta' l-UE. Id-defiċit tad-drittijiet fl-Istati 
Membri għall-ħaddiema minn pajjiżi terzi meta mqabbla ma' ħaddiema oħra huwa l-aktar 
qawwi fl-aċċess għas-suq tax-xogħol, l-aċċess għas-sigurtà soċjali (partikolarment il-
benefiċċji tal-qgħad, il-benefiċċji tal-familja, u l-assistenza soċjali) il-possibilità tat-
trasferiment tat-tfaddil għall-pensjonijiet u r-restituzzjoni tal-benefiċċji tas-sigurtà, l-aċċess 
għas-servizzi pubbliċi (aċċess għal servizzi ta' sejbien tax-xogħol u servizzi pubbliċi oħra, 
inkluż alloġġjament pubbliku). Fir-rigward tal-proċeduri ta' ammissjoni nazzjonali 
ineffiċjenti, il-kwistjoni hija dwar x'għandu jsir. 

• Għażla 1 – L-ebda bidla 
• Għażla 2 – L-għażla mhux leġiżlattiva: komunikazzjoni, koordinazzjoni, u 

kooperazzjoni: L-ebda leġiżlazzjoni ġdida ma hija introdotta dwar id-drittijiet tal-
ħaddiema immigranti in ġenerali. Id-drittijiet ta' xi ħaddiema mill-pajjiżi terzi jiġu 
speċifikati aktar mil-leġiżlazzjoni nazzjonali u jiġu koperti biss fuq il-livell ta' l-UE minn 
Direttivi speċifiċi (pereżempju dwar ħaddiema b'ħiliet ta' livell għoli ħafna). Minflok, 
tingħata attenzjoni lill-attivitajiet kumplimentari jew ta' sostenn sabiex il-prattiċi 
leġiżlattivi ta' l-Istati Membri jitqarrbu aktar lejn xulxin permezz tal-ġbir u l-iskambju tat-
tagħrif u l-informazzjoni.  

• Għażla 3a – Għażla leġiżlattiva fil-forma ta' Direttiva li tiffoka fuq il-punti komuni: 
Din l-għażla tagħti trattament ugwali liċ-ċittadini tal-pajjiżi terzi li diġà ġew ammessi fis-
suq tax-xogħol fl-oqsma kollha relatati ma' l-impjiegi minbarra s-sigurtà soċjali, it-
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trasferiment tal-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali u l-pensjonijiet u l-aċċess għas-
servizzi pubbliċi.  

• Għażla 3b – L-għażla leġiżlattiva tat-trattament ugwali fil-forma ta' Direttiva: Din l-
għażla tagħti trattament ugwali liċ-ċittadini tal-pajjiżi terzi li diġà ġew ammessi fis-suq tax-
xogħol fl-oqsma kollha relatati ma' l-impjiegi inklużi s-sigurtà soċjali, it-trasferiment tal-
kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali u l-pensjonijiet u l-aċċess għas-servizzi pubbliċi.  

• Għażla 4 – L-għażla leġiżlattiva kumplimentari fil-forma ta' Direttiva; proċedura ta' 
applikazzjoni unika u permess uniku tar-residenza/xogħol: Id-Direttiva tkun tiffoka 
fuq proċedura unika ta' applikazzjoni li tissimplifika l-proċedura sew għall-immigranti u 
kif ukoll għall-awtoritajiet pubbliċi u dokument uniku li jippermetti lil ċittadin ta' pajjiż 
terz sabiex joqgħod u jaħdem fl-Istati Membri. Dawn id-dispożizzjonijiet jistgħu jibnu fuq 
ir-Regolament 1030/2002 dwar il-permess uniformi tar-residenza li diġà jippermetti lill-
Istati Membri sabiex iżidu rimarki nazzjonali fir-rigward ta' l-aċċess għas-suq tax-xogħol. 
Din l-għażla tista' tinkludi – skond il-metodoloġija bbażata fuq id-drittijiet – salvagwardji u 
garanziji proċedurali fir-rigward ta' l-applikazzjoni għal permess uniku. 

• Għażla 5 – L-għażla leġiżlattiva sħiħa fil-forma ta' Direttiva li tirregola l-aċċess għas-
suq tax-xogħol u tagħti wkoll trattament ugwali għall-ħaddiema minn pajjiżi terzi: 
Id-Direttiva tirregola l-aċċess għas-suq tax-xogħol ta' Stat Membru għal ħaddiema minn 
pajjiżi terzi sabiex tagħti trattament komparabbli fir-rigward ta' l-aċċess għall-impjiegi u l-
mobilità fi ħdan dak l-Istat Membru. Sabiex jingħata aċċess għas-suq tax-xogħol għal 
ċittadini ta' pajjiżi terzi, il-kundizzjonijiet għall-ammissjoni għax-xogħol (test tal-ħtiġijiet 
ekonomiċi eċċ.) jridu jiġu armonizzati. Din l-għażla tipprovdi wkoll għal trattament ugwali 
maċ-ċittadini tal-pajjiż innifsu – fl-oqsma kollha elenkati fl-Għażla 3 b. 

5. Tqabbil ta' l-għażliet  

Is-6 għażliet ta' politika (għax 3a u 3b huma varjanti ta' l-istess għażla) tqabblu ma' xulxin fuq 
il-bażi ta' jekk jiksbux l-għanijiet globali, tal-livell ta' piż amministrattiv u ta' l-impatti soċjali 
u ekonomiċi. 

L-analiżi dwar jekk l-għażliet ta' politika jiksbux l-għanijiet globali wriet biċ-ċar li tlieta mill-
għażliet huma aktar prominenti, jiġifieri l-għażliet leġiżlattivi 3b, 4 u 5.  

Fir-rigward ta' l-impatti tagħhom f'termini ekonomiċi, l-għażla 4 hija dik li tagħti l-aħjar 
riżultati, u dan huwa dovut partikolarment għall-potenzjal għal iffrankar li jsir possibbli 
permezz tas-simplifikazzjoni u l-istandardizzazzjoni tal-proċedura ta' applikazzjoni. L-
għażliet 3b, 4 u 5 jipproduċu numru ta' benefiċċji ekonomiċi, iżda jimponu piżijiet finanzjarji 
u amministrattivi fuq l-impriżi u l-awtoritajiet pubbliċi. Min-naħa l-oħra l-għażliet 3b, 4 u 5 
jipproduċu impatti pożittivi sostanzjali, partikolarment fir-rigward ta' l-inklużjoni soċjali, l-
ugwaljanza tat-trattament, u aċċess għall-protezzjoni soċjali u s-servizzi pubbliċi. L-għażla 4 
tipproduċi benefiċċji assoċjati l-aktar mat-tneħħija taċ-ċirku vizzjuż tad-dewmien fi proċeduri 
separati għal permessi tar-residenza u xogħol u mas-simplifikazzjoni u l-istandardizzazzjoni 
tal-proċeduri u l-leġiżlazzjoni. 

Meta jitqabblu l-għażliet tal-politika skond ir-riżultati tagħhom fir-rigward ta' l-għanijiet 
globali u l-impatti ekonomiċi u soċjali, l-għażliet 3b, 5 u 4 jirriżultaw bħala l-aktar għażliet 
favorevoli. L-għażla 3b għandha xi żvantaġġi, bħaż-żieda probabbli fl-ispejjeż assoċjati mad-
drittijiet tal-ħaddiema mill-pajjiżi terzi. 
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L-għażla 4 ġiet imqabbla ma' l-għażliet l-oħra bħala għażla distinta, iżda fil-fatt hija 
kumplimentari ma' l-għażliet l-oħra u tista' tiġi kkombinata ma' waħda mill-għażliet 
leġiżlattivi. 

Fir-rigward tal-possibilitajiet ta' l-adozzjoni, l-għażla 5 bħalissa hija meqjusa bħala 
politikament mhux fattibbli fid-dawl ta' l-esperjenza bil-proposta tal-Kummissjoni ta' l-20013 
li ġiet irtirata fl-2006. 

6. L-għażla ppreferuta 

Fid-dawl tar-riżultat tat-tqabbil ta' l-għażliet ta' politika, l-għażla preferuta għandu jkollha l-
karatteristiċi li ġejjin: 

• Il-firxa wiesgħa ta' l-għażla 3b tagħti trattament ugwali li jkopri l-oqsma kollha 
relatati ma' l-impjiegi - inkluż l-aċċess għas-sigurtà soċjali, l-esportazzjoni tal-
pensjonijiet ladarba jkunu tħallsu, l-aċċess għall-edukazzjoni, it-taħriġ 
vokazzjonali, ir-rikonoxximent tad-diplomi, l-aċċess għas-servizzi pubbliċi b'mod 
partikolari l-għajnuna mogħtija mill-uffiċċji ta' l-impjieg4 

flimkien ma'  

• Għażla 4 li tipprevedi l-introduzzjoni ta' proċedura waħda ta' applikazzjoni għall-
permess tax-xogħol/residenza uniku b'tali mod li t-trattament ugwali jintrabat ma' 
l-applikazzjoni b'suċċess għal dan il-permess (l-ammissjoni għas-suq tax-xogħol 
ta' Stat Membru). 

Din il-metodoloġija toffri l-ogħla potenzjal għal benefiċċji sinifikanti f'termini prattiċi u ta' 
politika. 

Iż-żewġ għażliet jistgħu jiġu faċilment ikkombinati flimkien f'għażla waħda preferuta għaliex 
huma jittrattaw kwistjonijiet differenti iżda huma kumplimentari fin-natura tagħhom u 
jikkontribwixxu għal ċertezza legali akbar u forza tax-xogħol aktar integrata. Fir-rigward tar-
rabtiet bejn dawn l-għażliet – bejn id-drittijiet ta' l-immigranti fuq naħa u l-proċedura ta' 
applikazzjoni unika/permess uniku fuq in-naħa l-oħra – it-tnejn li huma jimmiraw għal 
ġestjoni aħjar tal-migrazzjoni permezz ta' approċċ ġust. L-għanijiet tagħhom huma 
kumplimentari: it-tnejn li huma jikkontribwixxu għall-funzjonament tas-suq tax-xogħol. 
Rabta oħra bejn id-drittijiet u l-permess uniku hija li d-drittijiet jingħataw biss lil dawk li 
jirrisjedu u jaħdmu legalment. Il-pussess ta' permess uniku jipprova l-legalità sew tar-
residenza u kif ukoll ta' l-impjieg. Finalment, mhux l-għażla 3b biss iżda wkoll il-proċedura 
ta' applikazzjoni unika fl-għażla 4 tagħti drittijiet u tħares lill-immigranti billi tassigura 
proċedura ta' ammissjoni aktar effiċjenti u trasparenti li tistabbilixxi garanziji proċedurali 
għalihom. 

L-għażliet 3b u 4 wkoll għandhom xi impatti diverġenti fis-suq tax-xogħol. L-Għażla 3b tista' 
tnaqqas id-domanda għall-ħaddiema legali minn pajjiżi terzi u tista' twassal għal impjiegi 
mhux dikjarati filwaqt li l-Għażla 4 tnaqqas l-impjiegi illegali u mhux iddikjarati, l-aktar billi 

                                                 
3 KUMM(2001) 388 Proposta għal Direttiva tal-Kunsill dwar il-kundizzjonijiet tad-dħul u r-residenza 

taċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi għall-iskop ta' impjieg imħallas u ta' attivitajiet ta' impjieg indipendenti.  
4 Iżda mingħajr ma jingħata d-dritt għall-aċċess għas-suq tax-xogħol u l-mobilità intra-UE, 
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tkisser iċ-ċirku vizzjuż ta' dewmien fi proċeduri separati għall-permessi tar-residenza u l-
impjieg billi toħloq proċedura aktar mgħaġġla u aktar effiċjenti.  

6.1. Vantaġġi u żvantaġġi ta' l-għażla preferuta 

L-Għażla 3b tiżgura l-kisba ta' l-għanijiet kollha u tħares u tintegra lill-ħaddiema mill-pajjiżi 
terzi bl-aktar mod ottimali u flessibbli. Fl-istess ħin, l-iżvantaġġ ta' l-approċċ tat-trattament 
ugwali huwa li - fil-kuntest tan-nuqqas ta' kompetenza ta' l-Unjoni għall-armonizzazzjoni - id-
drittijiet fil-fatt mogħtija f'kull Stat Membru jkomplu jkunu differenti minn Stat Membru 
għall-ieħor (pereżempju fir-rigward tat-tul ta’ żmien tal-benefiċċji soċjali). Żvantaġġ ieħor - 
f'dak li jirrigwarda l-aċċess għall-benefiċċji soċjali - huwa l-ispiża tat-twessigħ ta' l-ambitu 
personali ta' l-iskemi tas-sigurtà soċjali nazzjonali f'dawk l-Istati Membri fejn ċerti benefiċċji 
soċjali għadhom ma jingħatawx lil ħaddiema minn pajjiżi terzi.  

L-Għażla 4 tipprovdi għal proċedura waħda ta' applikazzjoni maħruġa f'permess uniku. Dan 
jassigura proċeduri aktar mgħaġġla u ssimplifikati (anqas tul taż-żmien għall-iproċessar, 
anqas burokrazija) għall-ħaddiema mill-pajjiżi terzi u għal dawk li jimpjegawhom, u dan 
iwassal għal aktar trasparenza u ċertezza legali. Minbarra dan, proċedura waħda minflok tnejn 
distinti tista' tirriżulta fi tnaqqis tal-piż amministrattiv u l-ispejjeż għall-amministrazzjonijiet 
nazzjonali fit-tul, permezz ta' "uffiċċju ta' kuntatt mal-klijenti" wieħed minflok tnejn. 
Minbarra dan, permess wieħed jevita r-riskju tal-ħolqien ta' diskrepanzi bejn żewġ permess 
separati u jippermetti turija aktar ċara ta' l-istatus taċ-ċittadin ta' pajjiż terz u l-iskop tar-
residenza tiegħu fl-Istat Membru. Fl-istess ħin, koordinazzjoni interna mill-qrib bejn is-
servizzi amministrattivi hija meħtieġa sabiex tkun tista' titħaddem proċedura waħda ta' 
applikazzjoni. Minbarra dan, fejn il-proċedura eżistenti jkun jinħtiġilha li tiġi ristrutturata, 
jista' jkun hemm spejjeż addizzjonali ta' darba li jirriżultaw mill-impjegar ta' persunal 
speċjalizzat jew it-taħriġ ta' dak eżistenti. F'dak li jirrigwarda l-format, għandu jiġi enfasizzat 
li l-permess uniku għandu jinbena fuq il-format diġà eżistenti għall-permessi tar-residenza 
għaċ-ċittadini tal-pajjiżi terzi5. Dan ifisser li l-Istati Membri ma jkollhomx jintroduċu, għas-
spejjeż tagħhom, permessi ġodda iżda jużaw il-format uniformi diġà eżistenti li fih ikollhom 
jinkludu, fuq bażi mandatorja, l-informazzjoni kollha relevanti dwar l-aċċess għas-suq tax-
xogħol (il-firxa, it-tul ta' l-aċċess eċċ.). 

6.2. Valutazzjoni ta' l-ispejjeż amministrattivi u ta' implimentazzjoni ta' l-għażla 
ppreferuta 

Analiżi kwalitattiva żvelata:  

• żieda fil-ħlas tal-benefiċċji tas-sigurtà soċjali għal ħaddiema tal-pajjiżi terzi u fl-infiq fuq 
servizzi pubbliċi għal ħaddiema minn pajjiżi terzi fl-Istati Membri fejn it-trattament ugwali 
għadu ma ngħatax b'mod sħiħ u  

• iffrankar fil-proċedura ta' l-applikazzjoni u l-ħruġ tal-permessi tar-residenza u l-impjieg, li 
jirrigwarda l-ispejjeż amminstrattivi (tnaqqis fl-input ta' xogħol għall-ipproċessar ta' l-
applikazzjoni u sabiex jiġu infurmati l-applikanti) u dħul addizzjonali tat-taxxi (għax 
ħaddiema minn pajjiżi terzi jistgħu jibdew jaħdmu bi qligħ fi stadju aktar bikri). 

                                                 
5 stabbiliti fir-Regolament tal-Kunsill 1030/2002 tat-13 ta' Ġunju 2002 
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Analiżi kwantitattiva wriet ukoll li l-għażla ppreferuta jista' jkollha impatt pożittiv fuq il-
komportament soċjo-ekonomiku tal-ħaddiema mill-pajjiżi terzi, b'tali mod li tiżdied il-
kontribuzzjoni tagħhom għat-taxxi u s-sigurtà soċjali filwaqt li jitnaqqas l-użu tagħhom. 
Għaldaqstant, l-ispejjeż ta' l-għoti ta' drittijiet speċifiċi għal ħaddiema mill-pajjiżi terzi jistgħu 
jittaffew bid-dħul addizzjonali mit-taxxi minħabba titjib fis-sitwazzjoni soċjo-ekonomika tal-
ħaddiema mill-pajjiżi terzi.  

7. Sorveljanza u valutazzjoni 

F'dak li jirrigwarda l-arranġamenti ta' monitoraġġ u valutazzjoni, dawn jistgħu jieħdu l-forma 
ta' rapport tal-Kummissjoni fuq il-bażi tar-rapporti ta' l-Istati Membri tliet snin wara l-
iskadenza tat-traspożizzoni tad-Direttiva. L-Istati Membri jistgħu jiġu obbligati permezz tad-
Direttiva sabiex jikkomunikaw tabelli ta' korrelazzjoni sabiex juru l-implimentazzjoni tad-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom. Fil-qafas ta' dan l-
eżerċizzju ta' rappurtar il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi jekk għandhomx jitressqu proposti 
għal emenda sabiex ikun hemm rispons aħjar għall-għanijiet definiti. 


