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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1716/2012, imressqa minn Maria Iancu, ta' ċittadinanza Rumena, 
dwar il-kuntratt tal-impjieg tagħha fl-Italja u l-allegata diskriminazzjoni 
kontra ċ-ċittadini Rumeni 

1. Sinteżi tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta, li ġiet offruta impjieg part-time fl-Italja fl-2003, toġġezzjoni għan-nuqqas ta' 
sigurtà fil-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħha, u tindika li kienet mitluba ġġorr tagħbijiet 
estremament tqal, bi ksur tal-leġiżlazzjoni tax-xogħol. Hi ssostni li ma rċevietx ir-
remunerazzjoni sħiħa tagħha u li l-kuntratt tagħha ġie terminat mingħajr ġustifikazzjoni. 
Minħabba li bdiet proċedimenti legali, hija toġġezzjoni għat-tul eċċessiv ta' żmien meħud u l-
allegata diskriminazzjoni kontriha, u tindika li f'bosta okkażjonijiet uffiċjali għamlu 
kummenti ta' disprezz dwar in-nazzjonalità tagħha.

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fl-10 ta' Lulju 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 216(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta' Frar 2015

Aspetti relatati mal-moviment liberu tal-ħaddiema

Il-liġi tal-UE dwar il-moviment liberu tal-ħaddiema (l-Artikolu 45 tat-TFUE u r-Regolament 
(UE) Nru 492/2011 dwar il-libertà tal-moviment għall-ħaddiema fi ħdan l-Unjoni) tobbliga 
lill-Istati Membri jittrattaw il-ħaddiema migranti tal-UE bl-istess mod bħaċ-ċittadini tagħhom 
b'rabta mal-aċċess għall-impjiegi u l-kundizzjonijiet tax-xogħol, inkluż it-tkeċċija.



PE551.800v01-00 2/5 CM\1052965MT.doc

MT

Minkejja l-eżistenza ta' perjodu transizzjonali għall-ħaddiema Rumeni fiż-żmien rilevanti, 
ladarba ċittadin Rumen kien ammess fis-suq tax-xogħol ta' Stat Membru u ġie impjegat 
legalment f'dan il-pajjiż, huwa jew hija kienet intitolata li tibbenefika mid-drittijiet kollha 
skont il-liġi tal-Unjoni dwar il-moviment liberu tal-ħaddiema, inkluż il-prinċipju tat-
trattament ugwali bħaċ-ċittadini tal-pajjiż f'dak li jirrigwarda l-kundizzjonijiet tal-impjieg u 
tax-xogħol, inkluż it-tkeċċija. 

Kemm l-Artikolu 45 tat-TFUE kif ukoll ir-Regolament (UE) Nru 492/2011 dwar il-moviment 
liberu tal-ħaddiema fi ħdan l-UE huma direttament applikabbli fl-Istati Membri. Għalhekk, 
kull ħaddiem jista' jiddependi fuqhom quddiem l-awtoritajiet u l-qrati nazzjonali li huma fl-
aħjar pożizzjoni biex jivverifikaw u jistabbilixxu l-fatti pertinenti kollha u jinfurzaw il-liġi 
applikabbli. 

Il-Kummissjoni Ewropea ma tistax tibda azzjoni diretta kontra impjegatur privat. Il-
Kummissjoni tista' tintervjeni biss jekk ir-regoli nazzjonali jiksru l-liġi tal-Unjoni jew jekk 
awtorità pubblika tkun involuta fi ksur tal-liġi tal-Unjoni. L-informazzjoni provduta mill-
petizzjonanta ma tindikax li f'dak li għandu x'jaqsam mat-tkeċċija l-liġi Taljana tittratta liċ-
ċittadini l-oħra tal-UE b'mod differenti miċ-ċittadini Taljani. Jekk il-petizzjonanta tħoss li ġiet 
diskriminata fis-sitwazzjoni individwali tagħha bħala ħaddiema migranti fl-Italja, hija 
għandha tressaq tali pretensjoni quddiem il-qorti nazzjonali. 

Sabiex tkun żgurata applikazzjoni aħjar fil-livell nazzjonali tad-dritt taċ-ċittadini tal-UE li 
jaħdmu fi Stat Membru ieħor, il-Kummissjoni pproponiet Direttiva tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill dwar miżuri li jiffaċilitaw l-eżerċizzju tad-drittijiet konferiti fuq ħaddiema fil-
kuntest tal-moviment liberu tal-ħaddiema. L-għan tad-Direttiva 2014/54/UE, li ġiet adottata 
fis-16 ta' April 2014, hu li tneħħi l-ostakoli eżistenti għall-moviment ħieles tal-ħaddiema, 
bħan-nuqqas ta' għarfien dwar ir-regoli tal-UE fost l-impjegaturi pubbliċi u dawk privati u d-
diffikultajiet li jħabbtu wiċċhom magħhom iċ-ċittadini mobbli biex jiksbu informazzjoni u 
assistenza fl-Istati Membri ospitanti1 L-Istati Membri għandhom sentejn biex jittrasponu d-
Direttiva fis-sistemi legali tagħhom.

Aspetti relatati max-xogħol part-time

Fil-livell tal-UE, ċerti elementi tax-xogħol part-time huma regolati mid-Direttiva 97/81/KE. 
L-iskop ta' din id-Direttiva hu li ddaħħal fis-seħħ il-Ftehim Qafas li ġie konkluż fis-6 ta' 
Ġunju 1997 bejn l-organizzazzjonijiet industrijali ġenerali transsettorjali. Il-Ftehim Qafas 
jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġiet minimi li għandhom x'jaqsmu max-xogħol part-
time, billi jistabbilixxi qafas ġenerali għat-tneħħija tad-diskriminazzjoni kontra l-ħaddiema 
part-time u li jtejjeb il-kwalità tax-xogħol part-time u jiffaċilita l-iżvilupp tax-xogħol part-
time fuq bażi volontarja. L-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonanta ma tissuġġerixxix li 
hemm ksur tad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva. 

Aspetti li jirrigwardaw it-talba tal-petizzjonanta dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol 
(tagħbijiet tqal)

Il-petizzjonanta, li xogħolha kien jikkonsisti fit-trasport tal-merkanziji, tindika li hija kienet 

                                               
1 ĠU L 128, 30.04.2014, p. 8.
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taħdem f'kundizzjonijiet estremament prekarji, bi ksur tal-leġiżlazzjoni fil-qasam tal-
protezzjoni tal-ħaddiema. Hija ssostni b'mod partikolari li minħabba l-irfigħ u l-ġarr ta' 
tagħbijiet tqal fuq il-post tax-xogħol (bejn wieħed u ieħor 800-1 000 kg/8 sigħat) għamlet 
ħsara fis-sinsla ta' daharha b'mod irriversibbli, fatt li huwa attestat minn tobba tax-xogħol. 

Fil-qasam tas-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema fuq il-post tax-xogħol fil-livell tal-UE, id-
Direttiva 89/391/KEE dwar l-introduzzjoni ta' miżuri sabiex jinkoraġġixxu titjib fis-sigurtà u 
s-saħħa tal-ħaddiema fuq il-post tax-xogħol1 (minn issa 'l quddiem, 'id-Direttiva 
89/391/KEE'), hija l-leġiżlazzjoni ewlenija. Hija tistabbilixxi l-prinċipji ġenerali dwar il-
prevenzjoni u l-ħarsien tas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema fuq il-post tax-xogħol. Din id-
Direttiva ġiet supplementata b'għadd ta' direttivi individwali, skont it-tifsira tal-Artikolu 16(1) 
tagħha, f'diversi oqsma marbuta mas-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema fuq il-post tax-xogħol. 

B'mod partikolari, id-Direttiva tal-Kunsill 90/269/KEE tad-29 ta' Mejju 1990 tistabbilixxi 
rekwiżiti minimi għat-tqandil manwali tat-tagħbijiet fejn hemm riskju partikolari li l-
ħaddiema jagħmlu ħsara lil daharhom2. Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, it-tqandil manwali 
tat-tagħbijiet ifisser kull trasport jew sostenn ta' tagħbija, minn ħaddiem wieħed jew aktar, li 
jinkludi l-irfigħ, it-tniżżil, l-imbuttar, il-ġbid, il-ġarr jew iċ-ċaqliq ta' tagħbija, li, minħabba l-
karatteristiċi tagħha jew il-kundizzjonijiet ergonomiċi mhux favorevoli, tinvolvi riskju 
partikolari li l-ħaddiema jagħmlu ħsara lil daharhom. Din l-espressjoni hija ċċarata iktar fl-
Anness I għad-Direttiva. Id-Direttiva 90/269/KEE tirrikjedi li min iħaddem jieħu miżuri 
organizzattivi adatti u juża mezzi adattati, partikolarment tagħmir mekkaniku, sabiex jevita l-
bżonn għat-tqandil manwali tat-tagħbija mill-ħaddiema. Meta l-bżonn għal tqandil manwali 
tat-tagħbija mill-ħaddiema ma jistax jiġi evitat, l-impjegatur għandu l-obbligu li jagħmel dan 
it-tqandil kemm jista' jkun bla periklu u b'kundizzjonijiet tajbin għas-saħħa billi jieħu l-miżuri 
adatti, juża l-mezzi xierqa jew jipprovdi lill-ħaddiema bil-mezzi neċessarji sabiex jitnaqqas ir-
riskju involut fit-tqandil manwali ta' din it-tagħbija, b'kunsiderazzjoni tal-Anness I għad-
Direttiva. 

L-Istati Membri għandhom jittrasponu d-Direttiva fil-liġi nazjonali u għalhekk hija l-
leġiżlazzjoni nazzjonali li tapplika għas-sitwazzjonijiet speċifiċi; wara dan, hija r-
responsabbiltà tal-awtoritajiet nazzjonali rilevanti (normalment l-ispettorati tax-xogħol) biex 
jinfurzaw id-dispożizzjonijiet nazzjonali li jittrasponu l-leġiżlazzjoni tal-UE dwar is-saħħa u 
s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Id-Direttiva 90/269/KEE ġiet trasposta fil-liġi Taljana. 

Għalhekk huwa f'idejn l-awtoritajiet nazzjonali Taljani tal-infurzar biex jinvestigaw 
kwalunkwe każ ta' nuqqas ta' rispett għad-drittijiet tal-ħaddiema u, fejn meħtieġ, li jiġu 
applikati s-sanzjonijiet rilevanti. Il-petizzjonanta għalhekk tista' tikkunsidra li tressaq il-
kwistjoni quddiem il-fergħa rilevanti tal-ispezzjoni tax-xogħol billi tikkuntattja lid-Direttorat 
Reġjonali tax-Xogħol (Direzione Regionale del Lavoro) jew lid-Direttorat Provinċjali tax-
Xogħol (Direzione Provinciale del Lavoro)3, kif ukoll li titlob eżami tal-każ individwali 
tagħha quddiem l-INAIL (Istituto nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul 
Lavoro — l-awtorità tal-kumpens tal-ħaddiema Taljani)4. Il-petizzjonanta tista' wkoll titlob 

                                               
1 ĠU L 183, 29.06.1989, p. 1.
2 ĠU L 156, 21.6.1990, p. 9.
3 http://www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/vigilanza/Pages/default.aspx.
4 http://www.inail.it/internet_web/appmanager/internet/home.
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kumpens fil-qrati Taljani għal korrimenti fuq il-post tax-xogħol li jirriżultaw min-nuqqas tal-
impjegatur milli jirrispetta l-obbligi legali tiegħu taħt miżuri nazzjonali li jimplimentaw id-
Direttiva 90/269/KEE. Għal kwalunkwe ilment dwar każijiet ta' amministrazzjoni ħażina fl-
attivitajiet tal-amministrazzjoni nazzjonali, il-petizzjonanta tista' tikkuntattja n-netwerk tal-
Ombudsmen reġjonali1.

Aspetti relatati mat-tul tal-proċedimenti tal-qorti

Deċiżjonijiet prevedibbli, f'waqthom u infurzabbli huma komponenti strutturali importanti ta' 
ambjent ta' negozju u impjieg attraenti u huma elementi kruċjali biex tiġi żgurata l-effikaċja 
tal-liġi tal-UE, minħabba r-rwol essenzjali tal-qrati nazzjonali fl-infurzar tal-leġiżlazzjoni tal-
UE. Għaldaqstant, in-nuqqasijiet fis-sistemi ġudizzjarji nazzjonali mhumiex biss problema 
għal Stat Membru partikolari, iżda jistgħu jaffettwaw il-funzjonament tas-suq uniku, u tas-
sistema legali tal-UE kollha kemm hi. 

L-aspett tat-tul tal-proċedimenti tal-Qorti huwa indikatur għall-effiċjenza ta' sistema 
ġudizzjarja, u jikkostitwixxi aspett essenzjali tad-dritt għal rimedju effettiv u għal proċess 
ġust, dritt fundamentali minqux fit-tradizzjonijiet kostituzzjonali komuni għall-Istati Membri 
kollha u affermat mill-ġdid mill-Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE. 

Fin-nuqqas ta' regoli tal-Unjoni li jirregolaw il-kwistjoni, hija s-sistema legali nazzjonali ta' 
kull Stat Membru li għandha tistabbilixxi r-regoli li jirregolaw l-azzjonijiet għall-ħarsien tad-
drittijiet li l-individwi jistgħu jisiltu mil-liġi tal-Unjoni. Madankollu, huwa ċar mill-
ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE li, meta joffru protezzjoni ġudizzjarja intiża 
sabiex tiżgura l-ħarsien tad-drittijiet li l-individwi għandhom bis-saħħa tad-dritt tal-Unjoni 
Ewropea, il-qrati nazzjonali għandhom jikkonformaw mal-Artikolu 47 tal-Karta, u skont il-
prinċipji ġenerali tal-UE ta' ekwivalenza u ta' effikaċja2. Dan jimplika wkoll ir-rispett tad-dritt 
li wieħed ikollu l-każ deċiż fi żmien raġonevoli3.

Fil-livell tal-UE, l-effikaċja tas-sistemi ġudizzjarji nazzjonali hija indirizzata permezz ta' 
għadd ta' proċessi ta' politika. It-titjib tal-kwalità, l-indipendenza u l-effiċjenza tas-sistemi 
ġudizzjarji hija prijorità fis-Semestru Ewropew ukoll, iċ-ċiklu annwali tal-UE tal-
koordinazzjoni tal-politika ekonomika. Bħall-Istati Membri l-oħra kollha tal-UE, l-Italja hija 
parti mis-Semestru Ewropew tal-2014. 

Barra minn hekk, il-Kummissjoni Ewropea żviluppat it-Tabella ta' Valutazzjoni tal-Ġustizzja 
tal-UE4, li hija għodda li tassisti lill-UE u lill-Istati Membri biex tinkiseb ġustizzja aktar 
effettiva billi tipprovdi data oġġettiva, affidabbli u paragunabbli. It-Tabella ta' Valutazzjoni 
tinkludi wkoll data dwar it-tul ta' ċerti proċedimenti tal-qorti. L-Istati Membri huma 
responsabbli għall-amministrazzjoni tas-sistema tal-ġustizzja tagħhom u jistgħu jużaw din id-
data għal riformi possibbli. 

                                               
1 http://www.difensorecivicotoscana.it/.
2 Ara s-sentenza tas-27 ta' Ġunju 2013 fil-Kawża C-93/12, Agrokonsulting- 04, ċitata iktar 'il fuq, fil-punt 35, u 
l-ġurisprudenza ċitata. 
3 Ara s-sentenza fil-Kawża C-93/12, Agrokonsulting-04, ċitata iktar 'il fuq, fil-punt 55.
4 Komunikazzjoni mill-Kummissjoni, it-Tabella ta' Valutazzjoni tal-UE għall-Ġustizzja tal-2014, COM(2014) 
155 final.
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Fl-2012, l-2013 u l-2014 il-Kunsill1 approva Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż (CSR) 
għall-Italja, fuq il-proposta tal-Kummissjoni. Ir-Rakkomandazzjoni nru 3 tal-2014 tistieden 
lill-Italja biex timmonitorja fil-ħin l-impatt tar-riformi adottati biex tiżdied l-effiċjenza tal-
ġustizzja ċivili bil-għan li tiġi żgurata l-effikaċja tagħhom u jiġu adottati miżuri addizzjonali 
jekk ikun meħtieġ. 

Konklużjoni

Il-petizzjoni ma tindikax ksur tal-liġi tal-Unjoni mill-Italja. Hija r-responsabbiltà tal-
awtoritajiet Taljani, inklużi l-qrati nazzjonali, li tiġi infurzata l-leġiżlazzjoni applikabbli. 

                                               
1 Ara: ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill (2012/C 219/14), tal-10 ta' Lulju 2012 dwar il-Programm Nazzjonali ta' 
Riforma 2012 tal-Italja u t-twassil ta' Opinjoni tal-Kunsill dwar il-Programm ta' Stabbiltà għall-Italja, 2012-
2015; ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill (2013/C 217/11) tad-9 ta' Lulju 2013 dwar il-Programm Nazzjonali ta' 
Riforma tal-Italja għall-2013 u li tagħti opinjoni tal-Kunsill dwar il-Programm ta' Stabbiltà tal-Italja, 2012-2017.


