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Proëedura unika ta' applikazzjoni għal permess ta' residenza u ta' xogħol 

COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Proposta għal direttiva 

Premessa 9 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) Fin-nuqqas ta’ leāiŜlazzjoni orizzontali 

Komunitarja, id-drittijiet taë-ëittadini ta’ 

pajjiŜi terzi jvarjaw, skond l-Istat Membru 

li jaħdmu fih u skond in-nazzjonalità 

tagħhom. Huma m’għandhomx l-istess 
drittijiet bħaë-ëittadini ta’ l-Istat Membru, 
jew ië-ëittadini l-oħra ta’ l-UE. Bil-għan li 

jkun hemm aktar Ŝvilupp ta’ politika ta’ l-

immigrazzjoni koerenti, biex titnaqqas il-
lakuna tad-drittijiet bejn ië-ëittadini ta’ l-

UE u ë-ëittadini ta’ pajjiŜi terzi li jaħdmu 

legalment u biex jiāi kkumplementat l-

acquis eŜistenti dwar l-immigrazzjoni, 

għandha tiāi stabbilita āabra ta’ drittijiet 

partikolarment billi jiāu speëifikati l-oqsma 

tal-politika fejn it-trattament ugwali maë-

ëittadini huwa pprovdut għall-ħaddiema ta' 

pajjiŜi terzi ammessi legalment fi Stat 

Membru iŜda li għadhom mhumiex 

residenti fit-tul. Tali dispoŜizzjonijiet huma 

intiŜi biex jistabbilixxu kondizzjonijiet 

ugwali fl-UE, biex jiāi rikonoxxut li dawn 

ië-ëittadini ta' pajjiŜi terzi li jaħdmu 

legalment fi Stat Membru jikkontribwixxu 

għall-ekonomija Ewropea permezz tax-

xogħol tagħhom u l-ħlas tat-taxxa u biex 

iservu bħala salvagwardja biex titnaqqas il-

kompetizzjoni ināusta bejn ië-ëittadini ta' l-

UE u ë-ëittadini ta' pajjiŜi terzi li tirriŜulta 

fi sfruttar possibbli ta' dawn ta' l-aħħar. 

(9) Fin-nuqqas ta’ leāiŜlazzjoni orizzontali 

tal-Unjoni, id-drittijiet taë-ëittadini ta’ 

pajjiŜi terzi jvarjaw, skond l-Istat Membru 

li jaħdmu fih u skond in-nazzjonalità 

tagħhom. Bil-għan li jiāi segwit Ŝvilupp ta’ 

politika ta’ l-immigrazzjoni koerenti, biex 

titnaqqas il-lakuna tad-drittijiet bejn ië-

ëittadini ta’ l-UE u ë-ëittadini ta’ pajjiŜi 

terzi li jaħdmu legalment u biex jiāi 

kkumplementat l-acquis eŜistenti dwar l-

immigrazzjoni, għandha tiāi stabbilita 

āabra ta’ drittijiet partikolarment billi jiāu 

speëifikati l-oqsma tal-politika fejn it-

trattament ugwali maë-ëittadini huwa 

pprovdut għall-ħaddiema ta' pajjiŜi terzi 

ammessi legalment fi Stat Membru iŜda li 

għadhom mhumiex residenti fit-tul. Tali 

dispoŜizzjonijiet huma intiŜi biex 

jistabbilixxu kondizzjonijiet ugwali minimi 
fl-UE, biex jiāi rikonoxxut li dawn ië-

ëittadini ta' pajjiŜi terzi li jaħdmu legalment 

fi Stat Membru jikkontribwixxu għall-

ekonomija Ewropea permezz tax-xogħol 

tagħhom u l-ħlas tat-taxxa u biex iservu 

bħala salvagwardja biex titnaqqas il-

kompetizzjoni ināusta bejn ië-ëittadini ta' l-

UE u ë-ëittadini ta' pajjiŜi terzi li tirriŜulta 

fi sfruttar possibbli ta' dawn ta' l-aħħar. Id-
definizzjoni ta' "ħaddiem ta’ pajjiŜ terz" 
kif tinsab fl-Artikolu 2(b) ta’ din id-
Direttiva tfisser, mingħajr preāudizzju 
għall-interpretazzjoni tal-kunëett tar-



 

AM\861123MT.doc  PE450.507v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

relazzjoni tal-impjieg f’kull leāiŜlazzjoni 
oħra tal-UE, li kull ëittadin ta’ pajjiŜ terz 
li āie ammess fit-territorju ta’ Stat 
Membru, huwa legalment residenti u 
jitħalla jaħdem skont il-liāi nazzjonali 
u/jew skont il-prattika nazzjonali f’dak l-
Istat Membru. 

Or. en 

Āustifikazzjoni 

L-iskop ta’ din il-proposta huwa li jkun ikkjarifikat li d-definizzjoni ta’ "ħaddiem ta’ pajjiŜ 
terz" ma għandux ikollu influwenza fuq l-interpretazzjoni tal-kunëett ta' relazzjoni ta' impjieg 
f'kull strument leāiŜlattiv ieħor tal-UE minħabba li ma hemmx definizzjoni uniformi tal-
kunëett ta' "relazzjoni ta' impjieg" fil-qasam tad-Dritt tax-Xogħol tal-UE. Barra minn hekk, 
id-definizzjoni proposta mill-Kummissjoni donnha hija differenti mid-definizzjonijiet kurrenti 
applikati talanqas f’xi Stati Membri. 
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Proposta għal direttiva 

Premessa 12 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(12) Ië-ëittadini ta’ pajjiŜi terŜi koperti 

mid-Direttiva 96/71/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diëembru 

1996 dwar l-impjieg ta' ħaddiema fil-qafas 

ta' prestazzjoni ta' servizzi sakemm ikunu 
ssekondati fi Stat Membru, u ëittadini ta’ 
pajjiŜi terzi li jidħlu fi Stat Membru taħt 
impenji li jinsabu fi ftehim internazzjonali 
li jiffaëilita d-dħul u r-residenza 
temporanja ta’ persuni naturali minn 
ëerti kategoriji ta’ negozju u relatati ma’ 
l-investiment ma jistgħux jiāu koperti 
minn din id-Direttiva peress li mhumiex 
ikkunsidrati bħala parti mis-suq tax-
xogħol ta’ dak l-Istat Membru. 

(12) Ië-ëittadini ta' pajjiŜi terzi ssekondati 
mhumiex koperti minn din id-Direttiva. 
Dan m'għandux iwaqqaf lië-ëittadini ta' 
pajjiŜi terzi milli jkunu residenti legalment 
u jaħdmu b'mod leāittimu fi Stat Membru 
u li jiāu sssekondati fi Stat Membru ieħor, 
milli jibqgħu jibbenefikaw minn 
trattament ugwali meta mqabbla maë-
ëittadini tal-Istat Membru tal-oriāini 
matul il-perjodu li fih ikunu ppustjati, 
skont dawk il-patti u l-kundizzjonijiet li 
mhumiex affettwati mill-applikazzjoni 
tad-Direttiva 96/71/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diëembru 

1996 dwar l-impjieg ta' ħaddiema fil-qafas 

ta' prestazzjoni ta' servizzi. 

Or. en 
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Proposta għal direttiva 

Premessa 14 a (ādida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

  (14a) Il-kundizzjonijiet tax-xogħol f’din 
id-Direttiva għandhom jiāu interpretati 
b'mod li jkopru talinqas il-ħlas u t-
tkeëëija, is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post 
tax-xogħol, il-ħin tax-xogħol u l-liv, billi 
jitiqesu l-ftehimiet kollettivi fis-seħħ. 

Or. en 
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Proposta għal direttiva 

Premessa 15 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(15) Il-kwalifiki professjonali akkwistati 

minn ëittadini ta’ pajjiŜi terzi fi Stat 

Membru ieħor għandhom jiāu rikonoxxuti 

bl-istess mod bħaë-ëittadini ta’ l-Unjoni 

Ewropea u l-kwalifiki akkwistati f’pajjiŜ 

terz għandhom jittieħdu in kunsiderazzjoni 

b’konformità mad-dispoŜizzjonijiet tad-

Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Settembru 

2005 dwar ir-rikonoxximent tal-kwalifiki 

professjonali. 

(15) Il-kwalifiki professjonali akkwistati 

minn ëittadini ta’ pajjiŜi terzi fi Stat 

Membru ieħor għandhom jiāu rikonoxxuti 

bl-istess mod bħaë-ëittadini ta’ l-Unjoni 

Ewropea u l-kwalifiki akkwistati f’pajjiŜ 

terz għandhom jittieħdu in kunsiderazzjoni 

b’konformità mad-dispoŜizzjonijiet tad-

Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Settembru 

2005 dwar ir-rikonoxximent tal-kwalifiki 

professjonali. Id-dritt għat-trattament 
ugwali li jingħata lill-ħaddiema ta’ pajjiŜi 
terzi li jirrigwarda r-rikonoxximent tad-
diplomi, ië-ëertifikati u l-kwalifiki 
professjonali l-oħra skont il-proëeduri 
nazzjonali rilevanti, huwa mingħajr 
preāudizzju għall-kompetenza tal-Istati 
Membri biex jippermettu lil dawk il-
ħaddiema tal-pajjiŜi terzi jidħlu fis-suq 
tax-xogħol tagħhom. 

Or. en 
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Premessa 16 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(16) Ië-ëittadini ta’ pajjiŜi terzi li jaħdmu 
fit-territorju ta’ Stat Membru għandhom 

igawdu minn trattament ugwali fir-rigward 

tas-sigurtà soëjali. Fir-Regolament tal-
Kunsill (KEE) Nru 1408/1971 ta’ l-14 ta’ 
Āunju dwar l-applikazzjoni ta' l-iskemi 
tas-siāurtà soëjali għall-persuni impjegati, 
il-persuni li jaħdmu għal rashom u l-
familja tagħhom li jiëëaqilqu āewwa l-
Komunità hemm definiti fergħat tas-

sigurtà soëjali
1. Ir-Regolament tal-Kunsill 

(KE) Nru 859/2003 ta’ l-14 ta’ Mejju 2003 
li jestendi d-dispoŜizzjonijiet tar-
Regolament (KEE) 1408/71 u r-
Regolament (KEE) Nru 574/72 għal 
ëittadini ta’ pajjiŜi terzi li mhumiex diāà 
koperti b’dawk id-dispoŜizzjonijiet 
unikament minħabba ë-ëittadinanza 
tagħhom jestendi d-dispoŜizzjonijiet tar-
Regolament (KEE) Nru 1408/1971 għaë-
ëittadini ta’ pajjiŜi terzi li jaħdmu 
legalment fl-Unjoni Ewropea u li jkunu 
f’sitwazzjoni transkonfinali. Id-

dispoŜizzjonijiet dwar it-trattament ugwali 

rigward is-sigurtà soëjali f’din id-Direttiva 

japplikaw ukoll għall-persuni li jaslu fi 

Stat Membru direttament minn pajjiŜ terz. 

Madankollu, din id-Direttiva m’għandhiex 

tagħti aktar drittijiet minn dawk diāà 

pprovduti fil-leāiŜlazzjoni Komunitarja 
eŜistenti fil-qasam tas-sigurtà soëjali għaë-

(16) Il-ħaddiema ta' pajjiŜi terzi għandhom 

igawdu minn trattament ugwali fir-rigward 

tas-sigurtà soëjali. Il-fergħat tas-sigurtà 

soëjali, kif definiti fir-Regolament (KE) 
Nru 883/2004 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar il-
koordinazzjoni tas-sistemi ta' sigurtà 
soëjali1. Id-dispoŜizzjonijiet dwar it-

trattament ugwali rigward is-sigurtà soëjali 

f’din id-Direttiva japplikaw ukoll għall-
ħaddiema li jaslu fi Stat Membru 

direttament minn pajjiŜ terz. Madankollu, 

din id-Direttiva m'għandhiex tagħti lill-
ħaddiema li āejjin minn pajjiŜi terzi aktar 

drittijiet minn dawk diāà pprovduti fil-

leāiŜlazzjoni tal-Unjoni eŜistenti fil-qasam 

tas-sigurtà soëjali għaë-ëittadini ta' pajjiŜi 

terzi li jkollhom elementi transkonfinali 

bejn l-Istati Membri. Barra minn hekk, 
din id-Direttiva ma għandhiex tagħti 
drittijiet marbuta ma' sitwazzjonijiet li 
jaqgħu barra l-ambitu ta' applikazzjoni 
tal-leāiŜlazzjoni tal-Unjoni, pereŜempju 
membri tal-familja residenti f'pajjiŜ terz. 
Din id-Direttiva tagħti drittijiet biss 
b'rabta ma' dawk il-membri tal-familja li 
jingħaqdu mal-ħaddiem tal-pajjiŜ terz fi 
kwalunkwe Stat Membru abbaŜi ta' 
reunifikazzjoni tal-familja jew dawk il-
membri tal-familja li huma diāà residenti 
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ëittadini ta’ pajjiŜi terzi li jkollhom 

elementi transkonfinali bejn l-Istati 

Membri. 

legali fl-Istat Membru partikolari. 

Or. en 
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Proposta għal direttiva 

Premessa 16 a (ādida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

  (16a) Il-liāi tal-Unjoni ma tillimitax is-
setgħa tal-Istati Membri li jorganizzaw l-
iskemi tas-sigurtà soëjali tagħhom. Fin-
nuqqas ta' armonizzazzjoni fil-livell tal-
Unjoni, huwa kompitu tal-leāiŜlazzjoni 
tal-Istati Membri li jistabbilixxu l-
kundizzjonijiet li fil-qafas tagħhom 
jingħataw il-benefiëëji tas-sigurtà soëjali, 
kif ukoll l-ammont ta' tali benefiëëji u Ŝ-
Ŝmien li għalihom jingħataw. 

B'danakollu, meta jkunu qed jeŜerëitaw 
dik is-setgħa, l-Istati Membri għandhom 
jikkonformaw mad-dritt tal-Unjoni. 

Or. en 
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Proëedura unika ta' applikazzjoni għal permess ta' residenza u ta' xogħol 

COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Proposta għal direttiva 

Premessa 16 a (ādida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

  (16a) It-trattament ugwali ta' ħaddiema 
ta' pajjiŜi terzi ma jkoprix miŜuri fil-
qasam tat-taħriā professjonali li huma 
ffinanzjati minn skemi ta' għajnuna 
soëjali. 

Or. en 
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Proëedura unika ta' applikazzjoni għal permess ta' residenza u ta' xogħol 

COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Proposta għal direttiva 

Premessa 16 b (ādida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

  (16b) L-Istati Membri għandhom talinqas 
jagħtu trattament ugwali lil dawk ië-
ëittadini ta’ pajjiŜi terzi li għandhom 
impjieg jew li wara perjodu minimu ta’ 
impjieg huma rreāistrati li ma 
għandhomx impjieg. Kwalunkwe 
restrizzjoni għat-trattament ugwali fil-
qasam tas-sigurtà soëjali fl-ambitu ta' din 
id-Direttiva għandha tkun mingħajr 
preāudizzju għad-drittijiet mogħtija bl-
applikazzjoni tar-Regolament (UE) 
Nru 1231/2010 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li 
jestendi r-Regolament (KE) Nru 883/2004 
u r-Regolament (KE) Nru 987/2009 għal 
ëittadini ta' pajjiŜi terzi li mhumiex diāà 
koperti b'dawn ir-Regolamenti unikament 
minħabba n-nazzjonalità tagħhom1. 

 ________________ 

1 ĀU L 344, 29.12.2010, p. 1. 

Or. en 
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Proëedura unika ta' applikazzjoni għal permess ta' residenza u ta' xogħol 

COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 2 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) 'ħaddiem ta’ pajjiŜ terz' tfisser 

kwalunkwe ëittadin minn pajjiŜ terz li jkun 

āie ammess fit-territorju ta’ Stat Membru u 

jkun jista’ legalment jaħdem f’dak l-Istat 

Membru; 

(b) 'ħaddiem ta' pajjiŜ terz' tfisser 

kwalunkwe ëittadin minn pajjiŜ terz li jkun 

āie ammess fit-territorju ta' Stat Membru, 
ikun resident legali u jkun jista' jaħdem 

skont il-liāi nazzjonali u/jew skont il-
prattika nazzjonali f'dak l-Istat Membru; 

Or. en 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt e 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) il-fergħat tas-sigurtà soëjali, kif definiti 

fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 
1408/1971 ta’ l-14 ta’ Āunju 971 dwar l-
applikazzjoni ta' l-iskemi tas-siāurtà 
soëjali għall-persuni impjegati, il-persuni 
li jaħdmu għal rashom u l-familja 
tagħhom li jiëëaqilqu āewwa l-Komunità. 
Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
859/2003 li jestendi d-dispoŜizzjonijiet tar-
Regolament (KEE) 1408/71 u r-
Regolament (KEE) Nru 574/72 li 
jimplimentahom għal ëittadini ta’ pajjiŜi 
terzi li mhumiex diāà koperti b’dawk id-
dispoŜizzjonijiet minħabba ë-ëittadinanza 
tagħhom biss għandu japplika b'dan il-
mod; 

(e) il-fergħat tas-sigurtà soëjali, kif definiti 

fir-Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill; 

Or. en 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt g 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(g) il-benefiëëji tat-taxxa; (g) il-benefiëëji tat-taxxa, kemm-il darba l-
ħaddiem ikun meqjus bħala residenti għal 
skopijiet fiskali fl-Istat Membru 
kkonëernat; 

Or. en 

 

 

 


