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PR_COD_1consamCom 

 

Tifsira tas-simboli użati 

 * Proċedura ta' konsultazzjoni  

 *** Proċedura ta' approvazzjoni 

 ***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari) 

 ***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari) 

 ***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari) 

 

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta' att.) 

 

 

 

 

Emendi għal abbozz ta' att 

 

Emendi tal-Parlament f'żewġ kolonni 
 

It-tħassir huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-kolonna tax-

xellug. Is-sostituzzjoni hija indikata permezz tat-tipa korsiva u grassa fiż-

żewġ kolonni. It-test ġdid huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-

kolonna tal-lemin. 

 

L-ewwel u t-tieni linji tal-intestatura ta' kull emenda jidentifikaw il-parti tat-

test ikkonċernata fl-abbozz ta' att inkwistjoni. Meta emenda tirrigwarda att 

eżistenti, li l-abbozz ta' att ikollu l-ħsieb li jemenda, l-intestatura jkun fiha 

wkoll it-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw rispettivament l-att eżistenti u d-

dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att.  

 

Emendi tal-Parlament li jieħdu l-forma ta' test konsolidat 

 

Il-partijiet tat-testi l-ġodda huma indikati permezz tat-tipa korsiva u grassa. 

Il-partijiet tat-test imħassra huma indikati permezz tas-simbolu ▌ jew huma 

ingassati.  Is-sostituzzjoni hija indikata billi t-test il-ġdid jiġi indikat permezz 

tat-tipa korsiva u grassa u billi jitħassar jew jiġi ingassat it-test sostitwit.  

Bħala eċċezzjoni, it-tibdil ta' natura strettament teknika magħmul mis-

servizzi fil-preparazzjoni tat-test finali mhuwiex indikat. 

 

 

 

 



 

RR\1023157MT.doc 3/130 PE464.961v01-00 

 MT 

WERREJ 

Paġna 

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW .......... 5 

NOTA SPJEGATTIVA ............................................................................................................ 96 

OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-AFFARIJIET LEGALI DWAR IL-BAŻI LEGALI .. 99 

OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-IMPJIEGI U L-AFFARIJIET SOĊJALI ................. 104 

PROĊEDURA ........................................................................................................................ 129 

 

 

 



 

PE464.961v01-00 4/130 RR\1023157MT.doc 

MT 



 

RR\1023157MT.doc 5/130 PE464.961v01-00 

 MT 

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW 

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 

kundizzjonijiet għall-ammissjoni ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi fil-qafas ta' trasferiment 

intrazjendali 

(COM(2010)0378 – C7-0179/2010 – 2010/0209(COD)) 

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 

(COM(2010)0378), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-punti (a) u (b) tal-Artikolu 79(2) tat-Trattat dwar 

il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropew, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-

proposta lill-Parlament (C7-0179/2010), 

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali dwar il-bażi legali 

proposta,  

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea, 

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-

4 ta' Mejju 20111, 

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tat-31 ta' Marzu 20112, 

– wara li kkunsidra l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tas-

27 ta' Frar 2014, li approva l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew, skont l-Artikolu 294(4) 

tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 

– wara li kkunsidra l-Artikoli 55 u 37 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-

opinjoni tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (A7-0170/2014), 

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt; 

2. Japprova d-dikjarazzjoni konġunta tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-

Kummissjoni mehmuża ma' din ir-riżoluzzjoni; 

3. Jieħu nota tad-dikjarazzjonijiet tal-Kummissjoni mehmużin ma' din ir-riżoluzzjoni; 

4. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-

                                                 
1 ĠU C 218, 23.7.2011, p. 101. 
2 ĠU C 166, 7.6.2011, p. 59. 
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Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali. 

Emenda  1 

EMENDI TAL-PARLAMENT EWROPEW* 

għall-proposta tal-Kummissjoni 

--------------------------------------------------------- 

DIRETTIVA (UE) NRU .../20xx 

TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL, 

 

ta' 

dwar kundizzjonijiet għall-ammissjoni ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi fil-qafas ta' trasferiment 

intrazjendali 

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA, 

                                                 
* Emendi: it-test ġdid jew modifikat huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa; it-tħassir huwa 

indikat permezz tas-simbolu ▌. 
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Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari 

l-Artikolu 79(2)(a) u (b) tiegħu, 

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea, 

Wara t-trasmissjoni tal-abbozz tal-att leġislattiv lill-Parlamenti nazzjonali, 

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew1, 

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni2, 

Filwaqt li jaġixxu f'konformità mal-proċedura leġislattiva ordinarja, 

                                                 
1 ĠU C , , p. . 
2 ĠU C , , p. . 
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Billi: 

(1) Bl-għan li jistabbilixxi gradwalment spazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja, it-Trattat 

jipprevedi miżuri li għandhom jiġu adottati fil-qasam tal-immigrazzjoni, li huma 

ġusti fil-konfront ta' ċittadini ta' pajjiż terz. 

(2) It-Trattat jipprevedi li l-Unjoni għandha tiżviluppa politika komuni dwar l-

immigrazzjoni bl-għan li, f'kull stadju, jiġu żgurati l-ġestjoni effiċjenti tal-flussi ta' 

migrazzjoni u t-trattament ġust ta' ċittadini ta' pajjiż terz li jirrisjedu legalment fl-

Istati Membri. Għal dak il-għan il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom 

jadottaw miżuri dwar il-kondizzjonijiet ta' dħul u residenza, u standards dwar il-ħruġ 

ta' viżi għal żjara twila u permessi ta' residenza mill-Istati Membri, kif ukoll id-

definizzjoni tad-drittijiet ta' ċittadini ta' pajjiż terz li jirrisjedu legalment fi Stat 

Membru, inklużi kondizzjonijiet li jirregolaw il-libertà tal-moviment u ta' residenza fi 

Stati Membri oħra. 
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(3) Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni bit-titolu "Ewropa 2020: Strateġija għal 

tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv1 tistabbilixxi l-objettiv tal-Unjoni li ssir 

ekonomija bbażata fuq l-għarfien u l-innovazzjoni, li tnaqqas il-piż amministrattiv 

minn fuq il-kumpanniji u tqabbel aħjar il-provvista tal-ħaddiema mat-talba għax-

xogħol. F'dan il-kuntest aktar wiesa' għandhom jiġu kkunsidrati miżuri biex isir aktar 

faċli li maniġers, speċjalisti jew apprendisti impjegati minn pajjiż terz jidħlu fl-

Unjoni fil-qafas ta' trasferiment intrazjendali. 

(4) Il-Programm ta' Stokkolma, adottat mill-Kunsill Ewropew fil-laqgħa tiegħu tal-10 u 

l-11 ta' Diċembru 2009, jirrikonoxxi li l-immigrazzjoni tax-xogħol tista' 

tikkontribwixxi għal iżjed kompetittività u vitalità ekonomika u li, fil-kuntest tal-

isfidi demografiċi importanti li ser tikkonfronta l-Unjoni fil-futur b'talba akbar għal 

xogħol, politiki flessibbli dwar l-immigrazzjoni għandhom jagħtu kontribut 

importanti għall-iżvilupp u l-prestazzjoni ekonomiċi tal-Unjoni fit-tul. Għaldaqstant 

huwa jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex ikomplu jimplimentaw il-Pjan ta' 

Politika tal-2005 dwar il-Migrazzjoni Legali2. 

                                                 
1 COM(2010) 2020. 
2 COM(2005) 669. 
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(5) Bħala riżultat tal-globalizzazzjoni tan-negozju, il-kummerċ li qed jiżdied u t-tkabbir 

u l-firxa ta' korporazzjonijiet multinazzjonali, fis-snin reċenti, il-movimenti ta' 

maniġers, speċjalisti u impjegati apprendisti ta' fergħat u sussidjarji ta' kumpanniji 

multinazzjonali, temporanjament rilokati għal xogħlijiet qosra f'unitajiet oħra tal-

kumpannija, qabdu r-ritmu. 

(6) Dawn it-trasferimenti intrazjendali ta' persunal ewlieni jirriżultaw f'għarfien u ħiliet 

ġodda, innovazzjoni u f'aktar opportunitajiet ekonomiċi għall-kumpanniji ospitanti, u 

għalhekk fl-avvanzar tal-ekonomija bbażata fuq l-għarfien fl-Ewropa filwaqt li 

jrawmu flussi ta' investiment fl-UE. Trasferimenti intrazjendali minn pajjiżi terzi 

għandhom ukoll il-potenzjal li jiffaċilitaw trasferimenti intrazjendali mill-Unjoni 

għal kumpanniji f'pajjiż terz u li jpoġġu lill-Unjoni f'pożizzjoni aktar b'saħħitha fir-

relazzjoni tagħha ma' sħab internazzjonali. Il-faċilitazzjoni ta' trasferimenti 

intrazjendali tippermetti lill-gruppi multinazzjonali jużaw ir-riżorsi umani tagħhom 

bl-aħjar mod. 
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(7) Is-sett ta' regoli stabbilit minn din id-Direttiva jista' jkun ta' benefiċċju wkoll għall-

pajjiżi ta' oriġini tal-migranti peress li din il-migrazzjoni temporanja tista', skont ir-

regoli stabbiliti sew tagħha, trawwem trasferimenti ta' ħiliet, għarfien▌ teknoloġija u 

kompetenzi. 

(8) Din id-Direttiva għandha tiġi applikata mingħajr preġudizzju għall-prinċipju ta'▌ 

preferenza għaċ-ċittadini tal-Unjoni rigward l-aċċess għas-suq tax-xogħol tal-Istati 

Membri kif espress fid-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Atti ta' Adeżjoni rilevanti.▌ 

(9) Din id-Direttiva għandha tkun mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-Istati Membri li 

joħorġu permessi ta' residenza oħra minbarra permess ta' trasferiment 

intrazjendali għal kwalunkwe fini ta' impjieg jekk iċ-ċittadin ta' pajjiż terz ma 

jaqax fil-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva. 
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(10) Din id-Direttiva tistabbilixxi proċedura trasparenti u simplifikata għall-ammissjoni 

ta' ħaddiema bi trasferiment intrazjendali, ibbażata fuq definizzjonijiet komuni u 

kriterji armonizzati.  

(11) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jsiru l-kontrolli u l-ispezzjonijiet effettivi 

sabiex jiġi garantit l-infurzar tajjeb ta' din id-Direttiva. Il-fatt li jkun inħareġ 

permess ta' ħaddiem bi trasferiment intrazjendali ma għandux jaffettwa jew 

jipprevjeni lill-Istati Membri milli japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-liġi tal-Istati 

Membri dwar ix-xogħol li għandhom matul it-trasferiment intrazjendali - 

f'konformità mal-liġi tal-Unjoni - bl-objettiv tagħhom ikun il-kontroll tal-

konformità mal-kondizzjonijiet tax-xogħol kif jinsabu fl-Artikolu 14(1). 

(12) Il-possibbiltà li Stat Membru jimponi, abbażi tal-liġi nazzjonali, sanzjonijiet kontra 

min ikun iħaddem ħaddiem bi trasferiment intrazjendali jkun stabbilit f'pajjiż terz 

ma għandhiex tiġi affettwata. 
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(13) Għall-fini ta' din id-Direttiva, ħaddiema bi trasferiment intrazjendali jinkludu 

maniġers, speċjalisti u impjegati apprendisti. Id-definizzjoni tagħhom tibni fuq 

impenji speċifiċi tal-Unjoni taħt il-Ftehim Ġenerali dwar il-Kummerċ fis-Servizzi
▌
 

(GATS) u ftehimiet kummerċjali bilaterali. Dawk l-impenji magħmula taħt il-Ftehim 

Ġenerali dwar il-Kummerċ fis-Servizzi ma jkoprux kondizzjonijiet ta' dħul, żjara u 

xogħol. Għaldaqstant, din id-Direttiva tikkomplementa u tiffaċilita l-applikazzjoni ta' 

dawk l-impenji. Madanakollu, il-kamp ta' applikazzjoni tat-trasferimenti intrazjendali 

koperti minn din id-Direttiva huwa usa' minn dak implikat minn impenji 

kummerċjali, peress li t-trasferimenti mhux neċessarjament iseħħu fi ħdan is-settur 

tas-servizzi u jistgħu joriġinaw f'pajjiż terz li mhux parti minn ftehim kummerċjali. 

(14) Sabiex jivvalutaw il-kwalifiki tal-ħaddiema bi trasferiment intrazjendali, l-Istati 

Membri għandhom jużaw il-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki (QEK) għat-tagħlim tul 

il-ħajja, kif adatt, għall-valutazzjoni tal-kwalifiki b'mod komparabbli u trasparenti. 

Il-Punti ta' Koordinazzjoni Nazzjonali tal-QEK jistgħu jipprovdu informazzjoni u 

gwida dwar kif il-livelli tal-kwalifiki nazzjonali jirrelataw mal-QEK. 
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(15) Ħaddiema bi trasferiment intrazjendali għandhom jibbenefikaw tal-inqas mill-istess 

termini u kondizzjonijiet tal-impjieg bħal ħaddiema stazzjonati li min jimpjegahom 

ikun stabbilit fit-territorju tal-Unjoni Ewropea, kif definit mid-Direttiva 96/71/KE 

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 1996 dwar l-impjieg ta' 

ħaddiema fil-qafas ta' prestazzjoni ta' servizzi1. L-Istati Membri għandhom 

jirrikjedu li l-ħaddiema bi trasferiment intrazjendali jkollhom l-istess trattament 

bħal ċittadini li jkunu f'pożizzjonijiet komparabbli fir-rigward tar-remunerazzjoni 

li tingħata matul it-trasferiment kollu. Kull Stat Membru għandu jkun 

responsabbli li jiċċekkja r-remunerazzjoni li tingħata lill-ħaddiema bi trasferiment 

intrazjendali matul iż-żjara tagħhom fit-territorju tiegħu. Dan huwa maħsub biex 

jipproteġi lill-ħaddiema u jiggarantixxi kompetizzjoni ġusta bejn l-intrapriżi stabbiliti 

fi Stat Membru u dawk stabbiliti f'pajjiż terz, billi jiżgura li dan tal-aħħar ma jkunx 

jista' jibbenefika minn standards aktar baxxi ta' xogħol biex jieħu vantaġġ 

kompetittiv.  

(16) Sabiex jiġi żgurat li l-ħiliet tal-ħaddiema bi trasferiment intrazjendali jkunu speċifiċi 

għall-entità ospitanti, ▌il-ħaddiem bi trasferiment intrazjendali għandu jkun ġie 

impjegat fl-istess grupp ta' intrapriżi minn tal-inqas 3 xhur sa 12-il xahar wara 

xulxin qabel it-trasferiment fil-każ ta' maniġers u speċjalisti u minn tal-inqas 3 

xhur sa 6 xhur wara xulxin fil-każ ta' ħaddiema apprendisti.  

                                                 
1 ĠU L 18, 21.1.1997, p. 1. 
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(17) Billi t-trasferimenti intrazjendali jikkostitwixxu migrazzjoni temporanja, it-tul 

massimu ta' trasferiment wieħed għall-Unjoni Ewropea, inkluża l-mobilità bejn l-

Istati Membri, ma għandux jaqbeż tliet snin għall-maniġers u l-ispeċjalisti u sena 

għall-impjegati apprendisti. Wara dan il-perijodu huma għandhom jirritornaw 

f'pajjiż terz dment li ma jiksbux permess ta' residenza fuq bażi oħra f'konformità 

mal-leġislazzjoni nazzjonali jew tal-Unjoni. Iż-żmien massimu tat-trasferiment 

jinkludi ż-żmien akkumulat ta' permessi intrazjendali maħruġa b'mod konsekuttiv. 

Jista' jkun hemm trasferiment sussegwenti għall-Unjoni Ewropea wara r-ritorn 

taċ-ċittadin ta' pajjiż terz għal pajjiż terz. 

(18) Sabiex tiġi żgurata n-natura temporanja ta' trasferiment intrazjendali u jiġu 

impediti l-abbużi, l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jirrikjedu li jgħaddi 

ċertu perijodu ta' żmien bejn it-tmiem taż-żmien massimu ta' trasferiment wieħed u 

applikazzjoni oħra rigward l-istess ċittadin ta' pajjiż terz għall-finijiet ta' din id-

Direttiva fl-istess Stat Membru. 
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(19) Billi t-trasferimenti intrazjendali jikkonsistu minn sekondar temporanju, l-applikant 

għandu jipprovdi evidenza, bħala parti mill-kuntratt jew l-ittra ta' stazzjonar, li ċ-

ċittadin tal-pajjiż terz ser ikun jista' jiġi ttrasferit lura lejn entità li tappartjeni lill-

istess grupp u li hija stabbilita f'pajjiż terz fi tmiem l-istazzjonar. Għandha tingħata 

evidenza wkoll li l-maniġer jew l-ispeċjalista li hu ċittadin ta' pajjiż terz għandu l-

kwalifiki professjonali u l-esperjenza professjonali adegwata meħtieġa fl-entità 

ospitanti fejn huwa għandu jiġi trasferit biex jokkupa l-post▌. 

(20) Ċittadini ta' pajjiż terz li japplikaw biex jiġu ammessi bħala apprendisti impjegati 

għandhom jipprovdu evidenza ta' lawrja universitarja. Barra minn hekk, huma 

għandhom, jekk ikun meħtieġ, jippreżentaw ftehim ta' taħriġ, inkluża deskrizzjoni 

tal-programm ta' taħriġ, it-tul u l-kondizzjonijiet tiegħu li bihom ser isir il-

monitoraġġ tal-impjegati apprendisti, filwaqt li jagħtu prova li huma ser 

jibbenefikaw minn taħriġ ġenwin u mhux ser jiġu utilizzati bħala ħaddiema normali.  

(21) Sakemm din il-kundizzjoni ma tmurx kontra l-prinċipju ta' ▌preferenza għaċ-

ċittadini tal-Unjoni kif espress fid-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Atti ta' Adeżjoni 

rilevanti, m'għandux ikun meħtieġ test tas-suq tax-xogħol▌. 
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(22) Stat Membru għandu jirrikonoxxi l-kwalifiki professjonali miksuba minn ċittadin 

ta' pajjiżi terz fi Stat Membru ieħor bl-istess mod ta' dawk iċ-ċittadini tal-Unjoni u 

għandhom jieħdu kont tal-kwalifiki miksuba f'pajjiż terz skont id-Direttiva 

2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Settembru 2005 dwar ir-

rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali.  

Dan m'għandux ikun ta' ħsara għal xi restrizzjonijiet fuq l-aċċess għall-

professjonijiet regolati li jirriżultaw mir-riżervi għall-impenji eżistenti fir-rigward 

tal-professjonijiet regolati meħuda mill-Unjoni jew mill-Unjoni u l-Istati Membri 

tagħha fil-qafas tal-ftehimiet kummerċjali. Fi kwalunkwe każ, din id-Direttiva 

m'għandhiex tipprevedi trattament aktar favorevoli għall-ħaddiema bi trasferiment 

intrazjendali, meta mqabbla ma' ċittadini tal-Unjoni jew taż-ŻEE, fir-rigward tal-

aċċess għall-professjonijiet regolati fi Stat Membru. 
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(23) Sabiex ikunu ffaċilitati l-verifiki, jekk it-trasferiment jinvolvi diversi postijiet fi Stati 

Membri differenti, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri li fihom jinsabu l-

entitajiet ospitanti anċillari għandhom jiġu pprovduti bl-informazzjoni rilevanti mill-

applikant. 

(24) Din id-Direttiva m'għandhiex taffettwa d-dritt tal-Istat Membri li jiddeterminaw il-

volumi ta' ammissjoni f'konformità mal-Artikolu 79(5) tat-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. 

(25) Bil-ħsieb li jiġu miġġielda l-abbużi possibbli mid-Direttiva, l-Istati Membri 

għandhom ikunu jistgħu jirrifjutaw, jirtiraw jew ma jġeddux permess ta' ħaddiem 

bi trasferiment intrazjendali meta l-entità ospitanti kienet stabbilita għall-fini 

ewlenija li tiffaċilita d-dħul tal-ħaddiema bi trasferiment intrazjendali u/jew ma 

jkollux attività ġenwina. 
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(26) Din id-Direttiva għandha l-għan li tiffaċilita l-mobilità fl-UE tal-ħaddiema bi 

trasferiment intrazjendali u li tnaqqas il-piż amministrattiv assoċjat mal-kompiti 

tax-xogħol f'diversi Stati Membri. Għal din il-fini, din id-Direttiva tistabbilixxi 

skema ta' mobilità speċifika fl-UE li permezz tagħha d-detentur ta' permess validu 

ta' ħaddiem bi trasferiment intrazjendali maħruġ minn Stat Membru jkollu 

permess jidħol, joqgħod u jaħdem fi Stat Membru wieħed jew aktar f'konformità 

mad-dispożizzjonijiet li jirregolaw il-mobilità fuq żmien qasir jew twil taħt din id-

Direttiva. Il-mobilità fuq żmien qasir għall-finijiet ta' din id-Direttiva għandha 

tkopri permanenzi fi Stati Membri minbarra dak li ħareġ il-permess ta' ħaddiem bi 

trasferiment intrazjendali għal perijodu sa 90 jum għal kull Stat Membru. Il-

mobilità fuq żmien twil għall-għanijiet ta' din id-Direttiva għandha tkopri 

permanenzi fi Stati Membri minbarra dak li ħareġ il-permess tal-ħaddiem bi 

trasferiment intrazjendali għal aktar minn 90 jum għal kull Stat Membru. Sabiex 

tiġi evitata ċ-ċirkonvenzjoni tad-distinzjoni bejn il-mobilità fuq żmien qasir u fuq 

żmien twil, il-mobilità fuq żmien qasir fl-istess Stat Membru għandha tkun limitata 

għal massimu ta' 90 jum fi kwalunkwe perijodu ta' 180 jum u m'għandux ikun 

possibbli li tiġi introdotta notifika għal mobilità fuq perijodu qasir u applikazzjoni 

għal mobilità fit-tul fl-istess ħin. Fejn ikun hemm bżonn ta' mobilità fit-tul wara li 

tkun bdiet il-mobilità fuq perijodu qasir tal-ħaddiem bi trasferiment intrazjendali, 

it-tieni Stat Membru jista' jitlob li l-applikazzjoni tkun ippreżentata mill-inqas 20 

jum qabel it-tmiem tal-perijodu ta' mobilità fuq perijodu qasir. 
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(27) Filwaqt li l-iskema speċifika ta' mobilità stabbilita b'din id-Direttiva għandha 

tistabbilixxi regoli awtonomi rigward id-dħul u ż-żjara għal skop ta' xogħol bħala 

ħaddiem bi trasferiment intrazjendali fi Stat Membru minbarra dak li jkun ħareġ 

il-permess ta' ħaddiem bi trasferiment intrazjendali, jibqgħu japplikaw ir-regoli l-

oħrajn kollha li jirregolaw il-moviment ta' persuni fil-fruntieri kif stabbilit fid-

dispożizzjonijiet rilevanti tal-acquis ta' Schengen. 

(28) Fejn il-ħaddiema bi trasferiment intrazjendali jkunu eżerċitaw id-dritt tagħhom 

għal mobilità, it-tieni Stat Membru għandu, taħt ċerti kundizzjonijiet, ikun 

f'pożizzjoni li jieħu passi kontra l-attivitajiet tal-ħaddiem bi trasferiment 

intrazjendali li jiksru d-dispożizzjonijiet rilevanti ta' din id-Direttiva. 

(29) L-Istati Membri għandhom jipprevedu sanzjonijiet effettivi, proporzjonati u 

dissważivi, bħal penali finanzjarji, li għandhom jiġu imposti fil-każ ta' nuqqas ta' 

osservanza tad-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva. Dawk jistgħu fost l-oħrajn 

jikkonsistu minn sanzjonijiet kif previst fl-Artikolu 7 tad-Direttiva 2009/52/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Ġunju 2009 li tipprevedi standards 

minimi għal sanzjonijiet u miżuri kontra min iħaddem lil ċittadini minn pajjiżi 

terzi b'residenza illegali. Is-sanzjonijiet jistgħu jiġu imposti fuq l-entità ospitanti 

stabbilita fl-Istat Membru kkonċernat. 
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(30) Dispożizzjoni għal proċedura unika li twassal għal titolu wieħed ikkombinat, li 

jinkludi kemm permess ta' residenza kif ukoll ta' xogħol, għandha tikkontribwixxi 

għas-simplifikazzjoni tar-regoli attwalment applikabbli fl-Istati Membri. 

(31) Tista' tiġi stabbilita proċedura simplifikata għal entitajiet jew gruppi ta' intrapriżi li 

jkunu ġew rikonoxxuti għal dak il-fini. Ir-rikonoxximent għandu jiġi vvalutat 

regolarment. 

(32) Ladarba Stat Membru jkun iddeċieda li jippermetti l-ammissjoni ta' ċittadin ta' pajjiż 

terz li jissodisfa l-kriterji stabbiliti f'din id-Direttiva, iċ-ċittadin tal-pajjiż terz għandu 

jirċievi permess ta' residenza speċifiku (permess ta' ħaddiem bi trasferiment 

intrazjendali) li jippermetti lid-detentur jagħmel, taħt ċerti kondizzjonijiet, ix-xogħol 

tiegħu f'diversi entitajiet li jappartjenu għall-istess korporazzjoni transnazzjonali, 

inklużi entitajiet li jinsabu fi Stat Membru ieħor.  
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(33) Fejn il-permess ta' ħaddiem bi trasferiment intrazjendali jinħareġ minn Stat 

Membru li ma japplikax l-acquis ta' Schengen bis-sħiħ u l-ħaddiem bi trasferiment 

intrazjendali, fil-qafas ta' mobilità, jaqsam fruntiera esterna skont ir-Regolament 

(KE) Nru 562/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (Kodiċi tal-Fruntieri ta' 

Schengen), Stat Membru għandu jkun intitolat li jitlob evidenza li l-ħaddiem bi 

trasferiment intrazjendali ser imur fit-territorju tiegħu għall-iskop ta' trasferiment 

intrazjendali. Barra minn hekk, fil-każ tal-qsim ta' fruntiera esterna, l-Istati 

Membri li japplikaw l-acquis ta' Schengen bis-sħiħ għandhom jikkonsultaw is-

Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen u għandhom jirrifjutaw id-dħul jew 

joġġezzjonaw għall-mobilità ta' persuni li għalihom tkun inħarġet twissija f'dik is-

sistema għall-iskopijiet ta' ċaħda tad-dħul jew żjara, kif imsemmi fir-Regolament 

(KE) Nru 1987/2006 (SIS II). 
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(34) L-Istati Membru għandhom ikunu jistgħu jindikaw informazzjoni addizzjonali fuq 

il-karti jew jaħżnu tali data f'format elettroniku, kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-

Regolament (KE) Nru 1030/2002 u l-punt (a) 16 tal-Anness għalih, sabiex ikunu 

jistgħu jagħtu aktar informazzjoni preċiża dwar l-attività tal-impjieg matul it-

trasferiment intrazjendali. L-għoti ta' din l-informazzjoni addizzjonali għandha 

tkun fakultattiva għall-Istati Membri u m'għandux ikun rekwiżit addizzjonali li 

jikkomprometti l-permess uniku u l-proċedura ta' applikazzjoni unika. 

(35) Id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva m'għandhomx jipprevjenu lill-ħaddiema bi 

trasferiment intrazjendali milli jagħmlu attivitajiet ta' impjieg speċifiċi fis-siti ta' 

klijenti fl-istess Stat Membru bħal dawk tal-entità ospitanti f'konformità mad-

dispożizzjonijiet li japplikaw f'dak l-Istat Membru fir-rigward ta' tali attivitajiet. 
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(36) Din id-Direttiva ma għandhiex taffettwa l-kondizzjonijiet għall-provvista ta' servizzi 

fil-qafas tal-Artikolu 56 tat-Trattat. B'mod partikolari, din id-Direttiva ma għandhiex 

taffettwa t-termini u l-kondizzjonijiet tal-impjieg li, skont id-Direttiva 96/71/KE, 

japplikaw għal ħaddiema stazzjonati minn intrapriża stabbilita fi Stat Membru biex 

jipprovdu servizz fit-territorju ta' Stat Membru ieħor. Din id-Direttiva ma tapplikax 

għal ċittadini ta' pajjiż terz istazzjonati minn intrapriżi stabbiliti fi Stat Membru fil-

qafas tal-provvista ta' servizzi f'konformità mad-Direttiva 96/71/KE. Iċ-ċittadini ta' 

pajjiż terz fil-pussess ta' permess ta' trasferiment intrazjendali ma jistgħux 

jibbenefikaw mid-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 96/71/KE tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 1996 dwar l-impjieg ta' ħaddiema fil-qafas ta' 

prestazzjoni ta' servizzi. Din id-Direttiva ma għandhiex tagħti lill-intrapriżi stabbiliti 

f'pajjiż terz trattament aktar favorevoli minn intrapriżi stabbiliti fi Stat Membru, 

skont l-Artikolu 1(4) tad-Direttiva 96/71/KE.  

(37) Meta tkun meħtieġa viża u ċ-ċittadin ta' pajjiż terz ikun jissodisfa l-kriterji biex 

jinħariġlu permess ta' ħaddiem bi trasferiment intrazjendali, l-Istat Membru 

għandu jagħti liċ-ċittadin ta' pajjiż terz kull fakultà li jikseb il-viża meħtieġa u 

għandu jiżgura li l-awtoritajiet kompetenti jikkooperaw b'mod effettiv għal dak l-

għan. 
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(38) Il-kopertura ta' sigurtà soċjali adegwata għall-ħaddiema bi trasferiment 

intrazjendali inkluż, fejn ikun rilevanti, benefiċċji għall-membri ta' familthom hija 

importanti biex tiżgura kundizzjonijiet deċenti ta' xogħol u għajxien waqt li 

joqogħdu fl-Unjoni. Għandu jingħata trattament ugwali skont il-liġi nazzjonali fir-

rigward ta' dawk il-fergħat tas-sigurtà soċjali ddefiniti fl-Artikolu 3 tar-Regolament 

(KE) Nru 883/04 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar il-

koordinazzjoni ta' sistemi ta' sigurtà soċjali1. Id-Direttiva ma tarmonizzax il-

leġislazzjoni tas-sigurtà soċjali tal-Istati Membri. Hija limitata għall-applikazzjoni 

tal-prinċipju ta' trattament ugwali fil-qasam tas-sigurtà soċjali għall-persuni li 

jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni personali tagħha. Id-dritt għal trattament ugwali 

fil-qasam tas-sigurtà soċjali japplika għal ċittadini ta' pajjiż terz li jissodisfaw il-

kondizzjonijiet oġġettivi u non-diskriminatorji stabbiliti bil-leġislazzjoni tal-Istat 

Membru ospitanti fir-rigward tal-affiljazzjoni u l-intitolament għal benefiċċji 

soċjali. F'bosta Stati Membri d-dritt għal benefiċċji tal-familja għandu bħala 

kondizzjoni ċerta rabta ma' dak l-Istat Membru peress li l-benefiċċji huma 

maħsubin biex jappoġġaw żvilupp demografiku pożittiv biex tiġi żgurata l-forza 

tax-xogħol futura f'dak l-Istat Membru. 

                                                 
1 ĠU L 166, 30.4.2004, p. 1. 
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Għaldaqstant, din id-Direttiva ma taffettwax id-dritt tal-Istati Membri li 

jirrestrinġu, taħt ċerti kondizzjonijiet, it-trattament indaqs fir-rigward tal-benefiċċji 

tal-familja peress li l-ħaddiem bi trasferiment intrazjendali u l-familja li 

takkumpanjah ikunu qegħdin temporanjament fl-ewwel Stat Membru. Id-drittijiet 

tas-sigurtà soċjali għandhom jingħataw mingħajr preġudizzju għad-

dispożizzjonijiet fil-leġislazzjoni nazzjonali u/jew il-ftehimiet bilaterali li jipprevedu 

l-applikazzjoni tal-leġislazzjoni dwar is-sigurtà soċjali tal-pajjiż ta' oriġini. 

Madankollu, il-ftehimiet bilaterali jew il-leġislazzjoni nazzjonali dwar id-drittijiet 

tas-sigurtà soċjali tal-ħaddiema bi trasferiment intrazjendali li jiġu adottati wara d-

dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva m'għandhomx jipprevedu trattament inqas 

favorevoli mit-trattament li jingħata liċ-ċittadini tal-Istat Membru fejn isir ix-

xogħol. B'riżultat ta' tali ftehimiet jew leġislazzjoni nazzjonali, jista' jkun, 

pereżempju, fl-interess tal-ħaddiema bi trasferiment intrazjendali li jibqgħu 

affiljati mas-sistema ta' sigurtà soċjali tal-pajjiż ta' oriġini tagħhom jekk il-waqfien 

ta' din l-affiljazzjoni taffettwa ħażin id-drittijiet tagħhom jew tirriżulta f'li jġarrbu 

spejjeż ta' kopertura doppja. L-Istati Membri għandhom dejjem ikollhom il-

possibbiltà li jagħtu drittijiet ta' sigurtà soċjali aktar favorevoli lill-ħaddiema bi 

trasferiment intrazjendali. Xejn f'din id-Direttiva ma jaffettwa d-dritt ta' superstiti 

li jirċievu drittijiet mill-ħaddiem bi trasferiment intrazjendali biex jirċievu l-

pensjoni tas-superstiti meta jkunu joqogħdu f'pajjiż terz. 
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(39) Fil-każ ta' mobilità bejn l-Istati Membri, għandu japplika, kif adatt, ir-Regolament 

tal-Kunsill (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 ċittadini ta' pajjiżi terzi li mhumiex diġà koperti b'dawn ir-

Regolamenti unikament minħabba n-nazzjonalità tagħhom1. Din id-Direttiva ma 

għandhiex tagħti aktar drittijiet minn dawk diġà previsti f'leġislazzjoni eżistenti tal-

Unjoni fil-qasam tas-sigurtà soċjali għal ċittadini ta' pajjiż terz li għandhom interessi 

transkonfinali bejn l-Istati Membri.  

(40) Sabiex is-sett ta' regoli speċifiku stabbilit minn din id-Direttiva jsir aktar attraenti u 

sabiex ikunu jistgħu jiġu prodotti l-benefiċċji kollha mistennija għall-kompetittività 

tan-negozju fl-Unjoni, ħaddiema bi trasferiment intrazjendali minn pajjiż terz 

għandhom jingħataw kondizzjonijiet favorevoli għar-riunifikazzjoni tal-familja fl-

Istat Membru li l-ewwel jagħti l-permess ta' residenza abbażi ta' din id-Direttiva. Dan 

id-dritt għandu jwarrab ostakolu importanti biex ħaddiema bi trasferiment 

intrazjendali potenzjali jaċċettaw kollokament. Sabiex tiġi ppreservata l-għaqda tal-

familja, il-membri tal-familja għandhom ikunu jistgħu jingħaqdu mal-ħaddiem bi 

trasferiment intrazjendali fi Stat Membru ieħor taħt il-kundizzjonijiet determinati 

mil-liġi nazzjonali ta' tali Stat Membru, u l-aċċess tagħhom għas-suq tax-xogħol 

għandu jiġi ffaċilitat. 

                                                 
1 ĠU L 344, 29.12.2010, p.1. 
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(41) Sabiex jiġi ffaċilitat l-ipproċessar rapidu ta' applikazzjoni, l-Istati Membri 

għandhom jagħtu preferenza lill-iskambju ta' informazzjoni u lit-trasmissjoni ta' 

dokumenti rilevanti b'mod elettroniku, ħlief jekk jinqalgħu diffikultajiet tekniċi 

jew jekk ikun rikjest mod ieħor minn interessi essenzjali. 

(42) Il-ġbir u t-trasmissjoni ta' fajls u data għandhom isiru f'konformità mar-regoli 

rilevanti tal-protezzjoni ta' data u tas-sigurtà. 

(43) Din id-Direttiva ma għandhiex tapplika għal ċittadini ta' pajjiż terz li japplikaw għal 

residenza fi Stat Membru bħala riċerkaturi sabiex jagħmlu proġett ta' riċerka, 

minħabba li dawn jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 

2005/71/KE tat-12 ta' Ottubru 2005 dwar proċedura speċifika għall-ammissjoni ta' 

ċittadini ta' pajjiż terz għall-finijiet ta' riċerka xjentifika1. 

(44) Billi l-objettivi ta' proċedura ta' ammissjoni speċjali u l-adozzjoni ta' kondizzjonijiet 

ta' dħul u residenza għall-fini ta' trasferimenti intrazjendali ta' ċittadini ta' pajjiż terz 

ma jistgħux jinkisbu b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri u, għalhekk, minħabba l-

iskala u l-effetti tal-azzjoni, jistgħu jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' 

tadotta miżuri f'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 

tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. F'konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità kif 

stabbilit f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li huwa 

neċessarju sabiex tikseb dawk l-objettivi. 

                                                 
1 ĠU L 289, 3.11.2005, p. 15. 
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(45) Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet fundamentali u tosserva l-prinċipji rikonoxxuti 

▌mill-Karta dwar id-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, li hija stess tibbaża 

fuq id-drittijiet li jirriżultaw mill-Karti Soċjali adotta mill-Unjoni u mill-Kunsill 

tal-Ewropa. 

(46) F'konformità mad-Dikjarazzjoni Politika Konġunta tal-Istati Membri u l-

Kummissjoni dwar id-dokumenti ta' spjegazzjoni tat-28 ta' Settembru 2011, 

ittieħed l-impenn mill-Istati Membri biex, f'każijiet ġustifikati, in-notifika tal-

miżuri tagħhom ta' traspożizzjoni tiġi akkumpanjata minn dokument wieħed jew 

aktar li jispjega(w) ir-relazzjoni bejn il-komponenti ta' Direttiva u l-partijiet 

korrispondenti tal-istrumenti nazzjonali ta' traspożizzjoni. Fir-rigward ta' din id-

Direttiva, il-leġislatur iqis it-trasmissjoni ta' tali dokumenti bħala ġustifikata. 
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(47) F'konformità mal-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll Nru 21 dwar il-pożizzjoni tar-Renju 

Unit u tal-Irlanda, rigward l-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja, anness għat-

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u għat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea, u mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 4 ta' dak il-Protokoll, dawk l-Istati 

Membri mhumiex qed jieħdu sehem fl-adozzjoni ta' din id-Direttiva u mhumiex 

marbuta minn jew soġġetti għall-applikazzjoni tagħha.▌ 

(48) F'konformità mal-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll Nru 22 dwar il-pożizzjoni tad-

Danimarka anness għat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, id-Danimarka mhix qed tieħu sehem fl-adozzjoni 

ta' din id-Direttiva u mhix marbuta minnha jew sogġetta għall-applikazzjoni tagħha, 

▌ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA: 
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KAPITOLU I 

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI 

Artikolu 1 

Suġġett 

Din id-Direttiva tiddetermina: 

(a) il-kondizzjonijiet għal dħul u residenza għal aktar minn 90 jum fit-territorju tal-Istati 

Membri, u d-drittijiet, ta' ċittadini ta' pajjiż terz u mill-membri tal-familja tagħhom 

fil-qafas ta' trasferiment intrazjendali; 

(b) il-kondizzjonijiet ta' dħul u residenza, u d-drittijiet, ta' ċittadini ta' pajjiż terz, 

imsemmija fil-punt (a), fi Stati Membri li mhumiex l-Istat Membru li l-ewwel ħareġ 

il-permess ta' ħaddiem bi trasferiment intrazjendali lil ċittadin ta' pajjiż terz abbażi 

ta' din id-Direttiva. 
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Artikolu 2 

Kamp ta' applikazzjoni 

1. Din id-Direttiva għandha tapplika għal ċittadini ta' pajjiż terz li jirrisjedu barra mit-

territorju tal-Istati Membri fi żmien l-applikazzjoni u li japplikaw biex jiġu ammessi 

jew li ġew ammessi fit-territorju ta' Stat Membru taħt it-termini ta' din id-Direttiva, 

fil-qafas ta' trasferiment intrazjendali bħala maniġers, speċjalisti jew impjegati 

apprendisti. 

2. Din id-Direttiva ma għandhiex tapplika għal▌ċittadini ta' pajjiż terz li : 

(a) japplikaw biex jirrisjedu fi Stat Membru bħala riċerkaturi, fit-tifsira tad-

Direttiva 2005/71/KE, sabiex jagħmlu proġett ta' riċerka; 

(b) ▌taħt ftehimiet bejn l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha u pajjiżi terzi, ikollhom 

drittijiet ta' moviment liberu ekwivalenti għal dawk ta' ċittadini tal-Unjoni jew 

huma impjegati minn intrapriża stabbilita f'dawk il-pajjiżi terzi; 
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(c) huma stazzjonati fil-qafas tad-▌Direttiva 96/71/KE; 

(d) jagħmlu attivitajiet bħala ħaddiema għal rashom; 

(e) huma assenjati minn aġenziji tal-impjieg, aġenziji ta' xogħol temporanju jew 

kwalunkwe intrapriża oħra impenjata li tagħmel disponibbli ħaddiema biex 

jaħdmu taħt is-superviżjoni u d-direzzjoni ta' intrapriża oħra. 

(f) li jiġu aċċettati bħala studenti full-time jew li jkunu qegħdin jagħmlu taħriġ 

prattiku sorveljat għal żmien qasir bħala parti mill-istudji tagħhom; 

3. Din id-Direttiva għandha tkun mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-Istati Membri li 

joħorġu permessi ta' residenza oħra minbarra l-permess ta' ħaddiem bi 

trasferiment intrazjendali rregolat minn din id-Direttiva għal kwalunkwe fini ta' 

impjieg għal ċittadini ta' pajjiż terz li jaqgħu barra l-kamp ta' applikazzjoni tad-

Direttiva. 
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Artikolu 3 

Definizzjonijiet 

Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin: 

(a) 'ċittadin ta' pajjiż terz' tfisser kwalunkwe persuna li mhix ċittadin tal-Unjoni, skont it-

tifsira tal-Artikolu 20(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea; 

(b) 'trasferiment intrazjendali' tfisser sekondar temporanju għal finijiet okkupazzjonali 

jew ta' taħriġ ta' ċittadin ta' pajjiż terz li jirrisjedi barra mit-territorju tal-Istati 

Membri fi żmien l-applikazzjoni minn intrapriża stabbilita barra t-territorju ta' Stat 

Membru u li ċ-ċittadin ta' pajjiż terz ikun marbut magħha matul it-trasferiment 

permezz ta' kuntratt ta' xogħol qabel u matul it-trasferiment, għal entità li tappartjeni 

lill-intrapriża jew lill-istess grupp ta' intrapriżi li hija stabbilita f'dak l-Istat Membru, 

u, fejn applikabbli, il-mobilità bejn l-entitajiet ospitanti stabbiliti fi Stat Membru 

wieħed jew diversi li huma t-tieni Stat Membru; 
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(c) 'ħaddiema bi trasferiment intrazjendali' tfisser kwalunkwe ċittadin ta' pajjiż terz li 

jirrisjedi barra mit-territorju tal-Istati Membri fi żmien l-applikazzjoni għal 

permess ta' ħaddiem bi trasferiment intrazjendali u li huwa suġġett għal 

trasferiment intrazjendali; 

(d) 'entità ospitanti' tfisser l-entità li lejha huwa ttrasferit ċittadin ta' pajjiż terz, 

irrispettivament mill-forma legali tagħha, stabbilita, f'konformità mal-liġi 

nazzjonali, fit-territorju ta' Stat Membru kkonċernat; 

(e) 'maniġer' tfisser persuna li tkun f'pożizzjoni għolja, li tirregola primarjament il-

ġestjoni tal-entità ospitanti, li tirċievi superviżjoni ġenerali jew gwida prinċipalment 

mill-bord tad-diretturi jew l-azzjonisti tan-negozju jew ekwivalenti; din il-pożizzjoni 

għandha tinkludi: it-tmexxija tal-entità ospitanti jew dipartiment jew sottodiviżjoni 

tal-entità ospitanti; is-superviżjoni u l-kontroll ▌tax-xogħol ta' impjegati oħra 

superviżuriprofessjonali jew maniġerjali; l-awtorità li tingaġġa, tkeċċi jew tagħmel 

azzjonijiet oħra fir-rigward tal-persunal; 
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(f) 'speċjalista' tfisser persuna li taħdem fi grupp ta' intrapriżi li għandha għarfien 

speċjalizzat essenzjali ▌għall-oqsma ta' attività, it-tekniki jew il-ġestjoni tal-entità 

ospitanti. Meta jiġi vvalutat tali għarfien, għandu jittieħed kont mhux biss tal-

għarfien speċifiku għall-entità ospitanti, imma anki jekk il-persuna jkollhiex livell 

għoli ta' kwalifiki inkluża esperjenza professjonali adegwata li jirreferu għal tip ta' 

xogħol jew ta' attività li jeħtieġ għarfien tekniku speċifiku, inkluża s-sħubija 

possibbli fi professjoni akkreditata. 

(g) 'impjegat apprendist' tfisser persuna b'lawrja universitarja trasferita lejn entità 

ospitanti għal skopijiet ta' żvilupp fil-karriera jew biex tikseb taħriġ fit-tekniki jew 

il-metodi tan-negozju u li titħallas matul it-trasferiment; 

▌ 

(i) 'membri tal-familja' tfisser ċ-ċittadini ta' pajjiż terz imsemmija fl-Artikolu 4(1) tad-

Direttiva tal-Kunsill 2003/86/KE1;  

                                                 
1 ĠU L 251, 3.10.2003, p. 12. 
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(j) 'permess ta' ħaddiem bi trasferiment intrazjendali' tfisser kwalunkwe awtorizzazzjoni 

bl-akronimu 'ICT' li jagħti d-dritt lid-detentur li jirresjedi u jaħdem fit-territorju tal-

ewwel Stat Membru skont it-termini ta' din id-Direttiva; 

(k) 'permess ta' mobilità fuq żmien twil' tfisser kwalunkwe awtorizzazzjoni bit-terminu 

"ICT mobbli" li jagħti d-dritt lid-detentur ta' permess ta' ħaddiem bi trasferiment 

intrazjendali li jirresjedi u jaħdem fit-territorju tat-tieni Stat Membru skont it-

termini ta' din id-Direttiva; 

(l) 'proċedura ta' applikazzjoni unika' tfisser il-proċedura li twassal, fuq il-bażi ta' 

applikazzjoni waħda għall-awtorizzazzjoni ta' residenza u xogħol ta' ċittadin ta' pajjiż 

terz fit-territorju ta' Stat Membru, għal deċiżjoni dwar dik l-applikazzjoni; 
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(m) 'grupp ta' intrapriżi' għall-finijiet ta' din id-Direttiva tfisser żewġ intrapriżi jew iktar 

rikonoxxuti li għandhom rabtiet bejniethom kif ġej skont il-liġi nazzjonali: intrapriża, 

f'relazzjoni diretta jew indiretta ma' intrapriża oħra: għandha l-maġġoranza tal-

kapital sottoskritt ta' dik l-intrapriża; jew tikkontrolla l-maġġoranza tal-voti marbutin 

mal-kapital sottoskritt ta' dik l-intrapriża; jew tista' taħtar aktar minn nofs il-membri 

tal-korp ta' amministrazzjoni, ta' ġestjoni jew ta' superviżjoni ta' dik l-intrapriża; jew 

iż-żewġ intrapriżi huma ġestiti fuq bażi unifikata mill-intrapriża prinċipali; 

(n) 'l-ewwel Stat Membru' tfisser l-Istat Membru li l-ewwel joħroġ permess ta' ħaddiem 

bi trasferiment intrazjendali lil ċittadin ta' pajjiż terz abbażi ta' din id-Direttiva; 

(o) 'it-tieni Stat Membru' tfisser kwalunkwe Stat Membru li fih il-ħaddiem bi 

trasferiment intrazjendali biħsiebu jeżerċita jew qed jeżerċita d-dritt ta' mobilità 

skont it-tifsira ta' din id-Direttiva, minbarra l-ewwel Stat Membru; 

(p) 'professjoni rregolata' tfisser professjoni rregolata kif definita fl-Artikolu 3(1)(a) 

tad-Direttiva 2005/36/KE. 
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Artikolu 4 

Dispożizzjonijiet aktar favorevoli 

1. Din id-Direttiva għandha tapplika mingħajr preġudizzju għal dispożizzjonijiet aktar 

favorevoli ta': 

(a) leġislazzjoni tal-Unjoni, inkluż ftehimiet bilaterali u multilaterali konklużi bejn 

l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha fuq naħa u pajjiż terz wieħed jew aktar fuq 

in-naħa l-oħra; 

(b) ftehimiet bilaterali jew multilaterali konklużi bejn Stat Membru wieħed jew 

aktar u pajjiż terz wieħed jew aktar. 

2. Din id-Direttiva ma għandhiex taffettwa d-dritt tal-Istati Membri li jadottaw jew 

iżommu dispożizzjonijiet aktar favorevoli għal persuni li għalihom tapplika rigward 

l-Artikoli 3 (i), 12, 14 u 15. 
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KAPITOLU II 

KONDIZZJONIJIET TA' AMMISSJONI 

Artikolu 5 

Kriterji għal ammissjoni 

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 10, ċittadin ta' pajjiż terz li japplika għal 

ammissjoni taħt it-termini ta' din id-Direttiva jew l-entità ospitanti għandu: 

(a) jipprovdi evidenza li l-entità ospitanti u l-intrapriża stabbilita f'pajjiż terz 

jappartjenu għall-istess intrapriża jew grupp ta' intrapriżi;  

(b) jipprovdi evidenza ta' impjieg fl-istess grupp ta' intrapriżi, minn tal-inqas 3 

xhur sa 12-il xahar wara xulxin eżatt qabel id-data tat-trasferiment 

intrazjendali fil-każ tal-maniġers u l-ispeċjalisti, u minn tal-inqas 3 xhur sa 6 

xhur bla wara xulxin tal-impjegati apprendisti. 
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(c) jippreżenta kuntratt tax-xogħol u, jekk ikun meħtieġ, ittra ta' stazzjonar 

mingħand min iħaddmu li tipprovdi: 

(i) dettalji tal-perijodu taż-żmien tat-trasferiment u l-post fejn tinsab l-entità 

jew l-entitajiet ospitanti; 

(ii) evidenza li ċ-ċittadin ta' pajjiż terz ser ikollu pożizzjoni ta' maniġer, 

speċjalist jew impjegat ▌apprendist fl-entità jew l-entitajiet ospitanti fl-

Istat Membru kkonċernat; 

(iii) ir-remunerazzjoni kif ukoll termini u kondizzjonijiet oħrajn tal-impjieg 

li ngħataw matul it-trasferiment; 

(v) evidenza li ċ-ċittadin ta' pajjiż terz ser ikun jista' jiġi trasferit lura għal 

entità li tappartjeni għal dak il-grupp ta' intrapriżi u stabbilita f'pajjiż 

terz fi tmiem it-trasferiment. 
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(d) jagħti evidenza li ċ-ċittadin ta' pajjiż terz għandu l-kwalifiki u l-esperjenza 

professjonali meħtieġa fl-entità ospitanti li għaliha għandu jiġi trasferit bħala 

maniġer jew speċjalist jew, fil-każ ta' impjegat apprendist il-lawrja 

universitarja meħtieġa; 

(e) fejn applikabbli, jippreżenta dokumenti li jiċċertifikaw li ċ-ċittadin ta' pajjiż 

terz jissodisfa l-kondizzjonijiet stabbiliti taħt il-leġislazzjoni nazzjonali tal-

Istat Membru kkonċernat għal ċittadini tal-Unjoni li jeżerċitaw il-professjoni 

regolata li lilhom tirrigwarda l-applikazzjoni; 

(f) jippreżenta dokument tal-ivvjaġġar validu taċ-ċittadin ta' pajjiż terz, kif 

determinat mil-liġi nazzjonali, u applikazzjoni għal viża jew viża, jekk 

meħtieġ; l-Istati Membri jistgħu jeħtieġu li l-perijodu ta' validità tad-

dokument tal-ivvjaġġar ikopri tal-inqas il-perijodu inizjali tal-permess ta' 

ħaddiem bi trasferiment intrazjendali; 
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(g) bla ħsara għal ftehimiet bilaterali eżistenti, jipprovdi evidenza li għandu, jew, 

jekk ikun previst fil-liġi nazzjonali, li applika għal assigurazzjoni tal-mard 

minħabba r-riskji kollha li normalment huma koperti għaċ-ċittadini tal-Istat 

Membru kkonċernat fil-perjodi fejn il-kopertura tal-assigurazzjoni u d-dritt 

għall-benefiċċji korrispondenti mhumiex ipprovduti f'konnessjoni max-xogħol, 

jew b'riżultat tax-xogħol li jkun sar fl-Istat Membru kkonċernat; 

2. L-Istati Membri jistgħu jirrikjedu li l-applikant jippreżenta d-dokumenti elenkati 

fil-paragrafi 1 (a), (c), (d), (e) u (g) bil-lingwa tal-Istat Membru kkonċernat. 

3. L-Istati Membri jistgħu jeħtieġu lill-applikant jipprovdi, mill-aktar tard fi żmien il-

ħruġ tal-permess ta' ħaddiem bi trasferiment intrazjendali, l-indirizz taċ-ċittadin 

ta' pajjiż terz ikkonċernat fit-territorju tal-Istat Membru. 
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4. L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li meta : 

(a) il-kundizzjonijiet kollha fil-liġi, ir-regolamenti, jew id-dispożizzjonijiet 

amministrattivi u/jew il-ftehimiet kollettivi applikabbli b'mod universali li 

japplikaw għall-ħaddiema stazzjonati f'sitwazzjoni simili fil-fergħat 

okkupazzjonali rilevanti jintlaħqu matul it-trasferiment tal-ħaddiem bi 

trasferiment intrazjendali fir-rigward tat-termini u l-kundizzjonijiet tal-

impjieg minbarra r-remunerazzjoni; 

Fin-nuqqas ta' sistema li tiddikjara l-ftehimiet kollettivi ta' applikazzjoni 

universali, l-Istati Membri jistgħu jibbażaw lilhom nfushom fuq ftehimiet 

kollettivi li huma applikabbli b'mod ġenerali għall-intrapriżi kollha simili fiż-

żona ġeografika u fil-professjoni jew fl-industrija kkonċernati, u/jew fuq 

ftehimiet kollettivi li ġew konklużi mill-organizzazzjonijiet l-aktar 

rappreżentattivi ta' min iħaddem u tal-ħaddiema fuq pjan nazzjonali u li 

huma applikati fit-territorju nazzjonali kollu. 
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(b) ir-remunerazzjoni li tingħata liċ-ċittadin ta' pajjiż terz matul it-trasferiment 

kollu ma tkunx inqas favorevoli mir-remunerazzjoni li tingħata liċ-ċittadini 

tal-Istat Membru ospitanti kkonċernat li jkollhom pożizzjonijiet komparabbli 

skont il-liġijiet jew il-ftehimiet kollettivi jew il-prattiki applikabbli fl-Istat 

Membru fejn l-entità ospitanti hija stabbilita. 

5. Abbażi tad-dokumentazzjoni pprovduta skont il-paragrafu 1, l-Istati Membri 

jistgħu jirrikjedu li l-ħaddiem intrazjendali ser ikollu biżżejjed riżorsi matul iż-

żjara tiegħu biex imantni lilu nnifsu u l-familja tiegħu mingħajr rikors għas-

sistemi tal-assistenza soċjali tagħhom. 

6. Minbarra l-evidenza stipulata fil-paragrafi 1 u 2, kwalunkwe ċittadin ta' pajjiż terz li 

japplika għal ammissjoni bħala▌ impjegat apprendist jista' jintalab jippreżenta ftehim 

ta' taħriġ, relatat mat-tħejjija tal-pożizzjoni futura tiegħu fil-grupp ta' intrapriżi, 

inkluża deskrizzjoni tal-programm ta' taħriġ, li turi li l-fini tal-permanenza huwa li 

l-impjegat jiġi mħarreġ għall-finijiet tal-iżvilupp tal-karriera jew sabiex jikseb 

taħriġ f'tekniki jew metodi ta' negozju, it-tul tiegħu u l-kondizzjonijiet li taħthom l-

applikant jiġi sorveljat matul il-programm. 
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▌ 

7. Kwalunkwe modifika matul il-proċedura ta' applikazzjoni li taffettwa l-

kondizzjonijiet għal ammissjoni kif stabbilit f'dan l-Artikolu għandha tiġi nnotifikata 

lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru kkonċernat mill-applikant. 

8. Iċ-ċittadini ta' pajjiż terz li huma kkunsidrati bħala theddida għall-politika 

pubblika, is-sigurtà pubblika jew is-saħħa pubblika ma għandhomx jiġu ammessi 

għall-finijiet ta' din id-Direttiva. 

Artikolu 5A 

Volumi ta' ammissjoni 

Din id-Direttiva m'għandhiex taffettwa d-dritt ta' Stat Membru li jiddetermina l-volumi ta' 

ammissjoni f'konformità mal-Artikolu 79(5) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea. Abbażi ta' din u għall-finijiet ta' din id-Direttiva, applikazzjoni għal permess ta' 

ħaddiem bi trasferiment intraazjendali jista' jitqies inammissibbli jew jiġi miċħud. 
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Artikolu 6 

Raġunijiet għal ċaħda 

1. L-Istati Membri jistgħu jirrifjutaw applikazzjoni fil-każijiet li ġejjin: 

(a) meta ma jkunx hemm konformità mal-Artikolu 5; 

jew  

(b) meta d-dokumenti ppreżentati jkunu nkisbu b'mod frodulenti, ikunu ffalsifikati 

jew imbagħbsa; 

jew 

(c) meta l-entità ospitanti tkun ġiet stabbilita għall-fini prinċipali li tiffaċilita d-

dħul ta' ħaddiema bi trasferiment intraazjendali; 

jew 

(d) meta t-tul massimu ta' permanenza kif definit fl-Artikolu 10A(1) jkun 

intlaħaq. 



 

PE464.961v01-00 48/130 RR\1023157MT.doc 

MT 

2. L-Istati Membri għandhom, jekk ikun adatt, jiċħdu applikazzjoni fejn min 

iħaddem jew l-entità ospitanti kienu ġew sanzjonati b'mod konformi mal-

leġislazzjoni nazzjonali għal xogħol mhux iddikjarat u/jew impjieg illegali. 

3. L-Istati Membri jistgħu jiċħdu applikazzjoni jekk: 

(a) min iħaddem jew l-entità ospitanti tkun naqset milli tilħaq l-obbligi legali 

tagħha fir-rigward tas-sigurtà soċjali, it-tassazzjoni, id-drittijiet tax-xogħol 

jew il-kundizzjonijiet tax-xogħol; 

jew 

(b) in-negozju ta' min iħaddem jew tal-entità ospitanti qiegħed stralċjat jew ġie 

stralċjat taħt il-liġijiet nazzjonali dwar l-insolvenza jew jekk ma tkunx qed 

issir attività ekonomika; 

jew 

(c) il-ħsieb jew l-effett tal-preżenza temporanja tal-ħaddiem bi trasferiment 

intraazjendali jinterferixxi fl-eżitu ta' kwalunkwe tilwim ta' ġestjoni tax-

xogħol jew fin-negozjar jew jaffetwahom b'xi mod ieħor; 
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4. L-Istati Membri jistgħu jiċħdu applikazzjoni għal ammissjoni fi Stat Membru għall-

finijiet ta' din id-Direttiva għar-raġuni stabbilita fl-Artikolu 10A(2). 

5. Mingħajr ħsara għall-paragrafu 1, qabel ma jieħu deċiżjoni li jiċħad applikazzjoni, 

l-Istat Membru għandu jieħu kont taċ-ċirkostanzi speċifiċi tal-każ u josserva l-

prinċipju ta' proporzjonalità. 

Artikolu 7 

Irtirar jew nuqqas ta' tiġdid tal-permess 

1. L-Istati Membri għandhom jirtiraw▌ permess ta' trasferiment intrazjendali fil-każijiet 

li ġejjin: 

(a) meta jkun inkiseb b'mod frodulenti, jew kien iffalsifikat, jew imbagħbas;  

jew 
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(b) meta l-ħaddiem bi trasferiment intrazjendali jkun qed jirrisjedi għal finijiet 

oħra li mhumiex dawk li għalihom ġie awtorizzat jirrisjedi; 

jew 

(c) meta l-entità ospitanti tkun ġiet stabbilita għall-fini prinċipali li tiffaċilita d-

dħul ta' ħaddiema bi trasferiment intrazjendali. 

2. L-Istati Membri għandhom, jekk xieraq, jirtiraw permess ta' ħaddiem bi 

trasferiment intrazjendali meta min iħaddem jew l-entità ospitanti jkunu ġew 

sanzjonati b'mod konformi mal-leġislazzjoni nazzjonali għal xogħol mhux 

iddikjarat u/jew impjieg illegali. 

3. L-Istati Membri għandhom jirrifjutaw li jġeddu permess ta' ħaddiem bi 

trasferiment intrazjendali fil-każijiet li ġejjin: 

(a) meta jkun inkiseb b'mod frodulenti, jew kien iffalsifikat, jew imbagħbas; 

jew 
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(b) meta l-ħaddiem bi trasferiment intrazjendali jkun qed jirrisjedi għal finijiet 

oħra li mhumiex dawk li għalihom ġie awtorizzat jirrisjedi; 

jew 

(c) meta l-entità ospitanti tkun ġiet stabbilita għall-fini prinċipali li tiffaċilita d-

dħul ta' ħaddiema bi trasferiment intrazjendali. 

jew 

(d) meta t-tul massimu ta' żjara kif definit fl-Artikolu 10A(1) jkun intlaħaq. 

4. L-Istati Membri għandhom, jekk xieraq, jirrifjutaw li jġeddu permess ta' ħaddiem 

bi trasferiment intrazjendali meta min iħaddem jew l-entità ospitanti tkun ġiet 

sanzjonata b'mod konformi mal-leġislazzjoni nazzjonali għal xogħol mhux 

iddikjarat u/jew impjieg illegali. 
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5. L-Istati Membri jistgħu jirtiraw jew jirrifjutaw li jġeddu permess ta' ħaddiem bi 

trasferiment intrazjendali fil-każijiet li ġejjin. 

(a) kull meta l-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 5 ma jkunux▌ intlaħqu jew ma 

għadhomx jintlaħqu; 

jew  

(b) min iħaddem jew l-entità ospitanti tkun naqset milli tilħaq l-obbligi legali 

tagħha fir-rigward tas-sigurtà soċjali, it-tassazzjoni, id-drittijiet tax-xogħol 

jew il-kondizzjonijiet tax-xogħol; 

jew 

(c) fejn in-negozju ta' min iħaddem jew tal-entità ospitanti qiegħed stralċjat jew 

ġie stralċjat taħt il-liġijiet nazzjonali dwar l-insolvenza jew jekk ma tkunx qed 

issir attività ekonomika; 

jew 

(d) meta t-trasferiment intrazjendali ma kienx konformi mar-regoli ta' mobilità 

stabbiliti fl-Artikoli 16A u 16B; 

6. Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 1 u 2, qabel ma jieħu deċiżjoni li jirtira jew 

li jirrifjuta li jġedded permess ta' ħaddiem bi trasferiment intrazjendali, l-Istat 

Membru għandu jieħu kont taċ-ċirkostanzi speċifiċi tal-każ u josserva l-prinċipju 

ta' proporzjonalità. 
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Artikolu 8 

Sanzjonijiet 

1. L-Istati Membri jistgħu jżommu lill-entità ospitanti responsabbli ▌għan-nuqqas ta' 

konformità mal-kondizzjonijiet ta' ammissjoni, żjara u mobilità stabbiliti f'din id-

Direttiva. 

2. Meta l-entità ospitanti tinżamm responsabbli f'konformità mal-paragrafu 1, l-Istat 

Membri kkonċernat għandu jipprevedi sanzjonijiet. Dawk is-sanzjonijiet għandhom 

ikunu effettivi, proporzjonali u dissważivi. 

3. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu miżuri bil-għan li jipprevjenu abbużi 

possibbli u għas-sanzjoni tal-kontravenzjonijiet. Huma għandhom jinkludu l-

monitoraġġ, il-valutazzjoni u, fejn adatt, miżuri ta' spezzjoni, f'konformità mal-liġi 

nazzjonali jew mal-prattiki amministrattivi. 
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KAPITOLU III 

PROĊEDURA U PERMESS 

Artikolu 9 

Aċċess għall-informazzjoni 

1. L-Istati Membri għandhom jagħmlu l-informazzjoni dwar l-evidenza dokumentarja 

kollha meħtieġa għal applikazzjoni u l-informazzjoni dwar id-dħul u r-residenza, 

disponibbli faċilment lill-applikanti inklużi d-drittijiet, l-obbligi u s-salvagwardji 

proċedurali, tal-ħaddiem bi trasferiment intrazjendali u tal-membri tal-familja 

tagħhom. L-Istati Membri għandhom jagħmlu faċilment disponibbli wkoll il-

proċeduri applikati għall-mobilità għal perijodu qasir imsemmija fl-Artikolu 16A 

(2) u l-mobilità għal perijodu twil imsemmija fl-Artikolu 16B (1). 

2. L-Istati Membri kkonċernati għandhom jagħmlu disponibbli informazzjoni għall-

entità ospitanti dwar id-dritt tal-Istati Membri li jimponu sanzjonijiet f'konformità 

mal-Artikolu 8 u l-Artikolu 16C. 
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Artikolu 10 

Applikazzjonijiet għal ammissjoni 

1. L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw jekk applikazzjoni għandhiex tiġi 

ppreżentata miċ-ċittadin ta' pajjiż terz▌ jew mill-entità ospitanti. L-Istati Membri 

jistgħu jiddeċiedu wkoll li jippermettu l-applikazzjoni minn kwalunkwe parti minn 

dawn it-tnejn. 

2. L-applikazzjoni għandha tiġi ppreżentata meta ċ-ċittadin ta' pajjiż terz ikun qed 

jirrisjedi barra t-territorju tal-Istat Membru li għalih tkun qed tintalab ammissjoni. 

3. L-applikazzjoni għandha tiġi ppreżentata lill-awtoritajiet tal-Istat Membru fejn ser 

tkun l-ewwel żjara. Fil-każ ta' mobilità, l-applikazzjoni għandha tiġi ppreżentata 

lill-awtoritajiet tal-Istati Membri fejn ser tkun l-itwal żjara inġenerali matul it-

trasferiment. 

4. L-Istati Membri għandhom jinnominaw l-awtoritajiet kompetenti biex jirċievu l-

applikazzjoni u joħroġu l-permess tal-ħaddiem bi trasferiment intrazjendali. 
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5. L-applikant għandu jkun intitolat li jippreżenta l-applikazzjoni tiegħu fi proċedura 

ta' applikazzjoni unika. 

▌ 

6. Proċeduri simplifikati relatati mal-ħruġ ta' permessi ta' ħaddiem bi trasferiment 

intrazjendali, permessi għal mobilità għal perijodu twil, permessi mogħtija lill-

membri tal-familja ta' ħaddiem bi trasferiment intrazjendali kif ukoll għall-viżi 

jistgħu jkunu disponibbli għal entitajiet jew għal gruppi ta' impriżi li jkunu ġew 

rikonoxxuti għal dak il-għan mill-Istati Membri f'konformità mal-leġislazzjoni 

nazzjonali jew il-prattiki amministrattivi tagħhom.  

Ir-rikonoxximent għandu jiġi vvalutat mill-ġdid regolarment. 

▌ 
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7. Il-proċeduri simplifikati previsti fil-paragrafu 7 mill-inqas għandhom jinkludu: 

(a) eżenzjoni tal-applikant milli jippreżenta xi parti mill-evidenza msemmija fl-

Artikolu 5 jew l-Artikolu 16B(2)(a); 

u/jew 

(b) proċedura rapida għall-ammissjoni li tippermetti li permessi għal ħaddiema bi 

trasferiment intrazjendali u permessi għal mobilità għal perijodu twil jinħarġu 

fi żmien iqsar minn dak speċifikat fl-Artikolu 12(1) jew fl-Artikolu 16B(2);  

u/jew 

(c) proċeduri faċilitati u/jew aċċelerati fir-rigward tal-ħruġ tal-viżi meħtieġa. 
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8. Entitajiet jew gruppi ta' impriżi li ġew rikonoxxuti f'konformità mal-paragrafu 7 

għandhom jinnotifikaw lill-awtorità relevanti bi kwalunkwe modifika li taffettwa l-

kondizzjonijiet għar-rikonoxximent  mingħajr dewmien u, fi kwalunkwe każ, fi 

żmien mhux iktar tard minn 30 ġurnata. 

9. L-Istati Membri għandhom jipprevedu penali xierqa, inkluż revoka ta' 

rikonoxximent, fil-każ tan-nuqqas ta' notifika lill-awtorità relevanti. 

Artikolu 10A 

Tul ta' trasferiment intrazjendali 

1. It-tul massimu tat-trasferiment għat-territorju tal-Istati Membri ma għandux 

jeċċedi tliet snin għall-maniġers u l-ispeċjalisti u sena għall-impjegati apprendisti 

li wara dan il-perijodu huma għandhom iħallu t-territorju tal-Istati Membri dment 

li ma jiksbux permess ta' residenza fuq bażi oħra f'konformità mal-leġislazzjoni 

nazzjonali jew tal-Unjoni. 

2. Mingħajr preġudizzju għall-obbligi tagħhom skont il-ftehimiet internazzjonali, l-

Istati Membri jistgħu jeħtieġu li jgħaddi perijodu ta' mhux aktar minn 6 xhur bejn 

tmiem it-tul massimu ta' trasferiment imsemmi fil-paragrafu 1 u applikazzjoni 

oħra fir-rigward tal-istess ċittadin ta' pajjiż terz għall-finijiet ta' din id-Direttiva fl-

istess Stat Membru. 
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Artikolu 11 

Permess ta' ħaddiem bi trasferiment intrazjendali 

1. Ħaddiema bi trasferiment intrazjendali li jissodisfaw il-kriterji ta' ammissjoni 

stabbiliti fl-Artikolu 5 u li dwarhom l-awtoritajiet kompetenti jkunu ħadu deċiżjoni 

pożittiva, għandu jinħarġilhom permess ta' ħaddiem bi trasferiment intrazjendali.  

2. Il-perijodu ta' validità tal-permess ta' ħaddiem bi trasferiment intrazjendali għandu 

jkun ta' mill-inqas sena jew it-tul tat-trasferiment fit-territorju tal-Istat Membru 

kkonċernat, skont liema jkun l-iqsar, u jista' jiġi estiż għal massimu ta' tliet snin għal 

maniġers u speċjalisti u sena għal impjegati apprendisti. 

3. Il-permess ta' ħaddiem bi trasferiment intrazjendali għandu jinħareġ mill-awtoritajiet 

kompetenti tal-Istat Membru permezz tal-format uniformi stabbilit fir-Regolament 

tal-Kunsill (KE) Nru 1030/20021 . ▌ 

                                                 
1 ĠU L 157, 15.6.2002, p. 1. 
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4. Taħt l-intestatura 'tip ta' permess', f'konformità mal-punt (a) 6.4 tal-Anness għar-

Regolament (KE) Nru 1030/2002, l-Istati Membri għandhom idaħħlu "ICT". 

L-Istati Membri jistgħu jżidu wkoll indikazzjoni fil-lingwa jew il-lingwi uffiċjali 

tagħhom. 

5. L-Istati Membri ma għandhom joħorġu l-ebda permess addizzjonali, b'mod 

partikolari permessi ta' xogħol ta' kwalunkwe tip. 

6. L-Istati Membri jistgħu jindikaw informazzjoni addizzjonali relatata mal-attività 

ta' impjieg matul it-trasferiment intrazjendali taċ-ċittadin tal-pajjiż terz fuq karta, 

u/jew jaħżnu tali data f'format elettroniku kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-

Regolament (KE) 1030/2002 u fil-punt (a)16 tal-Anness tiegħu. 

7. L-Istat Membru kkonċernat għandu jagħti liċ-ċittadini ta' pajjiż terz li l-

applikazzjoni tagħhom għal ammissjoni tkun ġiet aċċettata kull faċilità biex jiksbu 

l-viża meħtieġa. 
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Artikolu 11a 

Modifikazzjonijiet matul iż-żjara 

Kwalunkwe modifika matul iż-żjara li taffettwa l-kondizzjonijiet għal ammissjoni kif 

stabbilit fl-Artikolu 5 għandha tiġi nnotifikata mill-applikant lill-awtoritajiet kompetenti 

tal-Istat Membru kkonċernat. 

Artikolu 12 

Salvagwardji proċedurali 

1. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru kkonċernat għandhom jadottaw deċiżjoni 

dwar l-applikazzjoni għal▌ permess ta' ħaddiem bi trasferiment intrazjendali jew 

tiġdid tiegħu u jinnotifikaw lill-applikant bil-miktub, f'konformità mal-proċeduri ta' 

notifika stabbiliti fil-liġi nazzjonali tal-Istat Membru kkonċernat, mill-aktar fis 

possibbli iżda mhux aktar tard minn 90 jum wara li tkun tressqet l-applikazzjoni 

kompluta.▌ 
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2. Fejn l-informazzjoni jew id-dokumentazzjonipprovduta b'appoġġ għall-applikazzjoni 

ma tkunx kompluta, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jinnotifikaw lill-applikant 

f'perijodu raġonevoli dwar l-informazzjoni addizzjonali meħtieġa u jistabbilixxu 

skadenza raġonevoli sabiex din tiġi pprovduta. Il-perijodu msemmi fil-paragrafu 1 

għandu jiġi sospiż sakemm l-awtoritajiet ikunu rċevew l-informazzjoni addizzjonali 

meħtieġa. 

3. Ir-raġunijiet għal deċiżjoni li tiddikjara inammissibbli jew li tiċħad applikazzjoni 

għal permess ta' ħaddiem bi trasferiment intrazjendali jew li tirrifjuta t-tiġdid tiegħu, 

għandhom jingħataw lill-applikant bil-miktub. Ir-raġunijiet għal deċiżjoni li tirtira 

permess ta' ħaddiem bi trasferiment intrazjendali għandu jingħata bil-miktub 

kemm lill-ħaddiem bi trasferiment intrazjendali kif ukoll lill-entità ospitanti. 

4. Kwalunkwe deċiżjoni biex tiġi ddikjarata inammissibbli jew biex tiġi miċħuda l-

applikazzjoni, biex jiġi rrifjutat it-tiġdid, jew biex jiġi rtirat permess ta' ħaddiem bi 

trasferiment intrazjendali għandha tkun miftuħa għal kontestazzjoni legali fl-Istat 

Membru kkonċernat, f'konformità mal-liġi nazzjonali. In-notifika bil-miktub 

għandha tispeċifika l-qorti u/jew l-awtorità amministrattiva fejn jista' jitressaq l-

appell u l-limitu ta' żmien għat-tressiq tal-appell. 
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5. Fil-perijodu msemmi fl-Artikolu 11(2) applikant għandu jkun jista' jressaq 

applikazzjoni għal tiġdid qabel l-iskadenza tal-permess ta' trasferiment 

intrazjendali. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu skadenza massima ta' 90 jum 

qabel l-iskadenza tal-permess ta' ħaddiem bi trasferiment intrazjendali għall-

preżentazzjoni ta' applikazzjoni għal tiġdid. 

6. Meta l-validità tal-permess ta' ħaddiem bi trasferiment intrazjendali tiskadi matul 

il-proċedura għat-tiġdid, l-Istati Membri għandhom iħallu lill-ħaddiem bi 

trasferiment intrazjendali jgħix fit-territorju tiegħu sakemm l-awtoritajiet 

kompetenti jkunu ħadu deċiżjoni dwar l-applikazzjoni. F'każ bħal dan, huma 

jistgħu joħorġu, fejn meħtieġ skont il-liġi nazzjonali, permessi ta' residenza 

temporanji nazzjonali jew awtorizzazzjonijiet ekwivalenti. 
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Artikolu 12A 

Tariffi 

L-Istati Membri jistgħu jitolbu l-ħlas tat-tariffi għall-ipproċessar tal-applikazzjonijiet 

f'konformità ma' din id-Direttiva. Il-livell ta' tali tariffi ma għandux ikun eċċessiv jew 

sproporzjonat. 

KAPITOLU IV 

DRITTIJIET 

Artikolu 13 

Drittijiet abbażi ta' permess ta' ħaddiem bi trasferiment intrazjendali 

Matul il-perijodu ta' validità ta' permess ta' ħaddiem bi trasferiment intrazjendali, id-detentur 

għandu jgawdi mill-inqas dawn id-drittijiet li ġejjin: 

1. id-dritt għal dħul u żjara fit-territorju tal-Istat Membru li joħroġ il-permess;  

2. aċċess liberu għat-territorju kollu tal-Istat Membru li joħroġ il-permess fil-limiti 

previsti mil-liġi nazzjonali; 
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3. id-dritt li jeżerċita l-attività ta' impjieg speċifiku awtorizzata mill-permess 

f'konformità mal-liġi nazzjonali fi kwalunkwe entità ospitanti li tappartjeni għall-

grupp ta' impriżi fl-ewwel Stat Membru u fit-tieni Stat Membru f'konformità mal-

Artikolu 16. 

▌ 

Artikolu 14 

Dritt għal trattament ugwali 

1. Irrispettivament mil-liġi applikabbli għar-relazzjoni tal-impjieg, u mingħajr 

preġudizzju għall-Artikolu 5(2)(b), ħaddiema bi trasferiment intrazjendali ammessi 

taħt din id-Direttiva għandhom igawdu mill-inqas trattament ugwali bħall-persuni 

koperti mid-Direttiva 96/71/KE fir-rigward tat-termini u l-kondizzjonijiet tal-

impjieg f'konformità mal-Artikolu 3 tad-Direttiva 96/71/KE fl-Istat Membru li fih 

isir ix-xogħol. 

▌ 
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2. Il-ħaddiema bi trasferimenti intrazjendali għandhom igawdu minn trattament 

ugwali bħaċ-ċittadini tal-▌Istat Membru fejn isir ix-xogħol fir-rigward: 

(a) tal-libertà ta' assoċjazzjoni u affiljazzjoni u sħubija ma' organizzazzjoni li 

tirrappreżenta ħaddiema jew lil min iħaddem jew ta' kwalunkwe 

organizzazzjoni li l-membri tagħha jkunu involuti f'impjieg speċifiku, inklużi l-

benefiċċji  u d-drittijiet mogħtija minn dawn l-organizzazzjonijiet, mingħajr 

preġudizzju għad-dispożizzjonijiet nazzjonali dwar il-politika pubblika u s-

sigurtà pubblika; 

(b) rikonoxximent ta' diplomi, ċertifikati u kwalifiki professjonali oħra 

f'konformità mal-proċeduri nazzjonali relevanti; 
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(c) ▌dispożizzjonijiet fil-liġi nazzjonali rigward il-fergħat tas-sigurtà soċjali 

definiti fl-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 883/2004, dment li l-

leġislazzjoni tal-pajjiż ta' oriġini ma tkunx tapplika permezz ta' ftehimiet 

bilaterali jew leġislazzjoni nazzjonali tal-Istat Membru ospitanti, li jiżguraw 

li t-trasferiment intrazjendali jkun kopert mil-leġislazzjoni tas-sigurtà soċjali 

f'wieħed minn dawn il-pajjiżi. F'każ ta' mobilità bejn l-Istati Membri, u 

mingħajr preġudizzju għal ▌ftehimiet bilaterali li jiżguraw li l-ħaddiem bi 

trasferiment intrazjendali huwa kopert bil-leġislazzjoni nazzjonali tal-pajjiż 

ta' oriġini, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1231/2010▌għandu japplika kif 

adatt; 

(d) mingħajr preġudizzju għar-Regolament tal-Kunsill (KE) 1231/2010 u għal▌ 

ftehimiet bilaterali, il-ħlas tal-anzjanità, l-invalidità u l-mewt, il-pensjonijiet 

statutorji bbażati fuq l-impjieg preċedenti tal-ħaddiema u li nkisbu minn 

ħaddiema bi trasferimenti intrazjendali li sejrin f'pajjiż terz, jew is-superstiti 

ta' ħaddiema bħal dawn li jgħixu f'pajjiż terz li jkollhom drittijiet derivanti 

mill-ħaddiem, f'konformità mal-leġislazzjoni stabbilità fl-Artikolu 3 tar-

Regolament (KE) Nru 883/2004, taħt l-istess kondizzjonijiet u bl-istess rati 

bħaċ-ċittadini tal-Istati Membri kkonċernati meta huma jmorru f'pajjiż terz. 
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(e) aċċess għal oġġetti u servizzi u l-provvista ta' oġġetti u servizzi li jkunu 

disponibbli għall-pubbliku, minbarra proċeduri biex ikun hemm 

akkomodazzjoni kif previst mil-liġi nazzjonali, mingħajr preġudizzju għal-

libertà kuntrattwali f'konformità mal-Unjoni u l-liġi nazzjonali, u servizzi 

offruti minn uffiċċji pubbliċi tal-impjieg. 

Il-ftehimiet bilaterali jew il-leġislazzjoni nazzjonali msemmija f'dan il-

paragrafu għandha tikkostitwixxi ftehimiet internazzjonali jew 

dispożizzjonijiet tal-Istati Membri fit-tifsira tal-Artikolu 4.  

3. Mingħajr preġudizzju għar-Regolament (UE) Nru 1231/2010, l-Istati Membri 

jistgħu jiddeċiedu li l-punt (c) tal-paragrafu 2 dwar il-benefiċċji tal-familja 

m'għandux japplika għal ħaddiema bi trasferiment intrazjendali li ġew awtorizzati 

biex jgħixu u jaħdmu fit-territorju ta' Stat Membru għal perijodu li ma jeċċedix id-

9 xhur. 

4. Dan l-Artikolu għandu jkun mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-Istat Membru li 

jirtira jew jirrifjuta li jġedded il-permess f'konformità mal-Artikolu 7. 
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Artikolu 15 

Membri tal-familja 

1. Id-Direttiva tal-Kunsill 2003/86/KE għandha tapplika fl-Istati Membri li jkunu 

ħarġu l-permess ta' ħaddiem bi trasferiment intrazjendali u fl-Istati Membri li 

jippermettu lill-ħaddiem bi trasferiment intrazjendali biex jgħix u jaħdem fit-

territorju tagħhom f'konformità mal-Artikolu 16B, soġġett għad-derogi stabbiliti 

f'dan l-Artikolu. 

2. B'deroga mill-Artikoli 3(1) u 8 tad-Direttiva 2003/86/KE, ir-riunifikazzjoni tal-

familja fl-Istat Membru▌ ma għandhiex tkun tiddependi fuq ir-rekwiżit li d-detentur 

tal-permess maħruġ minn dawk l-Istati Membri abbażi ta' din id-Direttiva għandu 

jkollu prospetti raġonevoli sabiex jikseb id-dritt ta' residenza permanenti u jkollu 

perijodu minimu ta' residenza. 

3. B'deroga mill-aħħar subparagrafu tal-Artikolu 4(1) u mill-Artikolu 7(2) tad-Direttiva 

2003/86/KE, il-miżuri ta' integrazzjoni msemmija fih jistgħu jiġu applikati mill-

▌Istati Membri biss wara li l-persuni kkonċernati tkun ingħatatilhom ir-

riunifikazzjoni tal-familja. 
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4. B'deroga mill-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 5(4) tad-Direttiva 2003/86/KE, il-

permessi ta' residenza għal membri tal-familja għandhom jingħataw minn Stat 

Membru, jekk il-kondizzjonijiet għal riunifikazzjoni tal-familja jkunu sodisfatti▌ fi 

żmien 90 jum mid-data li fiha tkun tressqet l-applikazzjoni kompluta. L-awtorità 

kompetenti tal-Istat Membru għandha tipproċessa l-applikazzjoni għall-permess ta' 

residenza għall-membri tal-familja tal-ħaddiem bi trasferiment intrazjendali fl-

istess ħin li l-applikazzjoni għall-permess tal-ħaddiem bi trasferiment intrazjendali 

jew il-permess ta' mobilità għal perijodu twil, f'każijiet fejn l-applikazzjoni għall-

permess ta' residenza għall-membri tal-familja tal-ħaddiem bi trasferiment 

intrazjendali tiġi ppreżentata fl-istess ħin. Is-salvagwardji proċedurali stabbiliti fl-

Artikolu 12 japplikaw kif adatt. 

5. B'deroga mill-Artikolu 13(2) ▌tad-Direttiva 2003/86/KE, it-tul tal-validità tal-

permessi ta' residenza ta' membri tal-familja fl-Istat Membru ▌għandhom, bħala 

regola ġenerali, jintemmu fid-data ta' skadenza tal-permess ta' ħaddiem bi 

trasferiment intrazjendali jew tal-permess ta' mobilità għal perijodu twil maħruġ 

minn dak l-Istat Membru. 
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6. B'deroga mill-Artikolu 14(2) tad-Direttiva 2003/86/KE u mingħajr preġudizzju 

għall-prinċipju ta' preferenza għaċ-ċittadini tal-Unjoni kif jinsab fid-

dispożizzjonijiet rilevanti tal-Atti dwar l-adeżjoni rilevanti, il-membri tal-familja 

tal-ħaddiem bi trasferiment intrazjendali li jkunu ngħataw riunifikazzjoni tal-

familja għandhom ikunu intitolati għal aċċess għal impjieg u għal attività ta' 

impjieg indipendenti, fit-territorju tal-Istat Membru li jkun ħareġ il-permess ta' 

residenza għall-membru tal-familja▌. 

KAPITOLU V 

MOBILITÀ BEJN L-ISTATI MEMBRI 

Artikolu 16  

Mobilità 

Iċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi li għandhom permess validu ta' ħaddiem bi trasferiment 

intrazjendali maħruġ mill-ewwel Stat Membru jistgħu, abbażi ta' dak il-permess u 

dokument tal-ivvjaġġar validu u skont il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 16A u 16B u 

soġġett għall-Artikolu 16C, jidħlu, jgħixu u jaħdmu fi Stat Membru wieħed jew diversi li 

huma t-tieni Stati Membru. 
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Artikolu 16A 

Mobilità għal perijodu qasir 

1. Iċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi li għandhom permess ta' ħaddiem bi trasferiment 

intrazjendali maħruġ mill-ewwel Stat Membru għandhom ikunu intitolati li jgħixu 

u jaħdmu fi kwalunkwe entità oħra stabbilita fi kwalunkwe Stat Membru u li 

tappartjeni lill-istess grupp ta' impriżi għal perijodu ta' mhux aktar minn 90 jum fi 

kwalunkwe perijodu ta' 180 jum għal kull Stat Membru soġġetti għall-

kondizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu. 

2. It-tieni Stat Membru jista' jeħtieġ lill-entità ospitanti fl-ewwel Stat Membru li 

tinnotifika lill-ewwel Stat Membru u t-tieni Stat Membru bl-intenzjoni tal-ħaddiem 

bi trasferiment intrazjendali biex jaħdem f'entità stabbilita fit-tieni Stat Membru. 

F'tali każijiet, it-tieni Stat Membru għandu jippermetti li ssir in-notifika: 

(a) jew fiż-żmien tal-applikazzjoni fl-ewwel Stat Membru, fejn il-mobilità għat-

tieni Stat Membru hija diġà prevista f'dak l-istadju; jew 
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(b) wara li l-ħaddiem bi trasferiment intrazjendali ntabgħat fl-ewwel Stat 

Membru, hekk kif tkun magħrufa l-mobilità intiża għat-tieni Stati Membri. 

3. It-tieni Stat Membru jista' jeħtieġ li n-notifika tinkludi t-trasmissjoni tad-

dokumenti u l-informazzjoni li ġejjin: 

(a) evidenza li l-entità ospitanti fit-tieni Stat Membru u l-impriża stabbilita 

f'pajjiż terz jappartjenu għall-istess impriża jew grupp ta' impriżi; 

(b) il-kuntratt ta' xogħol u, jekk meħtieġ, l-ittra ta' stazzjonar, li ġew trasferiti 

lill-ewwel Stat Membru kif previst fl-Artikolu 5 (1) (c); 
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(c) meta applikabbli, dokumenti li jiċċertifikaw li l-ħaddiem bi trasferiment 

intrazjendali jissodisfa l-kondizzjonijiet stabbiliti taħt il-leġislazzjoni 

nazzjonali tal-Istat Membru kkonċernat għal ċittadini tal-Unjoni li jeżerċitaw 

il-professjoni regolata li l-applikazzjoni tirrigwarda lilhom; 

(d) dokument tal-ivvjaġġar validu, kif previst fl-Artikolu 5 (1) (f); u 

(e) fejn mhux speċifikat fl-ebda wieħed mid-dokumenti preċedenti, it-terminu 

ppjanat u d-dati tal-mobilità.  

It-tieni Stat Membru jista' jeħtieġ li dawn id-dokumenti u l-informazzjoni jiġu 

ppreżentati f'lingwa tal-Istat Membru kkonċernat. 
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4. Fejn in-notifika tkun saret f'konformità mal-paragrafu 2 (a), u fejn it-tieni Stat 

Membru ma qajjem l-ebda oġġezzjoni mal-ewwel Stat Membru f'konformità mal-

paragrafu 6, il-mobilità tal-ħaddiem bi trasferiment intrazjendali għat-tieni Stat 

Membru tista' sseħħ fi kwalunkwe mument fi ħdan il-validità tal-permess tal-

ħaddiem bi trasferiment intrazjendali. 

5. Fejn in-notifika saret f'konformità mal-paragrafu 2 (b), il-mobilità tista' tiġi 

inizjata wara n-notifika lit-tieni Stat Membru immedjatament jew fi kwalunkwe 

mument wara fi ħdan il-validità tal-permess tal-ħaddiem bi trasferiment 

intrazjendali. 

6. Ibbażat fuq in-notifika msemmija fil-paragrafu 2, it-tieni Stat Membru jista' 

joġġezzjona għall-mobilità tal-ħaddiem bi trasferiment intrazjendali fit-territorju 

tiegħu fi żmien 20 jum minn meta tiġi riċevuta n-notifika, fejn: 



 

PE464.961v01-00 76/130 RR\1023157MT.doc 

MT 

(a) il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 5(2)(b) jew il-paragrafu 3 (a) jew (ba) 

jew (c) ta' dan l-Artikolu, mhumiex imħarsa; 

(b) id-dokumenti ppreżentati jkunu nkisbu b'mod frodulenti, ikunu ffalsifikati 

jew imbagħbsa; 

(c) it-tul massimu ta' żjara kif definit fl-Artikoli 10A(1) jew 16A(1) jkunu 

intlaħqu; 

L-awtoritajiet kompetenti tat-tieni Stat Membru għandhom jinformaw mingħajr 

dewmien lill-awtoritajiet kompetenti tal-ewwel Stat Membru u lill-entità ospitanti 

fl-ewwel Stat Membru dwar l-oġġezzjoni tagħhom għall-mobilità. 
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7. Fejn it-tieni Stat Membru joġġezzjona għall-mobilità f'konformità mal-paragrafu 

6 u l-mobilità tkun għadha ma seħħitx, il-ħaddiem bi trasferiment intrazjendali ma 

għandux jitħalla jaħdem fit-tieni Stat Membru bħala parti mit-trasferiment 

intrazjendali. F'każ li tkun diġà saret il-mobilità, japplika l-Artikolu 16C(2) u (2a). 

8. F'każ li l-permess ta' trasferiment intrazjendali jiġġedded mill-ewwel Stat Membru 

fi ħdan il-perijodu massimu previst fl-Artikolu 10A(1), il-permess ta' trasferiment 

intrazjendali mġedded jibqa' jawtorizza lid-detentur tiegħu biex jaħdem fit-tieni 

Stat Membru notifikat, soġġett għat-tul massimu ddikjarat fl-Artikolu 16A(1). 

9. Il-ħaddiema bi trasferiment intrazjendali li huma meqjusin li huma ta' theddida 

għall-politika pubblika, is-sigurtà pubblika jew is-saħħa pubblika m'għandhomx 

jitħallew jidħlu jew jgħixu fit-territorju tat-tieni Stat Membru. 
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Artikolu 16B 

Mobilità għal perijodu twil 

1. Fir-rigward taċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi li għandhom permess validu ta' ħaddiem bi 

trasferiment intrazjendali maħruġ mill-ewwel Stat Membru u li għandhom il-ħsieb 

li jgħixu u jaħdmu fi kwalunkwe entità jew entitajiet oħra stabbiliti f'wieħed jew 

diversi Stati Membri oħra u li jappartjenu lill-istess grupp ta' impriżi għal aktar 

minn 90 jum għal kull Stat Membru, it-tieni Stat Membri jista' jiddeċiedi li: 

(a) japplika d-dispożizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 16A u jippermetti lill-

ħaddiem bi trasferiment intrazjendali li jgħix u jaħdem fit-territorju tiegħu 

abbażi u matul il-validità tal-permess tal-ħaddiem bi trasferiment 

intrazjendali maħruġ mill-ewwel Stat Membru; 

jew 

(b) japplika l-proċedura prevista fil-paragrafi minn 2 sa 5. 
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2. Fejn issir applikazzjoni għal mobilità għal perijodu twil: 

(a) It-tieni Stat Membru jista' jeħtieġ lill-applikant jippreżenta xi wħud jew id-

dokumenti kollha li ġejjin fejn dawn id-dokumenti huma meħtieġa mit-tieni 

Stat Membru għal applikazzjoni inizjali: 

(i) evidenza li l-entità ospitanti fit-tieni Stat Membru u l-impriża stabbilita 

f'pajjiż terz jappartjenu għall-istess impriża jew grupp ta' impriżi; 

(ii) kuntratt ta' xogħol u, jekk meħtieġ, ittra ta' stazzjonar, kif previst fl-

Artikolu 5 (1) (c); 

(iii) meta applikabbli, dokumenti li jiċċertifikaw li ċ-ċittadin ta' pajjiż terz 

jissodisfa l-kondizzjonijiet stabbiliti taħt il-leġislazzjoni nazzjonali tal-

Istat Membru kkonċernat għal ċittadini tal-Unjoni li jeżerċitaw il-

professjoni regolata li l-applikazzjoni tirrigwarda lilhom; 
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(iv) dokument tal-ivvjaġġar validu, kif previst fl-Artikolu 5 (1) (f); 

(v) evidenza li jkollu, jew jekk previst bil-liġi nazzjonali, li jkun applika 

għal assigurazzjoni tal-mard, kif previst fl-Artikolu 5 (1) (g). 

It-tieni Stat Membru jista' jeħtieġ lill-applikant jipprovdi, mhux aktar tard 

minn żmien il-ħruġ tal-permess ta' ħaddiem mobbli bi trasferiment 

intrazjendali, l-indirizz ta' ħaddiem bi trasferiment intrazjendali ikkonċernat 

fit-territorju tat-tieni Stat Membru. 

It-tieni Stat Membru jista' jeħtieġ li dawn id-dokumenti u l-informazzjoni 

jiġu ppreżentati f'lingwa tal-Istat Membru kkonċernat; 
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(b) It-tieni Stat Membru għandu jieħu deċiżjoni dwar l-applikazzjoni għall-

mobilità għal perijodu twil u jinnotifika bil-miktub lill-applikant mill-aktar 

fis iżda mhux aktar tard minn 90 jum wara li t-tieni Stat Membru jkun 

irċieva l-applikazzjoni u d-dokumenti previsti fil-punt (a); 

(c) Il-ħaddiem bi trasferiment intrazjendali ma għandux ikun meħtieġ jitlaq mit-

territorji tal-Istati Membri sabiex jippreżenta l-applikazzjoni u ma għandux 

jiġi soġġett għar-rekwiżit ta' viża; 

(d) Il-ħaddiem bi trasferiment intrazjendali għandu jkun jista' jaħdem fit-tieni 

Stat Membru sakemm tittieħed deċiżjoni dwar l-applikazzjoni għal mobilità 

għal perijodu twil mill-awtoritajiet kompetenti, dment li: 
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- il-perijodu ta' żmien msemmi fl-Artikolu 16A(1) u l-perijodu ta' validità 

tal-permess ta' ħaddiem bi trasferiment intrazjendali maħruġ mill-

ewwel Stat Membru ma jkunx skada; u 

- jekk it-tieni Stat Membru jeħtieġ dan, l-applikazzjoni kompluta tkun 

ġiet ippreżentata lit-tieni Stat Membru mill-inqas 20 jum qabel ma 

tibda l-mobilità għal perijodu twil tal-ħaddiem bi trasferiment 

intrazjendali. 

(e) Applikazzjoni għal mobilità għal perijodu twil ma tistax tintbagħat fl-istess 

żmien bħal notifika għal mobilità għal perijodu qasir. Fejn ikun hemm 

bżonn ta' mobilità għal perijodu twil wara li tkun bdiet il-mobilità għal 

perijodu qasir tal-ħaddiem bi trasferiment intrazjendali, it-tieni Stat Membru 

jista' jitlob li din tkun ippreżentata mill-inqas 20 jum qabel it-tmiem tal-

perijodu ta' mobilità għal perijodu qasir. 
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3. L-Istati Membri jistgħu jiċħdu applikazzjoni għal mobilità għal perijodu twil meta: 

(a) il-kondizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 2(a) mhumiex imħarsa jew il-kriterji 

stabbiliti fl-Artikolu 5(2), 5(2b) u 5(5) lanqas mhuma mħarsa; 

jew 

(b) waħda mir-raġunijiet koperti mill-Artikolu 6(1) punti (b), (d) jew (1a) jew 

mill-Artikolu 6(2) jew 6(3) tapplika; 

jew 

(c) il-permess ta' ħaddiem bi trasferiment intrazjendali tal-ewwel Stat Membru 

jiskadi matul il-proċedura. 
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4. Meta t-tieni Stat Membru jieħu deċiżjoni pożittiva dwar l-applikazzjoni għal 

mobilità għal perijodu twil kif imsemmi fil-paragrafu 2, il-ħaddiem bi trasferiment 

intrazjendali għandu jinħariġlu permess għall-mobilità għal perijodu twil fil-qafas 

ta' trasferiment intrazjendali li jippermetti lill-ħaddiem bi trasferiment 

intrazjendali jgħix u jaħdem fit-territorju tiegħu. Dan il-permess għandu jinħareġ 

billi jintuża format uniformi kif stipulat fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 

1030/2002. Taħt l-intestatura 'tip ta' permess', f'konformità mal-punt (a) 6.4 tal-

Anness għar-Regolament (KE) Nru 1030/2002, l-Istati Membri għandhom 

idaħħlu: "ICT mobbli". L-Istati Membri jistgħu jżidu wkoll indikazzjoni fil-lingwa 

jew il-lingwi uffiċjali tagħhom. 

L-Istati Membri jistgħu jindikaw l-informazzjoni addizzjonali relatata mal-attività 

ta' impjieg matul it-trasferiment intrazjendali taċ-ċittadin tal-pajjiż terz fuq karta, 

u/jew jaħżnu tali data f'format elettroniku kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-

Regolament (KE) 1030/2002 u fil-punt (a)16 tal-Anness tiegħu. 

5. It-tiġdid ta' permess għal mobilità għal perijodu twil huwa mingħajr preġudizzju 

għall-Artikolu 10(3). 

6. It-tieni Stat Membru għandu jinforma lill-awtoritajiet kompetenti fl-ewwel Stat 

Membru f'każ li jinħareġ permess għal mobilità għal perijodu twil. 
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7. Fejn Stat Membru jieħu deċiżjoni dwar applikazzjoni għall-mobilità għal perijodu 

twil, għandhom japplikaw kif adatt id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 7, 12(2) sa (6) u 

12A. 

Artikolu 16C 

Salvagwardji u sanzjonijiet 

1. Meta l-permess ta' ħaddiem bi trasferiment intrazjendali jinħareġ minn Stat 

Membru li ma jimplimentax l-acquis ta' Schengen bis-sħiħ u l-ħaddiem bi 

trasferiment intrazjendali jaqsam fruntiera esterna, it-tieni Stat Membru għandu 

jkun intitolat li jitlob prova li l-ħaddiem bi trasferiment intrazjendali ser jiċċaqlaq 

fit-tieni Stat Membru minħabba trasferiment intrazjendali: 

(a) kopja tan-notifika mibgħuta mill-entità ospitanti fl-ewwel Stat Membru 

f'konformità mal-Artikolu 16A(2); 

jew 

(b) ittra tal-entità ospitanti fit-tieni Stat Membru li tal-inqas tispeċifika d-dettalji 

tat-terminu tat-trasferiment u l-post tal-enitità ospitanti jew entitajiet fit-tieni 

Stat Membru. 
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2. Fil-każ li l-ewwel Stat Membru jirtira l-permess tal-ħaddiem bi trasferiment 

intrazjendali hu għandu jinforma immedjatament lill-awtoritajiet tat-tieni Stat 

Membru. 

3. L-entità ospitanti tat-tieni Stat Membru għandha tinforma lill-awtoritajiet 

kompetenti tat-tieni Stat Membru bi kwalunkwe modifika li taffettwa l-

kondizzjonijiet li abbażi tagħhom il-mobilità kienet tista' ssir. 

4. It-tieni Stat Membru jista' jitlob li l-ħaddiem bi trasferiment intrazjendali għandu 

immedjatament iwaqqaf kull attività ta' impjieg u jitlaq mit-territorju tiegħu fejn: 

(a) ma jkunx ġie nnotifikat f'konformità mal-Artikolu 16A (2) u (3) u jeħtieġ tali 

notifika; 
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(b) oġġezzjona għall-mobilità f'konformità mal-Artikolu 16A(6); 

(d) irrifjuta talba għall-mobilità f'konformità mal-Artikolu 16B(3); 

(e) il-permess ta' ħaddiem bi trasferiment intrazjendali jintuża għal finijiet oħra 

minbarra dawk li nħareġ għalihom; 

(f) il-kondizzjonijiet li fuqhom tħalliet isseħħ il-mobilità mhumiex aktar 

issodisfati, 

5. Fil-każijiet imsemmija fil-paragrafu 2, l-ewwel Stat Membru fuq talba tat-tieni Stat 

Membru, għandu jippermetti d-dħul mill-ġdid tal-ħaddiem bi trasferiment 

intrazjendali mingħajr formalitajiet u mingħajr dewmien u, meta applikabbli d-

dħul mill-ġdid tal-membri tal-familja tiegħu. Dan għandu japplika wkoll jekk il-

permess tal-ħaddiem bi trasferiment intrazjendali maħruġ mill-ewwel Stat Membru 

skada jew ġie rtirat matul il-perijodu ta' mobilità ġewwa t-tieni Stat Membru. 
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6. F'każijiet fejn id-detentur ta' permess ta' ħaddiem bi trasferiment intrazjendali 

jaqsam il-fruntiera esterna tiegħu, Stat Membru li japplika l-acquis ta' Schengen 

bis-sħiħ għandu jikkonsulta s-sistema ta' informazzjoni ta' Schengen. Dak l-Istat 

Membru għandu jirrifjuta d-dħul jew joġġezzjona għall-mobilità ta' persuni li 

għalihom tkun inħarġet twissija fis-sistema ta' informazzjoni ta' Schengen 

minħabba li jkunu rrifjutaw li jidħlu u jgħixu f'dak l-Istat Membru. 

7. L-Istati Membri jistgħu jimponu sanzjonijiet kontra l-entità ospitanti stabbilita fuq 

it-territorju tagħhom f'konformità mal-Artikolu 8, fejn: 

(a) l-entità ospitanti naqset li tinnotifika l-mobilità tal-ħaddiem bi trasferiment 

intrazjendali f'konformità mal-Artikolu 16(A)(2) u (3); 

(b) il-permess tal-ħaddiem bi trasferiment intrazjendali jintuża għal finijiet oħra 

minbarra dawk li nħareġ għalihom; 
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(c) l-applikazzjoni għall-ammissjoni msemmija fl-Artikolu 10 ġiet ippreżentata 

lil Stat Membru ieħor minbarra dak fejn isseħħ l-itwal żjara inġenerali; 

(d) il-ħaddiem bi trasferiment intrazjendali ma għadux jissodisfa l-kriterji u l-

kondizzjonijiet li abbażi tagħhom ġiet permessa li sseħħ il-mobilità u l-entità 

ospitanti tonqos milli tinnotifika l-awtoritajiet kompetenti tat-tieni Stat 

Membru b'tali modifika; 

(e) il-ħaddiem bi trasferiment intrazjendali beda xogħol fit-tieni Stat Membru, 

minkejja li l-kondizzjonijiet għall-mobilità ma kinux issodisfati fil-każ li 

japplika l-Artikolu 16A(5) jew l-Artikolu 16B(2)(d). 
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KAPITOLU VI 

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI 

Artikolu 17 

Statistika 

1. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni l-istatistika dwar l-għadd 

ta' permessi ta' ħaddiema bi trasferiment intrazjendali u l-permessi għal mobilità 

għal perijodu twil maħruġa għall-ewwel darba, u, meta applikabbli n-notifiki 

riċevuti skont l-Artikolu 16A(2) u, sa fejn possibbli, dwar l-għadd ta' ħaddiema bi 

trasferiment intrazjendali li l-permess tagħhom ġie mġedded jew irtirat. Din l-

istatistika għandha tkun diżaggregata skont iċ-ċittadinanza, it-tul tal-validità tal-

permess u, sa fejn possibbli, skont  is-settur ekonomiku u l-pożizzjoni tal-ħaddiem. 

2. L-istatistika msemmija fil-▌ paragrafu 1 għandha ▌tkun relatata ma' perijodi ta' 

referenza ta' sena kalendarja waħda u għandha tiġi kkomunikata lill-Kummissjoni fi 

żmien sitt xhur mit-tmiem tas-sena ta' referenza. L-ewwel sena ta' referenza għandha 

tkun [is-sena ta' wara l-punt taż-żmien indikat fl-Artikolu 20(1)]. 

3. L-istatistika indikata fil-paragrafu 1 għandha tiġi kkomunikata f'konformità mar-

Regolament (KE) Nru 862/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. 
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Artikolu 18 

Rapporti 

Sa mhux aktar tard minn [tliet snin wara d-data tat-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva] u kull 

tliet snin sussegwenti, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u 

lill-Kunsill dwar l-applikazzjoni ta' din id-Direttiva fl-Istati Membri inkluż kwalunkwe 

proposta meħtieġa. Ir-rapport għandu jiffoka b'mod partikolari fuq il-valutazzjoni tal-

funzjonament proprju tal-iskema ta' mobilità fl-UE u fuq użu ħażin possibbli ta' tali skema 

kif ukoll il-kollaborazzjoni tagħha mal-acquis ta' Schengen. Il-Kummissjoni għandha 

b'mod partikolari tivvaluta l-applikazzjoni prattika tal-Artikoli 16, 16A, 16B, 16C u 19. 

Artikolu 19 

Kooperazzjoni bejn il-punti ta' kuntatt 

1. L-Istati Membri għandhom jaħtru punti ta' kuntatt li għandhom jikkooperaw b'mod 

effettiv u jkunu responsabbli biex jirċievu u jippreżentaw l-informazzjoni meħtieġa 

għall-implimentazzjoni tal-Artikoli 16 A, 16 B u 16 C. L-Istati Membri għandhom 

jagħtu preferenza lill-iskambju ta' informazzjoni permezz ta' mezzi elettroniċi. 
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2. Kull Stat Membru għandu jinforma lill-Istati Membri l-oħrajn, permezz tal-punti 

ta' kuntatt nazzjonali msemmija fil-paragrafu 1 dwar l-awtoritajiet maħtura 

msemmija fl-Artikolu 10(3) u dwar il-proċedura applikata għall-mobilità 

msemmija fl-Artikolu 16A u 16B. 

Artikolu 20 

Traspożizzjoni 

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-

dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex jikkonformaw ma' din id-Direttiva sa 

mhux aktar tard minn [30 xahar wara d-dħul fis-seħħ]. Huma għandhom minnufih 

jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test ta' dawk id-dispożizzjonijiet ▌. 

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, huma għandhom jinkludu 

referenza għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati minn din ir-referenza fl-

okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom 

jiddeterminaw kif għandha ssir din ir-referenza. 

2. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-

dispożizzjonijiet prinċipali tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert minn 

din id-Direttiva. 
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Artikolu 21 

Dħul fis-seħħ 

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fil-… jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-

Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.  

Artikolu 22 

Indirizzati 

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri f'konformità mat-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.  

Magħmul fi Brussell, ... 

Għall-Parlament Ewropew         Għall-Kunsill 

Il-President                                      Il-President 
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DIKJARAZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW, TAL-KUNSILL U TAL-

KUMMISSJONI 

 

''Din id-Direttiva tistabbilixxi skema awtonoma ta' mobilità li tipprevedi regoli speċifiċi, 

adottati abbażi tal-Artikolu 79(2)(a) u (b) TFUE, fir-rigward tal-kondizzjonijiet ta' dħul, 

soġġorn u libertà ta' moviment ta' ċittadin ta' pajjiż terz għall-fini ta' xogħol bħala ħaddiem bi 

trasferiment intra-ażjendali fi Stati Membri għajr dak li ħareġ il-permess ta' ħaddiem bi 

trasferiment intra-ażjendali, li għandhom jitqiesu bħala lex specialis fir-rigward tal-acquis ta' 

Schengen. 

 

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ħadu nota tal-intenzjoni tal-Kummissjoni li teżamina jekk 

għandhiex tittieħed xi azzjoni sabiex issaħħaħ iċ-ċertezza legali fir-rigward tal-interazzjoni 

bejn iż-żewġ reġimi legali, u b'mod partikolari teżamina l-ħtieġa għall-aġġornament tal-

Manwal Prattiku ta' Schengen.'' 

 

 

 

DIKJARAZZJONIJIET TAL-KUMMISSJONI 

 

 

 

Dikjarazzjoni dwar id-definizzjoni ta' "speċjalista" 

 

"Il-Kummissjoni tqis li d-definizzjoni ta' "speċjalista" fl-Artikolu 3(f) ta' din id-Direttiva 

hija skont id-definizzjoni ekwivalenti ("persuna li għandha għarfien mhux komuni") li 

tintuża fl-iskeda tal-UE ta' impenji speċifiċi tal-Ftehim Ġenerali dwar il-Kummerċ fis-

Servizzi (GATS) tad-WTO. L-użu tal-kelma "speċjalizzat" minflok ta' dik "mhux komuni" 

ma tinkludiex tibdil jew estensjoni tad-definizzjoni tal-GATS u hija adattata biss għall-

kliem li qed jintuża issa."  

 

Dikjarazzjoni dwar il-ftehimiet bilaterali msemmija fl-Artikolu 14(2), punti c) u 
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d): 

 

"Il-Kummissjoni se tagħmel monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-Artikolu 14(2), punti 

(c) u (d), ta' din id-Direttiva biex tivvaluta l-impatt possibbli tal-ftehimiet bilaterali 

msemmija f'dak l-Artikolu dwar it-trattament tad-destinatarji tat-trasferiment intra-

korporattiv u dwar l-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1231/2010 u fejn ikun 

meħtieġ tieħu kwalunkwe miżura xierqa". 

 



 

PE464.961v01-00 96/130 RR\1023157MT.doc 

MT 

 

NOTA SPJEGATTIVA 

 

Il-Programm ta' Stokkolma, li huwa pjan multiannwali adottat mill-Kunsill Ewropew fl-10 u 

l-11 ta' Diċembru 2009, jirrikonoxxi l-importanza tal-immigrazzjoni legali bħala fattur ta' 

tkabbir ekonomiku u ta' kompetittività fit-tul għall-UE. 

 

B'mod partikolari, bil-Programm ta' Stokkolma l-Kummissjoni ddikjarat l-importanza tal-

immigrazzjoni legali, li diġà ġiet identifikata bħala tema ta' prijorità fil-Programm tal-Aja ta' 

Novembru 2004, li ta segwitu b'Komunikazzjoni f'Diċembru tal-2005 (COM(2005)0669) għal 

"Pjan ta' Politika dwar il-migrazzjoni legali". 

 

Il-Pjan ta' Politika jipprevedi pakkett ta' ħames proposti leġiżlattivi fir-rigward tal-migrazzjoni 

legali: id-direttiva għall-ħaddiema kkwalifikati ħafna (l-hekk imsejħa Karta Blu); id-Direttiva 

qafas dwar il-proċedura unika ta' applikazzjoni għal residenza u għal xogħol (l-hekk imsejjaħ 

Permess Uniku); id-direttiva dwar il-ħaddiema staġonali; id-direttiva dwar l-ammissjoni ta' 

apprentisti mħallsa, li għadha ma ġietx ippreżentata; fl-aħħar, id-Direttiva dwar il-proċeduri 

għall-ammissjoni ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi fil-qafas ta' trasferiment intrazjendali (l-hekk 

imsejjaħ ICT). 

 

Il-proposti għal direttiva dwar "ħaddiema staġonali" u "ICT", ġew ippreżentati mill-

Kummissjoni fit-13 ta' Lulju 2010 u se jgħaddu mill-eżami dettaljat tal-Kumitati Parlamentari 

LIBE u EMPL. 

 

Anki jekk kemm il-Proposta ICT u kemm id-Direttiva tal-Karta Blu għandhom l-għan li 

jiżviluppaw l-għodda fil-qasam tal-migrazzjoni legali ta' nies ikkwalifikati ħafna, l-ambitu 

tagħhom huwa differenti ħafna: il-Karta Blu tiddefinixxi l-kundizzjonijiet tad-dħul u r-

residenza għaċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi għal skopijiet ta' xogħol bi kwalifiki għolja ma' 

impjegaturi fl-UE u mingħajr limiti ta' żmien; għall-kuntrarju, il-Proposta ICT timponi li l-

applikanti jkollhom diġà kuntratt ta' impjieg mal-impjegatur u li jista' jiġi trasferit fl-istess 

grupp industrijali għal perjodu li jvarja minn sena għal tliet snin skont it-tip ta' relazzjoni 

kuntrattwali mal-impjegat partikolari. 

 

Il-fenomenu tal-globalizzazzjoni wassal għar-ristrutturazzjoni tal-mudelli organizzattivi tal-

kumpaniji multinazzjonali, li fi ħdanhom huma dejjem aktar spissi t-trasferimenti temporanji 

ta' riżorsi umani lejn sussidjarji jew fergħat tal-grupp. Din l-evoluzzjoni tax-xogħol fl-ambitu 

tal-mobbiltà titlob riflessjoni min-naħa tal-Istituzzjonijiet Ewropej biex ikunu jistgħu jiġu 

ffaċċjati l-isfidi l-ġodda quddiemna. 

 

In-nuqqas ta' uniformità tal-proċeduri fl-Istati Membri u l-limitazzjonijiet relattivi fil-livell 

burokratiku jirrendu xejn faċli l-proċeduri tat-trasferiment intrazjendali għal dawk il-

ħaddiema barranin (mhux residenti f'wieħed mill-Istati Membri) ta' kumpaniji transnazzjonali 

bi sedi kemm barra u kemm ġewwa t-territorju tal-UE. 

 

L-għanijiet u l-benefiċċji tal-proposta tal-Kummissjoni huma s-semplifikazzjoni progressiva 

tal-proċeduri, armonizzazzjoni ċara tal-qafas regolatorju u flessibilità dejjem akbar fid-dinja 
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tax-xogħol: tliet elementi li fit-tul jikkontribwixxu għat-tkabbir ekonomiku u l-kompetittività 

tal-kumpaniji multinazzjonali, biex b'hekk jgħinu fil-kisba tal-għanijiet Ewropa 2020 u 

jippermettu wkoll li jiġu rispettati l-impenji Ewropej fl-ambitu tal-GATS (Ftehim Ġenerali 

dwar il-Kummerċ fis-Servizzi). 

 

Fl-analiżi tiegħu tat-test, u fil-preżentazzjoni ta' soluzzjonijiet kumplimentari jew alternattivi 

għal dawk proposti mill-Kummissjoni, ir-Rapporteur jinsisti dwar l-importanza ta' proċeduri 

kemm jista' jkun armonizzati, semplifikati u trasparenti, biex jiġi evitat kull riskju ta' abbuż, 

filwaqt li jikkorrelata l-opportunitajiet ta' impjieg mad-dinamiżmu tas-suq relattiv. 

 

Il-proposta tal-Kummissjoni tintroduċi proċedura speċjali għall-ħruġ ta' permessi tar-

residenza għaċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi li jgħixu barra mill-fruntieri tal-Unjoni u li jitolbu r-

residenza fl-ambitu ta' trasferiment intrazjendali. 

 

Minkejja ma għandniex ċifri eżawrjenti, il-Kummissjoni Ewropea tistima li n-numru totali 

annwali ta' ħaddiema ICT (intracorporate transferees) huwa bejn wieħed u ieħor 16 500 ruħ fl-

Unjoni Ewropea, li jirrappreżentaw 4 % tal-ħaddiema migranti temporanji. 

 

It-talent tal-ħaddiema jirrappreżenta fattur ta' żvilupp u tkabbir għall-futur tal-UE, u għalhekk 

il-proposta tal-Kummissjoni hija intiża li telimina r-riġidità tas-sistema attwali li tillimita r-

rikors għal ħaddiema kkwalifikati ħafna minn kumpaniji b'fergħat fit-territorju Ewropew. 

 

Ir-Rapporteur jaqbel mal-objettivi u l-għanijiet tal-proposta tal-Kummissjoni iżda jsostni li 

hemm bżonn li jsiru xi bidliet biex jiddefinixxu aħjar l-ambitu u l-importanza. 

 

Ir-Rapporteur qies bħala utli li jsir intervent fuq id-definizzjonijiet (espressi fl-Art. 3) ta' 

trasferiment intrazjendali, entità ospitanti u tal-kategoriji ta' ħaddiema koperti mid-Direttiva 

biex tingħata aktar ċarezza lit-test tad-Direttiva, anki permezz tal-indikazzjoni ta' kriterji li 

jistgħu jitkejlu – bħad-disponibbiltà ta' riżorsi umani u finanzjarji – li jkunu b'hekk jistgħu 

jiddefinixxi b'mod preċiż l-ambitu tal-intervent. 

 

Fil-qasam tal-kundizzjonijiet tal-ammissjoni (Art. 5) ir-Rapporteur qies xieraq li juniforma r-

rekwiżiti meħtieġa mill-Istati Membri għall-ħaddiema trasferiti b'hekk tnaqqas il-perjodu ta' 

impjieg preċedenti – mingħajr interruzzjoni tar-relazzjoni tal-impjieg – fi ħdan il-grupp ta' 

impriżi li jwettaq it-trasferiment. 

 

Għal dak li għandu x'jaqsam mal-applikazzjonijiet għal ammissjoni (Art. 10), saru xi tibdiliet 

intiżi li jagħmlu t-test aktar komprensibbli u, fl-istess ħin, jippromwovu ċirkolarità aħjar tal-

informazzjoni bejn l-Istati Membri u l-gruppi ta' impriżi kkonċernati mit-trasferiment 

intrazjendali. Il-fast track, jiġifieri l-previżjoni ta' proċeduri semplifikati bħal ċerti gruppi ta' 

impriżi, jidher li jwieġeb għall-objettivi ta' proċeduri bla intoppi u sempliċi li d-Direttiva trid 

tippromwovi. 

 

Fit-tema tar-riunifikazzjoni tal-familja, kontemplat fl-Art. 15, kien meħtieġ jiġi aġevolat l-

aċċess għax-xogħol tal-familjari u li l-iskadenzi relatati mal-ipproċessar tal-applikazzjoni 

għall-permess ta' residenza tal-familjari ssir omoġenja ma' dik tal-permess għal trasferiment 

intrazjendali. 
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Element innovattiv tal-proposta tal-Kummissjoni huwa rappreżentat mill-"mobbiltà bejn l-

Istati Membri" (Art. 16) tal-ħaddiem trasferit li jista' jiċċaqlaq fi Stat Membru ieħor biex 

jaħdem f'entità oħra li tagħmel parti mill-grupp ta' impriżi. Dan il-modus operendi jimplika 

mekkaniżmi ġodda u aktar sodi ta' kollaborazzjoni u kondiviżjoni fost l-Istati Membri, li 

b'hekk se jiżviluppaw livelli ta' fiduċja reċiproka dejjem akbar. 

 

Id-definizzjoni ta' qafas regolatorju dwar il-migrazzjoni legali, li jirregola b'mod effikaċi d-

dħul ta' ċittadini kkwalifikati ħafna minn pajjiżi terzi, tirrappreżenta sfida u fl-istess ħin 

opportunità ta' importanza soċjoekonomika indiskutibbli għall-Unjoni Ewropea, li 

ironikament għaddejja minn fenomenu li reġa' feġġ qawwi ta' flussi ta' migrazzjoni irregolari. 

 

Fl-aħħar, ir-Rapporteur isostni li l-armonizzazzjoni tal-proċeduri twassal għal titjib globali tal-

ġestjoni tal-immigrazzjoni u jawspika li anki r-regolazzjoni tal-migrazzjoni legali 

kkwalifikata ħafna tkun tista' tikkontribwixxi biex tattiva, fil-livell tal-kooperazzjoni, 

mekkaniżmi ta' azzjoni komuni konkreta u inċiżiva.  
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OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-AFFARIJIET LEGALI DWAR IL-BAŻI LEGALI  

L-Onor. Juan Fernando López Aguilar, 

President 

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern 

BRUSSELL 

Suġġett: Verifika tal-bażi legali dwar il-proposta għal direttiva dwar il-kundizzjonijiet 

għall-ammissjoni u r-residenza ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi fil-qafas ta' 

trasferiment intrazjendali 

Għażiż President, 

Permezz tal-ittra tal-4 ta' Lulju 2011, il-President tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet 

Soċjali, li huwa kumitat assoċjat fis-sens tal-Artikolu 50, fejn il-kumitat prinċipali huwa l-

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, talab lill-Kumitat għall-Affarijiet 

Legali, skont l-Artikolu 37 tar-Regoli ta' Proċedura, jikkunsidra kwistjoni dwar il-bażi legali 

tal-proposta għal direttiva msemmija hawn fuq.   

 

Il-kumitat ikkunsidra din it-talba debitament kif ġej: 

 

Il-bażi legali proposta mill-Kummissjoni għad-direttiva proposta hija l-Artikolu 79(2)(a) u (b) 

TFUE, li jaqa' taħt it-Titolu V dwar l-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja tat-Tielet Parti 

tat-TFUE, bit-titolu Politika u Azzjonijiet Interni tal-Unjoni. Wieħed għandu jżomm f'moħħu 

li din id-dispożizzjoni hija suġġetta għall-Protokoll Nru 21 dwar il-pożizzjoni tar-Renju Unit 

u l-Irlanda u l-protokoll Nru 22 dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka. Skont dawn il-protokolli, 

id-Danimarka qatt ma tieħu sehem fl-adozzjoni ta' miżuri u r-Renju Unit u l-Irlanda 

għandhom għażla jekk jipparteċipawx jew le. 

 

 

Il-Kumitat għall-Impjiegi jqis li l-bażi legali proposta mhijiex xierqa għad-direttiva u 

jipproponi li jiżdied l-Artikolu 153(1)(a), (b) u (g) tat-TFUE, li jaqa' taħt it-Titolu X dwar il-

Politika Soċjali tat-Tielet Parti tat-TFUE, intitolata Politika u Azzjonijiet Interni tal-Unjoni.  

Ir-raġuni għall-bażi legali hija spjegata bl-argument li l-proposta għal direttiva ma tirregolax 

biss kwistjonijiet ta' migrazzjoni, iżda tesprimi dubji dwar id-drittijiet ta' impjieg tal-kategoriji 

ta' ħaddiema kkonċernati. 

 

 

I. SFOND 

 

Il-proposta għal direttiva dwar il-kundizzjonijiet ta' ammissjoni u residenza ta' ċittadini ta' 

pajjiżi terzi fil-qafas ta' trasferiment intrazjendali (COM (2010)378) ġiet ippreżentata mill-

Kummissjoni fit-13 ta' Lulju 2010 bħala segwitu għall-komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
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dwar pjan għall-politika dwar migrazzjoni legali (Policy Plan on Legal Migration (COM 

(2005) 669)), li pprovdiet għall-adozzjoni ta' proposti leġiżlattivi dwra ix-xogħol, inkluża 

proposta għal direttiva dwar trasferimenti intrazjendali. 

 

Il-Programm ta' Stokkolma, adottat mill-Kunsill Ewropew tal-10 u l-11 ta' Diċembru 2009, 

jirrikonoxxi li l-immigrazzjoni tax-xogħol tista' tikkontribwixxi biex jiżdiedu l-kompetittività 

u l-vitalità ekonomika billi, fil-kuntest ta' sfidi demografiċi importanti li se jiffaċċjaw lill-UE 

fil-ġejjieni b'domanda akbar għax-xogħol, il-politiki ta' immigrazzjoni flessibbli jagħtu 

kontribut importanti lill-iżvilupp u l-prestazzjoni tal-ekonomija tal-UE fuq perjodu twil ta' 

żmien.  Għalhekk, jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill ikomplu jimplimentaw il-Policy 

Plan on Legal Migration tal-2005. 

 

 

II. BAŻI LEGALI PROPOSTA MILL-KUMMISSJONI 

 

Fil-memorandum ta' spjegazzjoni għall-proposta, il-Kummissjoni tiddikjara li l-bażi legali 

xierqa hija l-Artikolu 79 (2) (a) u (b) TFUE, li jgħid hekk: 

 

"Artikolu 79 

1. L-Unjoni għandha tiżviluppa politika komuni ta' immigrazzjoni maħsuba sabiex tassigura, 

fl-istadji kollha, l-amministrazzjoni effikaċi tal-flussi tal-migrazzjoni, it-trattament ġust ta' 

ċittadini ta' pajjiżi terzi residenti legalment fl-Istati Membri, kif ukoll il-prevenzjoni u l-ġlieda 

b' saħħa kontra l-immigrazzjoni illegali u t-traffikar tal-bnedmin.  

2. Għall-finijiet tal-paragrafu 1, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu skond il-

proċedura leġislattiva ordinarja, għandhom jadottaw il-miżuri fl-oqsma li ġejjin:  

(a) il-kondizzjonijiet ta' dħul u residenza, kif ukoll l-istandards dwar il-ħruġ minn Stati 

Membri ta' viżi u permessi ta' residenza għal żmien twil, inklużi dawk sabiex terġa' tingħaqad 

il-familja;  

(b) id-definizzjoni tad-drittijiet ta' ċittadin ta' pajjiż terz residenti legalment fi Stat Membru 

inklużi lkondizzjonijiet li jirregolaw il-libertà ta' moviment u ta' residenza fi Stati Membri 

oħra;  

 

 

III. BAŻI LEGALI PROPOSTA LI GĦANDHA TIŻDIED 

 

Il-Kumitat għall-Impjiegi qed jipproponi li tiżdied il-bażi legali mal-Artikolu 153(1)(a), (b) u 

(g), li jgħid hekk: 

 

"Artikolu 153 

 

1. Bl-għan li jinkisbu l-għanijiet tal-Artikolu 1511, l-Unjoni għandha ssostni u 

tikkomplementa l-attivitajiet tal-Istati Membri f'dawn l-oqsma:  

                                                 
1  L-Unjoni u l-Istati Membri, waqt li jżommu f’moħħhom id-drittijiet soċjali fundamentali 

bħalma humadawk stabbiliti fil-Karta Soċjali Ewropea li kienet iffirmata f’Turin fit-18 ta' Ottubru 

1961 u l-Karta tal-Komunità tal-1989 dwar id-Drittijiet Soċjali Fundamentali tal-Ħaddiema, għandu 
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(a) it-titjib inpartikolari tal-ambjent tax-xogħol sabiex jitħarsu s-saħħa u s-siġurtà tal-

ħaddiema;  

(b) il-kondizzjonijiet tax-xogħol;  

(...) 

(g) il-kondizzjonijiet tal-impjieg għal ċittadini ta' pajjiżi terzi li joqogħdu legalment fit-

territorju tal-Unjoni; 

 

Dawn id-dispożizzjonijiet għandhom jinqraw flimkien mal-Artikolu 153(2), li jgħid hekk: 

 

"2. Għal dan l-għan, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill:  

 

(a) jistgħu jadottaw miżuri intiżi sabiex iħajru kooperazzjoni bejn l-Istati Membri permezz 

ta'inizjattivi mmirati sabiex jameljoraw l-għarfien, jiżviluppaw skambji ta' informazzjoni u l-

aħjar prattiċi, jippromwovu affronti innovattivi u jivvalutaw l-esperjenzi, b'esklużjoni ta' 

kullarmonizzazzjoni tal-liġijiet u tar-regolamenti tal-Istati Membri;  

 

(b) jistgħu jadottaw fl-oqsma msemmija fil-paragrafu 1(a) sa (i), permezz ta' direttivi, 

rekwiżiti minimi applikabbli progressivament, meħud qies tal-kondizzjonijiet tekniċi li jkunu 

jinsabu f'kull wieħed mill-Istati Membri.  Direttivi bħal dawn għandhom jevitaw li jdaħħlu 

rabtiet amministrattivi finanzjarji u ġuridiċi li jistgħu jxekklu l-ħolqien u l-iżvilupp ta' impriżi 

żgħar u medji.  

 

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, għandhom jaġixxu skond il-proċedura leġislattiva 

ordinarja wara konsultazzjoni mal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali u tal-Kumitat tar-Reġjuni.  

 

Fl-oqsma msemmija fil-paragrafu 1 c), d), f) u g), il-Kunsill għandu jaġixxi skond il-

proċedura leġislattiva speċjali, b' mod unanimu, wara konsultazzjoni mal-Parlament 

Ewropew u mal-Kumitati msemmija.  

 

Il-Kunsill, waqt li jaġixxi b'mod unanimu fuq proposta tal-Kummissjoni, u wara li jkun 

ikkonsulta l-Parlament Ewropew, jista' jiddeċiedi li l-proċedura leġislattiva ordinarja tkun 

applikabbli għall-paragrafu l d), f) u g).1" 

 

 

IV. L-APPROĊĊ TAL-QORTI EWROPEA TAL-ĠUSTIZZJA 

 

                                                                                                                                                         
jkollhom bħala miral-promozzjoni tal-impjieg, it-titjib tal-kondizzjonijeit tal-ħajja u tax-xogħol, sabiex 

jagħmlu possibli l-armonizzazzjoni tagħhom waqt li jitkompla t-titjib, il-protezzjoni soċjali xierqa, id-

djalogu bejn minimexxi u l-ħaddiema, l-iżilupp tar-riżorsi umani bil-mira ta' livell għoli ta' impjieg li 

jdum għal żmientwil u l-ġlieda kontra l-esklużjoni.  

B'dan l-għan l-Unjoni u l-Istati Membri għandhom jimplimentaw miżuri li jieħdu kont tad-

diversiforom ta' prattiċi nazzjonali, partikolarment fil-qasam ta' relazzjonijiet kontrattwalli, u l-ħtieġa 

litinżamm il-kompetittività fl-ekonomija tal-Unjoni.  

Huma jemmnu li żvilupp bħal dan għandu jirriżulta mhux biss mill-funzjonament tas-suq intern, 

ligħandu jiffavorixxi l-armonizzazzjoni ta' sistemi soċjali, imma wkoll mill-proċeduri previsti fit-

Trattatiu mill-approssimazzjoni tad-dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew b'azzjoni 

amministrattiva.  
1  Enfasi pprovduta. 
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Hija ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja li l-għażla tal-bażi legali għal att 

"għandha tkun ibbażata fuq elementi oġġettivi, suġġetti għal stħarriġ ġudizzjarju, li fosthom 

jinkludu, b'mod partikolari, l-għan u l-kontenut tal-att."1  

 

Jekk l-eżami tal-att "juri li għandu żewġ għanijiet jew li għandu żewġ komponenti u jekk 

wieħed minn dawn huwa identifikabbli bħala dak prinċipali jew predominanti, waqt li l-ieħor 

m'huwiex għajr inċidentali, l-att irid ikun ibbażat fuq bażi ġuridika waħda, jiġifieri dik 

mitluba mill-għan jew komponent prinċipali jew predominanti."2 

 

Eċċezzjonalment, "jekk jiġi stabbilit li l-miżura fl-istess ħin issegwi diversi objettivi li huma 

marbutin flimkien b'mod inseparabbli mingħajr ma waħda hija sekondarja u indiretta 

b'relazzjoni mal-oħra, il-miżura għandha tkun ibbażata fuq bażijiet legali korrispondenti."3 

 

Madankollu, "ebda bażi legali doppja ma hija possibbli meta l-proċeduri stabbiliti għal kull 

bażi legali jkunu inkompatibbli ma' xulxin."4 

 

 

V. GĦAN U KONTENUT TAL-PROPOSTA 
 

Il-Premessa 2 fil-preambolu tad-Direttiva proposta tfakkar li "It-Trattat jipprovdi li l-Unjoni 

għandha tiżviluppa politika komuni ta' immigrazzjoni immirata li tiżgura, f'kull stajdu, il-

ġestjoni effiċjenti tal-flussi ta' migrazzjoni u trattament ġust lil ċittadini ta' pajjiżi terzi li 

jirrisjedu legalment fl-Istati Membri. Għal dak il-għan il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 

għandhom jadottaw miżuri dwar il-kundizzjonijiet ta' dħul u residenza, u standards dwar il-

kwistjoni minn Stati Membri tal-viżi fit-tul u permessi ta' residenza. 

 

L-Artikoli 5 u 12 tal-proposta jistipulaw ir-regoli li jirregolaw il-kundizzjonijiet u l-istandards 

hawn fuq imsemmija. 

 

Il-Premessa 2 tipprovdi wkoll li l-miżuri adottati għandhom jiddefinixxu d-drittijiet ta' 

ċittadini ta' pajjiż terz residenti legalment fi Stat Membru, inklużi l-kondizzjonijiet li 

jirregolaw il-libertà ta' moviment u ta' residenza fi Stati Membri oħra. 

 

L-Artikoli 13 u 15 jistipulaw l-imsemmija drittijiet inklużi dawk għal skop ta' riunifikazzjoni 

tal-familja.  

 

VI. DETERMINAZZJONI TAL-BAŻI LEGALI XIERQA 
 

Filwaqt li jiġu kkunsidrati li l-għan u l-kontenut tal-proposta huma (1) l-introduzzjoni ta' 

proċedura speċjali għall-ammissjoni u r-residenza u ta' standards għall-ħruġ mill-Istati 

Membri ta' permessi ta' residenza għal ċittadini minn pajjiżi terzi biex jirrisjedu fl-UE għall-

iskop ta' trasferiment intrazjendali, u (2) id-definizzjoni tad-drittijiet tal-kategorija msemmija 

                                                 
1  Kawża C-178/03 Il-Kummissjoni vs Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill [2006] Ġabra I-107, 

para. 41 
2  Ibid., para. 42. 
3  Kawża C-338/01 Kummissjoni v Kunsill [2004] Ġabra I-4829, para. 55. 
4  Ibid., para. 56. 
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hawn fuq ta' ċittadini minn pajjiżi terzi, l-Artikolu 79(2)(a) u (b) tat-TFUE jidher li 

jikkostitwixxi bażi legali xierqa għall-proposta. 

 

 

VII. ANALIŻI TAL-BAŻI LEGALI PROPOSTA LI GĦANDHA TIŻDIED 

 

L-Artikolu 153(1)(a) u (b) TFUE jirreferi għall-ambjent tax-xogħol u l-aspetti mingħajr ħlas 

tat-termini u l-kundizzjonijiet ta' xogħol ta' impjegat. Huma jkopru kwistjonijiet bħall-

organizzazzjoni tax-xogħol u l-attivitajiet tax-xogħol, it-taħriġ, il-ħiliet u l-impjegabilità, is-

saħħa, is-sikurezza u l-benesseri.  

 

Fid-dawl tal-analiżi preċedenti, tali kwistjonijiet ma jikkostitwixxux aspetti ewlenin tal-

proposta b'mod li jiġġustifikaw rikors għal dawk id-dispożizzjonijiet bħala bażi legali 

addizzjonali b'konformità mar-rimarki tal-Qorti tal-Ġustizzja.  

 

Għal dak li għandu x'jaqsam mal-Artikolu 153(1)(g) TFUE, dan jirrigwarda l-kundizzjonijiet 

tal-impjieg għal ċittadini minn pajjiżi terzi li jirrisjedu legalment fit-territorju tal-Unjoni.  

Madankollu, it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 153(2) jippreskrivi proċedura leġiżlattiva 

speċjali għall-Artikolu 153(1)(g) ("il-Kunsill għandu jaġixxi skond il-proċedura leġislattiva 

speċjali, b' mod unanimu, wara konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew u mal-Kumitati 

msemmija.").   Din il-bażi legali, għalhekk, hija inkompatibbli mal-Artikolu 79(2)(a) u (b) 

TFUE, li jippreskrivi l-proċedura leġiżlattiva ordinarja (ara l-Kawża C-338/01 Kummissjoni v 

Kunsill ikkwotata hawn fuq). 

 

Dan, madankollu, mhuwiex l-unika inkompatibilità.  Huwa meqjus li l-Artikolu 153 TFUE, li 

taħtu l-leġiżlazzjoni hija adottata għall-Unjoni kollha, ma jistax jintuża flimkien mal-Artikolu 

79 TFUE, peress li d-Danimarka ma tipparteċipa bl-ebda mod fl-adozzjoni ta' leġiżlazzjoni 

taħt dak l-Artikolu u r-Renju Unit u l-Irlanda għandhom id-dritt li ma jipparteċipawx.  

 

 

 

 

 

 

VII. KONKLUŻJONI 

 

Fid-dawl tal-analiżi li saret, l-Artikolu 79(2)(a) u (b) tat-TFUE huwa l-unika bażi legali xierqa 

għad-direttiva proposta.  

 

Fil-laqgħa tiegħu tat-22 ta' Novembru 2011 il-Kumitat għall-Affarijiet Legali ddeċieda, bi 18-

il vot favur, u b'astensjoni waħda1, li jirrakkomanda li l-Artikolu 79(2)(a) u (b) TFUE 

                                                 
1 Dawn li ġejjin kienu preżenti għall-votazzjoni finali: Klaus-Heiner Lehne (President), Luigi 

Berlinguer (Viċi President), Raffaele Baldassarre (Viċi President), Evelyn Regner (Viċi President), 

Sebastian Valentin Bodu (Viċi President), Philippe Boulland, Christian Engström, Marielle Gallo, 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kurt Lechner, Toine Manders, Antonio Masip Hidalgo, Jiří 
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jinżammu bħala l-unika bażi legali xierqa għad-direttiva proposta. 

 

Dejjem tiegħek, 

 

 

12.12.2011 

12.12.2011 

OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-IMPJIEGI U L-AFFARIJIET SOĊJALI 

għall-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern 

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar kundizzjonijiet 

għall-ammissjoni ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi fil-qafas ta' trasferiment intrazjendali 

(COM(2010)0378) – C7-0179/2010 – 2010/0209(COD)) 

Rapporteur għal opinjoni: Liisa Jaakonsaari 

(*) Kumitat assoċjat – Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura 

 

 

                                                                                                                                                         
Maštálka, Gabriel Mato Adrover, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, 

Rainer Wieland. 
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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

Il-globalizzazzjoni qed tbiddel id-dinja b'pass mgħaġġel. Hemm ukoll il-ħtieġa għall-Unjoni 

Ewropea li tadatta għar-realtà l-ġdida ta' dinja globalizzata u ekonomiji interkonnessi u li 

tadatta l-liġijiet u r-regoli tagħha wkoll. Mobilità temporanja ta' ħaddiema b'ħiliet kbar hija 

element essenzjali għall-mudell kummerċjali attwali u partikolarment kumpaniji 

multinazzjonali li qed jiddependu dejjem iktar fuq speċjalisti li jkunu kapaċi jaħdmu bi 

proġetti differenti madwar id-dinja, spiss bi preavviż qasir. Din hija r-raġuni għaliex ir-

rapporteur jaqbel b'mod ġenerali mal-objettiv li jitwaqqaf sett uniformi ta' regoli u ''cutting 

tape'' għar-regoli tal-Ħaddiema soġġetti għal Trasferimenti Intra-Ażjendali li jidħlu fl-Unjoni 

Ewropea.  

 

Id-dħul u l-mobilità tal-Ħaddiema soġġetti għal Trasferimenti Intra-Ażjendali s'issa kienu fost 

il-kompetenzi tal-Istati Membri individwali u din id-Direttiva se ġġib magħha tibdil f'din is-

sitwazzjoni. Wieħed jittama li s-sitwazzjoni l-ġdida se ġġib magħha valur miżjud għall-

partijiet kollha kkonċernati. Ir-regoli l-ġodda għandhom ikunu uniformi u trasparenti u 

m'għandhomx jippermettu opt-outs jew mezzi kif il-kumpaniji u l-Istati Membri jduru 

magħhom.  

 

Id-dispożizzjonijiet tal-Kummissjoni għall-qtugħ fil-burokrazija għall-kumpaniji għandhom 

jintlaqgħu tajjeb. Huwa essenzjali li jkun hemm 'one stop shop' għall-kumpaniji, billi dan 

iwassal għal proċedura ta' applikazzjoni inqas burokratika u iktar effiċjenti. Bħala prinċipju, 

m'għandhomx ikunu meħtieġa testijiet tas-suq tax-xogħol.  

 

Il-kriterji u d-definizzjonijiet tal-proposta tal-Kummissjoni għandhom jittejbu u jsiru iktar 

preċiżi. Id-definizzjonijiet tal-maniġers u tal-ispeċjalisti għandhom jittejbu peress li dan 

jagħmilhom iktar protetti legalment u jevita l-ambigwità. Ir-rapporteur jidhirlu li d-

definizzjonijiet kodifikati fid-Direttiva Blue Card huma utli f'dan ir-rigward. Filwaqt li d-

detenturi tal-Blue Card mhumiex Ħaddiema soġġetti għal Trasferimenti Intra-Ażjendali, iżda 

huma individwi b'edukazzjoni għolja u speċjalizzata li japplikaw għal blue card, huma 

għandhom l-istess profil fir-rigward tal-livell ta' kwalifiki tagħhom u l-esperjenza 

professjonali.  

 

Ir-rapporteur ma jaqbilx mal-Kummissjoni dwar liema regoli għandhom jiġu applikati għal 

Ħaddiema soġġetti għal Trasferimenti Intra-Ażjendali. Ir-riferiment għat-Trasferiment tad-

Direttiva dwar il-Ħaddiema maħsuba mill-Kummissjoni ma jidhirx bħala adegwat f'din id-

Direttiva għal bosta raġunijiet. Ġie innutat li mhuwiex ċar jekk u sa liema punt it-Trasferiment 

tad-Direttiva dwar il-Ħaddiema japplikax għal ċittadini ta' pajjiżi terzi. Barra minn hekk, 

peress li d-Direttiva dwar il-Kollokazzjoni qed tiġi riveduta, wieħed jista' jiddubita x'sens 

jagħmel li wieħed jirreferi għal biċċa leġiżlazzjoni li m'għadhiex isservi l-iskop oriġinali 

tagħha. Id-Direttiva qed tiġi riveduta u ma nafux kif se jkun it-test finali. Fl-aħħarnett, l-

objettiv tad-Direttiva dwar il-Kollokazzjoni huwa differenti minn dak tad-Direttiva ICT. 

Filwaqt li l-kollokazzjoni tal-ħaddiema għandu l-għan li jiżgura l-moviment liberu tas-

servizzi, l-objettiv tad-Direttiva ICT huwa li tiżgura l-moviment liberu tal-ħaddiema.  

 

It-Trattati tal-Unjoni Ewropea kif ukoll il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali t-tnejn li huma 

jiddikjaraw li ċittadin ta' pajjiż terz għandu jiġi trattat b'mod ekwu bħaċ-ċittadini tal-Unjoni. 

Din id-Direttiva għandha tgħid b'mod ċar li t-trattament indaqs bħall-ħaddiema lokali 
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jikkostitwixxi prinċipju. Li wieħed isegwi dan il-prinċipju tkun l-eħfef soluzzjoni, kemm 

għall-Istati Membri kif ukoll għall-kumpaniji, li jkunu jafu bl-eżatt x'regoli għandhom jiġu 

applikati.  

 

Il-Kummissjoni tgħid, fil-proposta tagħha, li għall-Ħaddiema soġġetti għal Trasferimenti 

Intra-Ażjendali għandhom jiġu applikati ftehimiet kollettivi applikabbli universalment. Dan 

huwa punt tajjeb minn fejn wieħed jibda iżda mhuwiex biżżejjed peress li dawn il-ftehimiet 

ma jkoprux is-setturi kollha fl-Unjoni Ewropea. Sabiex jimtela' dan in-nuqqas, il-livelli kollha 

ta' ftehimiet kollettivi, inklużi ftehimiet tal-kumpaniji, għandhom jiġu applikati għall-

Ħaddiema soġġetti għal Trasferimenti Intra-Ażjendali, mhux biss dawk applikabbli b'mod 

universali.  Dan joħloq kundizzjonijiet ekwi u jiżgura l-applikazzjoni tal-istess sett ta' regoli 

għall-ħaddiema kollha, kemm dawk interni kif ukoll dawk minn pajjiżi terzi.  

 

Waħda mill-iktar biċċiet ta' leġiżlazzjoni importanti tikkonċerna l-mobilità ġewwa l-UE, 

partikolarment l-Artikolu 16 ta' din id-Direttiva. Ir-rapporteur jiddispjaċih li l-kumitat ma 

jistax jilleġiżla dwar dan l-artikolu li jikkonċerna l-qalba stess tad-direttiva u jista' jitqies 

bħala kompetenza ta' dan il-kumitat peress li jittratta l-mobilità tal-ħaddiema ġewwa l-UE 

EMENDI 

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-

Ġustizzja u l-Intern, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-

rapport tiegħu: 

Emenda  1 

Proposta għal direttiva 

Kunsiderazzjoni 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 

b'mod partikolari l-Artikolu 79(2)(a) u (b) 

tiegħu, 

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 

b'mod partikolari l-Artikolu 79(2)(a) u (b) 

u l-Artikolu 79(5) tiegħu, 

 

Emenda  2 

Proposta għal direttiva 

Kunsiderazzjoni 5 a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 - wara li kkunsidraw il-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, u 

b'mod partikolari l-Artikolu 15(3) u l-

Artikoli 27, 28, 31 u 33 tagħha, 
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Emenda  3 

Proposta għal direttiva 

Kunsiderazzjoni 5 b (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 - wara li kkunsidraw il-Konvenzjoni Nru 

102 dwar is-Sigurtà Soċjali (Standards 

Minimi) tal-Organizzazzjoni 

Internazzjonali tax-Xogħol (ILO), 

 

Emenda  4 

Proposta għal direttiva 

Kunsiderazzjoni 5 c (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 - wara li kkunsidraw il-Konvenzjoni 

Nru 118 dwar l-Ugwaljanza fit-trattment 

(Sigurtà Soċjali) tal-Organizzazzjoni 

Internazzjonali tax-Xogħol, 

 

Emenda  5 

Proposta għal direttiva 

Kunsiderazzjoni 5 d (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 - wara li kkunsidraw il-Konvenzjoni 

Nru 143 dwar il-Ħaddiema Migranti 

(Dispożizzjonijiet supplimentari) tal-

Organizzazzjoni Internazzjonali tax-

Xogħol, 

 

Emenda  6 

Proposta għal direttiva 

Kunsiderazzjoni 5 e (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 - wara li kkuunsidraw il-Konvenzjoni 

Nru 97 dwar il-Migrazzjoni għall-Impjieg 

(Riveduta) tal-Organizzazzjoni 
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Internazzjonali tax-Xogħol, 

 

Emenda  7 

Proposta għal direttiva 

Premessa 5 a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (5a) Ċittadini ta' pajjiżi terzi li huma 

awtorizzati jaħdmu fit-territorji tal-Istati 

Membri huma intitolati għal 

kundizzjonijiet tax-xogħol ekwivalenti 

għal dawk taċ-ċittadini tal-Unjoni. 

Ġustifikazzjoni 

Din id-dispożizzjoni hija konformi mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali. 

 

Emenda  8 

Proposta għal direttiva 

Premessa 8 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(8) Din id-Direttiva għandha tapplika 

mingħajr ħsara għall-prinċipju ta' 

preferenza tal-Unjoni rigward l-aċċess 

għas-suq tax-xogħol tal-Istati Membri kif 

dikjarat fid-dispożizzjonijiet relevanti tal-

Atti ta' Adeżjoni. Skont dak il-prinċipju, l-

Istati Membri għandhom, matul 

kwalunkwe perjodu meta jiġu applikati 

miżuri nazzjonali jew dawk li jirriżultaw 

minn ftehimiet bilaterali, jagħtu preferenza 

lil ħaddiema li huma ċittadini ta' Stati 

Membri fuq ħaddiema li huma ċittadini ta' 

pajjiżi terzi rigward l-aċċess għas-suq tax-

xogħol tagħhom. 

(8) Din id-Direttiva għandha tapplika 

mingħajr ħsara għall-prinċipju ta' 

preferenza tal-Unjoni rigward l-aċċess 

għas-suq tax-xogħol tal-Istati Membri kif 

dikjarat fid-dispożizzjonijiet relevanti tal-

Atti ta' Adeżjoni. Skont dak il-prinċipju, l-

Istati Membri għandhom, matul 

kwalunkwe perjodu meta jiġu applikati 

miżuri nazzjonali jew dawk li jirriżultaw 

minn ftehimiet bilaterali, jagħtu preferenza 

lil ħaddiema li huma ċittadini ta' Stati 

Membri fuq ħaddiema li huma ċittadini ta' 

pajjiżi terzi rigward l-aċċess għas-suq tax-

xogħol tagħhom. Fil-proċess, għandu jkun 

hemm konformità obbligatorja, fir-

rigward kemm taċ-ċittadini tal-Unjoni kif 

ukoll taċ-ċittadini tal-pajjiżi terzi, b'livelli 

ta' paga minimi nazzjonali u standards 

minimi tal-Istat tal-impjieg (prinċipju tal-

post tax-xogħol). Għalkemm 

jissalvagwardja l-prinċipju ta' preferenza 

tal-Unjoni, dan ma jistax jintuża sabiex 
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jiddevja mill-prinċipju ta' paga ndaqs 

għall-istess xogħol, fir-rigward ta' 

ħaddiema minn Stati Membri kif ukoll 

ċittadini ta' pajjiżi terzi. Din id-Direttiva 

għandha tiġi applikata b'rispett sħiħ tal-

prinċipju tal-moviment liberu tal-

ħaddiema fl-Unjoni, filwaqt li titneħħa 

kwalunkwe diskriminazzjoni fuq il-bażi 

taċ-ċittadinanza fir-rigward tal-impjieg, 

ir-remunerazzjoni u kundizzjonijiet oħra 

tax-xogħol u impjieg. 

 

Emenda  9 

Proposta għal direttiva 

Premessa 8 a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (8a) Din id-Direttiva għandha tistabbilixxi 

kundizzjonijiet u drittijiet għal ħaddiema 

ċittadini ta' pajjiżi terzi fil-qafas ta' 

trasferiment intrazjendali b'rispett sħiħ 

għall-konvenzjonijiet rilevanti tal-

Organizzazzjoni Internazzjonali tax-

Xogħol (ILO). 

 

Emenda  10 

Proposta għal direttiva 

Premessa 10 

 

Test propost mill-

Kummissjoni 

Emenda 

(10) Għall-għan ta' din id-

Direttiva, ħaddiema bi 

trasferiment intrazjendali 

jinkludu maniġers, 

speċjalisti u apprendisti 

gradwati bi kwalifika ta' 

edukazzjoni ogħla. Id-

definizzjoni tagħhom tibni 

fuq obbligi speċifiċi tal-

Unjoni taħt il-Ftehim 
Ġenerali dwar il-

Kummerċ fis-Servizzi 

(10) Għall-għan ta' din id-

Direttiva, ħaddiema bi 

trasferiment intrazjendali 

jinkludu maniġers, speċjalisti u 

apprendisti gradwati bi 

kwalifika ta' edukazzjoni ogħla 

u kwalifiki professjonali ogħla. 

Ħaddiema bi trasferiment 

intrazjendali għandhom jiġu 

impjegati f'impjieg bi kwalifiki 

għoljin. Id-definizzjoni 

tagħhom hija marbuta mal-
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(GATS) u ftehimiet 

kummerċjali bilaterali. 

Dawk l-obbligi 

magħmula taħt il-Ftehim 

Ġenerali dwar il-

Kummerċ fis-Servizzi ma 

jkoprux kundizzjonijiet 

ta' dħul, soġġorn u 

xogħol. Għaldaqstant, din 

id-Direttiva 

tikkumplimenta u 

tiffaċilita l-applikazzjoni 

ta' dawk l-obbligi. 

Madanakollu, l-ambitu 

tat-trasferimenti 

intrazjendali koperti 

minn din id-Direttiva hija 

usa' minn dik applikata 

minn ftehimiet 

kummerċjali, peress li t-

trasferimenti mhux 

neċessarjament isiru fi 

ħdan is-settur tas-servizzi 

u jistgħu joriġinaw 

f'pajjiż terz li mhux parti 

minn ftehim 

kummerċjali. 

Qafas Ewropew tal-Kwalifiki, li 

jistabbilixxi qafas Ewropew ta' 

referenza sabiex jevalwa l-

kwalifiki b'mod komparabbli u 

trasparenti filwaqt li jkun 

konformi mal-Ftehim Ġenerali 

dwar il-Kummerċ fis-Servizzi 

(GATS) u ftehimiet 

kummerċjali bilaterali. 

Emenda  11 

Proposta għal direttiva 

Premessa 10 a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (10a) Sabiex jiġu valutati l-kwalifiki tal-

ħaddiema bi trasferiment intrazjendali, l-

Istati Membri għandhom jużaw il-punti 

ta' koordinament Nazzjonali tagħhom 

stipulati skont il-Qafas Ewropew tal-

Kwalifiki li jistabbilixxi qafas Ewropew 

ta' referenza għall-valutazzjoni tal-

kwalifiki b'mod komparabbli u 

trasparenti. 
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Emenda  12 

Proposta għal direttiva 

Premessa 11 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) Ħaddiema bi trasferiment intrazjendali 

għandhom jibbenefikaw mill-istess 

kundizzjonijiet ta' xogħol bħal ħaddiema 

kkollokati li min jimpjeghom huwa 

stabbilit fit-territorju tal-Unjoni Ewropea, 

kif definit mid-Direttiva 96/71/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 

ta' Diċembru 1996 rigward l-ippustjar ta' 

ħaddiema fil-qafas tal-provvediment ta' 

servizzi. Dak ir-rekwiżit huwa maħsub biex 

jipproteġi lill-ħaddiema u jiggarantixxi 

kompetizzjoni ġusta bejn l-impriżi 

stabbiliti fi Stat Membru u dawk stabbiliti 

f'pajjiż terz, minħabba li jiżgura li dan tal-

aħħar ma jkunx jista' jibbenefika minn 

standards iktar baxxi ta' xogħol biex jieħu 

vantaġġ kompetittiv. 

(11) Ħaddiema bi trasferiment intrazjendali 

għandhom jibbenefikaw mill-istess 

kundizzjonijiet ta' xogħol bħal ħaddiema 

lokali. Fl-istess post tax-xogħol, ħaddiema 

bi trasferiment intrazjendali għandhom 

jngħataw trattament indaqs bħalma jiġu 

ttrattati ċittadini tal-Istat Membru 

ospitanti jew persunal permanenti fir-

rigward tat-termini u l-kundizzjonjiet 

kollha tal-impjieg. Dawn ir-rekwiżiti huma 

maħsubin biex jipproteġu lill-ħaddiema u 

jiggarantixxu kompetizzjoni ġusta bejn l-

impriżi stabbiliti fi Stat Membru u dawk 

stabbiliti f'pajjiż terz u b'mod partikolari 

biex jiġi evitat dumping soċjali. Attenzjoni 

partikolari għandha tingħata lill-

konsistenza mal-leġiżlazzjoni relevanti tal-

Unjoni. 

Ġustifikazzjoni 

Ħaddiema bi trasferiment Intra-Ażjendali għandhom jingħataw trattament indaqs bħal tal-

ħaddiema lokali. L-applikazzjoni tad-Direttiva dwar il-Ħaddiema mhijiex xierqa u ma 

tiggarantixxix dan il-prinċipju u b'hekk m'għandhiex titħallat ma' din id-direttiva.  

 

Emenda  13 

Proposta għal direttiva 

Premessa 11 a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (11a) L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li jitwettqu verifiki xierqa u 

spezzjonijiet effettivi sabiex jiġi garantit 

infurzar xieraq ta' din id-Direttiva. Għal 

dan il-għan, l-Istati Membri għandhom 

jagħtu setgħat u riżorsi suffiċjenti lill-

awtoritajiet kompetenti. Ir-riżultati tal-

ispezzjonijiet għandhom jiġu miġbura 

f'rapport xieraq u se jservu sabiex jittejjeb 
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l-infurzar ta' din id-Direttiva. 

 

Emenda  14 

Proposta għal direttiva 

Premessa 11 b (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (11b) Il-kundizzjonijiet tax-xogħol f'din 

id-Direttiva għandhom jiġu interpretati 

fis-sens li jkopru mill-inqas il-paga u s-

sensja, is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post 

tax-xogħol, il-ħinijiet tax-xogħol u l-liv, 

il-ħajja tal-familja u dik professjonali, 

filwaqt li jitqiesu l-ftehimiet kollettivi fis-

seħħ. 

 

Emenda  15 

Proposta għal direttiva 

Premessa 13 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) Peress li trasferimenti intra-ażjendali 

jikkonsistu f'emigrazzjoni temporanja, l-

applikant għandu jippreżenta evidenza li ċ-

ċittadin tal-pajjiż terz ikun jista' 

jittrasferixxi lura lejn entità li tappartjeni 

lill-istess grupp u stabbilita f'pajjiż terz fi 

tmiem it-trasferiment. Dik l-evidenza tista' 

tikkonsisti mid-dispożizzjonijiet relevanti 

taħt il-kuntratt tax-xogħol. Ittra ta' 

trasferiment għandha tiġi ppreżentata biex 

tagħti evidenza li l-maniġer jew speċjalista 

li hu ċittadin ta' pajjiż terz għandu l-

kwalifiki professjonali meħtieġa mill-Istat 

Membru fejn ikun se jiġi ammess biex 

jokkupa l-post jew il-professjoni regolata. 

(13) Peress li trasferimenti intra-ażjendali 

jikkonsistu f'emigrazzjoni temporanja, l-

applikant għandu jippreżenta evidenza li ċ-

ċittadin tal-pajjiż terz ikun jista' 

jittrasferixxi lura lejn entità li tappartjeni 

lill-istess grupp u stabbilita f'pajjiż terz fi 

tmiem it-trasferiment. Dik l-evidenza tista' 

tikkonsisti mid-dispożizzjonijiet relevanti 

taħt il-kuntratt tax-xogħol. Ittra ta' 

trasferiment għandha tiġi ppreżentata biex 

tagħti evidenza li l-maniġer jew speċjalista 

li hu ċittadin ta' pajjiż terz għandu l-

kwalifika ta' edukazzjoni ogħla, il-

kwalifiki professjonali ogħla u l-

esperjenza professjonali meħtieġa mill-

Istat Membru fejn ikun se jiġi ammess biex 

jokkupa l-post jew il-professjoni regolata. 
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Emenda  16 

Proposta għal direttiva 

Premessa 22 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(22) Din id-direttiva m'għandux ikollha 

effett fuq il-kundizzjonijiet għall-provvista 

ta' servizzi fil-qafas tal-Artikolu 56 tat-

Trattat. B'mod partikolari, din id-

Direttiva m'għandux ikollha effett fuq it-

termini u l-kundizzjonijiet ta' impjieg li, 

skont id-Direttiva 96/71/KE, japplikaw 

għal ħaddiema kkollokati minn impriża 

stabbilita fi Stat Membru biex jipprovdu 

servizz fit-territorju ta' Stat Membru 

ieħor. Din id-Direttiva ma tapplikax għal 

ċittadini ta' pajjiżi terzi ppustjati minn 

impriżi stabbiliti fi Stat Membru fil-qafas 

tal-provvediment ta' servizzi skont id-

Direttiva 96/71/KE Bħala riżultat, 

ċittadini ta' pajjiżi terzi fil-pussess ta' 

permess għal trasferiment intra-ażjendali 

ma jistgħu igawdu mid-dispożizzjonijiet 

tad-Direttiva 96/71/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' 

Diċembru 1996 rigward l-ikkollokar ta' 

ħaddiema fil-qafas tal-provvediment ta' 

servizz Din id-Direttiva m'għandhiex 

tagħti lil impriżi stabbiliti f'pajjiż terz 

trattament iktar favorevoli minn impriżi 

stabbiliti fi Stat Membru, skont l-Artikolu 

1(4) tad-Direttiva 96/71/KE. 

imħassar 

Ġustifikazzjoni 

Ħaddiema bi trasferiment Intra-Ażjendali għandhom jingħataw trattament indaqs bħal tal-

ħaddiema lokali. Ir-referenza għad-Direttiva dwar il-Ħaddiema mhijiex xierqa u ma 

tiggarantixxix dan il-prinċipju u b'hekk m'għandhiex titħallat ma' din id-direttiva.  

 

Emenda  17 

Proposta għal direttiva 

Premessa 23 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(23) Trattament indaqs għandu jingħata 

taħt il-liġi nazzjonali rigward dawk il-

fergħat tas-sigurtà soċjali ddefiniti fl-

Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 

883/04 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar il-

koordinazzjoni tas-sistemi soċjali tas-

sigurtà. Peress li din id-Direttiva hija 

mingħajr ħsara għad-dispożizzjonijiet 

inklużi fi ftehimiet bilaterali, id-drittijiet 

ta' sigurtà soċjali li jgawdu minnhom 

ħaddiema bi trasferiment intrazjendali li 

huma ċittadini ta' pajjiż terz fuq il-bażi ta' 

ftehim bilaterali konkluż bejn l-Istat 

Membru fejn tħallew jidħlu u l-pajjiż ta' 

oriġini tagħhom jistgħu jissaħħu meta 

mqabbla mad-drittijiet ta' sigurtà soċjali li 

kieku kienu jingħataw taħt liġi nazzjonali. 

Din id-Direttiva ma tagħtix iktar drittijiet 

minn dawk diġà provduti fil-leġiżlazzjoni 

tal-Unjoni eżistenti fil-qasam tas-sigurtà 

soċjali għal ċittadini ta' pajjiżi terzi li 

għandhom interessi transkonfinali bejn l-

Istati Membri. 

(23) Il-kopertura adegwata tas-sigurtà 

soċjali għal ħaddiema bi trasferiment 

intrazjendali u l-membri tal-familja 

tagħhom hija element essenzjali f'din id-

Direttiva u hija importanti sabiex jiġu 

żgurati kundizzjonijiet diċenti tax-xogħol 

u tal-għajxien matul is-soġġorn tagħhom 

fl-Unjoni. Trattament indaqs għandu 

jingħata lil ċittadini ta' pajjiżi terzi li huma 

soġġetti għal trasferiment intrazjendali. 

Għandha tingħata attenzjoni speċjali lid-

dispożizzjonijiet li jiżguraw trattament 

indaqs fir-rigward tas-sigurtà soċjali taħt 

il-liġi nazzjonali rigward dawk il-fergħat 

tas-sigurtà soċjali ddefiniti fl-Artikolu 3 

tar-Regolament (KE) Nru 883/04 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' 

April 2004 dwar il-koordinazzjoni tas-

sistemi soċjali tas-sigurtà. Bla ħsara għall-

ftehimiet bilaterali li jipprovdu kopertura 

aħjar tas-sigurtà soċjali, din id-Direttiva 

għandha tistabbilixxi mekkaniżmi li 

jiżguraw il-kopertura effettiva taħt is-

sigurtà soċjali matul is-soġġorn u l-

mekkaniżmi għall-esportazzjoni tad-

drittijiet miksuba fejn applikabbli. 

 Kwalunkwe restrizzjonijiet għat-

trattament indaqs fil-qasam tas-sigurtà 

soċjali skont din id-Direttiva għandhom 

ikunu bla ħsara għad-drittijiet mogħtija 

fl-applikazzjoni tar-Regolament (UE) 

Nru1231/2010 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 għaċ- 

ċittadini ta' pajjiżi terzi li mhumiex diġà 

koperti minn dawn ir-Regolamenti 

minħabba ċ-ċittadinanza tagħhom biss¹. 

 ____________ 

 ¹ ĠU L 344, 29.12.2010, p.1. 
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Emenda  18 

Proposta għal direttiva 

Premessa 23 a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (23a) Fi ħdan il-prinċipju tat-trattament 

ugwali fir-rigward tad-dispożizzjonijiet 

tas-sigurtà soċjali, każijiet ta' kopertura 

doppja ta' ħaddiema bi trasferiment 

intrazjendali għandhom jiġu evitati u l-

Istati Membri għandhom jiżguraw li dan 

isir b'konformità mal-atti legali vinkolanti 

relevanti tal-Unjoni. 

 

Emenda  19 

Proposta għal direttiva 

Premessa 29 a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (29a) Indipendentment mil-liġi 

applikabbli għar-relazzjoni tal-impjieg, 

għandhom japplikaw għall-inqas il-

liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet 

tal-post tax-xogħol. 

 

Emenda  20 

Proposta għal direttiva 

Premessa 29 b (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (29b) L-Istati Membri għandhom 

jirratifikaw mingħajr dewmien il-

Konvenzjoni Internazzjonali dwar il-

Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Ħaddiema 

Migranti Kollha u l-Membri tal-Familji 

Tagħhom, adottata mill-Assemblea 

Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti fit-18 ta' 

Diċembru 1990. 

 

Emenda  21 
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Proposta għal direttiva 

Premessa 29 c (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (29c) Din id-Direttiva għandha tapplika 

bla ħsara għad-drittijiet u l-prinċipji 

inklużi fil-Karta Soċjali Ewropea tat-18 

ta' Ottubru 1961 u l-Konvenzjoni 

Ewropea dwar l-Istejtus Ġuridiku tal-

Ħaddiema Migranti tal-24 ta' Novembru 

1977. 

 

Emenda 22 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 2 - paragrafu 2 - punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) ċittadini ta' pajjiżi terzi li jwettqu 

attivitajiet f'isem impriżi stabbiliti fi Stat 

Membru ieħor fil-qafas ta' provvediment 

ta' servizzi fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 56 

tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-

Unjoni Ewropea, inklużi dawk ikkollokati 

minn impriżi stabbiliti fi Stat Membru fil-

qafas ta' provvediment ta' servizzi skont 

id-Direttiva 96/71/KE. 

imħassar 

Ġustifikazzjoni 

Id-Direttiva dwar il-Ħaddiema mhijiex xierqa biex jiġu trattati l-Ħaddiema bi Trasferiment 

Intra-Ażjendali minn pajjiżi terzi. Dawn m'għandhomx jitħalltu mal-mobilità interna tal-UE. 

 

Emenda 23 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt c a (gdid) 

 

Test propost mill-

Kummissjoni 

Emenda 

 
(ca) ċittadini ta' pajjiżi terzi li 

qegħdin iwettqu attivitajiet 

bħala ħaddiema tal-aġenziji 

temporanji għal aġenzija 
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temporanja indipendenti jew 

għal aġenzija temporanja fi 

ħdan kumpanija jew grupp ta' 

impriżi jew għal impriżi oħra 

impenjati biex ix-xogħol 

disponibbli jkun jista' jsir taħt 

is-superviżjoni u d-direzzjoni 

ta' impriżi oħra. 

 

Emenda  24 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 2 – paragrafu 2a (ġdid) 

Emenda  25 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) 'trasferiment intrazjendali' tfisser 

sekondar temporanju ta' ċittadin ta' pajjiż 

terz minn impriża stabbilita barra t-

territorju ta' Stat Membru u li ċ-ċittadin ta' 

pajjiż terz ikun marbut magħha permezz ta' 

kuntratt tax-xogħol, ma' entità li tappartjeni 

lill-impriża jew lill-istess grupp ta' impriżi 

li huwa stabbilit f'dan it-territorju; 

(b) trasferiment intra ażjendali' tfisser 

trasferiment temporanju għal raġunijiet 

ta' xogħol, ta' ċittadin ta' pajjiż terz li ma 

jkunx qiegħed jirrisjedi b'mod permanenti 
fit-territorju tal-Istati Membri minn 

impriża stabbilita barra t-territorju ta' Stat 

Membru u li ċ-ċittadin ta' pajjiż terz ikun 

marbut magħha permezz ta' kuntratt tax-

xogħol, ma' entità li tappartjeni lill-impriża 

jew lill-istess grupp ta' impriżi li huwa 

stabbilit f'dan it-territorju; 

Emenda  26 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Bil-ftehim tal-imsieħba 

soċjali fl-livell nazzjonali u tal-

Unjoni, l-Istati Membri jistgħu 

jeskludu mill-ambitu ta' din id-

Direttiva setturi partikolari ta' 

attività.  
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) 'ħaddiema bi trasferiment 

intra-ażjendali' tfisser kwalunkwe 

ċittadin ta' pajjiż terz suġġett għal 

trasferiment intra-ażjendali; 

(c) 'ħaddiema bi trasferiment 

intrazjendali' tfisser kwalunkwe 

ħaddiem ta' pajjiż terz mhux 

residenti fit-territorju tal-Istati 

Membri u li huwa soġġett għal 

trasferiment intrazjendali; 

Emenda  27 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – punt e 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) 'maniġer' tfisser kwalunwke persuna li 

taħdem f'pożizzjoni għolja, li tirregola 

prinċipalment il-ġestjoni tal-entità 

ospitanti, li tirċievi superviżjoni jew 

direzzjoni ġenerali prinċipalment mill-bord 

ta' diretturi jew l-azzjonisti tal-kumpanija 

jew l-ekwivalenti. din il-pożizzjoni 

tinkludi: it-tmexxija tal-entità ospitanti 

jew dipartiment jew sotto-diviżjoni tal-

entità ospitanti, is-superviżjoni u l-

kontroll tax-xogħol ta' impjegati oħra li 

jagħmlu superviżjoni, sew jekk 

professjonali sew jekk maniġerjali, bl-

awtorità li personalment iħaddmu jew 

ikeċċu jew jirrakkomandaw l-ingaġġ jew 

it-tkeċċija jew azzjonijiet oħra rigward il-

persunal 

(e) 'maniġer' tfisser kwalunwke persuna li 

taħdem f'pożizzjoni għolja fi ħdan l-

struttura ta' kumpanija, li tirregola 

prinċipalment il-ġestjoni tal-entità ospitanti 

fi ħdan struttura ta' kumpanija u li 

prinċipalment iwettaq funzjonijiet 

maniġerjali, li tirċievi superviżjoni jew 

direzzjoni ġenerali prinċipalment mill-bord 

ta' diretturi jew l-azzjonisti tal-kumpanija 

jew l-ekwivalenti; 

Ġustifikazzjoni 

Id-definizzjoni tal-maniġers jeħtieġ li tiġi kkjarifikata u limitata għal dawk li għandhom 

kwalifiki għoljin u għandhom ħiliet partikolari u li l-kapaċitajiet personali tagħhom huma 

indispensabbli għall-ġestjoni xierqa tal-attivitajiet speċifiċi tal-kumpanija fil-pajjiż ospitanti. 

Dan ifisser li l-kriterju għall-ammissjoni għandu jkun il-kwalifiki u l-post tax-xogħol fil-

kumpanija, u mhux il-paga. Lista eżawrjenti li tista' tiġi interpretata b'mod inklużiv jew 

esklużiv, ma tikkjarifikax is-sitwazzjoni.  

Emenda  28 

Proposta għal direttiva 
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Artikolu 3 – punt f 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(f) 'speċjalista' tfisser kwalunkwe persuna 

li tippossjedi għarfien mhux komuni 

essenzjali u speċifiku għall-entità 

ospitanti, filwaqt li jittieħed kont mhux 

biss tal-għarfien speċifiku tal-entità 

ospitanti, iżda wkoll ta' jekk il-persuna 

għandhiex livell għoli ta' kwalifika 

rigward tip ta' xogħol jew sengħa li 

tirrikjedi għarfien tekniku speċifiku; 

(f) 'speċjalista' tfisser kwalunkwe persuna 

li tiġi ttrasferita għal impjieg kwalifikat 

ħafna, li għandha kwalifiki professjonali 
għoljin ħafna, għarfien f'livell avvanzat u 

kompetenza kontinwa u li tippossjedi 

għarfien speċifiku essenzjali jew rilevanti 

għall-attivitajiet speċifiċi tal-entità 

ospitanti; 

Ġustifikazzjoni 

Id-definizzjoni ta' speċjalisti għandha tiġi ċċarata u limitata għal dawk li huma kkwalifikati 

ħafna u li għandhom ħiliet partikolari, u li l-kapaċitajiet tagħhom huma indispensabbli għat-

twettiq xieraq tal-attivitajiet speċifiċi tal-kumpanija fil-pajjiż ospitanti. Dan ifisser li l-kriterju 

għall-ammissjoni għandu jkun il-kwalifiki u l-post tax-xogħol fil-kumpanija, u mhux il-paga. 

 

Emenda  29 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – punt g 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(g) 'apprendist gradwat' tfisser 

kwalunkwe persuna bi kwalifika ta' 

edukazzjoni ogħla li jiġi ttrasferit 

sabiex iwessa' l-għarfien u l-

esperjenza tiegħu/tagħha f'kumpanija 

bi tħejjija għal pożizzjoni maniġerjali 

fi ħdan il-kumpanija; 

(g) 'apprendist gradwat' tfisser 

kwalunkwe persuna bi kwalifika ta' 

edukazzjoni ogħla li tiġi ttrasferita 

sabiex iwessa' l-għarfien u l-

esperjenza tiegħu f'kumpanija li 

toffrilha kuntratt bi ħlas ta' minn 

tal-inqas sena bi tħejjija għal 

pożizzjoni maniġerjali jew ta' 

speċjalista bl-għan li tidħol 

f'kuntratt permanenti fl-impriża, u 

li l-kompiti tagħha fl-impriża 

jkunu konsistenti mal-edukazzjoni 

ta' livell aktar għoli li dik il-

persuna tkun lestiet; 

 

Emenda  30 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – punt g a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ga) "impjieg bi kwalifiki għoljin" tfisser 

l-impjieg li: 

 - jeħtieġ għarfien mhux komuni, 

essenzjali u speċifiku għall-entità 

ospitanti 

 - huwa mħallas; kif ukoll 

 - jiggarantixxi kundizzjonijiet tax-xogħol 

adegwati. 

Ġustifikazzjoni 

Hemm bżonn ta' sett revedut ta' definizzjonijiet sabiex jiġu ċċarati l-għanijiet tad-direttiva. 

Għal dan l-għan, għandha tiddaħħal fid-direttiva definizzjoni Ewropea ta' impjieg bi kwalifiki 

għoljin li tkun diġà kodifikata u li taħdem, sabiex jiġi żgurat li l-Ħaddiema bi Trasferiment 

Intrazjendali jkunu impjegati bil-kundizzjonijiet previsti f'din id-direttiva.  Din id-definizzjoni 

hija meħuda mid-Direttiva tal-Kunsill 2009/50/KE tal-25 ta' Mejju 2009 dwar il-

kondizzjonijiet ta' dħul u residenza ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi għall-finijiet ta' impjieg bi 

kwalifiki għoljin (Direttiva dwar il-Blue Card). 

 

Emenda  31 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – punt g b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (gb) "kwalifiki professjonali ogħla" 

tfisser kwalifiki attestati b'evidenza ta' 

kwalifiki ta' edukazzjoni ogħla jew 

permezz ta' deroga, meta tkun prevista fil-

liġi nazzjonali, b'mhux inqas minn ħames 

snin ta' esperjenza professjonali f'livell 

komparabbli għal kwalifiki ta' 

edukazzjoni ogħla u li huma rilevanti fil-

professjoni jew is-settur speċifikat fil-

kuntratt tax-xogħol jew fl-offerta ta' 

impjieg vinkolanti; 

Ġustifikazzjoni 

Huwa meħtieġ sett rivedut ta' definizzjonijiet biex jiġu ċċarati l-iskopijiet tad-direttiva u biex 

issir iktar preċiża. Għal dan l-għan, għandha tiddaħħal fid-direttiva definizzjoni Ewropea ta' 

kwalifiki professjonali ogħla li tkun diġà kodifikata u li taħdem, sabiex jiġi żgurat li l-
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Ħaddiema bi Trasferiment Intra-Ażjendali jkollhom ukoll il-kwalifiki professjonali meħtieġa. 

Dawn il-kwalifiki, kif imsemmija wkoll fl-Artikolu 5(d) tal-proposta tal-Kummissjoni, 

għandhom ikunu ċari kemm jista' jkun. Din id-definizzjoni hija meħuda mid-Direttiva tal-

Kunsill 2009/50/KE tal-25 ta' Mejju 2009 dwar il-kundizzjonijiet ta' dħul u residenza ta' 

ċittadini ta' pajjiżi terzi għall-finijiet ta' impjieg bi kwalifiki għoljin (Direttiva dwar il-Blue 

Card). 

 

 

Emenda  32 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – punt g c (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (gc) "esperjenza professjonali" tfisser iż-

żmien veru u leġittimu fil-professjoni 

kkonċernata; 

Ġustifikazzjoni 

Hemm bżonn ta' sett revedut ta' definizzjonijiet sabiex jiġu ċċarati l-għanijiet tad-direttiva. 

Għal dan l-għan, għandha tiddaħħal fid-direttiva definizzjoni Ewropea ta' esperjenza 

professjonali li tkun diġà kodifikata u li taħdem, sabiex jiġi żgurat li l-Ħaddiema bi 

Trasferiment Intra-Ażjendali jkunu impjegati b'kundizzjonijiet imsemmija f'din id-direttiva.  

Din id-definizzjoni hija meħuda mid-Direttiva tal-Kunsill 2009/50/KE tal-25 ta' Mejju 2009 

dwar il-kondizzjonijiet ta' dħul u residenza ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi għall-finijiet ta' impjieg 

bi kwalifiki għoljin (Direttiva dwar il-Blue Card). 

 

 

Emenda  33 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – punt n 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(n) "ftehim kollettiv applikabbli b'mod 

universali" tfisser ftehim kollettiv li 

għandu jkun osservat mill-impriżi kollha 

fiż-żona ġeografika u fil-professjoni jew l-

industrija kkonċernati. Fin-nuqqas ta' 

sistema li permezz tagħha ftehimiet 

kollettivi jistgħu jiġu ddikjarati 

universalment applikabbli, Stati Membri 

jistgħu, jekk jiddeċiedu hekk, jibbażaw 

imħassar 
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rwieħhom fuq ftehimiet kollettivi li huma 

ġeneralment applikabbli għall-entitajiet 

kollha simili fl-ispazju ġeografiku u fil-

professjoni jew industrija kkonċernata, 

u/jew ftehimiet kollettivi li jkunu ġew 

konklużi minn dawk li jħaddmu jew 

unjins li huma l-iktar rappreżentattivi fil-

livell nazzjonali u li huma applikati fit-

territorju kollu. 

 

Emenda  34 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Din id-Direttiva m'għandhiex ikollha 

impatt fuq id-dritt ta' Stati Membri li 

jadottaw jew iżommu dispożizzjonijiet 

iktar favorevoli għal persuni li għalihom 

tapplika rigward l-Artikoli 3(i), 12, 14 u 

15. 

2. Din id-Direttiva m'għandhiex ikollha 

impatt fuq id-dritt ta' Stati Membri li 

jadottaw jew iżommu dispożizzjonijiet 

iktar favorevoli għal persuni li għalihom 

tapplika rigward l-Artikoli 3(i) u 11(2) u l-

Artikoli 12, 14 u 15. 

 

Emenda  35 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) tiġi ppreżentata evidenza li 

tiċċertifika li hu jew hi 

għandha l-kwalifiki 

professjonali meħtieġa fl-Istat 

Membru fejn hu jew hi se tiġi 

ammessa għall-pożizzjoni ta' 

maniġer jew speċjalista jew, 

għal apprendisti gradwati, il-

kwalifiki ta' edukazzjoni ogħla 

meħtieġa; 

(d) tiġi ppreżentata evidenza li 

tiċċertifika li hu jew hi għandha l-

kwalifiki professjonali ogħla jew 

kwalifiki tal-edukazzjoni ogħla 
meħtieġa għall-pożizzjoni ta' maniġer 

jew speċjalista jew, għal apprendisti 

gradwati, il-kwalifiki ta' edukazzjoni 

ogħla meħtieġa;  

Ġustifikazzjoni 

Dan l-artikolu għandu jkun konformi mas-sett rivedut ta' definizzjonijiet fl-Artikolu 3.  
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Emenda  36 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 5 – paragrafu 2 

  

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Stati Membri għandhom 

jirrikjedu li l-kundizzjonijiet kollha 

fil-liġi, fir-regolamenti jew fid-

dispożizzjonijiet amministrattivi 

u/jew ftehimiet kollettivi 

universalment applikabbli li 

japplikaw għal ħaddiema 

f'qagħda simili fil-fergħat tax-

xogħol rilevanti ikunu ssodisfati 

rigward ir-remunerazzjoni 

mogħtija waqt it-trasferiment. Fin-

nuqqas ta' sistema li tiddikjara li 

l-ftehimiet kollettivi huma ta' 

applikazzjoni universali, l-Istati 

Membri jistgħu, jekk jiddeċiedu 

hekk, jibbażaw lilhom nfushom 

fuq ftehimiet kollettivi li huma 

applikabbli b'mod ġenerali għall-

impriżi kollha simili fiż-żona 

ġeografika u fil-professjoni jew fl-

industrija kkonċernati, u/jew fuq 

ftehimiet kollettivi li ġew konklużi 

mill-organizzazzjonijiet l-aktar 

rappreżentattivi ta' min iħaddem 

u tal-ħaddiema fuq pjan 

nazzjonali u li huma applikati 

mat-territorju nazzjonali kollu. 

2. Stati Membri 

għandhom jirrikjedu li l-

kundizzjonijiet kollha 

fil-liġi, fir-regolamenti 

jew fid-dispożizzjonijiet 

amministrattivi u/jew 

ftehimiet kollettivi 

f'sitwazzjoni 
komparabbli fil-fergħat 

tax-xogħol rilevanti fuq 

il-post tax-xogħol ikunu 

ssodisfati rigward il-

kundizzjonijiet tax-

xogħol inkluż fir-

rigward tal-benefiċċji u 

l-paga mogħtija waqt it-

trasferiment. Attenzjoni 

partikolari għandha 

tingħata lill-konsistenza 

ma' atti vinkolanti 

relevanti tal-Unjoni.. 

Ġustifikazzjoni 

Il-kliem tad-Direttiva dwar l-impjieg tal-ħaddiema għandu jitħassar, sabiex jiġi żgurat li l-

livelli kollha ta' ftehimiet kollettivi jkunu jistgħu jiġu applikati għall-ICTs. 
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Emenda  37 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 14 

 

Test propost mill-

Kummissjoni 

Emenda 

Tkun xi tkun il-liġi 

applikabbli għar-

relazzjoni ta' impjieg, 

ħaddiema bi 

trasferiment intra-

ażjendali għandhom 

ikunu intitolati għal: 

Tkun xi tkun il-liġi applikabbli għar-

relazzjoni ta' impjieg, ħaddiema bi 

trasferiment intra-ażjendali 

għandhom ikunu intitolati għal 

trattament indaqs bħaċ-ċittadini 

tal-Istat Membru ospitanti fir-

rigward ta': 

1. it-termini u l-

kundizzjonijiet ta' 

impjieg applikabbli 

għal ħaddiema 

kkollokati f'impjieg 

simili, kif stipulat mil-

liġi, regolament jew 

dispożizzjoni 

amministrattiva u/jew 

ftehimiet applikabbli 

universalment mill-

Istat Membru li għalih 

ġew ammessi skont din 

id-Direttiva.  

1. it-termini u l-kundizzjonijiet ta' 

impjieg, kif stipulat mil-liġi, 

regolament jew dispożizzjoni 

amministrattiva u/jew sentenzi tal-

arbitraġġ u ftehimiet kollettivi 

applikabbli fuq il-post tax-xogħol 
fl-Istat Membru li fih ikunu 

qegħdin jaħdmu dak iż-żmien. 

Fin-nuqqas ta' sistema 

li permezz tagħha 

ftehimiet kollettivi 

jkunu jistgħu jiġu 

ddikjarati 

universalment 

applikabbli, Stati 

Membri jistgħu, jekk 

jiddeċiedu hekk, 

jibbażaw rwieħhom 

fuq ftehimiet kollettivi 

li huma ġeneralment 

applikabbli għall-

entitajiet kollha simili 

fl-ispazju ġeografiku u 

fil-professjoni jew 

industrija 
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kkonċernata, u/jew 

ftehimiet kollettivi li 

jkunu ġew konklużi 

minn dawk li jħaddmu 

jew unjins li huma l-

iktar rappreżentattivi 

fil-livell nazzjonali u li 

huma applikati fit-

territorju kollu. 

2. trattament indaqs 

ma' ċittadini tal-Istat 

Membru ospitanti 

rigward: 

 

(a) libertà ta' 

assoċjazzjoni u 

affiljazzjoni u sħubija 

ta' organizzazzjoni li 

tirrappreżenta l-

ħaddiema jew lil min 

iħaddem jew ta' 

kwalunkwe 

organizzazzjoni li l-

membri tagħha jkunu 

jwettqu xi xogħol 

speċifiku, inklużi l-

benefiċċji konferiti 

minn tali 

organizzazzjonijiet, 

mingħajr preġudizzju 

għad-dispożizzjonijiet 

nazzjonali dwar il-

politika pubblika u s-

sigurtà pubblika; 

2. il-libertà ta' assoċjazzjoni u 

affiljazzjoni u sħubija ta' 

organizzazzjoni li tirrappresenta l-

ħaddiema jew lil min iħaddem jew 

ta' xi organizzazzjoni li l-membri 

tagħha ikunu jwettqu xi xogħol 

speċifiku, inklużi l-benefiċċji u 

drittijiet konferiti minn dawk l-

organizzazzjonijiet, mingħajr 

preġudizzju għad-disposizzjonijiet 

nazzjonali dwar politika pubblika u 

sigurtà pubblika;. 

(b) rikonoxximent ta' 

diplomi, ċertifikati u 

kwalifiki personali oħra 

skont il-proċeduri 

nazzjonali rilevanti; 

3. rikonoxximent ta' diplomi, 

ċertifikati u kwalifiki personali oħra 

skont il-proċeduri nazzjonali 

rilevanti; 

(c) mingħajr ħsara għal 

ftehimiet bilaterali 

eżistenti, 

dispożizzjonijiet fil-liġi 

nazzjonali rigward il-

fergħat tas-sigurtà 

soċjali ddefiniti fl-

Artikolu 3 tar-

4. mingħajr ħsara għal ftehimiet 

bilaterali eżistenti li jipprovdu 

kundizzjonijiet aħjar, fergħat tas-

sigurtà soċjali ddefiniti fl-Artikolu 

3 tar-Regolament (KE) Nru. 

883/04. Kull Stat Membru jibqa' 

responsabbli fin-nuqqas tal-

armonizzazzjoni fil-livell tal-
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Regolament (KE) Nru. 

883/04. F'każ ta' 

mobbiltà bejn l-Istati 

Membri u bla ħsara 

għal ftehimiet 

bilaterali eżistenti, ir-

Regolament (KE) Nru 

859/2003 għandu 

għaldaqstant japplika; 

Unjoni, biex jispula fil-leġiżlazzjoni 

tiegħu, b'konformità mal-liġi tal-

Unjoni, ir-regoli mhux 

diskriminatorji li jirregolaw l-għoti 

ta' benefiċċji tas-sigurtà soċjali, kif 

ukoll l-ammont u d-dewmien ta' tali 

benefiċċji. F'każ ta' mobbiltà bejn l-

Istati Membri u bla ħsara għal 

ftehimiet bilaterali eżistenti li 

jipprovdu kundizzjonijiet aħjar, ir-

Regolament (KE) Nru 1231/10 jew, 

fejn ikun għadu applikabbli, r-

Regolament (KE) Nru 859/200315 

għandu għaldaqstant japplika; 

(d) bla ħsara għar-

Regolament (KE) Nru 

859/2003 u għal 

ftehimiet bilaterali 

eżistenti, ħlas ta' 
pensjonijiet statutorji 

bbażati fuq id-dħul fir-

rigward ta' impjiegi 

preċedenti meta 

jiċċaqlaq lejn pajjiż 

terz; 

 

(e) l-aċċess għall-

prodotti u s-servizzi u l-

provvista tal-prodotti u 

s-servizzi mqiegħda 

għad-dispożizzjoni tal-

pubbliku, minbarra l-

akkomodazzjoni 

pubblika u s-servizzi ta' 

konsultazzjoni li 

jistgħu jingħataw mis-

servizzi tal-impjiegi. 

(e). aċċess għal prodotti u servizzi u 

l-provvista ta' prodotti u servizzi 

magħmula għad-dispożizzjoni tal-

pubbliku, minbarra akkomodazzjoni 

soċjali u servizzi ta' impjieg 

pubbliku. 

 Il-ħaddiema ta' pajjiżi terzi li 

jmorru joqogħdu f'pajjiż terz, jew 

is-sopravvissuti ta' tali ħaddiema li 

jkunu jirresjedu f'pajjiż terz li 

jkollhom drittijiet derivanti mill-

ħaddiem, għandhom jirċievu, fir-

rigward tax-xjuħija, invalidità u 

mewt, il-pensjonijiet dovuti bil-liġi 

msejsin fuq l-impjieg preċedenti tal-

ħaddiema u akkwiżiti skont il-

leġiżlazzjoni stipulata fl-Artikolu 3 
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tar-Regolament (KE) 

Nru 883/2004, b'dawk l-istess 

kondizzjonijiet u b'dawk l-istess rati 

bħalma jkunu dovuti liċ-ċittadini 

tal-Istati Membri konċernati meta 

jmorru joqogħdu f'pajjiż terz. 

Id-dritt għal trattament 

indaqs stabbilit 

f'paragrafu 2 għandu 

japplika bla ħsara għad-

dritt tal-Istat Membru li 

jirtira jew jirrifjuta li 

jġedded il-permess 

skont l-Artikolu 7. 

Id-dritt għal trattament indaqs 

stabbilit f'dan l-Artikolu għandu 

japplika bla ħsara għad-dritt tal-Istat 

Membru li jirtira jew jirrifjuta li 

jġedded il-permess skont l-Artikolu 

7. 
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