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22.3.2019 A8-0205/327

Emenda 327
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
f'isem il-Grupp ECR

Rapport A8-0205/2018
Wim van de Camp
Il-ħinijiet tas-sewqan ta' kuljum u fil-ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta' mistrieħ u l-
pożizzjonament permezz ta' takografi
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Proposta għal Regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt c
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 8 – paragrafu 8 a – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fid-dar jew f'post privat ieħor 
magħżul mix-xufier.

(b) f'post ieħor magħżul mix-xufier.
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22.3.2019 A8-0205/328

Emenda 328
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
f'isem il-Grupp ECR

Rapport A8-0205/2018
Wim van de Camp
Il-ħinijiet tas-sewqan ta' kuljum u fil-ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta' mistrieħ u l-
pożizzjonament permezz ta' takografi
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Proposta għal Regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt c
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 8 – paragrafu 8 b – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8b. Impriża tat-trasport għandha 
torganizza x-xogħol tax-xufiera b'tali mod 
li x-xufiera jkunu jistgħu jqattgħu d-dar 
mill-inqas perjodu regolari wieħed ta' 
mistrieħ fil-ġimgħa jew perjodu ta' mistrieħ 
fil-ġimgħa ta' aktar minn 45 siegħa meħuda 
bħala kumpens għal perjodu mnaqqas ta' 
mistrieħ fil-ġimgħa f'kull perjodu ta' tliet 
ġimgħat konsekuttivi.;

8b. Impriża tat-trasport għandha 
torganizza x-xogħol tax-xufiera b'tali mod 
li x-xufiera jkunu jistgħu jqattgħu d-dar 
mill-inqas perjodu regolari wieħed ta' 
mistrieħ fil-ġimgħa jew perjodu ta' mistrieħ 
fil-ġimgħa ta' aktar minn 45 siegħa meħuda 
bħala kumpens għal perjodu mnaqqas ta' 
mistrieħ fil-ġimgħa f'kull perjodu ta' erba' 
ġimgħat konsekuttivi;

Ix-xufier għandu jiddikjara li perjodu 
regolari ta' mistrieħ fil-ġimgħa jew 
mistrieħ fil-ġimgħa ta' aktar minn 
45 siegħa meħuda bħala kumpens għal 
mistrieħ imnaqqas fil-ġimgħa, ittieħed 
f'post tal-għażla tax-xufier. Id-
dikjarazzjoni għandha tinżamm fil-bini 
tal-impriża.
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22.3.2019 A8-0205/329

Emenda 329
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
f'isem il-Grupp ECR

Rapport A8-0205/2018
Wim van de Camp
Il-ħinijiet tas-sewqan ta' kuljum u fil-ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta' mistrieħ u l-
pożizzjonament permezz ta' takografi
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Proposta għal Regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Diment li ma tiġix preġudikata s-sikurezza 
stradali, ix-xufier jista' jitbiegħed mill-
Artikolu 8(2) u mit-tieni subparagrafu tal-
Artikolu 8(6) sabiex ikun jista' jasal 
f'akkomodazzjoni xierqa kif imsemmi fl-
Artikolu 8(8a) u jieħu l-mistrieħ tiegħu ta' 
kuljum jew fil-ġimgħa hemmhekk. Il-fatt 
li jitbiegħed mill-Artikolu 8(2) u mit-tieni 
subparagrafu tal-Artikolu 8(6) ma 
għandux iwassal biex jinqabżu l-ħinijiet 
ta' sewqan ta' kuljum jew fil-ġimgħa, u 
lanqas għal tqassir fil-perjodi ta' mistrieħ 
ta' kuljum jew fil-ġimgħa. Ix-xufier 
għandu jindika r-raġuni għaliex ikun 
tbiegħed hekk b'mod manwali fuq il-folja 
ta' reġistrazzjoni tat-tagħmir ta' 
reġistrazzjoni jew fuq kopja stampata mit-
tagħmir ta' reġistrazzjoni jew fir-roster 
tax-xogħol, mhux aktar tard minn meta 
jasal f'akkomodazzjoni adattata.

imħassar

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/330

Emenda 330
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
f'isem il-Grupp ECR

Rapport A8-0205/2018
Wim van de Camp
Il-ħinijiet tas-sewqan ta' kuljum u fil-ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta' mistrieħ u l-
pożizzjonament permezz ta' takografi
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Proposta għal Regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 165/2014
Artikolu 37 – paragrafu 7 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Ix-xufier għandu jdaħħal fit-
takografu diġitali s-simboli tal-pajjiżi li 
fihom ikun inbeda u ntemm il-perjodu tax-
xogħol ta' kuljum, kif ukoll fejn u meta x-
xufier ikun għadda minn fruntiera għall-
oħra fil-vettura meta jasal f'post ta' 
waqfien adattat. Stat Membru jista' jeħtieġ 
li x-xufiera ta' vetturi li jwettqu 
operazzjonijiet tat-trasport fit-territorju 
tagħhom iżidu speċifikazzjonijiet 
ġeografiċi aktar dettaljati mas-simbolu tal-
pajjiż, diment li dawk l-Istati Membri 
jkunu nnotifikaw dawk l-
ispeċifikazzjonijiet ġeografiċi dettaljati lill-
Kummissjoni qabel l-1 ta' April 1998.

7. Ix-xufier għandu jdaħħal fit-
takografu diġitali s-simboli tal-pajjiżi li 
fihom ikun inbeda u ntemm il-perjodu tax-
xogħol ta' kuljum. Ix-xufier għandu 
jniżżel ukoll is-simbolu tal-pajjiż li x-
xufier jidħol fih wara li jaqsam fruntiera 
ta' Stat Membru fil-bidu tal-ewwel waqfa 
tax-xufier ippjanata f'dak l-Istat Membru. 
Dik il-waqfa għandha tinftiehem li hija l-
pawża jew il-mistrieħ ippjanati 
f'konformità mar-Regolament (KE) 
Nru 561/2006 jew kwalunkwe waqfa oħra 
għall-ħtiġijiet tax-xufier jew l-operazzjoni 
tat-trasport. Stat Membru jista' jeħtieġ li x-
xufiera ta' vetturi li jwettqu operazzjonijiet 
tat-trasport fit-territorju tagħhom iżidu 
speċifikazzjonijiet ġeografiċi aktar 
dettaljati mas-simbolu tal-pajjiż, diment li 
dawk l-Istati Membri jkunu nnotifikaw 
dawk l-ispeċifikazzjonijiet ġeografiċi 
dettaljati lill-Kummissjoni qabel l-
1 ta' April 1998.
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