
AM\1222239MT.docx PE662.821v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

13.1.2021 A9-0246/2

Emenda 2
Alex Agius Saliba
f'isem il-Grupp S&D

Rapport A9-0246/2020
Alex Agius Saliba
Id-dritt ta' skonnessjoni
2019/2181(INL)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Ifakkar fil-ħtiġijiet speċifiċi ta' 
setturi differenti fir-rigward tad-dritt ta' 
skonnessjoni, kif ukoll fid-disparitajiet 
bejniethom; jistieden lill-Kummissjoni 
tressaq, abbażi ta' valutazzjoni bir-reqqa, 
evalwazzjoni xierqa u konsultazzjoni mal-
Istati Membri u mas-sħab soċjali, proposta 
għal direttiva tal-Unjoni dwar l-istandards 
u l-kundizzjonijiet minimi biex jiġi żgurat 
li l-ħaddiema jkunu jistgħu jeżerċitaw 
b'mod effettiv id-dritt ta' skonnessjoni 
tagħhom u li jirregolaw l-użu ta' għodod 
diġitali eżistenti u ġodda għal skopijiet ta' 
xogħol, filwaqt li jitqies il-Ftehim Qafas 
dwar id-Diġitalizzazzjoni tas-Sħab Soċjali 
Ewropej, li jinkludi arranġamenti għall-
konnessjoni u l-iskonnessjoni; jinsisti li 
kwalunkwe inizjattiva leġiżlattiva għandha 
tirrispetta l-awtonomija tas-sħab soċjali fil-
livell nazzjonali, il-ftehimiet kollettivi 
nazzjonali, u t-tradizzjonijiet u l-mudelli 
nazzjonali tas-suq tax-xogħol, u ma tkunx 
taffettwa d-dritt li jiġu nnegozjati, konklużi 
u infurzati ftehimiet kollettivi skont il-liġi 
u l-prattika nazzjonali;

13. Ifakkar fil-ħtiġijiet speċifiċi ta' 
setturi differenti fir-rigward tad-dritt ta' 
skonnessjoni, kif ukoll fid-disparitajiet 
bejniethom; jistieden lill-Kummissjoni 
tressaq, abbażi ta' valutazzjoni bir-reqqa, 
evalwazzjoni xierqa u konsultazzjoni mal-
Istati Membri u mas-sħab soċjali, proposta 
għal direttiva tal-Unjoni dwar l-istandards 
u l-kundizzjonijiet minimi biex jiġi żgurat 
li l-ħaddiema jkunu jistgħu jeżerċitaw 
b'mod effettiv id-dritt ta' skonnessjoni 
tagħhom u li jirregolaw l-użu ta' għodod 
diġitali eżistenti u ġodda għal skopijiet ta' 
xogħol, filwaqt li jitqies il-Ftehim Qafas 
dwar id-Diġitalizzazzjoni tas-Sħab Soċjali 
Ewropej, li jinkludi arranġamenti għall-
konnessjoni u l-iskonnessjoni; ifakkar li l-
Ftehim Qafas jipprevedi li s-sħab soċjali 
jieħdu miżuri ta' implimentazzjoni fit-tliet 
snin li ġejjin u li proposta leġiżlattiva 
qabel tmiem dak il-perjodu ta' 
implimentazzjoni tinjora r-rwol tas-sħab 
soċjali stabbilit fit-TFUE; jinsisti li 
kwalunkwe inizjattiva leġiżlattiva għandha 
tirrispetta l-awtonomija tas-sħab soċjali fil-
livell nazzjonali, il-ftehimiet kollettivi 
nazzjonali, u t-tradizzjonijiet u l-mudelli 
nazzjonali tas-suq tax-xogħol, u ma tkunx 
taffettwa d-dritt li jiġu nnegozjati, konklużi 
u infurzati ftehimiet kollettivi skont il-liġi 
u l-prattika nazzjonali;
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