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Emenda  3 

Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

f'isem il-Kumitat għall-Petizzjonijiet 

dwar reazzjoni għall-petizzjonijiet dwar l-indirizzar tal-prekarjetà u l-użu abbużiv tal-kuntratti 

b'terminu fiss 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa G 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

G. billi hemm qafas komprensiv tal-

leġiżlazzjoni tal-UE fis-seħħ li għandha l-

għan li tnaqqas ir-riskju tal-prekarjetà ta' 

ċerti tipi ta' relazzjonijiet tal-impjieg, bħad-

Direttiva dwar Kuntratti b'Terminu Fiss, 

id-Direttiva dwar ix-Xogħol Part-time, id-

Direttiva dwar Xogħol Temporanju, id-

Direttiva dwr il-Ħin tax-Xogħol, id-

Direttiva dwar Ugwaljanza fit-Trattament 

fl-Impjieg u fix-Xogħol, id-Direttiva dwar 

it-Trattament Ugwali bejn Persuni u d-

Direttiva dwar it-Trattament Ugwali u l-

Opportunitajiet Indaqs; 

G. billi hemm qafas komprensiv tal-

leġiżlazzjoni tal-UE fis-seħħ li jenħtieġ li 

tnaqqas ir-riskju tal-prekarjetà ta' ċerti tipi 

ta' relazzjonijiet tal-impjieg, bħad-Direttiva 

dwar Kuntratti b'Terminu Fiss, id-Direttiva 

dwar ix-Xogħol Part-time, id-Direttiva 

dwar Xogħol Temporanju, id-Direttiva dwr 

il-Ħin tax-Xogħol, id-Direttiva dwar 

Ugwaljanza fit-Trattament fl-Impjieg u fix-

Xogħol, id-Direttiva dwar it-Trattament 

Ugwali bejn Persuni u d-Direttiva dwar it-

Trattament Ugwali u l-Opportunitajiet 

Indaqs; 

Or. en 
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Emenda  4 

Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

f'isem il-Kumitat għall-Petizzjonijiet 

dwar reazzjoni għall-petizzjonijiet dwar l-indirizzar tal-prekarjetà u l-użu abbużiv tal-kuntratti 

b'terminu fiss 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 1 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

1. Jifhem li l-impjieg prekarju jfisser 

impjieg li jirriżulta minn, fost affarijiet 

oħra, l-użu abbużiv ta' kuntratti ta' 

impjieg temporanju bi ksur tal-istandards 

internazzjonali dwar il-kundizzjonijiet 

tax-xogħol, id-drittijiet tax-xogħol u l-liġi 

tal-UE; jissottolinja li l-impjieg prekarju 

jimplika esponiment akbar għal 

vulnerabbiltà soċjoekonomika, nuqqas ta' 

riżorsi għal ħajja deċenti u protezzjoni 

soċjali mhux adegwata; 

1. Jissottolinja li l-impjieg prekarju 

jimplika esponiment akbar għal 

vulnerabbiltà soċjoekonomika, nuqqas ta' 

riżorsi għal ħajja deċenti u protezzjoni 

soċjali mhux adegwata u li, fost l-oħrajn, 

l-użu abbużiv ta' kuntratti ta' impjieg 

temporanju jipproduċi kundizzjonijiet 

prekarji u huwa illegali skont l-istandards 

internazzjonali dwar il-kundizzjonijiet 

tax-xogħol u d-drittijiet tax-xogħol kif 

ukoll skont il-liġi tal-UE; 

Or. en 
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Emenda  5 

Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

f'isem il-Kumitat għall-Petizzjonijiet 

dwar reazzjoni għall-petizzjonijiet dwar l-indirizzar tal-prekarjetà u l-użu abbużiv tal-kuntratti 

b'terminu fiss 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 2a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  2a. Jieħu nota tar-rapport tal-

Parlament dwar il-kundizzjonijiet tax-

xogħol u l-impjieg prekarju u tal-

petizzjonijiet riċevuti, u jissottolinja li r-

riskju tal-prekarjetà jiddependi fuq it-tip 

ta' kuntratt iżda wkoll fuq il-fatturi li 

ġejjin: 

• ftit li xejn jew kważi l-ebda sigurtà 

tax-xogħol minħabba n-natura tax-xogħol 

mhux permanenti, bħal f'kuntratti part-

time involontarji u ta' sikwit marġinali, u, 

f'xi Stati Membri, sigħat tax-xogħol mhux 

ċari u dmirijiet li jinbidlu minħabba 

xogħol fuq talba; 

• protezzjoni rudimentarja mit-

tkeċċija u nuqqas ta' protezzjoni soċjali 

suffiċjenti f'każ ta' tkeċċija; 

• remunerazzjoni insuffiċjenti għal 

standard ta' ħajja deċenti; 

• ftit li xejn jew l-ebda drittijiet għal 

protezzjoni jew benefiċċji soċjali; 

• ftit li xejn jew l-ebda protezzjoni 

minn kwalunkwe forma ta' 

diskriminazzjoni; 

• prospetti limitati jew l-ebda 

prospetti għall-avvanz fis-suq tax-xogħol 

jew fir-rigward tal-iżvilupp tal-karriera u 
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tat-taħriġ; 

• livell baxx ta' drittijiet kollettivi u 

drittijiet limitati għal rappreżentanza 

kollettiva; 

• ambjent tax-xogħol li ma 

jissodisfax l-istandards minimi tas-saħħa 

u s-sigurtà; 

Or. en 
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Emenda  6 

Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

f'isem il-Kumitat għall-Petizzjonijiet 

dwar reazzjoni għall-petizzjonijiet dwar l-indirizzar tal-prekarjetà u l-użu abbużiv tal-kuntratti 

b'terminu fiss 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 4 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

4. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tieħu 

azzjoni immedjata fil-leġiżlazzjoni tagħha 

biex tindirizza b'mod effikaċi l-prattiki ta' 

impjieg li jwasslu għall-prekarjetà; 

4. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tieħu 

azzjoni immedjata fil-leġiżlazzjoni tagħha 

biex tiġġieled il-prattiki ta' impjieg li 

jwasslu għall-prekarjetà; 

Or. en 
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Emenda  7 

Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

f'isem il-Kumitat għall-Petizzjonijiet 

dwar reazzjoni għall-petizzjonijiet dwar l-indirizzar tal-prekarjetà u l-użu abbużiv tal-kuntratti 

b'terminu fiss 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 10 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

10. Jissottolinja li l-ispezzjonijiet iridu 

jiġu żgurati sabiex ħaddiema soġġetti għal 

ftehimiet kuntrattwali temporanji jew 

flessibbli jibbenefikaw, tal-inqas, mill-

istess protezzjoni bħall-ħaddiema l-oħra 

kollha; jinnota li huwa meħtieġ sforz 

immirat biex jintużaw l-istrumenti eżistenti 

tal-ILO f'kampanja speċifika kontra l-

impjieg prekarju, u li għandha tingħata 

kunsiderazzjoni serja dwar il-ħtieġa ta' 

strumenti vinkolanti u miżuri legali ġodda 

li jillimitaw u jnaqqsu l-impjieg prekarju u 

jagħmlu kuntratti ta' impjieg prekarju inqas 

attraenti lil min iħaddem; 

10. Jissottolinja li l-ispezzjonijiet iridu 

jiġu żgurati sabiex ħaddiema soġġetti għal 

ftehimiet kuntrattwali temporanji jew 

flessibbli jibbenefikaw, tal-inqas, mill-

istess protezzjoni bħall-ħaddiema l-oħra 

kollha; jinnota li huwa meħtieġ sforz 

immirat biex jintużaw l-istrumenti eżistenti 

tal-ILO f'kampanja speċifika kontra l-

impjieg prekarju, u li għandha tingħata 

kunsiderazzjoni serja dwar il-ħtieġa ta' 

strumenti vinkolanti u miżuri legali ġodda 

li jiġġieldu l-impjieg prekarju u jagħmlu 

kuntratti ta' impjieg prekarju inqas attraenti 

lil min iħaddem; 

Or. en 

 

 


