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Emenda 9
Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff
f'isem il-Grupp S&D

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 0172.2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Il-protezzjoni Ewropea tal-ħaddiema transfruntiera u staġjonali fil-kuntest tal-kriżi tal-
COVID-19

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa H

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

H. billi bosta ħaddiema transfruntiera 
u staġjonali huma f'sitwazzjoni 
partikolarment vulnerabbli fir-rigward tal-
kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom u tas-
saħħa u s-sigurtà tagħhom fuq il-post tax-
xogħol fil-kuntest tal-kriżi tal-COVID-19; 
billi matul il-kriżi tfaċċaw rapporti 
inkwetanti ta' ksur tad-drittijiet tal-
ħaddiema transfruntiera u staġjonali għal 
dak li jirrigwarda l-kundizzjonijiet tax-
xogħol u tal-għajxien, b'mod partiklari 
dwar il-ħin tax-xogħol, il-pagi minimi, is-
sensji inġusti, l-istandards tas-saħħa u tas-
sigurtà fuq il-post tax-xogħol, bħal 
pereżempju nuqqas ta' struzzjonijiet bil-
miktub u avviżi fuq il-post tax-xogħol, 
nuqqas ta' trasport sikur u 
akkomodazzjonijiet diċenti li jissodisfaw 
ir-rekwiżiti sanitarji u fejn jistgħu 
jinżammu miżuri ta' tbegħid soċjali, 
pressjoni għolja u mudelli ta' xogħol mhux 
adattati, arranġamenti ta' stazzjonar u 
prattiki ta' sottokuntrattar, nuqqas ta' 
konformità mar-restrizzjonijiet ta' 
kwarantina u mal-appoġġ ta' ripatrijazzjoni, 
u forniment inadegwat ta' tagħmir ta' 
protezzjoni personali (PPE); billi dawn ir-
rapporti u l-kriżi ġeneralment esponew u 
aggravaw il-prekarjetà eżistenti tas-
sitwazzjonijiet ta' ħafna ħaddiema 
transfruntiera u staġjonali u n-nuqqasijiet 
fl-implimentazzjoni u l-infurzar tal-
leġiżlazzjoni fis-seħħ għall-protezzjoni 
tagħhom; billi ħafna ħaddiema 

H. billi bosta ħaddiema transfruntiera 
u staġjonali huma f'sitwazzjoni 
partikolarment vulnerabbli fir-rigward tal-
kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom u tas-
saħħa u s-sigurtà tagħhom fuq il-post tax-
xogħol fil-kuntest tal-kriżi tal-COVID-19; 
billi matul il-kriżi tfaċċaw rapporti 
inkwetanti ta' ksur tad-drittijiet tal-
ħaddiema transfruntiera u staġjonali għal 
dak li jirrigwarda l-kundizzjonijiet tax-
xogħol u tal-għajxien, b'mod partiklari 
dwar il-ħin tax-xogħol, il-pagi minimi, is-
sensji inġusti, l-istandards tas-saħħa u tas-
sigurtà fuq il-post tax-xogħol, bħal 
pereżempju nuqqas ta' struzzjonijiet bil-
miktub u avviżi fuq il-post tax-xogħol, 
nuqqas ta' trasport sikur u 
akkomodazzjonijiet diċenti li jissodisfaw 
ir-rekwiżiti sanitarji u fejn jistgħu 
jinżammu miżuri ta' tbegħid soċjali, 
pressjoni għolja u mudelli ta' xogħol mhux 
adattati, arranġamenti ta' stazzjonar u 
prattiki ta' sottokuntrattar, nuqqas ta' 
konformità mar-restrizzjonijiet ta' 
kwarantina u mal-appoġġ ta' ripatrijazzjoni, 
u forniment inadegwat ta' tagħmir ta' 
protezzjoni personali (PPE); billi dawn ir-
rapporti u l-kriżi ġeneralment esponew u 
aggravaw id-dumping soċjali u l-prekarjetà 
eżistenti tas-sitwazzjonijiet ta' ħafna 
ħaddiema transfruntiera u staġjonali u n-
nuqqasijiet fl-implimentazzjoni u l-infurzar 
tal-leġiżlazzjoni fis-seħħ għall-protezzjoni 
tagħhom; billi ħafna ħaddiema 
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transfruntiera u staġjonali fil-prattika huma 
dipendenti fuq min iħaddimhom jew fuq 
aġenzija temporanja mhux biss għad-dħul 
tagħhom, iżda wkoll għall-akkomodazzjoni 
tagħhom; billi bosta ħaddiema 
transfruntiera u staġjonali sfaw mingħajr 
saqaf fuq rashom wara li ngħataw s-sensja; 
billi minħabba ċ-ċirkostanzi vulnerabbli 
tagħhom, dawn il-ħaddiema jistgħu jsibuha 
diffiċli li jirrapportaw abbużi jew li ma 
jmorrux ix-xogħol jekk iħossuhom morda, 
minħabba nuqqas ta' informazzjoni jew 
biża' li jitilfu d-dħul, l-akkomodazzjoni jew 
l-istatus ta' residenza tagħhom;

transfruntiera u staġjonali fil-prattika huma 
dipendenti fuq min iħaddimhom jew fuq 
aġenzija temporanja mhux biss għad-dħul 
tagħhom, iżda wkoll għall-akkomodazzjoni 
tagħhom; billi bosta ħaddiema 
transfruntiera u staġjonali sfaw mingħajr 
saqaf fuq rashom wara li ngħataw s-sensja; 
billi minħabba ċ-ċirkostanzi vulnerabbli 
tagħhom, dawn il-ħaddiema jistgħu jsibuha 
diffiċli li jirrapportaw abbużi jew li ma 
jmorrux ix-xogħol jekk iħossuhom morda, 
minħabba nuqqas ta' informazzjoni jew 
biża' li jitilfu d-dħul, l-akkomodazzjoni jew 
l-istatus ta' residenza tagħhom;
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Emenda 10
Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Dan Nica, Victor Negrescu, Carmen Avram, 
Adrian-Dragoş Benea, Maria Grapini, Rovana Plumb, Mihai Tudose
f'isem il-Grupp S&D

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0172/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Il-protezzjoni Ewropea tal-ħaddiema transfruntiera u staġjonali fil-kuntest tal-kriżi tal-
COVID-19

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1. Jilqa' l-gwida kontinwa tal-
Kummissjoni bħala parti mill-
koordinazzjoni li għaddejja bħalissa ta' 
rispons komuni tal-UE għat-tifqigħa tal-
COVID-19, b'mod partikolari fir-rigward 
tal-implimentazzjoni tal-prinċipju ta' 
trattament ugwali u ta' 
nondiskriminazzjoni, u l-eżerċizzju tal-
moviment liberu u ġust tal-ħaddiema; 
jenfasizza li l-kontrolli fuq il-fruntieri, l-
iskrinjar tas-saħħa u r-restrizzjonijiet fuq il-
moviment jeħtiġilhom jibqgħu 
proporzjonati u eċċezzjonali u li għandha 
tiġi stabbilita mill-ġdid il-libertà ta' 
moviment fit-totalità tagħha hekk kif is-
sitwazzjoni nazzjonali titqies sikura fir-
rigward tal-COVID-19; ifakkar li l-
prinċipju ta' trattament ugwali mhuwiex 
limitat għall-ħaddiema transfruntiera u 
staġjonali f'setturi u okkupazzjonijiet 
essenzjali biss, iżda jestendi għall-
ħaddiema kollha li għandhom bżonn 
jaqsmu l-fruntieri interni, minħabba li s-
setturi li fihom jaħdmu huma miftuħa 
wkoll għall-ħaddiema lokali fl-Istat 
Membru ospitanti li fih jaħdmu; jistieden 
lill-Istati Membri li għadhom ma għamlux 
dan biex ineħħu malajr kemm jista' jkun ir-
restrizzjonijiet kollha fuq l-ivvjaġġar u l-
miżuri diskriminatorji ta' konfinament u ta' 
kwarantina għall-ħaddiema transfruntiera u 
staġjonali biex jiġi evitat in-nuqqas ta' 

1. Jilqa' l-gwida kontinwa tal-
Kummissjoni bħala parti mill-
koordinazzjoni li għaddejja bħalissa ta' 
rispons komuni tal-UE għat-tifqigħa tal-
COVID-19, b'mod partikolari fir-rigward 
tal-implimentazzjoni tal-prinċipju ta' 
trattament ugwali u ta' 
nondiskriminazzjoni, u l-eżerċizzju tal-
moviment liberu u ġust tal-ħaddiema; 
jenfasizza li l-kontrolli fuq il-fruntieri, l-
iskrinjar tas-saħħa u r-restrizzjonijiet fuq il-
moviment jeħtiġilhom jibqgħu 
proporzjonati u eċċezzjonali u li għandha 
tiġi stabbilita mill-ġdid il-libertà ta' 
moviment fit-totalità tagħha hekk kif is-
sitwazzjoni nazzjonali titqies sikura fir-
rigward tal-COVID-19; jenfasizza li s-
saħħa u s-sigurtà u t-trattament ugwali 
tal-ħaddiema jridu jikkostitwixxu l-
interessi prinċipali biex jitreġġa' lura il-
funzjonament tas-suq intern; ifakkar li l-
prinċipju ta' trattament ugwali mhuwiex 
limitat għall-ħaddiema transfruntiera u 
staġjonali f'setturi u okkupazzjonijiet 
essenzjali biss, iżda jestendi għall-
ħaddiema kollha li għandhom bżonn 
jaqsmu l-fruntieri interni, minħabba li s-
setturi li fihom jaħdmu huma miftuħa 
wkoll għall-ħaddiema lokali fl-Istat 
Membru ospitanti li fih jaħdmu; jistieden 
lill-Istati Membri li għadhom ma għamlux 
dan biex ineħħu malajr kemm jista' jkun ir-
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ħaddiema f'setturi fundamentali u għall-
benefiċċju tal-ħaddiema, filwaqt li jiġu 
żgurati s-saħħa u s-sigurtà tagħhom;

restrizzjonijiet kollha fuq l-ivvjaġġar u l-
miżuri diskriminatorji ta' konfinament u ta' 
kwarantina għall-ħaddiema transfruntiera u 
staġjonali biex jiġi evitat in-nuqqas ta' 
ħaddiema f'setturi fundamentali u għall-
benefiċċju tal-ħaddiema, filwaqt li jiġu 
żgurati s-saħħa u s-sigurtà tagħhom;

Or. en
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Emenda 11
Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Dan Nica, Victor Negrescu, Carmen Avram, 
Adrian-Dragoş Benea, Maria Grapini, Rovana Plumb, Mihai Tudose
f'isem il-Grupp S&D

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0172/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Il-protezzjoni Ewropea tal-ħaddiema transfruntiera u staġjonali fil-kuntest tal-kriżi tal-
COVID-19

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa F

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

F. billi l-ħaddiema transfruntiera u 
staġjonali ntlaqtu ħażin ferm kemm mill-
kriżi kif ukoll mill-miżuri tal-Istati Membri 
biex jitrażżan u jiġi evitat it-tixrid tal-virus, 
b'mod partikolari l-għeluq tal-fruntieri, ir-
restrizzjonijiet temporanji u l-kontrolli fil-
fruntieri interni; billi l-pandemija tas-
COVID-19 wasslet għall-għeluq tal-
fruntieri u l-waqfien jew is-sospensjoni ta' 
bosta attivitajiet ekonomiċi, li mbagħad 
wasslu għal żieda fil-qgħad u kwistjonijiet 
serji ta' rilokazzjoni għal ħaddiema 
transfruntiera u staġjonali li sabu lilhom 
infushom imblukkati fl-Istati Membri fejn 
kienu impjegati qabel, mingħajr mezzi ta' 
dħul, protezzjoni jew trasport u, xi drabi, 
mingħajr kenn, aċċess għal kura tas-saħħa 
jew għall-ikel;

F. billi l-ħaddiema transfruntiera u 
staġjonali ntlaqtu ħażin ferm kemm mill-
kriżi kif ukoll mill-miżuri tal-Istati Membri 
biex jitrażżan u jiġi evitat it-tixrid tal-virus, 
b'mod partikolari l-għeluq tal-fruntieri, ir-
restrizzjonijiet temporanji u l-kontrolli fil-
fruntieri interni; billi l-pandemija tas-
COVID-19 wasslet għall-għeluq tal-
fruntieri u l-waqfien jew is-sospensjoni ta' 
bosta attivitajiet ekonomiċi, li mbagħad 
wasslu għal żieda fil-qgħad u kwistjonijiet 
serji ta' rilokazzjoni għal ħaddiema 
transfruntiera u staġjonali li sabu lilhom 
infushom imblukkati fl-Istati Membri fejn 
kienu impjegati qabel, mingħajr mezzi ta' 
dħul, protezzjoni jew trasport u, xi drabi, 
mingħajr kenn, aċċess għal kura tas-saħħa 
jew għall-ikel; billi l-ħaddiema żgħażagħ 
u nisa li huma transfruntiera jew 
staġjonali jistgħu jkunu partikolarment 
vulnerabbli;

Or. en
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Emenda 12
Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Dan Nica, Victor Negrescu, Carmen Avram, 
Adrian-Dragoş Benea, Maria Grapini, Rovana Plumb, Mihai Tudose
f'isem il-Grupp S&D

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0172/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Il-protezzjoni Ewropea tal-ħaddiema transfruntiera u staġjonali fil-kuntest tal-kriżi tal-
COVID-19

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jimplimentaw miżuri biex 
jiżguraw li l-ħaddiema transfruntiera u 
staġjonali u l-intraprendituri transfruntiera 
u l-persuni transfruntiera li jaħdmu għal 
rashom jingħataw protezzjoni adegwata 
mill-COVID-19 u l-effetti tagħha, inkluż 
aċċess faċli għall-ittestjar, u jkunu 
infurmati dwar ir-riskji u l-prekawzjonijiet 
ta' sigurtà li għandhom jittieħdu b'lingwa li 
jifhmu; jitlob, barra minn hekk, li jkun 
hemm miżuri biex jiġi żgurat li s-saħħa u s-
sigurtà tagħhom jiġu ssalvagwardjati matul 
l-ivvjaġġar tagħhom u kundizzjonijiet ta' 
akkomodazzjoni deċenti li jiżguraw it-
tbegħid soċjali fil-postijiet tax-xogħol 
tagħhom jekk ma jkunux ir-residenza 
tagħhom, u li s-soluzzjonijiet ta' 
ripatrijazzjoni li ma jkunux għad-detriment 
tal-ħaddiem isiru disponibbli, jekk ikunu 
meħtieġa; jissottolinja li l-leġiżlazzjoni fis-
seħħ dwar l-aċċess għad-drittijiet soċjali, 
inkluża l-esportazzjoni tagħhom, trid tiġi 
rispettata; jenfasizza li l-ħaddiema 
transfruntiera u staġjonali ma għandhomx 
jintesew wara li jeżerċitaw il-libertà tal-
moviment tagħhom bħala ċittadini tal-UE;

2. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jimplimentaw miżuri biex 
jiżguraw li l-ħaddiema transfruntiera u 
staġjonali u l-intraprendituri transfruntiera 
u l-persuni transfruntiera li jaħdmu għal 
rashom jingħataw protezzjoni adegwata 
mill-COVID-19 u l-effetti tagħha, inkluż 
aċċess faċli għall-ittestjar, u jkunu 
infurmati dwar ir-riskji u l-prekawzjonijiet 
ta' sigurtà li għandhom jittieħdu b'lingwa li 
jifhmu; jenfasizza l-vulnerabbiltà 
partikolari tal-ħaddiema żgħażagħ u nisa 
transfruntiera jew staġjonali; jitlob, barra 
minn hekk, li jkun hemm miżuri biex jiġu 
żgurati l-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà 
tagħhom matul l-ivvjaġġar tagħhom, 
kundizzjonijiet ta' akkomodazzjoni deċenti 
li jiżguraw it-tbegħid soċjali fil-postijiet 
tax-xogħol tagħhom jekk ma jkunux ir-
residenza tagħhom, u d-disponibbiltà ta' 
soluzzjonijiet ta' ripatrijazzjoni li ma 
jkunux għad-detriment tal-ħaddiem, jekk 
ikunu meħtieġa; jissottolinja li l-
leġiżlazzjoni fis-seħħ dwar l-aċċess għad-
drittijiet soċjali, inkluża l-esportazzjoni 
tagħhom, trid tiġi rispettata; jenfasizza li l-
ħaddiema transfruntiera u staġjonali ma 
għandhomx jintesew wara li jeżerċitaw il-
libertà tal-moviment tagħhom bħala 
ċittadini tal-UE;

Or. en
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Emenda 13
Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff
f'isem il-Grupp S&D

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0172/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Il-protezzjoni Ewropea tal-ħaddiema transfruntiera u staġjonali fil-kuntest tal-kriżi tal-
COVID-19

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15. Jistieden lill-Kummissjoni twettaq 
studju urġenti dwar is-sitwazzjoni ġenerali 
tal-impjiegi u tal-kundizzjonijiet tas-saħħa 
u s-sigurtà tal-ħaddiema transfruntiera u 
staġjonali, inkluż ir-rwol tal-aġenziji tax-
xogħol temporanju, tal-aġenziji tar-
reklutaġġ, ta' intermedjarji u 
sottokuntratturi oħra, bil-għan li jiġu 
identifikati l-lakuni fil-protezzjoni u l-
ħtieġa possibbli li jiġi rivedut il-qafas 
leġiżlattiv fis-seħħ, bħall-qafas leġiżlattiv 
għas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-
xogħol, id-Direttiva 2014/36/UE dwar il-
ħaddiema staġjonali u d-Direttiva 
2008/104/KE dwar xogħol temporanju 
permezz ta' aġenzija, kif ukoll il-
protezzjoni minn pandemija; jenfasizza li l-
lezzjonijiet miksuba mhux biss huma validi 
fir-rigward tal-kriżi tal-COVID-19, iżda 
għandhom ukoll isaħħu t-tfassil ta' politika 
bbażat fuq l-evidenza bil-ħsieb li jiġu 
indirizzati n-nuqqasijiet tal-leġiżlazzjoni 
tal-UE u dik nazzjonali fi żminijiet ta' kriżi 
u normalità;

15. Jistieden lill-Kummissjoni twettaq 
studju urġenti dwar is-sitwazzjoni ġenerali 
tal-impjiegi u tal-kundizzjonijiet tas-saħħa 
u s-sigurtà tal-ħaddiema transfruntiera u 
staġjonali, inkluż ir-rwol tal-aġenziji tax-
xogħol temporanju, tal-aġenziji tar-
reklutaġġ, ta' intermedjarji u 
sottokuntratturi oħra, bil-għan li jiġu 
identifikati l-lakuni fil-protezzjoni u l-
ħtieġa possibbli li jiġi rivedut il-qafas 
leġiżlattiv fis-seħħ, bħall-qafas leġiżlattiv 
għas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-
xogħol, id-Direttiva 2014/36/UE dwar il-
ħaddiema staġjonali u d-Direttiva 
2008/104/KE dwar xogħol temporanju 
permezz ta' aġenzija, kif ukoll il-
protezzjoni minn pandemija; jitlob lill-
Istati Membri jipprojbixxu s-
sottokuntrattar sabiex min iħaddem 
jassumi r-responsabilità għall-ħaddiema 
tiegħu, jimminimizzaw id-dawran tal-
impjegati fuq il-post tax-xogħol u 
jillimitaw l-użu ta' kuntratti prekarji u 
temporanji f'setturi fejn tkun seħħet 
tifqigħa tal-COVID-19; jenfasizza li l-
lezzjonijiet miksuba mhux biss huma validi 
fir-rigward tal-kriżi tal-COVID-19, iżda 
għandhom ukoll isaħħu t-tfassil ta' politika 
bbażat fuq l-evidenza bil-ħsieb li jiġu 
indirizzati n-nuqqasijiet tal-leġiżlazzjoni 
tal-UE u dik nazzjonali fi żminijiet ta' kriżi 
u normalità;
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