DIPARTIMENT TAR-RELAZZJONIJIET
INDUSTRIJALI U TAL-IMPJIEG
INTRODUZZJONI
Il-Mandat tad-Dipartiment
L-għan ewlieni tad-Dipartiment tar-Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impjieg hu li jipproteġi l-interessi
ta’ ħaddiema f’kuntratt tax-xogħol waqt li fi spirtu ta’ partnership soċjali, jippromwovi b’mod attiv irrelazzjonijiet tajba u jikkontribwixxi għal relazzjonijiet industrijali stabbli.

Struttura tad-Dipartiment
F’Diċembru 2002, il-Parlament approva l-Att dwar l-Impjiegi u r-Relazzjonijiet Industrijali, Kap 452
tal-Liġijiet ta’ Malta, li stabbilixxa l-qafas għall-adozzjoni tal-Labour Acquis tal-UE u rresponsabbiltajiet tad-Direttur responsabbli għall-implimentazzjoni u l-infurzar tal-Att u lleġiżlazzjoni sussidjarja. Id-Direttur għandha responsabbiltà ġenerali tal-operazzjonijiet li jitwettqu
fid-Dipartiment mgħejjuna minn żewġ Assistenti Diretturi.
Dawn l-attivitajiet jitwettqu mit-taqsimiet li ġejjin:a) L-Uffiċċju tad-Direttur li jinkludi erba’ uffiċjali, inklużi żewġ Senior Managers (Contracts
Compliance), Manager (Contracts Compliance) u żewġ uffiċjali klerikali, Dan l-Uffiċċju hu
responsabbli għal:•
•
•
•
•
•

tmexxija strateġika tal-operazzjonijiet tad-Dipartiment;
funzjonament xieraq tal-ħames taqsimiet tad-Dipartiment;
reġistrazzjoni tat-trade unions;
riżoluzzjoni volontarja ta’ tilwim industrijali f’termini tal-Att u l-promozzjoni ta’ din irriżoluzzjoni;
tħejjija ta’ abbozzi ta’ leġiżlazzjoni dwar l-impjiegi.
regolazzjoni u infurzar tad-dispożizzjonijiet stipulati fil-Public Procurement Regulations
li huma maħsuba biex jeliminaw prattiċi tal-impjiegi prekarji ta’ ħaddiema ma’ kumpaniji
li jipprovdu servizzi lil dipartimenti u/jew entitajiet tal-gvern.

b) It-Taqsima dwar l-Affarijiet Internazzjonali u r-Relazzjonijiet Industrijali li taqa’ taħt irresponsabbiltà ta’ Assistent Direttur li flimkien ma’ Senior Principal jara li jiġi implimentat
ir-rwol tad-Dipartiment bħala National Focal Point f’oqsma relatati mal-Relazzjonijiet
Industrijali u tal-Impjieg. Din it-Taqsima hija responsabbli għal:
•
•

il-koordinazzjoni ma’ assoċjazzjonijiet u organizzazzjonijiet lokali li għandhom
rwol fil-protezzjoni tal-interessi tal-partijiet impjegati b’kuntratt tal-impjieg;
iż-żamma ta’ kuntatti f’livell tekniku ma’ gvernijiet u korpi oħra internazzjonali
inklużi l-UE u l-ILO.

c) It-Taqsima tal-Infurzar, li taqa’ taħt ir-responsabbiltà ta’ Assistent Direttur (fil-preżent
vakanti) li twettaq il-funzjonijiet ewlenin ta’ compliance u enforcement tal-Att dwar l-Impjiegi
u r-Relazzjonijiet Industrijali. Din it-Taqsima hi maqsuma f’żewġ sezzjonijiet, l-Ispettorat u
l-Customer Care u b’hekk tinkludi uffiċjali fil-grad ta’ EIRA Inspectors li bħala parti mill-qadi

ta’ dmirijiethom jissorveljaw il-kundizzjonijiet tal-impjieg u jinvestigaw allegazzjonijiet ta’
ksur tal-liġi ta’ ħaddiema li jkunu għadhom fl-impjieg. Is-Sezzjoni tal-Customer Care millbanda l-oħra twieġeb u tittratta l-mistoqsijiet kollha li d-Dipartiment jirċievi permezz tal-email, telefonati u b’mod personali dwar il-kundizzjonijiet tal-impjieg. Hija l-ewwel punt ta’
referenza għall-pubbliku ġenerali biex jirċievi informazzjoni dwar kundizzjonijiet tal-impjieg.
d) It-Taqsima tat-Terminations u tal-Uffiċċju Legali mmexxija minn Assistent Direttur (filpreżent vakanti) li twieġeb mistoqsijiet u tipproċessa lmenti ta’ klijenti li l-impjieg tagħhom
ġie terminat, kemm minn min iħaddimhom kif ukoll minnhom stess. Din it-Taqsima hija
responsabbli wkoll biex tressaq il-każijiet il-Qorti.
e) It-Taqsima tar-Riċerka u l-IT li taqa’ taħt ir-responsabbiltà ta’ Assistent Direttur (fil-preżent
vakanti) b’responsabbiltajiet għal-Librerija u l-Arkivji, Riċerka dwar ix-Xogħol,
Reġistrazzjoni ta’ Trade Unions u Aġenziji tal-Impjiegi. Din it-Taqsima tieħu ħsieb ukoll ilqasam tal-IT u kwalunkwe xogħol f’koordinazzjoni mac-Chief Information Officer talMinisteru. Din it-Taqsima tinkludi total ta’ tliet uffiċjali.
f)

It-Taqsima tal-Amministrazzjoni, li taqa’ taħt ir-responsabbiltà ta’ Assistent Direttur u
tinkludi tlett uffiċjali li jwettqu l-funzjonijiet operattivi u/jew amministrattivi kollha tat-Tribunal
Industrijali u tlett uffiċjali minbarra l-Assistent Direttur li jipprovdu servizzi ta’ appoġġ
amministrattiv inkluż l-amministrazzjoni tal-baġit tad-Dipartiment, id-dħul u l-infiq, il-ħruġ u
l-aġġustament tas-salarji, il-ħruġ tal-ħlasijiet tal-onorarja għall-membri tal-Bord dwar irRelazzjonijiet dwar l-Impjieg u c-Chairpersons tat-Tribunal, l-amministrazzjoni ta’ PMPs,
progressions, allowances, l-inventarju tad-Dipartiment, l-istores tal-provvisti għadDipartiment eċċ. Din it-Taqsima tamministra wkoll il-minor staff li jwettqu dmirijiet ta’
manutenzjoni, messaġġiera, reception u tindif.

Riżorsi Umani
Bħal fis-snin ta’ qabel, fl-2018 id-Dipartiment tar-Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impjieg esperjenza
bosta bidliet fil-personal tiegħu. Bħala reklutaġġ ingħaqdu tlett EIRA Inspectors, u Policy Officer.
Zewġt Uffiċjali Eżekuttivi u Senior Clerk reġgħu daħħlu lura ix-xoġħol minn leave speċjali. Millbandna l-oħra tlett EIRA Inspectors u zewġt Policy Officers ġew trasferiti mid-Dipartiment peress
li ħadu appointment ieħor fis-servizz pubbliku. Uffiċjal fi grad ta’ Prinċipal, uffiċjal fi Skala 11 u
Senior Operativ IV laħħqu l-eta’ ta irtirar. Senior Manager u skrivan irriżenjaw mis-servizz pubbliku.
Matul din is-sena, bosta uffiċjali mid-Dipartiment attendew korsijiet organizzati mill-Institute for
Public Services u istituzzjonijiet oħra privati u ffinanzjati mill-UE. Dawn il-korsijiet kienu
speċjalment relatati mal-qasam legali speċjalment il-liġi tax-xogħol,t-teknoloġija tal-informatika,
proċeduri tal-uffiċċju, customer care eċċ. u korsijiet li ffurmaw parti mill-Public Management
Toolkit.
EIRA Inspectors u Manager attendew ukoll kors dwar People Management and Industrial
Relations for Employment of the Public Service and the Public Sector
Barra minn dan, preżentament ufficjal pubbliku qed tibbenefika minn sponsorship iffinanzjat millfondi ewropej sabiex tikseb degree fi progetti publiċi.

Kisbiet
Relazzjonijiet tal-Impjieg
Infurzar
Is-Sezzjoni tal-Ispettorat fi ħdan it-Taqsima tal-Infurzar wettqet 154 spezzjoni fis-sena 2018. Waqt
dawn l-ispezzjonijiet ġew intervistati 355 impjegat. F’dawn l-ispezzjonijiet instabu total ta’ 274
irregolarità.
L-uffiċjali f’din is-Sezzjoni wieġbu total ta’ 11543 mistoqsija dwar kundizzjonijiet tal-impjieg kemm
permezz tat-telefon kif ukoll b’mod personali fl-Uffiċċju. Minbarra dawn ġew riċevuti u mwieġba
immedjatament total ta’ 4622 e-mail li fihom il-klijenti talbu xi forma ta’ informazzjoni dwar ilkundizzjonijiet tax-xogħol. F’bosta każijiet relatati ma’ pagi li ma tħallsux u irregolaritajiet oħra
konnessi mal-kuntratt tal-impjieg, il-każijiet ġew solvuti grazzi għall-isforzi diretti tal-uffiċjali. Każijiet
oħra tressqu l-Qorti fejn f’dan ir-rigward inħarġu 18 klejms monetarji filwaqt li 86 każ li kull wieħed
possibilment kien jinkludi numru ta’ irregolaritajiet ġew solvuti filwaqt li 7 każijiet mhux riżolti tressqu
għal azzjoni legali.
Is-sezzjoni tal-Ispettorat tipproċessa wkoll notifiki ta’ Ħaddiema Stazzjonati; matul dan il-perjodu,
id-Dipartiment irċieva 772 notifika ta’ dan it-tip.
Għas-sena 2018, id-Dipartiment tar-Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impjieg irċieva 116 applikazzjoni
għall-awtorizazzjoni tad-Direttur biex persuna taħt is-sittax –il sena u tkun għadha ma spiċċatx liskola sekondarja tkun tista’ taħdem. Minn dawn il-116 applikazzjoni, 67 kienu għal-minuri li xtaqu
jieħdu sehem waqt il-gbid ta’ film għal-perjodu qasir ta’ żmien fis-Sajf jew inkella waqt il-ħin taliskola. L’ eta’ ta’ dawn il-minuri kienet tvarja bejn tmien snin u sittax –il sena.
Apparti dawn l-applikazzjonijiet għal-ġbid ta’ films, id-Dipartiment irċieva 37 applikazzjoni oħra
għal-minuri biex jaħdmu f’diversi ħwienet, restoranti, lukandi u kumpaniji oħra.
Minbarra dawn, kien hemm ukoll 4 applikazzjonijiet ta’ erba’ minuri li ma kellhomx bżonn permess
dan għaliex 1 minnhom kien ghadu ma għalaqx 16 –il sena pero kien lesta il-Form 5, ieħor kien
spiċċa il-Form 5 u t-tnejn l-oħra kienu se jaħdmu f’ intrapriża tal-familja. Skond ir-regolament numru
1(4), minuri m’għandux bzonn permess biex jaħdem jekk ikun se jagħmel xogħol xogħol
domestiku ġewwa dar privata jew ikun se jaħdem ġo intrapriża tal-familja.
Sebgħa applikazzonijiet oħra baqgħu ma ġewx proċessati minħabba li jew il-minuri jew ilkumpanija ma mlewx il-formola b’ mod korrett u minkejja li ġew mgħarrfa b’dan, baqgħu qatt ma
mlew l-applikazzjoni kif suppost. Applikazzjoni oħra ma ġietx ipproċessata għax il-minuri ma
baqgħetx interessata li taħdem mal-kumpanija li applikat magħha.
Fis-sena 2018 ma kienx hemm applikazzjonijiet li ġew irrifjutati mid-Direttur tad-Dipartiment tarRelazzjonijiet Industrijali u tal-Impjieg.
Investigazzjonijiet bejn l-1 ta’ Jannar 2018 u l-31 ta’ Diċembru 2018, uffiċjali li jwettqu l-funzjoni ta’
Terminations inklużi EIRA Inspectors irreġistraw total ta’ 595 investigazzjoni li kienu jinvolvu 409
kaz ghal persuni li temmew l-impieg, kif ukoll 186 kaz ta’ persuni li ghadhom fl-impieg. F’dawn linvestigazzjonijiet, kien hemm total ta’ 266 klejm kontra employers f’Malta biss. Dawn il-klejms
kollha ammontaw għal total ta’ €1,034,134.53.

F’dan il-perjodu id-Dipartiment itratta total ta’ 533 każ ta’ investigazzjoni.. Minn dan it-total, 70%
tal-investigazzjonijiet ġew solvuti bonarjament qabel tressqu l-Qorti, bħala riżultat tal-isforzi diretti
tal-uffiċjali ta’ din it-Taqsima Dawn ammontawgħal iżjed minn €320,000. Il-proċedura legali fil-Qorti
mill-banda l-oħra wasslet biex tressqu l-qorti 129 każ ta’ investigazzjoni li minnhom intrebhu ‘il fuq
minn 80% u inġabru madwar € €445,000 Madankollu dawn il-flus mhumiex neċessarjament ta’
klejms li oriġinaw f’dan il-perjodu.Tnejn u tletin każ, li jammontaw għal madwar €17,500 ingħalqu
fuq talba tal-klijent.
Minbarra dawn, id-Dipartiment talab lill-Pulizija biex tiftaħ 141 proċedura kriminali kontra
employers li ma jkunux ħallsu l-ammonti kollha dovuti lill-impjegati tagħhom. F’dan ir-rigward saru
total ta’ 26 seduta f’Malta bħala parti minn din il-proċedura.
Finalment, f’dan il-perjodu ma tressaq ebda appel kontra sentenzi tal-Qorti.

L-eliminazzjoni ta’ prattiċi prekarji f’impjiegi ma’ kumpaniji li jipprovdu servizzi f’entitajiet
pubbliċi
Matul l-2018, is-sezzjoni tal-Contracts Compliance fi ħdan id-DIER kompliet bil-ħidma kontinwa.
Id-Dipartiment tar-Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impjieg kompla jinforza l-Artikolu 206 tal-Public
Procurement Regulations (SL174.04) li l-għan tiegħu hu li jelimina prattiċi tax-xogħol prekarji li
jirriżultaw minn kundizzjonijiet tax-xogħol ta’ ħaddiema ma’ kumpaniji li jipprovdu servizzi lil
dipartimenti u/jew entitajiet tal-gvern.
F’dan ir-rigward, matul l-2018, ġew investigati b’kollox 51 kuntratt. Minn dawn il-51 kuntratt, 44
investigazzjonijiet ġew solvuta u l-bqija għadhom pendenti għax l-informazzjoni qiegħda tiġi
miġbura. L-investigazzjonijiet kienu jikkonsistu f’intervisti mal-ħaddiema, laqgħat mal-kuntratturi,
laqgħat mal-Uffiċjali Pubbliċi fl-Entitajiet Pubbliċi u korrispondenza kontinwa bl-email u telefonati.
Matul l-2018, €420,774.23 ġew irkuprati għal aktar minn 700 impjegat li ma tħallsux b'mod korrett
minn min iħaddimhom. Diversi kuntratturi ntalbu wkoll jattendu għall-laqgħat fl-uffiċċini tad-DIER
u kien hemm numru ta’ laqgħat li saru fil-preżenza tad-Direttur. Konsegwenza t’hekk, f’Awwissu
2018 mexxejna applikazzjoni għall-Blacklisting fuq kuntrattur wara investigazzjoni fit-tul u birreqqa. Fl-2018, beda jinstema’ l-każ li kien ġie mressaq mid-Dipartiment fl-2017 quddiem itTribunal tas-Sanzjonijiet Kummerċjali.
Minbarra l-investigazzjonijet fuq kuntratti pubbliċi, id-Dipartiment żamm ukoll kuntatt kontinwu
mad-Dipartiment tal-Kuntratti fejn matul l-2018 inħarġu diversi ċirkolarijiet oħra li komplew
irregolaw il-mod kif jinħarġu t-tenders pubbliċi. Waħda miċ-ċirkolarijiet, 20 ta’ 2018, inkludiet ir-rati
li bihom għandhom jitħallsu l-ħaddiema li jaħdmu f’entitajiet tal-Gvern għall-perjodu 2019-2021.
F’din iċ-ċirkolari, ġew miżjuda nomenklaturi ġodda sabiex ikunu t’għajnuna għall-kuntratturi.
Inżamm ukoll kuntatt kontinwu ma’ uffiċjali pubbliċi responsabbli f’entitajiet pubblici biex jirreferu
każijiet ta’ abbuż li jkollhom tagħrif dwarhom fl-entitajiet rispettivi tagħhom, kif ukoll ġejna mistiedna
minn diversi entitajiet u dipartimenti sabiex nagħtu preżentazzjoni fuq il-kundizzjonijiet tax-xogħol
lill-ħaddiema li jispeċifikaw direttament fuq Procurement sabiex ikunu mgħarfa aħjar.
Fl-2018, ġejna l-mistiedna fuq programm tar-radju fejn tkellimna fuq id-diversi żviluppi li saru filliġi tax-xogħol fosthom fuq l-arrettrati u żidiet tal-ħaddiema tal-kuntrattur li jaħdmu f’entita tal-Gvern,
kif ukoll fuq iż-żieda fil-paga minima fost l-oħrajn.

Aġenziji tal-Impjiegi
In-numru ta’ Aġenziji tal-Impjiegi liċenzjati fi tmiem Diċembru 2018 kien 94.
Matul is-sena 2018, 77-il aġenzija tal-impjiegi ġeddew il-liċenzja filwaqt li 21 aġenziji ġodda ġew
liċenzjati biex jibdew joperaw bħala tali.
L-ammont ta’ ħlasijiet ta’ liċenziji li d-Dipartiment irċieva matul dan il-perjodu kien € 42,977.43.
Lista aġġornata tal-Aġenziji tal-Impjiegi liċenzjati li għandhom il-permess biex jippubblikaw reklami
f’isem il-klijenti tagħhom għar-reklutaġġ ta’ personal tinsab fil-website tad-Dipartiment.

Bord dwar ir-Relazzjonijiet dwar l-Impjiegi
Il-Bord dwar ir-Relazzjonijiet dwar l-Impjiegi hu maħtur mill-Ministru u hu kompost minn
Chairperson indipendenti, id-Direttur responsabbli għall-Impjiegi u r-Relazzjonijiet Industrijali li
isservi bħala Deputat Chairperson, rappreżentanti tal-impjegati u tal-prinċipali nominati mill-Kunsill
Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali u membri oħra nominati mill-Ministru. Il-funzjonijiet talBord huma li jagħmel rakkomandazzjonijiet lill-Ministru dwar xi standards nazzjonali minimi ta’
kundizzjonijiet tal-impieg, u li jagħti pariri lill-Ministru dwar dak kollu li jkollu x’jaqsam malkundizzjonijiet tal-impieg.
Matul l-2018 saru 10 laqgħat tal-Bord li fihom ġew diskussi bosta materji relatati mal-impjiegi u rrelazzjonijiet industrijali. Ġew diskussi numri ta’ proposti fosthom li jiġu abolixxati l-kuntratti taxxogħol msejħa bħala ‘zero hour contracts’, il-kunċett ta’ jiem addizjonali bħala ‘family leave’, lproposta ta’ ‘name and shame’ u bdiet diskussjoni fuq il-benefiċċju li għandu jingħata għal min
qiegħed ikun ibati b’mard rari. Dawn il-proposti għadhom iridu jerġgħu jiġu diskussi aktar fid-dettal
matul l-2019. Ma’ dawn il-proposti, ġew diskussa wkoll il-proċedura addottata fir-rigward taċChairpersons tat-Tribunal Industrijali. Kien hemm diskussjonijiet twal dwar 4 liġijiet sussidjarji li
daħlu fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2019 u ġew ippublikati f’Diċembru 2018. Ġew diskussi wkoll, emendi
rigward l-leave tal-IVF, u l-proposta sabiex il-festi pubbliċi li jaqgħu fi tmiem il-ġimgħa, jerġħu
jingħataw lura f’żieda fil-ġranet tal-leave, liema diskussjonijiet sejrin jitkomplew fl-2019.
B’segwitu għal dan il-proċess ta’ konsultazzjoni, ġew ippubblikati jew emendati dawn il-ħames
Avviżi Legali:
•

Regolamenti dwar payslip dettaljata

•

Regolamenti dwar Ħarsien tal-Impiegi fit-Trasferiment ta' Negozju

•

Ordni ta’ Standard Nazzjonali dwar il-Leave Annwali

•

Ordni ta’ Standard Nazzjonali dwar l-Inqas Paga Nazzjonali

•

Ordni ta’ Standard Nazzjonali dwar żieda fil-Paga għall-Impjegati

Relazzjonijiet Industrijali
Konċiljazzjonijiet u Soluzzjoni għal Tilwim Industrijali
Wieħed mill-għanijiet tad-Dipartiment huwa li b’approċċ proattiv isolvi tilwim industrijali b’soluzzjoni
ta’ sodisfazzjoni kemm għall-intrapriża partikolari kif ukoll għall-union involuta. Din il-medjazzjoni
fil-qasam tar-relazzjonijiet industrijali kkontribwixxiet sostanzjalment biex ikun hawn klima ta’
relazzjonijiet industrijali aktar stabbli, fejn ġew evitati strikes u forom oħra ta’ litigazzjoni. Matul issena 2018 saru total ta’ 35 laqgħat ta’ konċiljazzjoni li f’26 minnhom intlaħaq ftehim. Fit-8 laqgħat
l-oħra mill-banda l-oħra ma nstabet l-ebda soluzzjoni għat-tilwima kkonċernata filwaqt li tilwima
oħra ġiet riferuta li-Tribunal Industrijali.

Tribunal Industrijali
It-Tribunal Industrijali huwa tribunal indipendenti stabbilit skont l-Att dwar l-Impjiegi u rRelazzjonijiet Industrijali u għandu kompożizzjoni varjabbli stabbilita mil-liġi skont in-natura tal-każ.
Din hija jew ta’ Chairperson waħdu li jintgħażel skont min ikun imissu minn panel ta’ Chairpersons,
jew ta’ Chairperson u żewġ membri, wieħed magħżul minn panel ta’ persuni li jirrappreżentaw linteressi ta’ min iħaddem u l-ieħor minn panel ta’ persuni li jirrappreżentaw lit-trade unions. ItTribunal Industrijali jisma’ u jiddeċiedi tilwim industrijali mressaq quddiemu mill-Ministru
responsabbli mir-relazzjonijiet industrijali u tal-impjieg, fuq talba ta’ xi waħda mill-partijiet involuti
fit-tilwima jew mit-tnejn li huma. Jisma’ wkoll każijiet ta’ allegat tkeċċija inġusta, diskriminazzjoni,
fastidju u remunerazzjoni differenti għal xogħol tal-istess valur. Is-sessjonijiet tat-Tribunal isiru filbini tal-Qorti.
F’dan ir-rigward, id-Dipartiment jipprovdi servizzi ta’ appoġġ amministrattiv għat-Tribunal, sabiex
jiżgura l-funzjonament xieraq tiegħu.
Matul is-sena 2018, tressqu 113 każ quddiem it-Tribunal Industrijali, kif indikat hawn taħt:
•

80 allegat tkeċċijiet inġusti,

•

13 allegat tkeċċija inġusta u allegat diskriminazzjoni,

•

11 alleget diskriminazzjoni/fastidju/vittimizzazzjoni,

•

8 każijiet

•

Każ wieħed ta’ tilwim industrijali.

intbagħtu lura lit-Tribunal mill-Qrati tal-Appell biex jerġawjinstemaw,

Mill-banda l-oħra t-Tribunal Industrijali iddeċieda 93 każ matul is-sena 2018. Dawn il-każijiet kienu
jinkludu 74 każ ta’ allegat tkeċċijiet inġusti, każ wieħed ta’ allegat tkeċċija inġusta u allegat
diskriminazzjoni, 17 il-każ ta’ allegat diskriminazzjoni/fastidju/vittimizzazzjoni u każ wieħed ta’
tilwima industrijali.
Fl-aħħar tas-sena 2018 kien fadal 297 każ pendenti, minbarra 313 li tressqu fis-16 ta’ Diċembru
2003 minn impjegati ta’ dik li kienet il-Malta Drydocks.

Ftehimiet Kollettivi
L-Artikolu 5(2) tal-Att dwar l-Impjiegi u r-Relazzjonijiet Industrijali jistipula li fejn il-kundizzjonijiet
tax-xogħol ikunu stabbiliti fi Ftehim Kollettiv, min iħaddem hu obbligat li jibgħat lid-Direttur għarRelazzjonijiet Industrijali u tal-Impjieg kopja awtentika tal-Ftehim fi żmien 15-il jum mid-data talfirma. Skont dan l-Artikolu, il-ftehimiet kollettivi li ġejjin kienu rreġistrati fid-Dipartiment matul issena 2018.: -

Tip ta’ Ftehim

Ammont

Ftehimiet Kollettivi ġodda

4

Tiġdid/Estensjonijiet

77

Side Agreements/Addenda

2

Emendi

26

Tabella 1: Numru ta’ Ftehimiet Kollettivi bejn stabbilimenti industrijali u trade unions li kienu
rreġistrati matul is-sena 2018.

Reġistratur tat-Trade Unions
Fl-1 ta’ Jannar 2018, ir-Reġistru kien jinkludi 30 Trade Union irreġistrata u 8-il Assoċjazzjoni ta’
Min Iħaddem. Matul is-sena 2018 żewġ Trade Unions ġew irreġistrati filwaqt li ma ġewx ikanċellati
l-ebda Trade Union jew Assoċjazjonijiet ta’ Prinċipali
Għaldaqstant, fil-31 ta’ Diċembru 2018 ir-Reġistru tat-Trade Unions kien jinkludi 32 Trade Union
u 8-il Assoċjazzjoni ta’ Min Iħaddem.

Attivitajiet Oħra
Parteċipazzjoni f’Seminars, Konferenzi & Laqgħat ta’ Gruppi ta’ Ħidma barra minn Malta
Bejn it-28 ta’ Mejju 2018 and t-8 ta’ Ġunju 2018, id-Dipartiment mexxa delegazzjoni tripartitika fil107 Sessjoni tal-Konferenza tal-Organizzazzjoni Dinjija tax-Xogħol (ILO) f’Ġinevra. Il-Ministru
għall-Affarijiet Ewropej u Ugwaljanza attendiet u indirizzat din il-Konferenza. Id-delegazzjoni
Maltija kienet tinkludi numru ta’ uffiċjali għolja ta’ Trade Unions u Assoċjazzjonijiet ta’ Min Iħaddem.
Il-materji diskussi kienu jinkludu diskussjoni ġenerali dwar kooperazjoni fuq miri ta’ żvilupp
sostenibbli, diskussjoni dwar vjolenza u fastidju fuq nisa u rġiel fid-dinja tax-xogħol u diskussjoni
dwar l-oġġettiv strateġiku tad-djalogu soċjali fl-isfond tad-Dikjarazzjoni tal-ILO dwar il-Ġustizzja
Soċjali għall-Globalizzazzjoni Ġusta.
Qabel il-Konferenza tal-ILO, id-Direttur attendiet laqgħat tal-esperti mill-Istati Membri tal-UE
maħsuba biex issir il-preparazzjoni meħtieġa għall-Konferenza tal-ILO sabiex ikunu diskussi lpożizzjonijiet komuni tal-Istati Membri f’oqsma li kienu ser jiġu diskussi fil-Konferenza.
Id-Direttur attendiet ukoll laqgħa organizzata mill- Kummissjoni Ewropeja flimkien mal-Presidenza
Awstrijaka dwar vjolenza u fastidju fid-dinja tax-xoghol. Dan is-suġġett ser jitkompla jiġi diskuss filKonferenza tal-Organizzazjoni tax-Xogħol li se ssir fl-2019.
Id-Direttorat Ġenerali tal-Unjoni Ewropeja għall-Impjiegi, Affarijiet Soċjali u Inklużjoni organizza
zewġt laqgħat għad-Diretturi Ġenerali responsabbli mir-Relazzjonijiet Industrijali. Dawn il-laqgħat
saru fi Vienna u f’’Bukarest u attendiet għalihom id-Direttur . Matul il-laqgħa li saret fi Vienna, ilparteċipanti ddiskutew informazzjoni dwar żviluppi reċenti fir-rigward ir-relazzjonijiet industrijali flIstati Membri. Il-parteċipanti iddiskutew ukoll il-prijoritajiet tal-Presidenza Awstrijaka fil-qasam talpolitika soċjali, u materji relatati mar-relazzjonijiet industrijali u tal-impjieg. Fost affarijiet oħra, waqt
din il-laqgħa ġie diskuss il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali. Fil-laqgħa li saret f’Bukarest, ilPresidenza Rumena ippreżentat il-prijoritajiet tagħha fil-qasam tal-politika soċjali. Rapreżżentata
tal-Eurofound ippreżentat ir-riżultati ta’studju li l-Eurofound għamel dwar platform work u lKummissjoni Ewropeja għamlet preżentazzjoni dwar forom ġodda ta’ xogħol.
Uffiċjal tad-Dipartiment attendiet għal għall-Konferenzi Annwali fuq il-liġijiet tax-xogħol Ewropej
organizzat mill-Academy of European Law. Temi li ġew trattati matul din il-konferenza inkludu
ħaddiema b’xogħol prekarju, ir-reviżjoni tad-Direttiva Ewropeja dwar tal-Istazzjonament ta’
Ħaddiema, il-Proposta dwar il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-familja, l-effet tal-Brexit u l-Proposta dwar
kundizzjonijiet tax-xogħol prevedibbli u trasparenti.
Uffiċjal tad-Dipartiment ha sehem f’delegazzjoni imexxija mis-Segretarju Parlamentari għarRiformi, Ċittadinanza u Simplifikazzjoni tal-Proċessi Amministrativi li marret Londra fejn kellha
numru ta’ laqgħat ma entitajiet involuti fil-prevenzjoni tat-traffikar ta’ persuni.
Uffiċjal tad-Dipartiment attendiet laqgħa tal-Grupp ta’ Esperti dwar it-Traspożizzjoni tad-Direttiva
2018/957/KE li temenda id-Direttiva tal-Istazzjonament ta’ Ħaddiema fejn fost affarijiet oħra, ilparteċipanti kellhom l-opportunita li jaqsmu informazzjoni dwar kif din id-Direttiva se tiġi trasposta
fil-liġi tax-xogħol fil-pajjizi membri rispettivi.
Matul is-sena 2018 saru tlett laqgħat tal-Grupp ta’ Esperti dwar id-Direttiva 96/71/KE dwar lIstazzjonament ta’ Ħaddiema. Uffiċjal mid-Dipartiment attenda għal dawn il-laqgħat fejn fost
affarijiet oħra ġew diskussi kazijiet u deċizjonijiet meħuda mill-Qorti Ewropew tal-Ġustizzja.

Ġie imwaqqaf grupp ta’ esperti mill-Pajjizi Membri biex jagħtu pariri lil Kummisjoni Ewropeja dwar
it-twaqqif tal-Awtorita Ewropeja Tax-Xogħol.. Uffiċjal mid-Dipartiment qed jirrapreżenta lil Malta
f’dan il-grupp. Matul 2018, dan il-grupp iltaqgħa tlett darbiet fejn l-esperti mill-Pajjizi Membri ħargu
b’numru ta’ rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni Ewropeja dwar kif din l-Awtorita’ Ewropeja TaxXogħol għandha taħdem. L-istess uffiċjal attenda wkoll konferenza f The Hague organizzata millMinisteru tal-Affarijiet Soċjali u Xogħol Olandiz dwar x’għandhom ikunu il-prijoritajiet biex din lAwtorita tkun effiċjenti u taghti l-frott mixtieq.

Bord ta’ Amministrazzjoni tal-Fond ta’ Garanzija
L-Att dwar L-Impjiegi u r-Relazzjonijiet Industrijali (Kap. 452) u r-Regolamenti Dwar Fond ta’
Garanzija (L.S 452.84 ) jipprovdi għat-twaqqif tal-Bord ta’ Amministrazzjoni tal-Fond ta’ Garanzija.
Dan il-Bord hu kompost mid-Direttur tar-Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impjieg li isservi bħala
Chairperson, erba’ rappreżentanti tal-impjegati u erba’ rappreżentanti ta’ min iħaddem li jkunu
maħtura fuq il-Bord Dwar ir-Relazzjonijiet dwar l-Impjiegi, membru maħtur mill-Ministeru talFinanzi, iċ-Chairperson tal-Jobsplus u persuna maħtura mill-Ministru li tkun fil-professjoni legali. IlFond ta’ Garanzija jinkludi fondi li għandhom jintużaw, f’diskrezzjoni tal-Bord ta’ Amministrazzjoni
biex jiggarantixxu l-ħlas ta’ klejms validi ta’ pagi mhux imħallsa ta’ impjegati meta l-Bord ta’
Amministrazzjoni jkun sodisfatt li l-employer sar insolventi.
Matul is-sena 2018 ma saret l-ebda talba lill-Bord ta’ Amministrazzjoni tal-Fond ta’ Garanzija.

Skema tas-Self għas-Self-Employed
Matul is-sena 2018 tkompla l-proċess għall-irkuprar ta’ flus minn persuni li kienu applikaw u
bbenefikaw mill-Iskema ta’ Self tas-Self-Employed. F’dan il-perjodu għaldaqstant, id-Dipartiment
ġabar total ta’ €4,247.36. . Filwaqt li fl-2011/12 kienu ntbagħtu ittri ġudizzjarji skont l-Artikolu 466
tal-Code of Organisation and Civil Procedure lil dawk kollha li kellhom xi flus xi jħallsu u li kienu
waqgħu lura fil-ħlasijiet tagħhom, fl-2012, 2013, 2014, 2015, 2016 u fit-2018 intbagħtu ittri biex
ifakkru f’dan il-ħlas lil dawn id-defaulters.

Diane Vella Muscat
Direttur Ġenerali għall-Impjiegi u r-Relazzjonijiet Industrijali

_______________________

