DIPARTIMENT GĦAR-RELAZZJONIJIET INDUSTRIJALI U TAL-IMPIEG
Daħla
Huwa pjaċir kbir tiegħi li qed nipprezenta dan ir-rapport ta’ ħidma li d-Dipartiment għarRelazzjonijiet Industrijali u tal-Impieg wettaq matul 2019.
Matul din is-sena, id-Dipartiment ħadem bis-sħiħ biex ikompli jsaħħaħ l-operat tiegħu biex jaqdi ilfunzjonijiet tiegħu bl-aktar mod effettiv f’dinja tax-xogħol li kull ma tmur qiegħda dejjem tevolvi.
Naturalment dan kollu ma kienx ikun possibli mingħajr il-kooperazzjoni sħiħa tal-istaff kollu tadDipartimenmt li ħadem b’dedikazzjoni kbira.

Diane Vella Muscat
Direttur Ġenerali

Il-Mandat tad-Dipartiment
L-għan ewlieni tad-Dipartiment għar-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
Din is-sena ittieħdu diversi deċisjonijiet bil-għan li dan id-Dipartiment jissaħħaħ u jkollu r-rizorsi
neċesssarji biex ikun jista jilqa’l-isfidi f’dinja tax-xogħol li qed tinbidel b’pass mgħaġġel. Fil-fatt, fil-bidu
ta’ din is-sena, sar tidil fl-Att tar-Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impieg u nħolqot struttura ġdida għadDipartiment fejn it-tmexxija tiegħu ġiet fdata f’idejn Direttur Ġenerali bir-responsabilta li tagħti direzzjoni
strateġika lid-Dipartiment.
Id-Dipartiment tar-Relazzjonijiet Industrijali u ta’ l-Impieg kull ma jmur qiegħed ikollu rwol aktar
importanti fil-qasam tax-xogħol u tar-relazzjonijiet industrijali kemm bħala regolatur kif ukoll bħala
edukatur biex ikun hemm stabilita’ f’dan il-qasam u l-ekonomija tal-pajjiz tmur il-quddiem.

Biex jilħaq l-oġġettivi tiegħu, fis-sena 2019 nbeda proċess ta’ tisħieh, kemm fir-riżorsi umani, sistemi u
proċessi ġodda kif ukoll fl-għodod teknoloġiċi tiegħu.
Funzjoni ewlenija tad-Dipartiment

hija l-ħarsien tal-kundizzjonijiet tax-xogħol. Għaldaqstant, id-

Dipartiment għandu sezzjoni tal-Customer Care li tilqa’ każi mil-pubbliku, anki b’mod anonimu li jaslu idDipartiment permezz tal-e-mail, telefonati u anki b’mod personali (walk-ins). F’din is-Sessjoni jiġu trattati
ukoll numru konsiderevoli ta’ mistoqsijiet b’rabta mal-kundizzjonijiet tax-xogħol li jaslu kemm minn
ħaddiema kif ukoll minn min iħaddem.
Sezzjoni oħra hija dik tal-infurzar fejn jiġu nvestigati il-kundizzjonijiet tal-impieg, kemm ta’ ħaddiema li
għadhom fl-impieg kif ukoll ta’ dawk il-ħaddiema li l-impieg tagħhom ġie terminat, kemm minn min
iħaddimhom kif ukoll minnhom stess. Din it-taqsima hija responsabbli wkoll biex tressaq il-kazijiet ilQorti , jekk ikun hemm il-ħtieġa.
Id-Dipartiment huwa wkoll responsabbli mir-regolazzjoni u nfurzar 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 entitajiet tal-gvern.

Aspett essenzjali li jwettaq id-Dipartiment għaż-żamma ta’ relazzjonijiet industrijali tajba hija illaqgħat ta’ konċiljazzjoni li id-Dipartiment jagħmel meta jinqala tilwim industrijali bejn trade unions
u prinċipali. Id-Dipartiment iwettaq ukoll verifiki ta’ sħubija f’unions fuq talbiet tal-prinċipali sabiex
jiġi determinat liema union ikollha l-maġġoranza f’kategorija jew post partikolari.

Id-Dipartiment ilaqqa’ fi ħdanu il-Bord dwar ir-Relazzjonijiet dwar l-Impiegi. Il-funzjonijiet tal-Bord
huma li jagħmel rakkomandazzjonijiet lill-Ministru dwar standards nazzjonali minimi ta’
kundizzjonijiet tal-impieg u li jagħti pariri lill-Ministru dwar dak kollu li jkollu x’jaqsam malkundizzjonijiet tal-impieg.

Id-Dipartiment huwa wkoll responsabbli mil-liċenzji ta’ aġenziji tal-impieg biex dawn l-aġenziji
ikunu jistgħu joperaw. Id-Dipartiment joħroġ permessi ta’ banking of hours kif ukoll jawtorizza
permessi biex prinċipali jkunu jistgħu iwaħħlu multi fuq il-pagi tal-ħaddiema tagħhom. IdDipartiment jipprovdi l-operat amministrativ lit-Tribunal Industrijali.

Fuq skala internazzjonali id-Dipartiment jirraprezenta lil Malta, fl-Awtorita’ Ewropeja tax-Xogħol
(ELA) kif ukoll fl-Organizzażjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO), kif ukoll jikkordina marRapreżentanza ta’ Malta fi Brussell fuq il-pożizzjoni li Malta għandha tieħu fuq suggetti relatati malliġi tax-xogħol.

Riżorsi Umani
Matul is-sena 2019, id-Dipartiment esperjenza tidil konsiderevoli fil-personal tiegħu fi sforz biex idDipartiment ikun jista’ jaqdi il-funzjonijiet tiegħu b’aktar effiċjenza u b’mod aktar effettiv. Fil-fatt,
fil-bidu ta din is-sena sar tibdil fl-Att tar-Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impieg u nħolqot pożizzjoni
ġdida ta’ Direttur Ġenerali. Barra min hekk, ingħaqdu mad-Dipartiment, Assistent Direttur, Senior
Legal Officer, Senior Manager (Contracts Compliance), Assistant Manager ( People Management) u
EIRA Inspector. Matul din is-sena id-Dipartiment ħa sehem fl-Iskema mnedija mill-Istitut tasServizz Pubbliku u b’hekk erba’studenti qegħdin jaħdmu bħala trainees mad-Dipartiment.

Taħriġ
Matul din is-sena, bosta uffiċjali mid-Dipartiment
attendew korsijiet organizzati mill-Istitut tas-Servizz
Pubbliku u istituzzjonijiet oħra. Fost dawn ta’ min
isemmi li erba’ uffiċjali igradwaw fl-Award in People
Management and Industrial Relations for Public
Officers (Level 6) organizzat mill-Istitut tas-Servizz
Pubbliku. Tlett uffiċjali igradwaw fil-kors Training
the Trainer (Level 5) u zewġt uffiċjali igradwaw filHuman Resources Management & Training Award
(Level 5) organizzati mill-Foundation for Human
Resources

Development.

Żewġt

Uffiċjali

ikkonkludew il-Public Management Toolkit. Din issena, l-EIRA Inspectors attendew ukoll għal Seminar
organizzat minn Gangmasters and Labour Abuse
Authority tar-Renju Unit dwar Human Trafficking
and Smuggling. Barra minn hekk, d-Dipartiment
jorganizza b’mod regolari taħriġ intern għall-uffiċjali.

Investigazzjonijiet
Fil-perjodu ta’ bejn l-1 ta’ Jannar 2019 u l-31 ta’ Diċembru 2019, id-dipartiment irreġistra total ta’ 1022
każ ta’ investigazzjoni li kienu jinvolvu 612 każ ta’ persuni li temmew l-impieg kif ukoll 396 każ ta’
persuni li għadhom fl-impieg jew inkella kellhom l-impieg terminat matul iż-żmien tal-investigazzjoni.
Fost dawn l-investigazzjonijiet kien hemm total ta’ 347 każ li irriżultaw talbiet finanzjarji u li ammontaw
għal total ta’ €1,497,147.20. Minn dan it-total, ‘il fuq minn 84% tal-investigazzjonijiet ġew solvuti
bonarjament qabel tressqu l-Qorti, bħala riżultat tal-isforzi diretti tal-uffiċjali tad-Dipartiment. Minn naħa
l-oħra id-Dipartiment talab lill-Pulizija biex tiftaħ 159 proċedura legali fil-Qorti Kriminali kontra
employers li ma jkunux ħallsu l-ammonti kollha dovuti lill-impjegati tagħhom u/jew ma kkoperawx madDipartiment fl-investigazzjonijiet tiegħu. F’dan l-istess perjodu ingħalqu ukoll sebgħin każ (70) fuq talba
tal-klijenti. F’dan il-perjodu kien hemm total ta’ 20 seduta tal-qorti u li fihom intrebbħu 43 każ minn dawk
il-każi li ingħalqu. Finalment, f’dan il-perjodu ma tressaq l-ebda appell kontra sentenzi tal-Qorti minn
naħa tad-Dipartiment.

Id-Dipartiment kompla jinforza l-Artikolu 206 tal-Public Procurement Regulations (S.L. 174.04) 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 entitajiet tal-gvern. Matul 2019, hemm żewġt każijiet
ta’ kuntratturi li ġew imressqin mid-Dipartiment quddiem it-Tribunal tas-Sanzjonijijiet Kummerċjali.

Spezzjonijiet
Is-Sezzjoni tal-Ispettorat wettqet 371 spezzjoni fis-sena 2019. Waqt dawn l-ispezzjonijiet ġew intervistati
897 impjegat.. F’dawn l-ispezzjonijiet instabu total ta’ 131 irregolarità.
L-uffiċjali f’din is-Sezzjoni wieġbu total ta’ 14239 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’ 7128 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 38 klejms monetarji filwaqt li 271 każ li kull wieħed possibilment
kien jinkludi numru ta’ irregolaritajiet ġew solvuti filwaqt li 9 każijiet mhux riżolti tressqu għal azzjoni
legali.
Is-sezzjoni tal-Ispettorat tipproċessa wkoll notifiki ta’ Ħaddiema Stazzjonati; matul dan il-perjodu, idDipartiment irċieva 426 notifika ta’ dan it-tip.
Għas-sena 2019, id-Dipartiment tar-Relazzjonijiet Industrijali u ta’ l-Impjieg irċieva 280 applikazzjoni
għall-awtorizazzjoni tad-Direttur biex persuna taħt is-sittax –il sena u tkun għadha ma spiċċatx l-iskola

sekondarja tkun tista’ taħdem. Minn dawn il- 280 applikazzjoni, 186 kienu għal-minuri li xtaqu jieħdu
sehem waqt il-gbid ta’ film għal-perjodu qasir ta’ żmien fis-Sajf jew inkella waqt il-ħin tal-iskola. L-eta’
ta’ dawn il-minuri kienet tvarja bejn tmien snin u sittax –il sena.
Minbarra dawn l-applikazzjonijiet għal-ġbid ta’ films, id-Dipartiment irċieva 70 applikazzjoni oħra għalminuri biex jaħdmu f’diversi ħwienet, restoranti, lukandi u kumpaniji oħra.
Minbarra dawn, kien hemm ukoll 22 applikazzjoni ta’ minuri li ma kellhomx bżonn permess biex jaħdmu.
Dan għaliex 15 minnhom minkejja li kienu għadhom ma għalqux sittax -il sena, kienu se jibdew jaħdmu
wara li jkunu spiċċaw l-aħħar sena tal-iskola sekondarja. Is-sebgħa applikazzjonijiet l-oħra kienu ta’ minuri
li 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 domestiku ġewwa dar privata jew ikun se jaħdem ġo
intrapriża tal-familja.
Żewġ applikazzonijiet oħra baqgħu ma ġewx proċessati minħabba li l-kumpaniji rispettivi ma mlewx ilformola b’ mod korrett u minkejja li ġew mgħarrfa b’dan, baqgħu qatt ma bagħtu l-applikazzjoni
emendata.
Fis-sena 2019 ma kienx hemm applikazzjonijiet li ġew irrifjutati mid-Direttur Ġenerali tad-Dipartiment
tar-Relazzjonijiet Industrijali u ta’ l-Impjieg.

Sezzjonijiet ta’ Informazzjoni
Matul is-sena 2019, id-Dipartiment nhieda diversi sezzjonijiet ta’ outreach f’diversi setturi fosthom
transport, ċittadini tal-UE li qed jaħdmu f’Malta u third country nationals. Id-Dipartiment ta wkoll lkontribut tiegħu f’diversi midja.

Aġenziji tal-Impjiegi
In-numru ta’ Aġenziji tal-Impjiegi liċenzjati fi tmiem Diċembru 2019 kien 126 .
Matul is-sena 2019, 92-il aġenzija tal-impjiegi ġeddew il-liċenzja filwaqt li 32 aġenziji ġodda ġew
liċenzjati biex jibdew joperaw bħala tali.
L-ammont ta’ ħlasijiet ta’ liċenziji li d-Dipartiment irċieva matul dan il-perjodu kien ta’ € 43,326.84.
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, dier.gov.mt.

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 Ġenerali responsabbli għall-Impjiegi u r-Relazzjonijiet Industrijali li isservi bħala
Deputat Chairperson, rappreżentanti tal-impjegati u tal-prinċipali nominati mill-Kunsill Malti għallIżvilupp Ekonomiku u Soċjali u membri oħra nominati mill-Ministru. Il-funzjonijiet tal-Bord huma li
jagħmel rakkomandazzjonijiet lill-Ministru dwar xi standards nazzjonali minimi ta’ kundizzjonijiet talimpieg, u li jagħti pariri lill-Ministru dwar dak kollu li jkollu x’jaqsam mal-kundizzjonijiet tal-impieg.
Matul l-2019 saru 10 laqgħat tal-Bord li fihom ġew diskussi bosta materji relatati mal-impjiegi u rrelazzjonijiet industrijali. Fost affarijiet oħra ġew diskussi emendi għall-Att tar-Relazzjonijiet Industrijali u
tal-Impieg u emendi għall-Ordni ta’ Standard Nazzjonali dwar il-Leave ta’ Prokreazzjoni Medikament
Assistita. Ġew diskussi wkoll il-ġurisdizzjoni tat-Tribunal Industrijali fuq kazi ta’tkeċċija ta’ ħaddiema fuq
kuntratti definitiu u il-proċess ta’ konfermazzjoni tar-rijappuntar tac-Chairpersons tat-Tribunal Industrijali.
Saru wkoll diskussjonijiet fuq zewġt Direttivi ġodda tal-Unjoni Ewropeja dwar il-bilanċ bejn ix-xogħol u lħajja privata għall-ġenituri u għall-persuni li jindukraw u dwar il-kondizzjonijiet tax-xogħol trasparenti u
prevedeibbli.
Barra minn hekk, ġew ippublikati dawn it-tlett avviżi legali wara konsultazzjoni tal-Bord:
•

Ordni ta’ Standard Nazzjonali dwar l-Inqas Paga Nazzjonali

•

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

•

Ordni dwar l-Adattament tal-Liġijiet dwar Ordnijiet tal-Kunsilli tal-Pagi biex Jirregola l-Pagi

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-konċiljazzjoni filqasam tar-relazzjonijiet industrijali kkontribwixxiet sostanzjalment biex ikun hawn klima ta’ relazzjonijiet
industrijali aktar stabbli. Matul is-sena 2019 saru total ta’ 40 laqgħat ta’ konċiljazzjoni li f’ 32 minnhom
intlaħaq ftehim. Fit-7 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 r-Relazzjonijiet
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 l-interessi ta’ min iħaddem u lieħor minn panel ta’ persuni li jirrappreżentaw lit-trade unions. It-Tribunal Industrijali jisma’ u jiddeċiedi
tilwim industrijali mressaq quddiemu mill-Ministru responsabbli mir-relazzjonijiet industrijali u talimpjieg, 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 talistess valur. Is-sessjonijiet tat-Tribunal isiru fil-bini tal-Qorti.
F’dan ir-rigward, id-Dipartiment jipprovdi servizzi ta’ appoġġ amministrattiv għat-Tribunal, sabiex jiżgura
l-funzjonament xieraq tiegħu.
Matul is-sena 2019, tressqu 112 każ quddiem it-Tribunal Industrijali, kif indikat hawn taħt:
•

83 allegat tkeċċijiet inġusti,

•

14 allegat tkeċċija inġusta u allegat diskriminazzjoni,

•

7 alleget diskriminazzjoni/fastidju/vittimizzazzjoni,

•

5 każijiet intbagħtu lura lit-Tribunal mill-Qrati tal-Appell biex jerġaw jinstemaw,

•

3 każijiet ta’ tilwim industrijali.

Mill-banda l-oħra t-Tribunal Industrijali iddeċieda 124 każ matul is-sena 2019. Dawn il-każijiet kienu
jinkludu 106 każ ta’ allegat tkeċċijiet inġusti, 4 każijiet ta’ allegat tkeċċija inġusta u allegat

diskriminazzjoni, 12 il-każ ta’ allegat diskriminazzjoni/fastidju/vittimizzazzjoni u 2 każijiet ta’ tilwim
industrijali. Fl-aħħar tas-sena 2019 kien fadal 285 każ pendenti.

Ftehimiet Kollettivi
L-Artikolu 5(2) tal-Att dwar l-Impjiegi u r-Relazzjonijiet Industrijali jistipula li fejn il-kundizzjonijiet taxxogħol ikunu stabbiliti fi Ftehim Kollettiv, min iħaddem hu obbligat li jibgħat lid-Direttur Ġenerali għarRelazzjonijiet Industrijali u tal-Impjieg kopja awtentika tal-Ftehim fi żmien 15-il jum mid-data tal-firma.
Skont dan l-Artikolu, il-ftehimiet kollettivi li ġejjin kienu rreġistrati fid-Dipartiment matul is-sena 2019: -

Tip ta’ Ftehim

Ammont

Ftehimiet Kollettivi ġodda

9

Tiġdid/Estensjonijiet

25

Side Agreements/Addenda

9

Reġistratur tat-Trade Unions
Fl-1 ta’ Jannar 2019 , ir-Reġistru kien jinkludi 32 trade union irreġistrata u 8-il assoċjazzjoni ta’ min
iħaddem. Matul is-sena 2019 ġew irreġistrati trade union u assoċjazzjoni ta’ prinċipali. Matul 2019 ma
ġiets ikanċellata l-ebda Trade Union jew Assoċjazjonijiet ta’ Prinċipali.
Għaldaqstant, fil-31 ta’ Diċembru 2019 ir-Reġistru tat-Trade Unions kien jinkludi 33 trade union u 9-il
assoċjazzjoni ta’ min iħaddem.

L-Awtorita’ Ewropeja Tax-Xogħol
Nhar it-Tlieta 16 ta’ Ottubru 2019, fi Brussel, twaqqfet uffiċjalmenmt l-Awtorita’ Ewropea TaxXogħol b’ċerimonja inawgurali li fiha kien hemm preżenti il-President tal-Kummissjoni Ewropeja
Juncker. Waqt iċ-ċerimonja tal-ftuħ kien hemm ukoll il-Prim Ministru tas-Slovakkja Peter Pellegrini,
peress li l-Istati Membri għazlu lil Bratislava bħala is-sede tal-Awtorita.
L-Awtorita’ Ewropea tax-Xogħol għandha l-għanijiet li ġejjin:
•

Tiffaċilita l-aċċess għall-informazzjoni u s-servizzi liċ-ċittadini u lin-negozji dwar id-drittijiet
u l-obligi tagħhom;

•

Tiffaċilita l-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri fl-infurzar tal-liġijiet billi tiffacilita
spezzjonijiet miftiehma u konġunti, kif ukoll billi tindirizza ix-xogħol mhux iddikjarat;

•

Timmedja u tiffaċilita soluzzjonijiet fil-kazijiet ta’ tilwim transkonfinali.

Ir-responsabbilta’ għall-infurzar tal-liġijiet tax-xogħol u tas-sigurta’ soċjali se tibqa kompitu sħiħ talIstati Membri. Il-valur miżjud tal-Awtorita huwa l-fatt li din se tiffaċilital-kooperazzjoni bejn l-Istati
Membri, se tissimplifika l-istrutturi eżistenti u tagħti appoġġ operattiv biex tiżgura infurzar aktar
effetiv

tal-liġijiet.

B’hekk, iċ-cittadini, in-negozji u l-awtoritajiet nazzjonali lkoll ikun jistgħu

jibbenifikaw . Għall -awtoritajiet nazzjonali b’mod partkolari, l-Awtorita’ se ttejjeb il-kooperazzjoni
dwar il-mobbilta tax-xogħol billi tipprovdi struttura permaneti tal-UE fejn fiha se jkunu qed jaħdmu
ufficjali issekondati mill-Istati Membri. L-Awtorita se tpprovdi wkoll riżorsi għal attivitajiet reċiproċi
bħall-organnizzazzjoni ta’ spezzjonijiet konġunti u taħriġ fuq każijiet transkonfinali.
L-Awtorita’ se tkun imexxija minn Bord li huwa magħmul minn rappreżentanti tal-Istati Membri, talKummissjoni, tal-isħab soċjali fuq livell tal-UE, il-Parlament Ewropew, kif ukoll osservaturi millIżlanda, Liechtenstein, in-Norveġja, l-Iżvizzera u aġenziji oħra tal-UE fil-qasam tal-impiegi u laffarijiet soċjali. F’dan il-Bord, Malta hija rapprezentata mis-Sinjura Diane Vella Muscat, id-Direttur
Ġenerali tar-Relazzjonijiet Industrjali u Mpiegi.
Matul 2019 il-Bord tat-tmexxija kellu żewġt laqgħat. Waqt dawn il-laqgħat

ġew addottati id-

deċiżjonijiet neċessarji biex l-Awtorita’ tibda taħdem u l-Membri tal-Bord esprimew wkoll il-fehmiet
tagħhom dwar l-ewwel prijoritajiet ta’ ħidma. Ġie deċiż li l-Awtorita’ tiffoka biex ittejjeb il-kwalita u
l-aċċessibilita tal-informazzjoni dwar dittijiet u obbligi li qed tiġi offruta lil individwi, lil min iħaddem
u lis-social partners u tagħto appoġġ loġistiku u tekniku lill-Istati Membri meta dwan ikunu se jwettqu
spezzjonijiet miftehema jew konġunta.

Organizzażjoni Dinjija tax-Xogħol
Bejn l-10 ta’ Ġunju u l-21 ta’ Ġunju 2019, idDipartiment mexxa delegazzjoni tripartitika fil108 Sessjonital-konferenza tal-Organizzazzjoni
Dinjija tax-Xogħol (ILO) f’Ġinevra. Din issena, l-ILO kienet qed tiċċelebra l-għeluq ta
mitt sena mit-twaqqief tagħha u diversi kapijiet
ta stati,

fosthom il-President ta’ Malta,

ipparteċipaw u indirizzaw il-konferenza. Id-delegazzjoni Maltija kient tinkludi numru ta’ uffiċjali
għolja ta Trade Unions u Assoċjazzjonijiet ta’ Min Iħaddem. Id-delegazzjoni Maltija ippatreċipat
f’zewġt kumitati. Kumitat minnhom iddiskuta il-futur tax-xogħol filwaqt li il-kumitat l-iehor iffoka ilproposta ta’ Konvenzoni dwar vjolenza u fastidju fuq nisa u rġiel fid-dinja tax-xogħol u fl-aħħar talKonverenza, il-parteċipanti addottaw din il-Konvenzjoni.
Qabel

il-Konferenza

tal-ILO,

Id-Direttur

Ġenerali u uffiċjal ieħor mid-Dipartiment
attendew laqgħat tal-esperti mill-Istati Membri
tal-UE maħsuba biex issir il-preparazzjoni
meħtieġa għall-Konferenza tal-ILO sabiex
ikunu diskussi l-pożizzjonijiet komuni tal-Istati
Membri f’l-oqsma li kienu ser jiġu diskussi filKonferenza.
Bi preparazzjoni għal din il-Konferenza annwali id-Dipartiment laqqa’ l-imsieħba soċjali f’konferenza

Parteċipazzjoni f’Seminars, Konferenzi & Laqgħat ta’ Gruppi ta’ Ħidma
barra minn Malta
Id-Direttur Ġenerali ipparteċipat f’ laqgħa organizzata mid-Direttorat
Ġenerali ta-Unjoni Ewropeja għall-Impiegi, Affarijiet Soċjali u
Inklużjoni . Waqt din il-laqgħa, il-parteċipanti iddiskutew ilprijoritajiet tal-Ptresidenza Kroata fil-qasam tal-Politika soċjali u
materji relatati mar-relazzjonijiet industrijali u tal-impieg, il-pjan ta’
azzjoni fuq il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u lkundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema li jaħdmu fil-platform
economy.

Uffiċjal tad-Dipartiment attendiet għall- Konferenza Annwali
fuq il-liġijiet tax-xogħol Ewropej organnizata mill-Academy
of European Law. Temi li ġew trattati matul din l-konferenza
inkludu id-definizzjoni tal-kelma “ħaddiem” fid-dawl ta’
deċizjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropeja, ir-reviżjoni tadDirettiva Ewropeja dwar l-Istazzjonament ta’ Ħaddiema, ilħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropeja u L-Awtorita
Ewropeja tax-Xogħol.
Ufficjal Tad-Dipartiment attendiet ħames laqgħat tal-Grupp ta’ Esperti dwar it-Traspożizzjoni tadDirettiva 2018/957/KE li temend id-Direttiva tal-Istazzjonament ta’ Ħaddiema fejn fost affarijiet oħra,
il-parteċipanti kellhom l-opprtunita li jaqsmu informazzjoni dwar kif din id-Direttiva qed tiġi
trasposta fil-liġi tax-xogħol fil-pajjizi membri.
Uffiċjal tad-Dipartiment attendiet zewġt laqgħat tal-Grupp ta’ Esperti dwar id-Direttiva 96/71/KE
dwar l-Istazzjonament ta’ Ħaddiema fejn fost affarijiet oħra ġie diskuss l-informazzjoni li ili hemm
fil-websites tal-Pajjizi Membri u l-gwida prattika li ġiet ifformulata dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol
ta ħaddiema stazzzjonati.
Din is-sena twaqqaf Grupp ta’ Esperti dwar it-traspożizzjoni tad-Direttiva dwar Kundizzjonijiet taxXogħol Trasparenti u Prevedibbli. Uffiċjal tad-Dipartiment attendiet għall-ewwel laqgħa ta’ dan ilgrupp.
Il-Grupp ta’ Esperti mill-Pajjizi Membri biex jagħtu pariri lil Kummisjoni Ewropeja dwar it-twaqqif
tal-Awtorita’ Ewropeja tax-Xogħol iltaqa’ darbtejn. Uffiċjal mid-Dipartiment qed jirrapreżenta lil
Malta f’dan il-grupp.
Żewġt uffiċjali tad-Dipartiment ipparteċipatw f’kumitati ta’ esperti fuq il-grupp ta’ minoranza ROMA
fejn ġew diskussi x’azzjonijiet irridu jittieħdu kontra id-diskriminazzjoni u favur l-integrazzjoni ta’
dan il-grupp.
Matul 2019, uffiċjali tad-Dipartiment attendew diversi konferenzi dwar id-drittijiet fundamentali millperspettiva tal-liġi tax-xogħol ewropeja fejn ġie diskuss il-bilanċ bejn id-drittijiet soċjali u il-liberta’
tas-suq, fuq l-esplojtazzjoni tax-xogħol, fuq ix-xogħol sfurzat, fuq il-Konvenzjoni tal-ILO dwar ilmaternita’ u fuq l-iżvilupp sostenibbli u x-xogħol.

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 irRelazzjonijiet dwar l-Impjiegi, membru maħtur mill-Ministeru tal-Finanzi, iċ-Chairperson tal-Jobsplus u
persuna maħtura mill-Ministru li tkun fil-professjoni legali. Il-Fond 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 2019, il-Bord ta’ Amministrazzjoni tal-Fond ta’ Garanzija iltaqa darba fejn ġiet iproċessata talba
waħda u tħallsu € 2184.13 mill-Fond.

Attivitajiet Soċjali fi Ħdan id-Dipartiment
Matul is-sena 2019, id-Dipartiment organizza diversi attivitajiet ta’ natura soċjali fosthom attivitajiet ta’
team building u attivitajiet bi skop filantropiku, b’inizzjativa tal-istaff.

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

