
 



 

DIPARTIMENT GĦAR-RELAZZJONIJIET INDUSTRIJALI U TAL-IMPIEG 
 

Daħla 

Huwa pjaċir kbir tiegħi li qed nippreżenta dan ir-rapport ta’ ħidma tad-Dipartiment għar-

Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impieg għas-sena 2020. Matul din is-sena, l-attività fid-Dipartiment  

żdiedet b’mod sostanzjali minħabba l-effetti fuq is-suq tax-xogħol kawża tal-pandemija COVID-19 u 

l-miżuri li ttieħdu f’dan ir-rigward.  B’sodisfazzjon nista’ ngħid li d-Dipartiment qam għall-okkazjoni, 

grazzi għall-ħidma sfiqa u dedikazzjoni tal-istaff kollu tad-Dipartiment.  
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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 ir-

relazzjonijiet tajba u jikkontribwixxi għal relazzjonijiet industrijali stabbli. 

Introduzzjoni 

Din is-sena l-operat tad-Dipartiment kien affetwat mill-effetti li l-pandemija ħalliet fuq il-postijiet tax-

xogħol u fuq il-kundizzjonijiet tal-ħaddiema.  Sa mill-bidu tal-pandemija, id-Dipartiment ħejja u 

implimenta pjan ta’ azzjoni li, filwaqt li ħares is-saħħa tal-impjegti tiegħu, kompla joffri is-servizzi 

lejn il-pubbliku filwaqt li d-direttivi u ordnijiet maħruġa mill-awtoritjiet tas-saħħa kienu mħarsa. 

Id-Dipartiment tar-Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impieg għandu rwol  importanti ħafna fil-qasam tax-

xogħol u tar-relazzjonijiet industrijali kemm bħala regolatur kif ukoll bħala edukatur biex ikun hemm 

stabbiltà f’dan il-qasam u l-ekonomija tal-pajjiz tmur il-quddiem.  

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 id-

Dipartiment permezz tal-e-mail, telefonati u anki b’mod personali (walk-ins). 

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 il-

Qorti, jekk ikun hemm il-ħtieġa.  

 

Aspett essenzjali li jwettaq id-Dipartiment għaż-żamma ta’ relazzjonijiet industrijali tajba huma l-

laqgħat ta’ konċiljazzjoni li d-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 mal-

kundizzjonijiet tal-impieg.  

 

Fuq skala internazzjonali id-Dipartiment jirraprezenta lil Malta, fl-Awtorita’ Ewropeja tax-Xogħol 

(ELA) kif ukoll fl-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO), kif ukoll jikkordina mar-

Rappreżentanza ta’ Malta fi Brussell fuq il-pożizzjoni li Malta għandha tieħu fuq suġġetti relatati mal-

liġi tax-xogħol.  



Investiment f’Sistemi online u Standards of Procedure 

Ġiet mfassla riforma fid-Dipartiment li bdiet tiġi implimentata sabiex tissaħħaħ l-kapaċità u r-riżorsi 

fid-Dipartiment, biex b’hekk id-Dipartiment ikun jista’ jkompli l-missjoni tiegħu b’aktar effiċenza u 

effettività. Dan sar billi qed jiġu analiżżati l-proċeduri interni tad-Dipartiment u anki dawk fir-rigward 

ta’ riżorsi umani. Fil-fatt inbeda eżerċizzju ta’ elenkar ta’ proċeduri ta’ Standards of Procedure tad-

Dipartiment. Dan l-eżerċizzju eventwalment se jwassal biex uħud mill-proċeduri tad-Dipartiment ser 

jkunu inklużi fis-sistema elettronika tad-Dipartiment (DIERS).  Matul l-2020 din is-sistema ġiet 

immodifikata biex ikun possibli li l-posta li jirċievi d-Dipartiment tiġi rrekordjata fis-sistema. Saru 

wkoll tibdiliet biex jiffaċilita l-immaniġjar tal-files online sabiex id-Dipartiment ikun jista jaddotta 

sistema papreless. Din is-sistema qiegħda wkoll preżentement  tiġi riveduta sabiex titjieb is-sistem-a 

tad-dejta miżmuma u tkun aktar user-friendly u jkun aktar faċli li tiġbor tagħrif minnha.  

Ristruturar tal-Binja 

Fl-2020, ġew allokati fondi biex parti minnhom ntużaw għar-ristrutturar fil-binja ċentrali tad-

Dipartiment. Sar ħafna xogħol fl-uffiċini li jintuzaw 

mill-Ispettorat u mill-Customer Support biex dwn 

ikunu aktar akkoljenti. F’din il-binja sar ukoll tibdil 

fis-sistema elettrika  sabiex din is-sistema tkun ikta r 

effiċjenti u sigura. Id-Dipartiment ħa l-okkazjoni u 

introduċa wkoll branding ġdid għad-Dipartiment. 

Beda wkoll xogħol estensiv fil-Boardroom ewlenija 

tad-Dipartiment fejn, apparti xogħol ta’ gypsium, tibjid, dawl ġdid u restawrar ta’ fireplace antik li 

kien jinsab fil-post, sar xogħol biex din il-Boardroom tkun mamra b’wifi, apparat ta’ projection u 

tagħmir ieħor li wieħed illum jistenna li jkun hemm f’Boardroom professjonali. Matul l-2021 se 

jitkompla x-xogħol ta’ ristrutturar  f’partijiet oħra tad-Dipartiment.  

 

 

 



Riżorsi Umani 
 

Matul is-sena 2020, id-Dipartiment kompla jsaħħaħ il-personal tiegħu fi sforz biex id-Dipartiment 

ikun jista’ jkompli jaqdi l-funzjonijiet tiegħu b’aktar effiċjenza u b’mod aktar effettiv. Fil-fatt matul 

din is-sena ingħaqdu mad-Dipartiment,  żewġt EIRA inspectors, zewġt Managers II (Compliance) u 

tlett Managers I (Compliance). Matul din is-sena d-Dipartiment  kompla jieħu sehem fl-Iskema 

mnedija mill-Istitut tas-Servizz Pubbliku u b’hekk  ħames studenti qegħdin jaħdmu bħala trainees 

mad-Dipartiment. Matul is-Sajf erba’ studenti oħra ħadmu mad-Dipartiment permezz tas-Summer 

Work Opportunity Scheme orgnizzata mill-Ministeru tal-Edukazzjoni.  

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  żewġ uffiċċjali li parteċipaw f’kors dwar 

Human Resources Management and Training 

organizzat mill-Foundation for Human Resources 

Development, uffiċjali li attendew korsijiet dwar 

customer care, cyber security  u taħriġ ieħor dwar il-

Corporate Financial Management System u korsijiet 

relatati mal-Public Management Toolkit  organizzati 

mill-Istitut tas-Servizz Pubbliku.   Barra minn hekk, 

id-Dipartiment jorganizza b’mod regolari taħriġ 

intern għall-uffiċjali. 

Żewġ uffiċjali tad-Dipartiment ipparteċipaw ukoll 

f’sessjonijiet ta’ taħriġ organizzati mill-Awtorità 

Ewropea tax-Xogħol. L-għan ta’ dan it-taħriġ kien li tiġi murija l-importanza li l-concerted u joint 

inspections jibdew isiru bil-mira li l-pajjiżi membri jibdew jindirizzaw xogħol mhux iddakjarat minn 

qabel u mhux joqogħdu jistennew li kumpanija/i jiksru l-liġi biex tittieħed azzjoni. Saret distinzjoni 

bejn spezzjonijiet concerted u dawk joint u l-importanza li jinħoloq ftehim komuni dwar ir-riżultat 

mixtieq u r-riżultat possibli li jintlaħaq. Matul it-taħriġ ġew diskussi d-dokumenti u r-rapporti 

meħtieġa biex isiru dawn it-tip ta’ spezzjonijiet kif ukoll il-proċess li għandu jiġi addottat bejn il-

pajjiżi membri li jkunu se jieħdu sehem f’ xi spezzjoni. Apparti minn hekk, pajjiżi bħall-Portugall, 

Svezja, Franza u l-Estonja qasmu l-esperjenzi tagħhom dwar spezzjonijiet li kienu wettqu flimkien u 

taw eżempji tad-diffikultajiet li ltaqgħu magħhom speċjalment minħabba l-pandemija.   

 



 

Customer Support  

Peress li kien antiċipat li minħabba il-pandemija, in-numru ta’ mistoqsijiet minn naħa tal-pubbliku 

kien se jiżdied sostanzjalment, id-Dipartiment mill-

ewwel ħa l-mizuri neċessarji biex ikun jista jilqa’ 

din l-isfida ġdida.  Sar eżerċizzju intern u sar 

deployment tal-istaff biex issaħħet it-taqsima tal-

Customer Support.  Inxtrat  sistema ta’ call centre  

biex l-impjegati ta’ din it-taqsima setgħu jkomplu 

jwieġbu l-mistoqsijiet tal-pubbliku anki mid-dar. 

Ġew introddotti żewġt linji telefoniċi speċifiċi, waħda għal użu tal-pubbliku (1575) u l-oħra għal użu 

ta’ min iħaddem (1576).   

Id-Dipartiment kellu żieda sostanzjali ta’ 

mistoqsijiet kemm mingħand il-ħaddiema kif ukoll 

mingħand min iħaddem. B’mod ġenerali l-

mistoqsijiet kienu relatati mal-miżuri tal-Covid-19  

li setgħu kellhom effett fuq ċerti negozji u fuq il-

kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema b’mod 

speċjali kif għandu jiġi implemntat il-permess taħt l-

Artikolu 42 biex il-kundizzjonijiet tax-xogħol jinbidlu 

għal żmien temporanju, l-applikazzjoni tal-leave ta’ 

kwarantina u d-distinjoni bejnha u s-sick leave u l-impożizzjoni tal-leave sfurzat fost l-oħrajn. Mil-1 

ta’ April sal-aħħar tas-sena 2020,  id-Dipartiment wieġeb total ta’ madwar 34000 telefonata fuq dawn 

iż-żewġt linji. ( madwar 29000 u 5000 fuq il-linja maħsuba għal ħaddiema u fuq dik maħsuba għal 

min iħaddem rispettivament). 

Barra min hekk, din is-sena, uffiċjali fis-Sezzjoni tal-Customer Support wieġbu total ta’ 15,942 e-

mails. Dawn jikkonċernaw mistoqsijiet li fihom il-klijenti talbu xi tip ta’ informazzjoni dwar il-

kundizzjonijiet tax-xogħol f’xenarji differenti. 

Sal-20 ta’ Marzu 2020 kien hemm 834 walk-ins (persuni li fiżikament jiġu d-Dipartiment) qabel ma’ 

ngħalaq id-Dipartiment għall-pubbliku minħabba l-pandemija. Id-Dipartiment hu mistenni li jerġa 

jinfetaħ għall-pubbliku f’ nofs Jannar tas-sena d-dieħla, dan peress li ttieħdet l-okkażjoni biex issir xi 

xogħol ta’ refurbishment waqt li d-Dipartiment kien magħluq.  

  

 



  

Investigazzjonijiet 

 

− Fil-perjodu ta’ bejn l-1 ta’ Jannar 2020 u l-31 ta’ Diċembru 2020, id-Dipartiment irreġistra total ta’ 857 

każ ta’ investigazzjoni li kienu jinvolvu 430 każ ta’ persuni li temmew l-impieg kif ukoll 427 

investigazzjonijiet ġeneriċi liema kienu jinkludu wkoll spezzjonijiet fuq il-post tax-xogħol fejn  ġew 

intervistati madwar 250 impjegat. L-investigazzjonijiet ġeneriċi jistgħu jitrattaw sezzjonijiet partikolari ta’ 

ħaddiema jew inkella l-kumpanija sħieħa skont il-ħtieġa. Tajjeb wieħed isemmi li dawn l-

investigazzjonijiet ta’ każijiet jiġu refereti lid-Dipartiment anki b’mod anonimu jew fuq inizzjattiva tad-

Dipartiment biex jippromwovi xogħol b’dinjità lejn kwalità tal-ħajja aħjar.   

− Fost dawn l-investigazzjonijiet kien hemm total ta’ 295 każ li irriżultaw f’talbiet finanzjarji u li 

ammontaw għal total ta’ €1,259595. Min-naħa l-oħra d-Dipartiment talab lill-Pulizija biex tiftaħ 128 

proċedura legali fil-Qorti Kriminali kontra employers li ma jkunux ħallsu l-ammonti kollha dovuti lill-

impjegati tagħhom u/jew ma kkoperawx mad-Dipartiment fl-investigazzjonijiet tiegħu. Finalment, f’dan il-

perjodu ma tressaq l-ebda appell kontra sentenzi tal-Qorti min-naħa tad-Dipartiment. 

− Minħabba l-effetti tal-Covid-19, numru konsiderevoli ta’ kumpaniji invokaw l-Artikolu 42 tal-Liġi tax-

Xogħol li jippermetti lid-Dipartiment, wara investigazzjoni xierqa, u bi qbil bejn l-impjegati u r-

rappreżentanti tagħhom u min iħaddem, jagħti permess biex il-kundizzjonijiet tax-xogħol jinbidlu għal 

żmien temporanju bl-għan prinċipali biex il-ħaddiema ma jitilfux xogħolhom. F’dan ir-rigward, id-

Dipartiment adotta approċċ proattiv sabiex ifassal sistemi ta’ kif  jiġi implementat l-Artikolu 42 skont l-

eżiġenzi tal-kumpaniji. L-Uffiċjali tad-Dipartiment kellhom rwol ewlieni u għamlu kull sforz possibbli 

sabiex jgħinu l-partijiet jikkunsidraw l-għażliet kollha possibbli u jwassluhom isibu soluzzjonijiet 

kosteffettivi kemm għal min iħaddem kif ukoll għall-impjegati. Dan seta’ jseħħ permezz tas-sapport 

kontinwu li ta’ id-Dipartiment lill-partijiet konċernati primarjament waqt laqgħat onlajn biex jiġu diskussi 

d-diversi miżuri taħt l-Artikolu 42 u fejn kien hemm il-bżonn biex l-intapriżi jaħtru rapreżentanti tal-

impjegati biex ikunu jistgħu jiġu implentanti r-regolamenti dwar id-dritt għal informazzjoni u 

konsultazzjoni mal-impjegati.  

− Minn meta bdew jinħassu l-effetti tal-pandemija f’Marzu 2020, madwar 1,000 kumpanija ngħataw dan 

il-permess u huwa stmat li permezz ta’ dan il-mekkaniżmu u s-soluzzjonijiet maqbula ġew salvati madwar 

27,000 impieg. Ħafna minn dawn il-miżuri baqgħu jiġu mġedda matul is-sena 2020 taħt l-gwida tad-

Dipartiment biex jiġu mħarsa d-drittijiet u l-obbligi tal-partijiet għall-relazzjonijiet industrijali stabbli anki 

matul żminijiet daqshekk delikati u diffiċli.     

 



 

 

Is-sezzjoni tal-Ispettorat tipproċessa wkoll notifiki ta’ Ħaddiema Stazzjonati.  Skont il-Liġi dwar Impjegati 

Stazzjonati f’Malta (L.S. 452.82) meta fornitur barrani, stabbilit fi Stat Membru ieħor, jibgħat impjegat 

tiegħu jaħdem Malta għal perijodu temporanju, għandu dmir javża lid-Dipartiment  bl-intenzjoni tiegħu li 

jistazzjona ħaddiem f’Malta qabel id-data tal-istazzjonar tal-ħaddiemu u mhux aktar tard minn meta tibda 

l-prestazzjoni tas-servizz. Din in-notifika għandu jkun fiha l-informazzjoni rilevanti meħtieġa sabiex 

tippermetti kontrolli fattwali fuq il-post tax-xogħol. Id-Dipartiment  janalizza din in-notifika biex jaċċerta  

li kollox huwa skont il-liġi u jekk ikun hemm xi informazzjoni nieqsa jew mhux ċara, għandu d-dritt li 

jikkomunika ma’ rappreżżentant tal-fornitur barrani għal kjarifika. Meta d-Dipartiment jkun sodisfatt bl-

informazzjoni pprovduta, jinforma lill-fornitur barrani kif ukoll lid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali, li dan l-

impjieg temporanju jista’ jiġi meqjus bħala impjieg stazzjonat.  Matul l-2020, id-Dipartiment irċieva u 

ipproċessa  299 notifika ta’ dan it-tip.  

Għas-sena 2020, id-Dipartiment tar-Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impjieg irċieva 59 applikazzjoni għall-

awtorizzazzjoni tad-Direttur  biex persuna taħt is-sittax –il sena u tkun għadha ma spiċċatx l-iskola 

sekondarja tkun tista’ taħdem.   Minn dawn il-59 applikazzjoni, 43 kienu għal minuri li xtaqu jieħdu sehem 

waqt il-ġbid ta’ film għal-perjodu qasir ta’ żmien fis-Sajf jew inkella waqt il-ħin tal-iskola. L-età ta’ dawn 

il-minuri kienet tvarja bejn  dik ta’ sena u sittax –il sena.  

 Minbarra dawn l-applikazzjonijiet għal-ġbid ta’ films, id-Dipartiment irċieva  16 applikazzjoni oħra 

għalminuri biex jaħdmu f’diversi ħwienet, restoranti, lukandi u kumpaniji oħra.  

Minbarra dawn, kien hemm ukoll  2 applikazzjonijiet  ta’ minuri li ma kellhomx bżonn permess biex 

jaħdmu. Dan għaliex  minkejja li kienu għadhom ma għalqux sittax-il sena, kienu se jibdew jaħdmu wara li 

jkunu spiċċaw l-aħħar sena tal-iskola sekondarja.  

 Is-sezzjoni tal-Ispettorat tikkoordina wkoll eżerċizzji ta’ verifika ta’ sħubija f’unjin sabiex jiġi 

determinat jekk dik il-unjin għandiex maġġoranza ta’ repreżentazzjoni fuq il-post tax-xogħol. 

Permezz tar-Regolamenti dwar Rikonoxximent tat-Trade Unions (Leġislazzjoni Sussidjarja 452.112, 

id-DIER jirregola l-għotja u r-revoka ta’ rikonoxximent ta’ trade union, bħala l-unika unjin li tkun 

tista’ tinnegozja ġewwa post tax-xogħol. Permezz tal-proċess ta’ verifika, id-Dipartiment iqabbel il-

lista tal-impjegati pprovduta mill-prinċipal ma’ dik pprovduta mill-unjin/s sabiex jiġi vverifikat kemm 

il-unjin għandha mpjegati bħala membri fi ħdanha. Sabiex tingħata rikonoxximent, unjin irid ikollha 

aktar minn 50% tal-impjegati konċernati bħala membri tagħha. Dan il-proċess għandu jiġi konkluż fi 

żmien tmienja u għoxrin ġurnata ta’ xogħol li jibdew jiddekorru mid-data tat-talba sar-riżultat. Matul 

is-sena 2020 is-sezzjoni tal-Ispettort ikkordinat  40 eżerċizzju ta’ verifika ta’ sħubija f’unjon. 



Fis-sena 2020, is-Sezzjoni tal-Ispettorat  ġiet infurmata bi 33 trasferiment tan-negozji li b’kollox jammonta 

għal 1413-il impjegat li ġew trasferiti minn kumpanija għall-oħra. L-obbligu f’dan ir-rigward jaqa’ fuq 

kemm min jitrasferixxi u anke fuq min jirċievivi t-trasferiment. Dan għaliex il-partijiet għandhom l-

obbligu li jinfurmaw lid-Direttur Ġenerali tad-Dipartiment li se jseħħ dan it-trasferiment. Wara li tiġi 

stabbilita d-data tat-trasferiment, min jitrasferixxi jrid jibgħat id-dokumenti relevanti bħal fost oħrajn, id-

dikjarazzjoni bil-miktub, lil min jirċievi t-trasferiment kif ukoll lir-rapreżentanti tal-impjegati sa mhux iktar 

minn ħmistax-il ġurnata mid-data tat-trasferiment.  Jekk, min-naħa l-oħra, ikun hemm iżjed minn għoxrin 

impjegat li ser jiġu trasferiti, kopja tad-dikjarazzjoni bil-miktub trid tingħata wkoll lid-Direttur Ġenerali 

tad-Dipartiment. Ir-rwol tal-Ispettorat huw li jiżgura li l-provedimenti tar-Regolamenti  dwar il-Ħarsien tal-

Impiegi fit-Trasferiment ta’ Negozju jiġu mħarsa. 

Id-Dipartiment, permezz tas-Sezzjoni tal-Ispettorat  għandu l-obligu li jara li l-provedimenti mitluba fir-

Regolmenti dwar Sensji Kollettivi (Ħarsien ta’ L-Impiegi) jiġu mħarsa. Fis-sena 2020, kien hemm tmintax 

il-kumpanija li għamlet sensji kollettivi. Ir-Regoalmenti jitolbu li f’kull każ ta’ sensji kollettivi, il-prinċipal 

m’għandux jittermina l-impieg ta’ tali impjegati qabel ma jkun innotifika bil-miktub lir-rappreżentanti tal-

impjegati bit-terminazzjoni tax-xogħol kontemplata minnu u ta lir-rappreżentant l-opportunità li 

jikkonsultaw mal-prinċipal. Il-prinċipal għandu jgħaddi lid-Direttur Ġenerali responsabbli mill-Impiegi u 

Relazzjonijiet Industrijali kopja tan-notifika bil-miktub. Kull sensji kollettivi proġettati notifikati lid-

Direttur Ġenerali  responsabbli mill-Impiegi u Relazzjonijiet Industrijali m’għandhomx isiru effettivi qabel 

jgħaddu tletin ġurnata min-notifika msemmija. 

Is-Sezzjoni tal-Ispettorat, matul l-2020 awtorizza wkoll 34 il-permess għall-skemi tal-banking ta’ sigħat li 

koprew 4033 imjegati f’settur differenti. Permezz ta’ dawn l-iskemi għall-banking ta’ sigħat jew sigħat 

annwalizzati, li huma wkoll ikontemplati fil-liġi, il-prinċipal jista’ jintroduċi skemi ta’ banking fejn sa 

massimu ta’ 376 siegħa normali ta’ xogħol annwali jistgħu jiġu banked  u għalhekk sigħat żejda minbarra 

s-sigħat normali ta’ xogħol f’ġimgħa jitħallew jinħadmu f’perjodi ta’ attivita’ ta’ xogħol aktar intesiva illi 

jiġu mifdija f’perjodi ta’ attivita’ ta’ xogħol anqas intesiva billi jkun hemm sigħat ta’ xogħol anqas mis-

sigħat normali ta’ xogħol fil-ġimgħa.  

 

Id-Dipartiment awtorizza wkoll total ta’ 22 permess biex prinċipali jkunu jistgħu jimponi multi fiskali fuq 

l-impjegati tiegħu jew tagħha. Tali permess jippermetti lil min iħaddem biex dawn il-multi jkunu jistgħu 

jitnaqqsu mill-pagi tal-impjegati. Id-domanda għal dawn il-permessi żdiedet b’mod speċjali minħabba il-

miżuri tal-Covid-19 li ġew imposti fuq diversi operaturi mill-Awtoritajiet tas-Saħħa Pubblika. Min naħa 

tiegħu, id-Dipartiment, qabel ma jawtorizza dawn il-permessi, jara li l-multi proposti jkunu raġonevoli u 

impost għal raġunijiet validi. 

 



 Kampanja ta’ Informazzjoni  

Matul is-sena 2020  nħasset aktar il-ħtieġa ta’ iktar għarfien fir-rigward ta’ kundizzjonijiet tax-xogħol, 

speċjalment minħabba l-fatt li ċertu kundizzjonijiet kellhom jinbidlu f’qasir żmien minħabba l-pandemija. 

Għalhekk tnehdiet kampanja ta’ informazzjoni bil-parteċipazzjoni ta’ Uffiċjali tad-Dipartiment f’diversi 

webinars organizzati mill-imsieħba soċjali bħal Malta Employers Association, il-Malta Chamber of SMEs  

u Malta Chamber of Commerce, Enterprise and Industry. Uffiċjali tad-Dipartiment ipparteċipaaw ukoll f’ 

konferenzi,  programmi tat-televiżjoni u radju sabiex iwasslu informazzjoni u jwieġbu mistoqsijiet mill-

pubbliku  rigward il-kundizzjonijiet tax-xogħol, drittijiet u dmirijiet, f’dan il-perjodu partikolari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aġenziji tal-Impjiegi 

In-numru ta’ Aġenziji tal-Impjiegi liċenzjati fi tmiem Diċembru  2020 kien ta’ 140  . Matul is-sena 2020 , 

126-il aġenzija tal-impjiegi ġeddew il-liċenzja filwaqt li  14 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’ 

€ 48,917.40.  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, 

www.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 għall-

Iżvilupp 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 tal-

impieg, u li jagħti pariri lill-Ministru dwar dak kollu li jkollu x’jaqsam mal-kundizzjonijiet tal-impieg.   

Matul l-2020 saru 9 laqgħat tal-Bord li fihom ġew diskussi bosta materji relatati mal-impjiegi u r-

relazzjonijiet industrijali. Fost affarijiet oħra ġew diskussi emendi għall-Ordni ta’ Standard Nazzjonali 

dwar il-Leave ta’ Prokreazzjoni Medikament Assistita, emendi fir-regolamenti li jirregolaw l-impjegati 

stazzjonati f’Malta u  emendi fir-regolamenti tal-Organizzazjoni tax-Xogħol.  Ġew diskussi wkoll l-effetti 

tal-pandemija fuq il-kundizzjonijiet tax-xogħol, l-introduzzjoni ta’ leave ġdid ta’ kwarantina,  il-

ġurisdizzjoni tat-Tribunal Industrijali fuq każi ta’ tkeċċija ta’ ħaddiema fuq kuntratti definiti, il-proċess ta’ 

konfermazzjoni tar-rijappuntar taċ-Chairpersons tat-Tribunal Industrijali, zero hours contracts, leave għall-

ġenituri ta’ tfal li qed issofru minn mard rari, u l-possibilita’ ta’ sħubija obligatorja f’union jew 

assoċjazzjoni ta’ prinċipali. Saru wkoll diskussjonijiet fuq żewġ Direttivi ġodda tal-Unjoni Ewropea dwar 

il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata għall-ġenituri u għall-persuni li jindukraw u dwar il-

kundizzjonijiet tax-xogħol trasparenti u prevedibbli.  Bdiet tiġi diskussa wkoll il-proposta għal Direttiva 

tal-Unjoni Ewropea dwar paga minima adegwata. 

Wara konsultazzjoni tal-Bord, l-Att dwar l-Impiegi u r-Relazzjonijiet Indusrijali ġie emendat biex jiġi 

kklarifikat li t-Tribunal Industrijali għandu wkoll il-kompetenza li jisma każi ta’ tkeċċijiet allegatment 

inġusti ta’ impjegati li kienu fuq kuntratt definit.  

Barra minn hekk, ġew ippublikati  dawn  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 

• Regolamenti li jemendaw ir-Regolamenti dwar l-Organizzazzjoni tal-Ħin tax-Xogħol 

• Ordni ta’ Standard Nazzjonali dwar il-Leave ta’ Prokreazzjoni Medikament Assistita 

• Regolamenti li jemendaw ir-Regolamenti dwar Impjegati Stazzjonti f’Malta 

• Regolamenti li jemendaw ir-Regolamenti dwar Dritt Minimu ta’ Leave Speċjali 



Konċiljazzjonijiet u Soluzzjonijiet 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 fil-

qasam tar-relazzjonijiet industrijali kkontribwixxiet sostanzjalment biex ikun hawn klima ta’ relazzjonijiet 

industrijali aktar stabbli. Matul is-sena 2020, ninħabba id-diffikultajiet li faċċaw l-intrapriżi minħabba il-

pandemija, kien hemm żieda fit-tilwim industrijali u allura n-numru ta’ laqgħat ta’ konċiljazzjoni żdied. 

Fil-fatt matul  is-sena 2020  saru total ta’ 64 laqgħa ta’ konċiljazzjoni li fi  55 minnhom  intlaħaq ftehim. 

B’hekk, permezz ta’ dawn il-laqgħat konċiljatorji, fi 86% tal-każi ġie evitat li dawn it-tilwimiet industrijali 

jkomplu jeskalaw. Fis-9 laqgħat l-oħra mill-banda l-oħra ma nstabet l-ebda soluzzjoni għat-tilwima 

kkonċernata.  

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 l-

ieħor 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 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 renumerazzjoni differenti għal xogħol tal-

istess 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 2020 ,  tressqu  116 każ quddiem it-Tribunal Industrijali, kif indikat hawn taħt:  

•    90 allegat tkeċċijiet inġusti,  

•    10  allegat tkeċċija inġusta u allegat diskriminazzjoni,   

•    12 allegat diskriminazzjoni/fastidju/vittimizzazzjoni,  

•    3 każijiet intbagħtu lura lit-Tribunal mill-Qrati tal-Appell biex jerġgħu jinstemgħu,  

•    każ wieħed t ta’ tilwima industrijali.  

Mill-banda l-oħra t-Tribunal Industrijali iddeċieda  36  każ matul is-sena  2020 . Dawn il-każijiet kienu 

jinkludu  31 każ ta’ allegat tkeċċijiet inġusti,  każ wieħed  ta’ allegat tkeċċija inġusta u allegat 



diskriminazzjoni, - tlett każi ta’ allegat diskriminazzjoni/fastidju/vittimizzazzjoni u  każ wieħed ta’ tilwim 

industrijali. 45 il-każ ġew issetiljati amikevolment bejn il-partijiet. Fl-aħħar tas-sena  2020  kien fadal  320 

każ pendenti.  Tajjeb li wieħed jgħid li minħabba COVID-19, bejn is-7 ta’ Marzu u t-12 ta’ Ġunju  it-

Tribunal ma setax jagħmel seduti. Bejn Settembru u Diċembru, ħafna każi ġew posposti minħabba 

sitwazzjonijiet ta’ kwarantina u self -isolation mitlub mill-avukati u l-partijiet involuti.  

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 Ġenerali għar-

Relazzjonijiet 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 2020: - 

 

Tip ta’ Ftehim Ammont 

Ftehimiet Kollettivi ġodda 8  

Tiġdid/Estensjonijiet  22  

Side Agreements/Addenda  3  

 

Reġistratur tat-Trade Unions  

Fl-1 ta’ Jannar 2020  , ir-Reġistru kien jinkludi  33 trade union irreġistrata u  9  assoċjazzjonijiet ta’ min 

iħaddem.  Matul is-sena 2020  ġew irreġistrati tlettt trade unions u assoċjazzjoni ta’ prinċipali.  Matul 2020  

ma ġiet ikanċellata l-ebda Trade Union jew Assoċjazjonijiet ta’ Prinċipali. 

Għaldaqstant, fil-31 ta’ Diċembru  2020  ir-Reġistru tat-Trade Unions kien jinkludi   36  trade union u 10  

assoċjazzjonijiet ta’ min iħaddem. 

 

 

L-Awtorita’ Ewropea Tax-Xogħol 

 

Id-Dipartiment qiegħed jirraprezenta lil 

Malta  fil-Bord tat-Tmexxija tal-Awtorita’ 



Ewropea Għax-Xogħol. Dan il-Bord jieħu deċiżjonijiet fuq kif titmexxa l-Awtorita` kif ukoll fuq fora 

diversa fejn jidħlu kundizzjonijiet tax-xogħol fuq skala Ewropea u allura f’dan il-Bord Malta għandha 

vot daqs kull Stat Membru ieħor.  

L-għanijiet ta’Awtorità Ewropea tax-Xogħol huma li tiffaċilita l-aċċess għall-informazzjoni u s-

servizzi liċ-ċittadini u lin-negozji dwar id-drittijiet u l-obbligi 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 u timmedja u tiffaċilita soluzzjonijiet fil-każijiet ta’ tilwim 

transkonfinali. 

Matul l- 2020 il-Bord tat-tmexxija kellu żewġt laqgħat. Waqt dawn il-laqgħat, fost affarijiet oħra, il-

membri tal-Bord ġew infirmati bl-attivitajiet u l-progress li sar minn mindu ġiet imwaqqfa l-

Awtorita’. Ġie diskuss ukoll il-programm ta’ ħidma ta’ l-Awtorita’ għal snin 2022-2024. Barra min 

hekk, il-Bord tat-Tmexxija kellu wkoll laqgħa strordinarja fejn il-membri tal-Bord ivuttaw biex 

jelleġu id-Direttur Eżekuttiv tal-Awtorita’.  

Matul is-sena d-Dipartiment ipparteċipa wkoll f’diversi laqgħat fil-working groups li l-Awtortita’ 

nhiediet għal din is sena. Dawn kienu jirrigwardaw spezzjonijiet u informazzjoni, li għalihom 

attendew erba’ Uffiċjali tad-Dipartiment.  

Malta wriet wkoll l-intenzjoni tagħha u ħadet il-passi neċessarji biex mis-sena d-dieħla tibbenifika 

minn fondi tal-Awtorità biex tkun tista tgħolli il-livell ta’ informazzjoni li tipprovdi lill-pubbliku.  

Huwa maħsub li fil-bidu tas-sena d-dieħla, uffiċjal pubbliku Malti se jingħaqad  mal-Awtorità bħala 

“National Liaison Officer” biex flimkien ma “National Liaison Officers” tal-pajjiżi membri tal-EU, 

fost dmirijiet, oħra jagħti sapport lill-Istati Membri biex jiżguraw fehim aħjar fil-leġizlazzjonijiet 

nazzjonali, konformità m’obligazzjonijiet kooperattivi u jagħmilha ta’ punt ta’ kuntatt nazzjonali 

għall-mistqosijiet minn Malta għal Stati Membri oħrajn u mistoqsijiet relatati ma’ Malta. 

 

 

Single Digital Gateway 

Id-DIER huwa parteċipi fil-proġett “Single Digital 

Gateway” flimkien mal-Ministeru għall-Ekonomija, 

Investiment u Intrapriżi Żgħar sabiex fil-website tad-

Dipartiment links speċifiċi ikunu kompatibbli ma’ dawk 

tal-Unjoni Ewropea fejn jidħlu kundizzjonijiet ta’ 



xogħol. B’ hekk persuna ikun jista’ jsib informazzjoni fuq regoli nazzjonali u tal-UE, f’post wieħed. 

 

Maternity Trust Fund 

Id-Dipartiment kompla bil-ħidma tiegħu fl-amminstrazzjoni tal-Maternity Trust Fund, fejn iwieġeb il-

mistoqsijiet ta’ min iħaddem rigward l-applikazzjoni tal-kumpens t’erbatax l-ġimgħa liv tal-maternità. 

Id-Dipartiment huwa l-focal point bejn min iħaddem u l-bord ta’ dan il-fond u jipprovdi għajnuna lil 

min iħaddem biex japplika għal kumpens. 

 

Arkivji Nazzjonali 

Sar proġett bejn dan id-Dipartiment u l-Arkivji Nazzjonali biex dawk id-dokumenti b’valur storiku 

jiġu preservati ġol-Arkivji Nazzjonali għall-pubbliku. 

 

Organizzazzjoni Dinjija tax-Xogħol 
 

Minħa bba restrizzjonijiet fuq safar u miżuri 

oħra li kellhom jittieħdu  minħabba il-

pandemija, il-Bord Governttiv tal-

Organizzazzjoni Dinjija tax-Xogħol (ILO) 

iddeċieda li l-109 Sessjoni tal-Konferenza 

Annwali tal-ILO li kellha ssir bejn il-25 ta’ 

Mejju u l-5 ta’ Ġunju 2020 tiġi posposta għal 

Ġunju 2021.  

Matul is-sena l-oħra, id-Dipartiment beda proċess ta’ studju ta’ żewġ Konvenzjonijiet tal-ILO sabiex jara li 

l-liġi Maltija tħaddan il-prinċipji li huma miktuba f’dawn il-Konvenzjonijiet qabel ma jgħaddu għal 

ratifikazzjoni. Il-Konvenzjoni tal-Agenziji Privati tal-Impjieg, Nru. 181, tagħti linji gwida ta’ kif 

għandhom jiġu rregolati l-agenziji tal-impjieg u li hija reviżjoni tal-Konvenzjoni Nru 96 (Fee-Charging 

Employment Agencies Convention). Il-Konvenzjoni l-oħra li se tiġi rratifikata hija l-Konvenzjoni tal-

Ħaddiema Domestiċi, Nru. 189, li tiratta x’kundizzjonijiet bażiċi għandhom ikollhom ħaddiema li jaħdmu 

fis-settur domestiku.  

 

Parteċipazzjoni f’Seminars, Konferenzi u Laqgħat ta’ Gruppi ta’ Ħidma 
barra minn Malta 
 



Id-Direttur Ġenerali ipparteċipat f’żewġt laqgħa 

organizzata mid-Direttorat Ġenerali ta-Unjoni 

Ewropea għall-Impiegi, Affarijiet Soċjali u Inklużjo 

ni. Waqt din  il-laqgħa,  li kienet maħsuba għad-

għad-Diretturi Ġenerali tar-Relazzjonijiet Industrijali 

tal-pajjiżi membri, ġew diskussi diversi temi 

fosthom il-prijoritajiet tal-Presidenza Portugiża għal 

Unjoni Ewropeja u temi kurrenti li għandhom 

x’jaqsmu mar-relazzjonijiet industrijali u mpiegi.  

Uffiċjal tad-Dipartiment ipparteċipat fit-tlett laqgħat 

tas-Social Questions Working Party organizzati 

mill-Kunsill Ewropew dwar il- proposta  għall-

Direttiva għall-paga minima fl-Unjoni Ewropeja. 

Uffiċjal tad-Dipartiment attendiet Konferenza 

f’Zagreb organizzata mill-Presidenza Kroata tal-

Unjoni Ewropea dwar il-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol. 

Uffiċjali tad-Dipartiment ipparteċipaw fl-laqgħat organizzati mill-Kummissjoni Ewropeja dwar  id-

Direttiva Ewropea dwar l-Organizzazjoni tal-Ħin tax-Xogħol, dwar id-djalogu soċjali li huwa pilastru 

għal ekonomija sostenibbli u dwar l-infurzar tal-liġi applikabbli għall-ekwipaġġi tal-ajru. 

Uffiċjal attenda konferenza dwar id-drittijiet tar-ROMA organizata mill-European Agency for 

Fundamental Rights.  

 



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 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 2020, il-Bord ta’ Amministrazzjoni tal-Fond ta’  Garanzija ma kellux talbiet għal Fond.  

 

 

 

 

 

 

 

Diane Vella Muscat 

Direttur Ġenerali għall-Impjiegi u r-Relazzjonijiet Industrijali 


