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Inti ħaddiem fruntalier? Tkun ħaddiem fruntalier jekk taħdem fi Stat Membru differenti mill-Istat Membru tar-
residenza tiegħek (jiġifieri li tmur taħdem f’pajjiż wieħed, u tirritorna b’mod regolari lejn il-pajjiż fejn tirrisjedi). F’każ 
ta’ qgħad, japplikaw regoli differenti dwar il-benefiċċji tal-qgħad għal dawk il-ħaddiema fruntaliera li, fil-prinċipju, ma 
jmorrux lura fil-post ta’ residenza tagħhom mill-inqas darba fil-ġimgħa.

Inti ħaddiem stazzjonat? Tkun ħaddiem stazzjonat jekk l-impjegatur tiegħek li jinsab fi Stat Membru partikolari 
jibagħtek taħdem b’mod temporanju fi Stat Membru ieħor biex tagħti servizz. Għall-finijiet tal-kopertura tas-sigurtà 
soċjali tiegħek, int titqies bħala stazzjonat f’każ li tintbagħat mill-impjegatur tiegħek biex twettaq kwalunkwe attività 
relatata max-xogħol fi Stat Membru ieħor f’isem l-impjegatur tiegħek, jew inkella jekk tkun taħdem għal rasek u tkun 
sifirt biex teżerċita attività simili għal dik li normalment twettaq fl-Istat Membru tal-oriġini tiegħek.   

Dan id-dokument għandu l-għan li jinfurmak dwar ir-regoli ġenerali applikabbli għall-kuntratt tax-
xogħol tiegħek u l-miżuri potenzjali li jista’ jkollok tieħu rigward l-assigurazzjoni tas-saħħa u l-kopertura 
tas-sigurtà soċjali tiegħek. Dan ma jikkostitwixxix informazzjoni li torbot legalment fir-rigward tas-
sitwazzjoni speċifika tiegħek. 

Dan id-dokument mhuwiex indirizzat liċ-ċittadini tal-UE li jirrisjedu u jaħdmu fi Stat Membru li mhumiex 
ċittadini tiegħu2. Tali ċittadini tal-UE huma intitolati għall-istess trattament bħaċ-ċittadini nazzjonali 
fl-aspetti kollha. Jekk jogħġbok aqra f’dan ir-rigward il-Linji Gwida riċenti għall-miżuri ta’ ġestjoni tal-
fruntieri biex tiġi protetta s-saħħa u tiġi żgurata d-disponibbiltà tal-oġġetti u tas-servizzi essenzjali3. 

B’mod partikolari, l-Istati Membri ma għandhomx jiċħdu d-dħul liċ-ċittadini tal-UE li jirrisjedu fit-territorju tagħhom. 
Dawn jistgħu jkunu soġġetti għall-istess limitazzjonijiet fid-drittijiet tagħhom bħaċ-ċittadini nazzjonali (inkluż id-
dritt tagħhom li jiċċaqalqu fl-Istat Membru jew li joħorġu minnu). L-Istati Membri jistgħu wkoll jieħdu miżuri xierqa 
bħal li jirrikjedu liċ-ċittadini tal-UE jagħmlu awtoiżolament jew miżuri simili, sakemm jimponu l-istess rekwiżiti fuq 

1. Is-servizzi tal-Kummissjoni qed jissorveljaw is-sitwazzjoni b’mod kostanti hi u tevolvi, u maż-żmien qed jivvalutaw jekk ikunx hemm bżonn 
tingħata aktar informazzjoni. Dan id-dokument se jiġi aġġornat regolarment sabiex jitqiesu l-iżviluppi hekk kif iseħħu.
2. Tali ħaddiema tal-UE jibbenifikaw mis-salvagwardji tad-Direttiva 2004/38/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 
dwar id-drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-territorju tal-Istati Membri 
u li temenda r-Regolament (KEE) Nru 1612/68 u li tħassar id-Direttivi 64/221/KEE, 68/360/KEE, 72/194/KEE, 73/148/KEE, 75/34/KEE, 75/35/
KEE, 90/364/KEE, 90/365/KEE u 93/96/KEE (ĠU L 158, 30.4.2004, p. 77).
3. C(2020) 1753 final.
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iċ-ċittadini tagħhom stess. Huwa mfakkar ukoll li l-miżuri speċifiċi fir-rigward tal-ħaddiema tat-trasport jinsabu 
fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-Korsiji Ħodor skont il-Linji Gwida għall-miżuri ta’ 
ġestjoni tal-fruntieri biex tiġi protetta s-saħħa u tiġi żgurata d-disponibbiltà tal-oġġetti u tas-servizzi essenzjali4. 
 
Il-Linji Gwida li jikkonċernaw l-eżerċizzju tal-moviment liberu tal-ħaddiema jiddeskrivu l-miżuri li jeħtieġ 
jittieħdu mill-Istati Membri biex jiżguraw li l-ħaddiema mobbli, b’mod partikolari dawk f’okkupazzjonijiet 
kritiċi fil-ġlieda kontra l-pandemija tal-coronavirus, ikunu jistgħu jaslu fil-post tax-xogħol tagħhom5.

Il-Kummissjoni tħeġġeġ lill-Istati Membri jistabbilixxu proċeduri speċifiċi rapidi u mingħajr piżijiet għall-qsim tal-
fruntieri biex jiġi żgurat passaġġ bla xkiel, u tistieden lill-Istati Membri jieħdu miżuri speċifiċi li jiżguraw approċċ 
koordinat fil-livell tal-UE.

Xi pajjiżi qed jistabbilixxu arranġamenti amministrattivi u gwida bejn l-awtoritajiet pubbliċi tagħhom sabiex 
jissimplifikaw il-proċeduri fil-qasam tas-sigurtà soċjali għall-benefiċċji tal-ħaddiema mobbli6. Il-Kummissjoni qed 
tinkoraġġixxi tali prattika u, flimkien mal-Istati Membri, se tidentifika l-aħjar prattiki li jistgħu jiġu estiżi għal Stati 
Membri oħra. 

JEKK INT ĦADDIEM FRUNTALIER

Skont il-Linji Gwida għall-miżuri ta’ ġestjoni tal-fruntieri biex tiġi protetta s-saħħa u tiġi żgurata d-disponibbiltà tal-
oġġetti u tas-servizzi essenzjali u l-Linji Gwida rigward l-eżerċitar tal-moviment liberu tal-ħaddiema matul it-tifqigħa 
tal-COVID-19, jeħtieġ li l-Istati Membri ma jipprevjenux il-qsim tal-ħaddiema fruntalieri u tal-ħaddiema staġjonali u 
jeħtieġ jistabbilixxu proċeduri speċifiċi rapidi u mingħajr piżijiet biex jiżguraw il-passaġġ bla xkiel tagħhom.    

Jekk int ħaddiem fruntalier affettwat mir-restrizzjonijiet imposti mill-Istat Membru tal-impjieg tiegħek bħala riżultat 
tal-pandemija tal-COVID-19, hawn taħt tista’ ssib xi informazzjoni dwar il-kundizzjonijiet tal-impjieg u l-kopertura 
tas-sigurtà soċjali matul dan il-perjodu.

X’inhi l-liġi applikabbli għall-kuntratt tiegħek?

Skont id-dritt tal-UE (l-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) Nru 593/2008 dwar il-liġi applikabbli għall-obbligazzjonijiet 
kuntrattwali) il-liġi applikabbli għall-kuntratti ta’ impjieg individwali hija normalment il-liġi tal-Istat Membru fejn ix-
xogħol jitwettaq abitwalment. Fi kliem ieħor, jekk bħala ħaddiem tal-fruntiera u minħabba r-restrizzjonijiet tal-ħruġ 
jew tad-dħul ma tkunx tista’ twettaq l-obbligi tiegħek skont il-kuntratt tal-impjieg tiegħek, il-liġi tal-Istat Membru 
fejn taħdem abitwalment se tiddetermina l-konsegwenzi legali tal-impossibbiltà li taħdem. Skont l-Artikolu 7 tar-
Regolament (UE) Nru 492/2011 dwar il-moviment liberu tal-ħaddiema fi ħdan l-Unjoni, jeħtieġ ikollok aċċess għall-
istess benefiċċji soċjali u tat-taxxa li l-Istat Membru fejn qed taħdem jagħti lill-ħaddiema nazzjonali li d-drittijiet 
tal-moviment tagħhom huma ristretti.

4. https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/2020-03-23-communication-green-lanes_en.pdf
5. C(2020) 2051 final
6. Ara, pereżempju:
il-Belġju: https://www.international.socialsecurity.be/working_in_belgium/en/archives.html
Franza: https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-situation-des-travailleurs-frontaliers
il-Ġermanja: https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/corona-virus-arbeitsrechtliche-auswirkungen.html
in-Netherlands: https://pers.svb.nl/coronavirus-en-wonen-of-werken-over-de-grens-de-sociale-verzekering-verandert-niet/

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/2020-03-23-communication-green-lanes_en.pdf
https://www.international.socialsecurity.be/working_in_belgium/en/archives.html
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-situation-des-travailleurs-frontaliers
https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/corona-virus-arbeitsrechtliche-auswirkungen.html 
https://pers.svb.nl/coronavirus-en-wonen-of-werken-over-de-grens-de-sociale-verzekering-verandert-niet/
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Jekk int ħaddiem fruntalier u ma tistax tmur għax-xogħol fl-Istat Membru l-ieħor u jkollok taħdem mid-
dar mill-Istat Membru tad-domiċilju tiegħek, issir ħaddiem stazzjonat?

Le. M’intix se titqies bħala ħaddiem stazzjonat skont id-Direttivi dwar l-Istazzjonar tal-Ħaddiema7. Dan ifisser li 
l-kundizzjonijiet bażiċi tal-impjieg tal-Istat Membru tad-domiċilju tiegħek ma jsirux applikabbli għalik, peress li ma 
hemm l-ebda provvediment ta’ servizz jew riċevitur ta’ servizz fl-Istat Membru tad-domiċilju tiegħek. Il-kuntratt 
ta’ impjieg tiegħek se jkompli jiġi rregolat mil-liġi tal-Istat Membru tal-impjieg tiegħek bħal qabel, sakemm ma 
tkunx ftehemt mal-impjegatur b’mod ieħor. Fil-prattika dan ifisser li m’għandekx għalfejn tintroduċi xi talba jew 
formola speċifika f’dan ir-rigward. Skont l-Artikolu 45 TFUE u l-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) Nru 492/2011 dwar 
il-moviment liberu tal-ħaddiema fi ħdan l-Unjoni int jeħtieġ ikollok aċċess għall-istess benefiċċji soċjali u tat-taxxa 
li l-Istat Membru fejn qed taħdem jagħti lill-ħaddiema nazzjonali li d-drittijiet tal-moviment tagħhom huma ristretti. 
Fir-rigward tas-sensja parzjali, il-ħaddiema fruntalieri jgawdu l-istess drittijiet bħall-ħaddiema residenti u l-ħaddiema 
nazzjonali8. Jekk jogħġbok innota wkoll li xi pajjiżi diġà qablu bejniethom u introduċew l-arranġamenti amministrattivi 
rilevanti biex jikkonfermaw li t-telexogħol ma jibdilx id-deżinjazzjoni tal-pajjiż kompetenti9.

Jekk int ħaddiem fruntalier jew staġjonali u tisfa kompletament bla xogħol matul dan il-perjodu

Jekk int ħaddiem fruntalier u matul dan il-perjodu tisfa kompletament bla xogħol, jeħtieġ tikkuntattja l-istituzzjoni 
tal-assigurazzjoni tal-qgħad fl-Istat Membru tar-residenza tiegħek. Int tkun intitolat għall-benefiċċji tal-qgħad mill-
Istat Membru tar-residenza bl-istess kundizzjonijiet bħall-persuni qiegħda f’dak l-Istat Membru, u jeħtieġ tagħmel 
lilek innifsek disponibbli għas-servizzi tal-impjieg fl-Istat Membru ta’ residenza. F’każ li int ħaddiem fruntalier li, 
fil-prinċipju, ma jirritornax fil-post tar-residenza tiegħu mill-inqas darba fil-ġimgħa, tista’ tfittex impjieg sew fl-Istat 
Membru tar-residenza, sew fl-Istat Membru tal-aħħar impjieg. Jeħtieġ tikkuntattja lill-istituzzjoni tal-assigurazzjoni 
tal-qgħad tal-Istat Membru fejn tiddeċiedi li tfittex impjieg. Int tkun intitolat għall-benefiċċji tal-qgħad minn dan 
l-Istat Membru bl-istess kundizzjonijiet bħall-persuni qiegħda f’dak l-Istat Membru, u jeħtieġ tagħmel lilek innifsek 
disponibbli għas-servizzi tal-impjieg f’dak l-Istat Membru. 

Jekk int ħaddiem staġjonali u matul dan il-perjodu tisfa kompletament bla xogħol10, jeħtieġ tikkuntattja lill-
istituzzjoni tal-assigurazzjoni tal-qgħad tal-Istat Membru fejn tkun assigurat. Jekk normalment twettaq ukoll attività 
fl-Istat Membru tar-residenza, dan jeħtieġ ikun l-Istat Membru fejn tkun assigurat. F’dan il-każ, int tkun intitolat 
għall-benefiċċji tal-qgħad mill-Istat Membru tar-residenza bl-istess kundizzjonijiet bħall-persuni qiegħda f’dak l-Istat 
Membru, u jeħtieġ tagħmel lilek innifsek disponibbli għas-servizzi tal-impjieg fl-Istat Membru tar-residenza.

Liema leġiżlazzjoni dwar is-sigurtà soċjali tapplika għalik fid-dawl tar-restrizzjonijiet nazzjonali fuq il-
qsim tal-fruntieri u r-rakkomandazzjonijiet tat-telexogħol minħabba l-pandemija tal-COVID-19?

Fix-xenarju attwali, ir-regoli Ewropej dwar il-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali jkomplu japplikaw.  Madankollu, ir-
regoli joffru ċerta flessibbiltà għall-ħaddiema kkonċernati biex jibqgħu assigurati fl-Istat Membru fejn kienu assigurati 
qabel it-tifqigħa tal-pandemija tal-COVID-19. Ix-xenarji u s-soluzzjonijiet proposti li ġejjin jistgħu jiġu applikati skont 
is-sitwazzjoni li jinsabu fiha l-ħaddiema:

Jekk int ħaddiem fruntalier li jaħdem esklużivament fi Stat Membru li mhuwiex l-Istat Membru tar-
residenza

Bħalissa inti assigurat fl-Istat Membru tal-impjieg. Jekk issa ma tistax taħdem fl-Istat Membru ordinarju tal-impjieg 
tiegħek, u għal perjodu temporanju jkollok taħdem mid-dar, din is-sitwazzjoni fil-prinċipju m’għandhiex twassal 

7. Id-Direttiva 96/71/KE https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/ALL/?uri=CELEX%3A31996L0071 u
Id-Direttiva 2014/67/UE https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?qid=1584454887016&uri=CELEX:32014L0067
8. Bis-saħħa tal-Artikolu 45 TFUE u l-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) Nru 492/2011.
9. For example, guidelines were issued by Belgium, France, Germany and the Netherlands. Reference available in footnote 5 above.
10. Dan ifisser li tispiċċa qiegħed kemm fl-Istat Membru tal-impjieg staġjonali kif ukoll fl-Istat Membru tar-residenza tiegħek. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/ALL/?uri=CELEX%3A31996L0071
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?qid=1584454887016&uri=CELEX:32014L0067
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għal bidla fil-leġiżlazzjoni applikabbli fir-rigward tal-kopertura tas-sigurtà soċjali, peress li dik is-sitwazzjoni hija 
temporanja.  Int tkompli tkun intitolat għall-benefiċċji kollha tas-sigurtà soċjali mill-Istat Membru tal-impjieg.

JEKK INT ĦADDIEM LI JWETTAQ ATTIVITÀ F’ŻEWĠ STATI MEMBRI 
JEW AKTAR

Jekk qed taħdem kemm fl-Istat Membru tal-impjieg u fl-Istat Membru tar-residenza u int assigurat fl-
Istat Membru tal-impjieg għax l-attività tiegħek fl-Istat Membru tar-residenza mhijiex sostanzjali (inqas 
minn 25 % tal-ħin tax-xogħol tiegħek).

Bħalissa inti assigurat fl-Istat Membru tal-impjieg. Issa li l-attività fl-Istat Membru tar-residenza tiegħek se tiżdied, din 
tista’ ssir sostanzjali (mifhuma bħala aktar minn 25 % tal-ħin tax-xogħol tiegħek fuq perjodu ta’ 12-il xahar). F’dak 
il-każ, il-leġiżlazzjoni fl-Istat Membru tar-residenza tiegħek tista’ ssir applikabbli skont l-Artikolu 13 tar-Regolament 
(KE) Nru 883/2004 biss jekk il-ħin tax-xogħol medju matul perjodu ta’ 12-il xahar jaqbeż 25 % tal-ħin tax-xogħol 
totali tiegħek fl-Istati Membri kollha.  Għalhekk, il-fatt li fil-ġimgħat li ġejjin se tkun qed twettaq attività sostanzjali 
fl-Istat Membru tar-residenza tiegħek, dan m’għandux ikollu impatt fuq is-sitwazzjoni tas-sigurtà soċjali tiegħek.  
Suppost diġà għandek fil-pussess tiegħek Dokument Portabbli (PD) A1 maħruġ skont l-Artikolu 13 tar-Regolament 
Nru 883/2004 mill-istituzzjoni kompetenti fl-Istat Membru tal-impjieg.

Jekk int ħaddiem li jaħdem kemm fl-Istat Membru tal-impjieg u fl-Istat Membru tar-residenza u int 
assigurat fl-Istat Membru tar-residenza tiegħek għax l-attività attwali tiegħek fl-Istat Membru tar-
residenza diġà hija sostanzjali (aktar minn 25 % tal-ħin tax-xogħol tiegħek).

Bħalissa inti assigurat fl-Istat Membru tar-residenza.  Suppost diġà għandek fil-pussess tiegħek PD A1 maħruġ 
skont l-Artikolu 13 tar-Regolament Nru 883/2004 mill-istituzzjoni kompetenti fl-Istat Membru tar-residenza. Ir-
restrizzjonijiet fuq il-fruntieri u t-telexogħol jeħtieġ li ma jkollhomx impatt fuq il-kopertura tas-sigurtà soċjali.

X’jiġri jekk ix-xenarji ta’ hawn fuq mhumiex applikabbli fil-każ tiegħek u, bħala riżultat tal-pandemija 
COVID-19, tista’ tispiċċa b’bidla fl-Istat Membru tal-assigurazzjoni soċjali?

Jekk is-sitwazzjoni tiegħek mhijiex koperta mix-xenarji ta’ hawn fuq, u bħala riżultat ta’ dan jista’ jkollok bidla fl-
Istat Membru tal-assigurazzjoni tas-sigurtà soċjali tiegħek, tista’ tistaqsi lill-impjegatur tiegħek biex iressaq talba 
lill-awtorità kompetenti ta’ dak l-Istat Membru li int tixtieq li l-leġiżlazzjoni tiegħu tkompli tapplika, biex tibqa’ tkun 
suġġett għal-leġiżlazzjoni tiegħu. L-impjegatur jeħtieġ jissostanzja din it-talba billi jenfasizza li huwa fl-aħjar interess 
tiegħek li tibqa’ assigurat fl-Istat Membru fejn int kopert attwalment11.

X’jiġri jekk nimrad waqt li nkun għadni naħdem fl-Istat Membru tal-impjieg tiegħi, jew waqt li nkun 
naħdem mid-dar mill-Istat Membru tar-residenza tiegħi?

Jekk taħdem f’pajjiż tal-UE u tgħix f’ieħor, int tkun intitolat għal trattament mediku fiż-żewġ pajjiżi. 

X’aktar li tkun diġà rreġistrat fil-pajjiż fejn taħdem u tkun irċevejt formola S1 mill-awtorità tal-assigurazzjoni tas-
saħħa tiegħek (jekk ma tkunx għadek għamilt dan, jeħtieġ tirreġistra u tirrekjedi formola bħal din u tippreżentaha 
lil kwalunkwe awtorità tal-assigurazzjoni tas-saħħa fil-pajjiż fejn tgħix). Din il-formola tagħtik id-dritt li tikseb kura 
tas-saħħa fil-pajjiż fejn tgħix, bl-istess kundizzjoni bħaċ-ċittadini li huma assigurati f’dak il-pajjiż.

11. Jekk jogħġbok ara wkoll il-Parti 2 tal-linji gwida dwar l-eżerċizzju tal-moviment liberu tal-ħaddiema għal aktar informazzjoni dwar l-użu 
possibbli tal-ftehimiet ta’ eċċezzjoni.

https://europa.eu/youreurope/citizens/work/social-security-forms/contact_points_pd_a1.pdf  
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Informazzjoni dwar il-PD A1 u l-punti ta’ kuntatt nazzjonali

Għal aktar informazzjoni dwar il-PD A1, jekk jogħġbok ikkonsulta: 
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11366&langId=mt

Għad-dettalji tal-istituzzjoni tas-sigurtà soċjali responsabbli mill-ħruġ tal-PD A1, jekk jogħġbok ikkonsulta:
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/social-security-forms/contact_points_pd_a1.pdf

JEKK INT ĦADDIEM STAZZJONAT

Għandek issegwi r-regoli tal-Istat Membru ospitanti dwar ix-xogħol?

Jekk tinsab fl-Istat Membru fejn bagħtek l-impjegatur tiegħek biex tipprovdi s-servizzi (“l-Istat Membru ospitanti”) 
u se tkompli taħdem hemm, il-leġiżlazzjoni tal-Istat Membru ospitanti rigward il-kundizzjonijiet bażiċi tal-impjieg 
(il-paga minima, il-ħin massimu tax-xogħol u l-ħin minimu tal-mistrieħ, ir-regoli dwar is-saħħa, is-sikurezza u 
l-iġene fil-post tax-xogħol, eċċ.) tibqa’ tapplika. F’każ li ma jkunx permess li tmur fuq il-post tax-xogħol minħabba 
r-restrizzjonijiet tal-COVID-19, trid tirrispetta r-regoli tal-Istat Membru ospitanti. Madankollu, tibqa’ intitolat għall-
benefiċċji tas-sigurtà soċjali mill-Istat Membru fejn tħallas il-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali u mhux mill-Istat 
Membru ospitanti.

Liema leġiżlazzjoni dwar is-sigurtà soċjali tapplika għalik fid-dawl tar-restrizzjonijiet nazzjonali fuq il-
qsim tal-fruntieri u r-rakkomandazzjonijiet tat-telexogħol minħabba l-pandemija tal-COVID-19?

Jekk int ħaddiem stazzjonat u l-attività tiegħek bdiet qabel it-tifqigħa tal-pandemija tal-
COVID-19

Jekk int ħaddiem stazzjonat u l-attività tiegħek fl-Istat Membru l-ieħor bdiet qabel it-tifqigħa tal-pandemija tal-
COVID-19, m’għandek tiġi affettwat minn ebda restrizzjoni fuq il-qsim tal-fruntieri, jekk diġà tinsab fiżikament fl-Istat 
Membru li fih ġejt stazzjonat. Jeħtieġ tkompli l-perjodu ta’ stazzjonar kif speċifikat fuq il-PD A1 u se tibqa’ assigurat 
fl-Istat Membru fejn huwa stabbilit l-impjegatur tiegħek jew li fih tkun assigurat normalment, bħala persuna li 
taħdem għal rasha.

Jekk int ħaddiem stazzjonat u l-attività tiegħek bdiet qabel it-tifqigħa tal-pandemija tal-
COVID-19, iżda tmur fi Stat Membru ieħor, pereżempju matul perjodi ta’ mistrieħ

Jekk int ħaddiem stazzjonat u l-attività tiegħek fl-Istat Membru l-ieħor bdiet qabel it-tifqigħa tal-pandemija tal-
COVID-19, xorta tista’ tkun affettwat jekk toħroġ mill-Istat Membru li int stazzjonat fih u mbagħad tkun trid terġa’ 
tidħol fih fi stadju ulterjuri. Dan huwa l-każ jekk l-attività tiegħek titwettaq fi Stat Membru li jimponi restrizzjonijiet 
nazzjonali tad-dħul fuq persuni li ġejjin minn barra l-pajjiż, jew minn ċerti reġjuni milquta. Għalhekk, qabel ma 
toħroġ mill-Istat Membru li fih tkun stazzjonat, għandek tivverifika mal-awtoritajiet rilevanti jekk intix se tingħata 
aċċess meta tirritorna. Jekk ma titħalliex tidħol u għalhekk ma tkunx tista’ tkompli l-perjodu ta’ stazzjonar tiegħek, 
l-impjegatur jeħtieġ jikkuntattja lill-istituzzjoni kompetenti li tkun ħarġet il-PD A1 għal aktar struzzjonijiet.

Jekk int ħaddiem stazzjonat u l-attività tiegħek kienet ippjanata li tibda wara t-tifqigħa tal-
pandemija tal-COVID-19

Jekk int ħaddiem stazzjonat u l-attività tiegħek kienet ippjanata li tibda fl-Istat Membru l-ieħor wara t-tifqigħa, il-
bidu tal-perjodu ta’ stazzjonar tiegħek jista’ jiġi ttardjat minħabba r-restrizzjonijiet nazzjonali tad-dħul f’ċerti Stati 
Membri. F’dan il-każ l-impjegatur tiegħek, jew int stess bħala persuna li taħdem għal rasha, jeħtieġ jikkuntattja/
tikkuntattja l-istituzzjoni kompetenti tal-Istat Membru li ħareġ il-PD A1 għal aktar struzzjonijiet.

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11366&langId=mt
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/social-security-forms/contact_points_pd_a1.pdf
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Jekk int ħaddiem staġjonali u l-attività tiegħek kienet ippjanata li tibda matul jew wara 
t-tifqigħa tal-pandemija tal-COVID-19

Jekk int ħaddiem staġonali u l-attività tiegħek fl-Istat Membru fejn jitwettaq ix-xogħol staġonali kienet ippjanata li 
tibda matul jew wara t-tifqigħa tal-pandemija tal-COVID-19, il-bidu tal-perjodu staġonali tal-impjieg tiegħek jista’ 
jiġi ttardjat minħabba r-restrizzjonijiet nazzjonali fuq id-dħul f’ċerti Stati Membri. F’dan il-każ, jeħtieġ li tikkuntattja 
lill-impjegatur tiegħek fl-Istat Membru tal-impjieg staġonali għal aktar struzzjonijiet.12

Restrizzjonijiet għall-moviment liberu imposti mill-Istat Membru fil-kuntest tal-kriżi attwali ta’ COVID-19

Skont l-Artikolu 45(3) TFUE u d-Direttiva 2004/38/KE, jistgħu jiġu introdotti limitazzjonijiet għad-dritt tal-moviment 
liberu tal-ħaddiema għal raġunijiet ta’ ordni pubbliku jew sigurtà interna, inkluż f’każ ta’ riskju minn marda li tittieħed. 
Madankollu, il-ġustifikazzjoni għar-restrizzjonijiet għandha tiġi interpretata b’mod ristrett13 u r-restrizzjonijiet jeħtieġ 
li jkunu neċessarji, proporzjonati u bbażati fuq kriterji oġġettivi u nondiskriminatorji.

Għandek xi mistoqsijiet dwar l-UE? Europe Direct jista’ jgħinek: europa.eu/european-union/contact_mt

12. Jekk jogħġbok ara wkoll il-Parti 3 tal-linji gwida dwar l-eżerċizzju tal-moviment liberu tal-ħaddiema għal aktar informazzjoni dwar 
il-ħaddiema staġjonali.
13. Ara f’dan is-sens il-Kawżi magħquda 115/81 u 116/81 Adoui u Cornuaille, EU:C:1982:183
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