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Tisħiħ tal-involviment  

VS-2018-0043 

 

Leġiżlazzjoni nazzjonali dwar l-Informazzjoni u l-

konsultazzjoni f'Ċipru  

Rapport tal-Pajjiż 

 

 

 

Il-Federazzjoni Demokratika tax-Xogħol ta' Ċipru 

40 Vyronos Avenue 

1096 Nicosia 

Ċipru 

 

Nikosija, 22 ta' Ottubru 2018  

 

Il-proġett TISĦIĦ TAL-INVOLVIMENT (DĠ Impjiegi-VS/2018/0043). Dan il-proġett ġie ffinanzjat b'appoġġ mill-

Kummissjoni Ewropea. Din il-pubblikazzjoni [komunikazzjoni] tirrifletti biss il-ħsibijiet tal-awtur, u l-Kummissjoni 

ma tistax tinżamm responsabbli għal kull użu li jista' jsir mill-informazzjoni li fiha. 
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Introduzzjoni 

Id-Direttiva 2002/14/KE tistabbilixxi qafas ġenerali li jistabbilixxi rekwiżiti minimi għad-dritt 

għall-informazzjoni u għall-kosnultazzjoni tal-impjegati f'intrapriżi u stabbilimenti fi ħdan il-

Komunità. 

 

Skont l-għażla li għamlu l-Istati Membri, id-Direttiva għandha tapplika għal intrapriżi li 

jimpjegaw tal-inqas 50 impjegat f'xi wieħed mill-Istati Membri, jew għal stabbilimenti li 

jimpjegaw tal-inqas 20 impjegat fi kwalunkwe Stat Membru. 

 

L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw l-arranġamenti prattiċi biex jiġi eżerċitat id-dritt 

għall-informazzjoni u għall-konsultazzjoni f'livell xieraq. L-informazzjoni u l-konsultazzjoni 

għandhom ikopru: 

• l-informazzjoni dwar l-iżvilupp reċenti u probabbli tal-attivitajiet u tal-qagħda 

ekonomika tal-intrapriżi jew tal-istabbiliment; 

• l-informazzjoni u l-konsultazzjoni dwar il-qagħda, l-istruttura u l-iżvilupp probabbli tax-

xogħol fi ħdan l-intrapriża jew l-istabbiliment; 

• l-informazzjoni jew il-konsultazzjoni dwar deċiżjonijiet li jwasslu għal tibdil sostanzjali fl-

organizzazzjoni tax-xogħol jew fir-relazzjonijiet kuntrattwali. 

 

 

L-adozzjoni tal-Liġi f'Ċipru 

 

Il-liġi għaddiet fl-2005 u tapplika għal kumpaniji b'iktar minn 30 impjegat. In-numru minimu ta' 

impjegati hu stabbilit skont in-numru medju ta' impjegati li ġew impjegati mal-kumpanija għal 

dawn l-aħħar sentejn. Il-liġi ma taffettwax il-proċeduri speċifiċi għall-informazzjoni u għall-

konsultazzjoni dwar il-liġi tas-sensji kollettivi. 
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Xi tkopri 

Il-liġi tkopri: 

• L-informazzjoni dwar l-iżviluppi riċenti u possibbli tal-attivitajiet u tal-qagħda ekonomika 

tan-negozju. 

• L-informazzjoni u l-konsultazzjoni dwar is-sitwazzjoni, l-istruttura u l-evoluzzjoni possibbli 

tax-xogħol fi ħdan l-intrapriża kif ukoll kwalunkwe miżuri previsti b'mod partikolari fejn l-

impjieg hu mhedded. 

• L-informazzjoni u l-konsultazzjoni dwar id-deċiżjonijet li jistgħu jġibu tibdil sostanzjali fl-

organizzazzjoni tax-xogħol jew tal-kuntratti tax-xogħol. 

 

 

Dwar lInformazzjoni 

Skont il-liġi, l-informazzjoni għandha tkun provduta f'ħin, b'mod u b'kontenut xieraq biex ir-

rappreżentanti tal-impjegati jkunu jistgħu jwettqu l-eżaminazzajoni xierqa u jkunu jistgħu 

jippreparaw għall-konsultazzjoni. 

 

 

Dwar il-konsultazzjoni 

Il-konsultazzjoni sseħħ: 

• f'ħin, b'mod u b'kontenut tajjeb. 

• fil-livell xieraq ta' indirizz u rappreżentazzjoni (skont is-suġġett li qed jiġi diskuss). 

• fuq il-bażi tal-informazzjoni rilevanti pprovduta mill-impjegatur, skont l-

interpretazzjoni tat-terminu "informazzjoni" u tal-opinjoni li jistgħu jesprimu r-

rappreżentanti tal-ħaddiema. 

• b'tali mod li r-rappreżentanti tal-ħaddiema jkunu jistgħu jiltaqgħu mal-impjegatur u 

jirċievu tweġiba raġunata għall-opinjoni tagħhom. 

• biex ikun jista' jintlaħaq ftehim dwar id-deċiżjonijiet li jaqgħu fi ħdan ir-

responsabbiltajiet tal-impjegatur. 
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Ftehim dwar l-Informazzjoni u l-Konsultazzjoni 

L-imsieħba soċjali jistgħu jiddeterminaw b'mod ħieles u fi kwalunkwe ħin (bi ftehim) id-dettalji 

prattiċi għall-informazzjoni u l-konsultazzjoni tal-impjegati. 

 

 

Informazzjoni kunfidenzjali 

• Ir-rappreżentanti tal-impjegati u l-esperti li jistgħu jkunu qed jassistuhom fil-proċess ta' 

informazzjoni u konsultazzjoni ma jistgħux jiddivulgaw informazzjoni li kienet espressament 

iddivulgata lilhom bħala kunfidenzjali lill-impjegati u lil partijiet terzi biex jipproteġu l-

interessi leġittimi tal-impjegatur. 

• Dan l-obbligu jibqa' jeżisti kull fejn ikunu, anki wara li jkun skada t-terminu. 

• Ir-rappreżentanti tal-impjegati u l-assistenti potenzjali jistgħu jgħaddu informazzjoni 

kunfidenzjali lill-impjegati jew lil partijiet terzi li huma marbuta b'kunfidenzjalità. 

 

L-impjegatur m'għandu l-ebda obbligu li jipprovdi informazzjoni jew konsultazzjonijiet li: 

• In-natura tagħhom hi tali li, skont kriterji oġġettivi, jipprevjenu b'mod serju l-

operazzjonijiet tan-negozju jew jagħmlulhom il-ħsara. 

• Huma kklassifikati bħala kunfidenzjali skont il-liġijiet applikabbli 

o Kunfidenzjalità bankarja 

o segretezza tal-avukat 

o sigurtà nazzjonali jew kwistjonijiet ta' privattiva 

• L-impjegaturi huma obbligati li jipprovdu dan imsemmi hawn fuq f'każ ta' digriet tal-

qorti. 

 

 

Protezzjoni u faċilitajiet tar-rappreżntanti tal-impjegati 

Ir-rappreżentanti tal-impjegati, fil-ħin tal-qadi ta' dmirijiethom, igawdu biżżejjed protezzjoni u 

garanziji u m'għandux ikollhom impatti mhux favorevoli mill-impjegatur minħabba l-attivitajiet 

tagħhom bħala rappreżentanti tal-impjegati, biex ikunu jistgħu jwettqu l-kompiti fdati lilhom. 
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Penali 

Kull min jikser id-dispożizzjonijiet ta' din il-Liġi hu ħati ta' reat u, jekk jinstab ħati, jista' jeħel multa 

li ma taqbiżx €3,500. 

 

 

Rakkomandazzjonijiet 

• Biex il-liġi tkun implimentata b'mod effettiv, l-impjegaturi u t-trejdjunjonist għandhom 

ikunu infurmati sewwa u għandhom l-għarfien tal-proċeduri. 

• Jiġu skambjati l-proċeduri tajba bejn l-istati membri l-oħra u proċeduri speċifiċi dwar kif 

tapplika l-liġi u x'inhuma d-diffikultajiet varji. 

• Pieni dwar il-liġi għandhom ikunu ogħla biex jiġi evitat li l-impjegaturi jiksru d-

dispożizzjonijiet. 

 


