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86/613/KEE
– Adottata mill-Kunsill fit-8 ta' Marzu 2010



17279/3/09 REV 3 /job  JA/ocb 1
DG G II MT

DIRETTIVA 20../.../UE 

TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

ta’ 

dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ 

trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa 

li jeżerċitaw attività li fiha jaħdmu għal rashom u 

li tħassar id-Direttiva 86/613/KEE

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-

Artikolu 157(3) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Europea,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew1,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja2,

                                               

1 ĠU C , p. .
2 Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew ta’ … (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) 

u Deċiżjoni tal-Kunsill ta'....
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Billi:

(1) Id-Direttiva tal-Kunsill 86/613/KEE tal-11 ta’ Diċembru 1986 dwar l-applikazzjoni tal-

prinċipju ta’ trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa li jeżerċitaw attività, inkluża l-

agrikoltura, li fiha jaħdmu għal rashom, u dwar il-protezzjoni ta' nisa li jaħdmu għal 

rashom waqt it-tqala u waqt li qed irabbu t-tfal1, tiżgura l-applikazzjoni fl-Istati Membri 

tal-prinċipju ta’ trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa li jeżerċitaw attività li fiha jaħdmu 

għal rashom, jew li qed jikkontribwixxu fl-eżerċizzju ta' tali attività. F'dak li jirrigwarda 

persuni li jaħdmu għal rashom u l-konjuġi ta' persuni li jaħdmu għal rashom, id-

Direttiva 86/613/KEE ma kinitx effettiva ħafna u l-kamp ta' applikazzjoni tagħha għandu 

jitqies mill-ġdid, minħabba li d-diskriminazzjoni fuq bażi ta’ sess u l-fastidju jseħħu wkoll 

f’oqsma barra mix-xogħol bis-salarju. Fl-interessi taċ-ċarezza, id-Direttiva 86/613/KEE 

għandha tiġi sostitwita b'din id-Direttiva.

(2) Fil-Komunikazzjoni tagħha, tal-1 ta’ Marzu 2006, intitolata“Pjan ta' rotta għall-ugwaljanza 

bejn in-nisa u l-irġiel”, il-Kummissjoni ħabbret li biex ittejjeb il-governanza għall-

ugwaljanza bejn is-sessi, se tirrivedi l-leġislazzjoni attwali tal-UE dwar l-ugwaljanza bejn 

is-sessi li mhijiex inkluża fl-eżerċizzju ta’ tfassil mill-ġdid tal-2005 bil-għan li jkun hemm 

aġġornament, modernizzazzjoni u tfassil mill-ġdid fejn meħtieġ. Id-Direttiva 86/613/KEE 

ma kinitx inkluża fl-eżerċizzju ta’ tfassil mill-ġdid.

                                               

1 ĠU L 359, 19.12.1986, p. 56.
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(3) Fil-konklużjonijiet tiegħu tal-5 u tas-6 ta' Diċembru 2007 dwar "Rwoli bilanċjati tan-nisa u 

l-irġiel għall-impjiegi, it-tkabbir u l-koeżjoni soċjali", il-Kunsill appella lill-Kummissjoni 

biex tqis il-ħtieġa li tirrivedi, jekk ikun meħtieġ, id-Direttiva 86/613/KEE biex 

tissalvagwardja d-drittijiet relatati mal-maternità u paternità ta’ persuni li jaħdmu għal 

rashom u tal-konjuġi li jgħinuhom.

(4) Il-Parlament Ewropew sejjaħ b’mod konsistenti lill-Kummissjoni biex tirrivedi d-

Direttiva 86/613/KEE, b’mod partikolari biex tissaħħaħ il-protezzjoni tal-maternità ta' nisa 

li jaħdmu għal rashom u biex tittejjeb il-qagħda tal-konjuġi ta' persuni li jaħdmu għal 

rashom fl-agrikoltura.

(5) Fil-Komunikazzjoni tagħha tat-2 ta' Lulju 2008 ntitolata “Aġenda Soċjali Mġedda: 

Opportunitajiet, aċċess u solidarjetà fl-Ewropa tas-seklu 21”, il-Kummissjoni affermat il-

ħtieġa li tieħu azzjoni dwar id-differenza bejn is-sessi fl-intraprendenza kif ukoll biex 

ittejjeb ir-rikonċiljazzjoni tal-ħajja privatama' dik professjonali.
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(6) Diġà hemm għadd ta’ strumenti legali eżistenti għall-implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ 

trattament ugwali li jkopru l-attivitajiet ta’ persuni li jaħdmu għal rashom, b’mod 

partikolari d-Direttiva tal-Kunsill 79/7/KEE tad-19 ta’ Diċembru 1978 dwar l-

implimentazzjoni progressiva tal-prinċipju tat-trattament ugwali tal-irġiel u n-nisa fi 

kwistjonijiet ta’ sigurtà soċjali1 u d-Direttiva 2006/54/KE tal-15 ta’ Lulju 2006 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta' opportunitajiet 

indaqs u ta' trattament ugwali tal-irġiel u n-nisa fi kwistjonijiet ta’ impjieg u xogħol (tfassil 

mill-ġdid)2. Din id-Direttiva għalhekk ma għandhiex tapplika għall-oqsma li diġà huma 

koperti minn direttivi oħra.

(7) Din id-Direttiva hija mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-Istati Membri li jorganizzaw is-

sistemi ta' protezzjoni soċjali tagħhom. Il-kompetenza esklużiva tal-Istati Membri fir-

rigward tal-organizzazzjoni tas-sistemi ta' protezzjoni soċjali tagħhom, tinkludi, fost 

oħrajn, deċiżjonijiet dwar l-istabbiliment, il-finanzjament u l-ġestjoni ta' tali sistemi u 

istituzzjonijiet relatati, kif ukoll dwar is-sustanza u l-għoti ta' benefiċċji, il-livell tal-

kontribuzzjonijiet u l-kondizzjonijiet għall-aċċess. 

                                               

1 ĠU L 6, 10.1.1979, p. 24.
2 ĠU L 204, 26.7.2006, p. 23.
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(8) Din id-Direttiva għandha tapplika għal persuni li jaħdmu għal rashom u l-konjuġi tagħhom 

jew, meta u safejn huma rikonoxxuti bil-liġi nazzjonali, il-life partners tagħhom, meta 

dawn, skont il-kondizzjonijiet stabbiliti bil-liġi nazzjonali, abitwalment jipparteċipaw fl-

attivitajiet tan-negozju. Sabiex titjieb il-qagħda għal dawn il-konjuġi u, meta u safejn huma 

rikonoxxuti mil-liġi nazzjonali, għal-life partners ta' persuni li jaħdmu għal rashom, ix-

xogħol tagħhom għandu jiġi rikonoxxut. 

(9) Din id-Direttiva m' għandiex tapplika għal materji koperti minn Direttivi oħra li 

jimplimentaw il-prinċipju ta’ trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa, partikolarment id-

Direttiva tal-Kunsill 2004/113/KE tat-13 ta’ Diċembru 2004 li timplimenta l-prinċipju ta' 

trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa fl-aċċess għal u l-provvista ta' merkanzija u 

servizzi1. Fost oħrajn, l-Artikolu 5 tad-Direttiva 2004/113/KE dwar l-assigurazzjoni u 

servizzi finanzjarji relatati jibqa’ applikabbli.

(10) Biex tkun evitata d-diskriminazzjoni fuq bażi ta' sess, din id-Direttiva għandha tapplika 

kemm għad-diskriminazzjoni diretta kif ukoll għal dik indiretta. Il-fastidju u l-fastidju 

sesswali għandhom jitqiesu bħala diskriminazzjoni u għalhekk għandhom jiġu pprojbiti.

(11) Din id-Direttiva għandha tapplika mingħajr preġudizzju għad-drittijiet u l-obbligi li ġejjin 

mill-istat konjugali jew tal-familja kif definiti fil-liġi nazzjonali.

                                               

1 ĠU L 373, 21.12.2004, p. 37.
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(12) Il-prinċipju ta' trattament ugwali jkopri r-relazzjonijiet bejn il-persuni li jaħdmu għal 

rashom u partijiet terzi fil-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva, iżda mhux relazzjonijiet 

bejn persuna li taħdem għal rasha u l-konjuġi jew il-life partner tagħha.

(13) Fil-qasam ta' persuni li jaħdmu għal rashom, l-applikazzjoni tal-prinċipju ta' trattament 

ugwali tfisser li ma għandu jkun hemm l-ebda diskriminazzjoni abbażi ta' sess, 

pereżempju, b'rabta mal-istabbiliment, it-tagħmir jew l-estensjoni ta' negozju jew il-varar 

jew l-estensjoni ta' kwalunkwe forma oħra ta' attività ta' persuni li jaħdmu għal rashom.

(14) L-Istati Membri jistgħu, taħt l-Artikolu 157(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea, iżommu jew jadottaw miżuri li jipprevedu vantaġġi speċifiċi, biex jagħmluha 

aktar faċli għas-sess li mhuwiex rappreżentat biżżejjed biex jipparteċipa f’attivitajiet ta' 

persuni li jaħdmu għal rashom jew biex jevita jew jikkumpensa għal żvantaġġi fil-karrieri 

professjonali tiegħu. Fil-prinċipju, miżuri bħal azzjoni pożittiva mmirata biex tikseb l-

ugwaljanza bejn is-sessi, fil-prattika, ma għandhomx jitqiesu li qed jiksru l-prinċipju legali 

ta' trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa.
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(15) Huwa meħtieġ li jiġi żgurat li l-kondizzjonijiet għall-istabbiliment ta' kumpannija bejn il-

konjuġi jew, meta u safejn huma rikonoxxuti mil-liġi nazzjonali, il-life partners, mhumiex 

aktar restrittivi mill-kondizzjonijiet għall-istabbiliment ta' kumpannija ma' persuni oħrajn. 

(16) Bil-ħsieb tal-parteċipazzjoni tagħhom fl-attivitajiet tan-negozju tal-familja, il-konjuġi jew, 

meta u sa fejn huma rikonoxxuti bil-liġi nazzjonali, il-life partners ta' persuni li jaħdmu 

għal rashom, li għandhom aċċess għal sistema għal protezzjoni soċjali, għandhom ikunu 

intitolati wkoll li jibbenefikaw minn protezzjoni soċjali. L-Istati Membri għandhom ikunu 

obbligati li jieħdu l-miżuri meħtieġa biex din il-protezzjoni soċjali tiġi organizzata 

f'konformità mal-liġi nazzjonali. B'mod partikolari, huma l-Istati Membri li jridu 

jiddeċiedu jekk din il-protezzjoni soċjali għandhiex tiġi implimentata fuq bażi obbligatorja 

jew volontarja. L-Istati Membri jistgħu jipprevedu li din il-protezzjoni soċjali tista' tkun 

proporzjonali għall-parteċipazzjoni fl-attivitajiet tal-ħaddiem li jaħdem għal rasu u/jew il-

livell ta' kontribuzzjoni. Mingħajr preġudizzju għal din id-Direttiva, l-Istati Membri jistgħu 

jżommu dispożizzjonijiet nazzjonali li jillimitaw l-aċċess għal skemi speċifiċi tal-

protezzjoni soċjali, jew għal ċertu livell ta' protezzjoni, inklużi kondizzjonijiet speċjali tal-

finanzjament, għal ċerti gruppi ta' ħaddiema jew professjonisti li jaħdmu għal rashom, 

sakemm jkun disponibbli l-aċċess għal xi skema ġenerali.
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(17) Il-vulnerabbiltà ekonomika u fiżika ta’ nisa tqal li jaħdmu għal rashom u ta’ konjuġi tqal u, 

meta u safejn huma rikonoxxuti bil-liġi nazzjonali, ta’ life partners tqal ta' persuni li 

jaħdmu għal rashom, tirriżulta fil-ħtieġa tagħhom li jingħataw id-dritt tal-benefiċċji tal-

maternità. L-Istati Membri jibqgħu kompetenti li jorganizzaw tali benefiċċji, inkluż l-

istabbiliment tal-livell ta’ kontribuzzjonijiet u l-arranġamenti kollha li jikkonċernaw 

benefiċċji u ħlasijiet, sakemm jiġu mħarsa r-rekwiżiti minimi ta’ din id-Direttiva. B'mod 

partikolari, huma jistgħu jiddeterminaw f'liema perijodu qabel u/jew wara t-twellid 

jingħata d-dritt għall-benefiċċji tal-maternità. Barra minn dan, is-sitwazzjoni ekonomika 

tal-persuna jew tal-familja inkwistjoni tista' tittieħed f'kont meta jkunu qed jiġu stabbiliti l-

kontribuzzjonijiet u/jew il-benefiċċji.
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(18) Biex jittieħed kont tal-ispeċifiċitajiet ta’ attivitajiet ta’ persuni li jaħdmu għal rashom, nisa 

li jaħdmu għal rashom u l-konjuġi nisa jew, meta u safejn huma rikonoxxuti bil-liġi 

nazzjonali, il-life partners nisa ta' persuni li jaħdmu għal rashom, għandhom jingħataw 

aċċess, kemm jista’ jkun, għal kwalunkwe servizz eżistenti li jipprovdi sostituzzjoni 

temporanja li jippermettilhom li jinterrompu l-attività tax-xogħol tagħhom minħabba t-

tqala jew minħabba li qed irabbu t-tfal jew għal kwalunkwe servizz soċjali nazzjonali 

eżistenti. L-aċċess għal dawk is-servizzi jista' jkun alternattiva għal, jew parti mill-

allowance tal-maternità.

(19) It-titjib fl-effiċjenza u l-effettività tas-sistemi ta’ għajnuna soċjali, notevolment permezz ta’

inċentivi mtejba, amministrazzjoni u evalwazzjoni aħjar, u l-prijoritizzazzjoni ta’ 

programmi ta’ nfiq, sar kruċjali għas-sostenibbiltà finanzjarja fit-tul tal-mudelli soċjali 

Ewropej. Meta jkunu qed ifasslu l-miżuri meħtieġa biex tiġi implimentata din id-Direttiva, 

l-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni speċjali lit-titjib u l-iżgurar tal-kwalità u s-

sostenibbiltà fit-tul tas-sistemi ta' protezzjoni soċjali tagħhom.
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(20) Il-persuni li kienu suġġetti għal diskriminazzjoni fuq bażi ta’ sess għandu jkollhom mezzi 

xierqa ta’ protezzjoni legali. Biex tingħata protezzjoni aktar effettiva, assoċjazzjonijiet, 

organizzazzjonijiet u entitajiet legali oħra għandhom jingħataw is-setgħa li jinvolvu 

ruħhom fi proċedimenti, kif jiddeċiedu l-Istati Membri, jew f'isem jew b'appoġġ għal kull 

vittima, bla preġudizzju għar-regoli nazzjonali ta' proċedura dwar rappreżentazzjoni u 

difiża quddiem il-qrati.

(21) Il-protezzjoni ta' persuni li jaħdmu għal rashom u konjuġi ta' persuni li jaħdmu għal 

rashom u, meta u safejn huma rikonoxxuti bil-liġi nazzjonali, life partners ta' persuni li 

jaħdmu għal rashom, mid-diskriminazzjoni fuq bażi ta' sess għandha tissaħħaħ bl-eżistenza 

ta’ korp jew korpi f'kull Stat Membru b' kompetenza li janalizzaw il-problemi involuti, 

jistudjaw soluzzjonijiet possibbli u jagħtu assistenza prattika lill-vittmi. Il-korp jew korpi 

jistgħu jkunu l-istess bħal dawk b’responsabbiltà fuq livell nazzjonali għad-difiża tad-

drittijiet tal-bniedem jew is-salvagwardja tad-drittijiet tal-individwi, jew għall-

implimentazzjoni tal-prinċipju tat-trattament ugwali.
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(22) Din id-Direttiva tistabbilixxi rekwiżiti minimi, b'hekk tagħti lill-Istati Membri l-għażla li 

jintroduċu jew iżommu dispożizzjonijiet aktar favorevoli.

(23) Ladarba l-għan ta’ din id-Direttiva, jiġifieri li jkun żgurat livell għoli komuni ta’ 

protezzjoni mid-diskriminazzjoni fl-Istati Membri kollha, ma jistax jinkiseb b'mod 

suffiċjenti mill-Istati Membri u u għalhekk jista’ jinkiseb aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-

Unjoni tista' tadotta miżuri, konformement mal-prinċipju ta' sussidjarjetà stabbilit mill-

Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Konformement mal-prinċipju tal-

proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li 

huwa meħtieġ sabiex jinkiseb dak l-għan,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:
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Artikolu 1

Suġġett 

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas sabiex isir effettiv, fl-Istati Membri, il-prinċipju ta' 

trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa li jeżerċitaw attività li fiha jaħdmu għal rashom, jew 

li tikkontribwixxi għall-eżerċizzju ta’ tali attività, fir-rigward ta' dawk l-aspetti mhux 

koperti bid-Direttivi 2006/54/KE u 79/7/KEE.

2. L-implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa fl-aċċess għal u 

l-provvista ta' oġġetti u servizzi tibqa' koperta bid-Direttiva 2004/113/KE.
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Artikolu 2

Kamp ta' applikazzjoni

Din id-Direttiva tkopri:

(a) persuni li jaħdmu għal rashom, jiġifieri l-persuni kollha li jeżerċitaw attività bi qligħ għal 

rashom, skont il-kondizzjonijiet stabbiliti bil-liġi nazzjonali;

(b) il-konjuġi ta' persuni li jaħdmu għal rashom jew, meta u safejn huma rikonoxxuti bil-liġi 

nazzjonali, il-life partners ta' persuni li jaħdmu għal rashom, li ma jkunux impjegati jew 

imsieħba fin-negozju, fejn huma abitwalment, skont il-kondizzjonijiet stabbiliti bil-liġi 

nazzjonali, jipparteċipaw fl-attivitajiet tal-persuna li taħdem għal rasha u jwettqu l-istess 

kompiti jew kompiti anċillari.
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Artikolu 3

Definizzjonijiet

1. Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a) "diskriminazzjoni diretta": fejn persuna waħda tiġi trattata b’mod inqas favorevoli 

minħabba raġunijiet ta’ sess milli hija, kienet jew tkun trattata persuna oħra 

f’sitwazzjoni komparabbli;

(b) "diskriminazzjoni indiretta": fejn dispożizzjoni, kriterju jew prattika li jidhru newtrali 

jkunu jpoġġu lil persuni ta’ sess wieħed fi żvantaġġ partikolari meta mqabbla ma’ 

persuni tas-sess l-ieħor, sakemm dik id-dispożizzjoni, kriterju jew prattika mhumiex 

iġġustifikati oġġettivament minn għan leġittimu, u l-mezzi biex jintlaħaq dak l-għan 

huma adatti u meħtieġa;
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(c) "fastidju": fejn isseħħ imġiba mhix mixtieqa relatata mas-sess ta’ persuna bil-fini jew 

bl-effett ta' vjolazzjoni tad-dinjità ta’ dik il-persuna, u li jinħoloq ambjent intimidanti, 

ostili, degradanti, umiljanti jew offensiv;

(d) "fastidju sesswali": meta titwettaq kull forma ta’ mġiba verbali, mhux verbali jew 

fiżika mhux mixtieqa ta’ natura sesswali, bil-fini jew bl-effett ta' vjolazzjoni tad-

dinjità ta’ persuna, b’mod partikolari meta jinħoloq ambjent intimidanti, ostili, 

degradanti, umiljanti jew offensiv.

Artikolu 4

Prinċipju ta' trattament ugwali

1. Il-prinċipju ta’ trattament ugwali jfisser li ma għandu jkun hemm assolutament l-ebda 

diskriminazzjoni fuq bażi ta' sess fis-settur pubbliku u f'dak privat, kemm direttament kif 

ukoll indirettament, pereżempju fir-rigward tal-istabbiliment, it-tagħmir jew l-estensjoni ta’ 

negozju jew it-tnedija jew l-estensjoni ta’ kull forma oħra ta’ attività ta’ persuni li jaħdmu 

għal rashom.
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2. Fl-oqsma koperti bil-paragrafu 1, il-fastidju u l-fastidju sesswali għandhom jitqiesu bħala 

diskriminazzjoni fuq bażi ta' sess u għalhekk għandhom jiġu pprojbiti. Ir-rifjut ta' jew is-

sottomissjoni għal tali mġiba minn persuna ma jistgħux jintużaw bħala bażi għal deċiżjoni 

li tolqot lil dik il-persuna.

3. Fl-oqsma koperti bil-paragrafu 1, ordni li tiddiskrimina kontra persuni fuq bażi ta’ sess 

għandha titqies bħala diskriminazzjoni.

Artkolu 5

Azzjoni pożittiva 

L-Istati Membri jistgħu jżommu jew jadottaw mizuri fis-sens tal-Artikolu 157(4) tat-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea bil-ħsieb li tiġi żgurata ugwaljanza sħiħa fil-prattika bejn l-irġiel 

u n-nisa fil-ħajja tax-xogħol li tkun immirata, pereżempju, għall-promozzjoni tal-intraprenditorija 

fost in-nisa.
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Artikolu 6

Stabbiliment ta' kumpannija

Mingħajr preġudizzju għall-kondizzjonijiet speċifiċi għal aċċess għal ċerti attivitajiet li japplikaw 

ugwalment għaż-żewġ sessi, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-

kondizzjonijiet għall-istabbiliment ta' kumpannija bejn il-konjuġi, jew bejn il-life partners, meta u 

safejn huma rikonoxxuti bil-liġi nazzjonali, mhumiex aktar restrittivi mill-kondizzjonijiet għall-

istabbiliment ta' kumpannija bejn persuni oħra.

Artikolu 7

Protezzjoni soċjali

1. Meta teżisti sistema għal protezzjoni soċjali ta' persuni li jaħdmu għal rashom fi Stat 

Membru, dak l-Istat Membru għandu jieħu l-miżuri meħtieġa biex jiżgura li l-konjuġi u l-

life partners msemmijin fl-Artikolu 2(b) jistgħu jibbenefikaw minn xi protezzjoni soċjali 

f'konformità mal-liġi nazzjonali.
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2. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu jekk il-protezzjoni soċjali msemmija fil-paragrafu 1 

hijiex implimentat fuq bażi obbligatorja jew volontarja. F'konformità ma' dan, huma 

jistgħu jipprevedu li din il-protezzjoni soċjali tingħata biss fuq talba tal-konjuġi u l-life 

partners msemmijin fl-Artikolu 2(b).

Artikolu 8

Benefiċċji tal-maternità

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li nisa li jaħdmu għal 

rashom u konjuġi u life partners nisa msemmijin fl-Artikolu 2 ikunu jistgħu, skont il-liġi 

nazzjonali, jingħataw allowance tal-maternità adegwata li jippermettilhom li jinterrompu l-

attività tax-xogħol tagħhom minħabba t-tqala jew minħabba l-maternita' għal mhux inqas 

minn 14-il ġimgħa.

2. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu jekk l-allowance tal-maternità msemmija fil-paragrafu 1 

hijiex mogħtija fuq bażi obbligatorja jew volontarja. F'konformità ma' dan, huma jistgħu 

jipprevedu li din l-allowance tingħata biss fuq talba ta' ħaddiema nisa li jaħdmu għal 

rashom u tal-konjuġi u l-life partners nisa msemmijin fl-Artikolu 2.
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3. L-allowance imsemmija fil-paragrafu 1 għandu jitqies adegwat jekk jiggarantixxi dħul 

għall-inqas ekwivalenti għal:

(a) l-allowance li l-persuna kkonċernata tirċievi f’każ li tieqaf temporanjament mill-

attivitajiet tagħha għal raġunijiet marbuta mal-istat ta’ saħħa tagħha u/jew

(b) it-telf medju ta' dħul jew ta' profitt fir-rigward ta' perijodu preċedenti komparabbli, 

suġġett għal kwalunkwe limitu stabbilit bil-liġi nazzjonali u/jew

(c) kull allowance oħra relatata mal-familja stabbilita bil-liġi nazzjonali, suġġetta għal 

kwalunkwe limitu stabbilit bil-liġi nazzjonali.

4. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li nisa li jaħdmu għal 

rashom u konjuġi u life partners nisa msemmijin fl-Artikolu 2 ikollhom aċċess kemm jista’ 

jkun għal kwalunkwe servizz eżistenti li jipprovdi sostituzzjonijiet temporanji jew għal 

kwalunkwe servizz soċjali nazzjonali eżistenti. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li l-

aċċess għal dawk is-servizzi jkun alternattiva għal, jew parti mill-allowance imsemmija fil-

paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.
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Artikolu 9

Difiża tad-drittijiet

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li proċedimenti ġudizzjarji jew amministrattivi, 

inkluż, fejn l-Istati Membri jqisu li jkun xieraq, proċeduri ta’ konċiljazzjoni, għall-infurzar 

tal-obbligi skont din id-Direttiva huma disponibbli għall-persuni kollha li jqisu li ġarrbu xi 

telf jew ħsara minħabba li l-prinċipju ta’ trattament ugwali ma ġiex applikat għalihom, 

anke wara li ntemmet ir-relazzjoni li fiha d-diskriminazzjoni hija allegata li saret.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li assoċjazzjonijiet, organizzazzjonijiet jew entitajiet 

legali oħra li għandhom, f'konformità mal-kriterji stabbiliti bil-liġi nazzjonali tagħhom, 

interess leġittimu li jiżguraw li din id-Direttiva tiġi osservata, jistgħu jidħlu, f'isem jew 

b’appoġġ għal min jagħmel l-ilment, bl-approvazzjoni tiegħu jew tagħha, f’kull 

proċediment ġudizzjarju jew amministrattiv previst għall-infurzar tal-obbligi taħt din id-

Direttiva.

3. Il-paragrafi 1 u 2 għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għar-regoli nazzjonali dwar limiti 

ta’ żmien biex issir azzjoni relatata mal-prinċipju ta’ trattament ugwali.
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Artikolu 10

Kumpens jew riparazzjoni

L-Istati Membri għandhom jintroduċu tali miżuri fis-sistemi legali nazzjonali tagħhom li huma 

meħtieġa biex jiżguraw kumpens jew riparazzjoni reali u effettivi, kif l-Istati Membri hekk 

jiddeterminaw, għat-telf jew il-ħsara mġarrbin minn persuna minħabba diskriminazzjoni fuq bażi ta' 

sess, skont it-tifsira ta’ din id-Direttiva, b’mod li tali kumpens jew riparazzjoni tkun dissważivi u 

proporzjonati għat-telf jew il-ħsara mġarrbin. Tali kumpens jew riparazzjoni ma għandhomx ikunu 

limitati mill-iffissar ta' limitu ogħla minn qabel.

Artikolu 11

Korpi ta' ugwaljanza

1. L-Istati Membri għandhom jaħtru u jagħmlu l-arranġamenti meħtieġa għal korp jew korpi 

għall-promozzjoni, l-analiżi, il-monitoraġġ u l-appoġġ ta' trattament ugwali tal-persuni 

kollha mingħajr diskriminazzjoni fuq bażi ta' sess. Tali korpi jistgħu jifformaw parti minn 

aġenziji b’responsabbiltà fuq livell nazzjonali għad-difiża tad-drittijiet tal-bniedem jew is-

salvagwardja tad-drittijiet tal-individwi, jew għall-implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ 

trattament ugwali.
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2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kompiti tal-korpi msemmijin fil-paragrafu 1 

jinkludu:

(a) l-għoti ta’ assistenza indipendenti lil vittmi ta’ diskriminazzjoni li jressqu l-ilmenti 

ta’ diskriminazzjoni tagħhom, mingħajr preġudizzju għad-drittijiet ta' vittmi u 

assoċjazzjonijiet, organizzazzjonijiet u entitajiet legali oħra msemmijin fl-

Artikolu 9(2);

(b) it-twettiq ta’ stħarriġ indipendenti dwar id-diskriminazzjoni;

(c) il-pubblikazzjoni ta' rapporti indipendenti u l-għoti ta' rakkomandazzjonijiet dwar 

kwalunkwe kwistjoni relatata ma’ tali diskriminazzjoni;

(d) l-iskambju, fil-livell adatt, ta' informazzjoni disponibbli mal-korpi korrispondenti 

Ewropej, bħall-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi.



17279/3/09 REV 3 /job  JA/ocb 23
DG G II MT

Artikolu 12

Integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sess

L-Istati Membri għandhom jieħdu kont b'mod attiv tal-objettiv tal-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa 

meta jfasslu u jimplimentaw liġijiet, regolamenti, dispożizzjonijiet amministrattivi, politiki u 

attivitajiet fl-oqsma msemmijin f'din id-Direttiva.

Artikolu 13

Disseminazzjoni ta' informazzjoni

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-dispożizzjonijiet adottati skont din id-Direttiva, flimkien 

mad-dispożizzjonijiet rilevanti li huma diġà fis-seħħ, jinġiebu permezz tal-mezzi kollha adatti għall-

attenzjoni tal-persuni kkonċernati fit-territorju kollu tagħhom.
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Artikolu 14

Livell ta' protezzjoni

L-Istati Membri jistgħu jintroduċu jew iżommu dispożizzjonijiet, li huma aktar favorevoli għall-

protezzjoni tal-prinċipju ta’ trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa minn dawk stabbiliti f’din id-

Direttiva.

L-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva ma għandha taħt l-ebda ċirkostanza tikkostitwixxi raġuni 

għal tnaqqis fil-livell ta’ protezzjoni mid-diskriminazzjoni diġà applikat mill-Istati Membri fl-

oqsma koperti minn din id-Direttiva.
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Artikolu 15

Rapporti

1. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw l-informazzjoni kollha disponibbli dwar l-

applikazzjoni ta’ din id-Direttiva lill-Kummissjoni sa ....

Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fil-qosor biex jiġi ppreżentat lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill mhux aktar tard minn ...**. Fejn ikun il-każ, dan ir-rapport għandu 

jkun akkumpanjat minn proposti biex tiġi emendata din id-Direttiva.

2. Ir-rapport tal-Kummissjoni għandu jieħu kont tal-opinjonijiet tal-partijiet interessati.

                                               

 Nota lill-ĠU: daħħal id-data sitt snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva.
** Nota lill-ĠU: daħħal id-data seba' snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva.
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Artikolu 16

Implimentazzjoni

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet 

amministrattivi meħtieġa biex jikkonformaw ma' din id-Direttiva sa mhux aktar tard minn 

... . Huma għandhom jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni t-test ta’ dawk id-

dispożizzjonijiet.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, dawn għandhom jinkludu 

referenza għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati minn tali referenza fl-okkażjoni tal-

pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu kif għandha ssir 

tali referenza.

2. Fejn ikun ġustifikat minn diffikultajiet partikolari, l-Istati Membri jistgħu, jekk ikun

meħtieġ, ikollhom perijodu addizzjonali ta' sentejn sa... sabiex jikkonformaw mal-

Artikolu 7, u sabiex jikkonformaw mal-Artikolu 8 fir-rigward tal-konjuġi u life partners

nisa msemmijin fl-Artikolu 2(b)."

3. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet 

ewlenin tal-liġi nazzjonali li jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

                                               

 Nota lill-ĠU: daħħal id-data sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva.
 Nota lill-ĠU: daħħal id-data erba' snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva.
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Artikolu 17

Tħassir

Id-Direttiva 86/613/KEE b’dan titħassar b’effett minn ... *.

Ir-referenzi magħmula lid-Direttiva mħassra għandhom jinftiehmu bħala referenzi magħmula għal 

din id-Direttiva.

Article 18

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha fil-

Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

                                               

* Nota lill-ĠU: daħħal id-data sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva.
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Artikolu 19

Indirizzati

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President
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I. INTRODUZZJONI

Fis-6 ta' Ottubru 2008, il-Kummissjoni ppreżentat proposta għal Direttiva tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ trattament ugwali bejn l-irġiel u 

n-nisa involuti f’attività fejn jaħdmu għal rashom u li tirrevoka d-Direttiva 86/613/KEE1.

Il-proposta hija parti minn pakkett ta' inizjattivi dwar ir-rikonċiljazzjoni tal-ħajja tax-xogħol, 

tal-familja u dik privata, waqt li l-punti l-oħra huma proposta għar-reviżjoni tad-Direttiva 

dwar is-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol għall-ħaddiema nisa tqal u ħaddiema li welldu 

reċentement jew li qed ireddgħu, Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-objettivi ta’ Barċellona 

rigward il-kura tat-tfal u Komunikazzjoni dwar il-bilanċ bejn xogħol u ħajja.

Filwaqt li jaġixxi f'konformità mal-proċedura ordinarja, il-Parlament Ewropew ta l-pożizzjoni 

tiegħu fl-ewwel qari fis-6 ta' Mejju 20092.

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali ta l-Opinjoni tiegħu fl-24 ta' Marzu 20093.

Il-Kummissjoni ma ppreżentat l-ebda proposta emendata formali bħala segwitu għall-opinjoni 

tal-Parlament fl-ewwel qari.

Fit-30 ta' Novembru 2009, il-Kunsill laħaq qbil politiku permezz ta' maġġoranza kwalifikata 

dwar Pożizzjoni fl-ewwel qari.

                                               
1 Id-Direttiva tal-Kunsill 86/613/KEE tal-11 ta' Diċembru 1986 dwar l-applikazzjoni tal-

prinċipju ta' trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa involuti f'attività, inkluża l-agrikoltura, 
b’kapaċità li fiha jaħdmu għal rashom, u dwar il-protezzjoni ta' nisa li jaħdmu għal rashom 
waqt it-tqala u waqt li qegħdin irabbu t-tfal (ĠU L 359, 19.12.1986, p. 56).

2 Għadha mhux ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.
3 ĠU C 228, 22 ta' Settembru 2009, paġna 107.
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F'konformità mal-Artikolu 294(5) (TFUE), il-Kunsill adotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari 

permezz ta' maġġoranza kwalifikata fit-8 ta' Marzu 2010.

II. OBJETTIVI

L-objettiv tal-proposta huwa li jinbidel il-qafas legali Komunitarju dwar l-applikazzjoni tal-

prinċipju ta’ trattament ugwali bejn in-nisa u l-irġiel għall-persuni li jaħdmu għal rashom u l-

konjuġi tagħhom.

Hija għandha l-għan li ttejjeb il-protezzjoni soċjali ta' persuni li jaħdmu għal rashom, bil-ħsieb 

li jitneħħew disinċentivi għall-intraprenditorija fost in-nisa. Hija tfittex ukoll li ttejjeb il-

protezzjoni soċjali ta' "konjuġi ta' għajnuna", li spiss jaħdmu regolarment ma' dawk li jaħdmu 

għal rashom mingħajr ma jgawdu mid-drittijiet korrispondenti.

Il-karatteristiċi prinċipali tal-proposta huma kif ġej:

- id-definizzjoni ta' "konjuġi ta' għajnuna" ġiet modifikata, sabiex tkopri msieħba għall-

ħajja (jiġifieri koppji mhux miżżewġa) meta, u safejn dawn ikunu, rikonoxxuti mid-dritt 

nazzjonali;

- skont id-dispożizzjonijiet imniżżla fl-Artikolu 7, nisa li jaħdmu għal rashom u konjuġi 

ta' għajnuna jkunu intitolati, fuq it-talba tagħhom, għall-istess perijodu ta’ leave tal-

maternità bħall-impjegati (ara d-Direttiva 92/85/KE);

- skont id-dispożizzjonijiet imniżżla fl-Artikolu 6, konjuġi ta' għajnuna jistgħu, fuq it-

talba tagħhom, jibbenefikaw tal-inqas mill-istess livell ta’ protezzjoni soċjali bħall-

persuni li jaħdmu għal rashom.
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Ladarba tkun adottata, id-Direttiva ser tirrevoka d-Direttiva 86/613/KEE4 u ser tkun 

applikabbli fir-rigward ta' dawk l-aspetti li mhumiex koperti bid-Direttivi 2006/54/KE, 

2004/113/KE u 79/7/KEE, sabiex timplimenta b'mod aktar effettiv il-prinċipju ta' trattament 

ugwali bejn in-nisa u l-irġiel involuti f'attività fejn jaħdmu għal rashom, jew li qed 

jikkontribwixxu fit-twettiq ta' attività bħal din.

III. ANALIŻI TAL-POŻIZZJONI TAL-KUNSILL FL-EWWEL QARI

1. Osservazzjonijiet ġenerali:

a) Il-pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar l-emendi tal-Parlament Ewropew

Il-Parlament Ewropew adotta 30 emenda (l-emendi 1-16, 18-19, 21-28, 36, 39, 40, 46) 

għall-proposta tal-Kummissjoni. Matul id-dibattitu fis-sessjoni plenarja, il-Kummissjoni

indikat li hija tista' taċċetta 15 minn dawn l-emendi kompletament, parzjalment jew 

wara li jiġu riformulati (l-emendi 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 15, 18, 21, 22, 23, 27, 28). L-

emendi l-oħrajn (l-emendi 5, 6, 8, 10, 11, 14, 16, 19, 24, 25, 26, 36, 39, 40, 46), 

madankollu, ma kinux aċċettabbli għall-Kummissjoni.

2. Il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari

Il-Kunsill seta' jaċċetta 10 mill-emendi tal-Parlament Ewropew kompletament, 

parzjalment jew wara li jiġu riformulati, jiġifieri:

                                               
4 Id-Direttiva tal-Kunsill 86/613/KEE tal-11 ta' Diċembru 1986 dwar l-applikazzjoni tal-

prinċipju ta' trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa involuti f'attività, inkluża l-agrikoltura, 
b’kapaċità li fiha jaħdmu għal rashom, u dwar il-protezzjoni ta' nisa li jaħdmu għal rashom 
waqt it-tqala u waqt li qegħdin irabbu t-tfal (ĠU L 359, 19.12.1986, p. 56).
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 L-Emenda Nru 4 (il-premessa Nru 10: referenza għal azzjoni affermattiva):

Madankollu, il-Kunsill kien tal-fehma li t-terminu "azzjoni affermattiva" għandu 

jiġi sostitwit b' "azzjoni pożittiva" f'konformità mal-Artikolu 3 tad-Direttiva 

2006/54/KE (il-premessa Nru 14 tal-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari);

 L-Emenda Nru 9 (il-premessa Nru 18: kjarifika tat-test biex jirreferi għal persuni 

li jaħdmu għal rashom u l-konjuġi ta' għajnuna): il-Kunsill żied ukoll referenza 

għall-imsieħba għall-ħajja ta' ħaddiema li jaħdmu għal rashom (meta u safejn 

dawn ikunu rikonoxxuti mid-dritt nazzjonali) fil-premessa Nru 21 tal-pożizzjoni 

tiegħu fl-ewwel qari;

 L-Emenda Nru 12 (l-Artikolu 4: żieda ta' referenza għall-ħtieġa tal-promozzjoni 

tal-intraprenditorija fost in-nisa): il-Kunsill qabel mal-Parlament li jkun 

rakkomandabbli li tiddaħħal referenza għall-istabbiliment ta' negozji min-nisa, 

b'kont meħud tad-differenza enormi bejn is-sessi fl-intraprenditorija (l-Artikolu 5 

tal-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari);

 L-Emendi Nri 13 u 39 (l-Artikolu 5: żieda tat-terminu "bejn" qabel "imsieħba 

għall-ħajja"): Il-Kunsill qabel mal-Parlament li din iż-żieda tkun tagħmilha aktar 

ċara li l-kondizzjonijiet għall-istabbiliment ta' negozji jkunu l-istess 

irrispettivament mill-istat ċivili (l-Artikolu 6 tal-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel 

qari);

 L-Emenda Nru 18 (l-Artikolu l-ġdid 7a rigward ir-rikonoxximent tax-xogħol tal-

konjuġi ta' għajnuna): il-Kunsill inkorpora s-sustanza ta' din l-emenda fil-

premessa Nru 8 fil-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari;

 L-Emenda Nru 22 (l-Artikolu 10(2) il-punt il-ġdid (ca) ): il-Kunsill kien tal-fehma 

li t-terminu "ekwivalenti" għandu jiġi sostitwit b' "korrispondenti" (l-Artikolu 11 

(2) (d) tal-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari);
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 L-Emenda Nru 23 (l-inserzjoni ta' dispożizzjoni ġdida (l-Artikolu l-ġdid 10a) 

dwar l-integrazzjoni ta' kwistjonijiet ta' ugwaljanza bejn is-sessi): il-Kunsill qies li 

din id-dispożizzjoni l-ġdida tkun tikkostitwixxi b'mod ċar titjib fir-rigward tad-

Direttiva eżistenti (l-Artikolu 12 tal-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari);

 L-Emenda Nru 27 (l-Artikolu 14(2)): Il-Kunsill seta' jaqbel mal-ewwel parti tal-

emenda li ddaħħal element ta' kondizzjonalità ("jekk iġġustifikat b'diffikultajiet 

partikolari...") iżda qies li t-tnaqqis tal-perijodu addizzjonali għal sena ma kienx 

aċċettabbli. Huwa ma kienx favur ukoll l-estensjoni tal-perijodu addizzjonali biex 

ikopri d-dispożizzjonijiet kollha tad-Direttiva (l-Artikolu 16(2) tal-pożizzjoni tal-

Kunsill fl-ewwel qari);

 L-Emenda Nru 28 (l-Artikolu l-ġdid 14a: rekwiżiti minimi. Il-Kunsill inkorpora s-

sustanza ta' din l-emenda fil-premessa Nru 22 fil-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari).

Madankollu, il-Kunsill ma qiesx li jkun rakkomandabbli li jiġu aċċettati l-emendi:

 Nru 1 (il-premessa Nru 4: referenza għall-ħtieġa li titjieb is-sitwazzjoni ta' konjuġi 

ta' għajnuna fl-artiġjanat, il-kummerċ, l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju u l-

professjonijiet liberali): il-Kunsill ma qiesx li huwa meħtieġ li ssir referenza 

espliċita għal dawn is-setturi (il-premessa Nru 4 tal-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel 

qari);
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 Nru 2 (il-premessa l-ġdida 4a): il-Kunsill ma qiesx li huwa adatt li tiddaħħal 

sistema ta' reġistrazzjoni obbligatorja għall-konjuġi ta' għajnuna. Barra minn 

hekk, il-premessa Nru 16 tal-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari tiddikjara li l-

konjuġi ta' għajnuna jew l-imsieħba għall-ħajja ta' persuni li jaħdmu għal rashom 

li għandhom aċċess għal sistema ta' protezzjoni soċjali, għandhom ikunu intitolati 

wkoll li jibbenefikaw minn protezzjoni soċjali. L-Istati Membri għandhom ikunu 

meħtieġa li jieħdu l-miżuri neċessarji biex din il-protezzjoni soċjali tkun 

organizzata f'konformità mad-dritt nazzjonali. B'mod partikolari, huma l-Istati 

Membri li jridu jiddeċiedu jekk din il-protezzjoni soċjali għandhiex tiġi 

implimentata fuq bażi obbligatorja jew volontarja);

 Nru 3 (Il-premessa l-ġdida 7b): il-Kunsill ma qiesx li huwa adatt li jiddaħħal 

obbligu li ssir proviżjoni għal stat iddefinit b'mod ċar għall-konjuġi ta' għajnuna u 

li jiġu stabbiliti d-drittijiet tagħhom;

 Nru 5 (il-premessa Nru 11): il-Kunsill ma qiesx li huwa adatt li tiġi modifikata l-

formulazzjoni attwali tad-Direttiva 86/613/KEE attwali (il-premessa Nru 13 tal-

pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari);

 Nru 6 (il-premessa Nru 12): il-Kunsill qies li din l-emenda ma kinitx meħtieġa 

peress li hija f'każistika stabbilita li, meta jkunu qed jeżerċitaw il-kompetenzi 

nazzjonali tagħhom, l-Istati Membri jridu jikkonformaw mad-dritt Komunitarju 

kif interpretat mill-Qorti tal-Ġustizzja;
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 Nru 7 (il-premessa Nru 13): il-Kunsill ma qiesx li huwa adatt li jiġi pprovdut li l-

livell ta’ protezzjoni tal-konjuġi ta' għajnuna għandu jkun proporzjonali għall-grad 

ta’ parteċipazzjoni tagħhom fl-attivitajiet tal-persuna li taħdem għall-rasha fin-

negozju tal-familja. Huwa qies li għandhom ikunu l-Istati Membri li jorganizzaw 

din il-protezzjoni soċjali skont id-dritt nazzjonali u, b'mod partikolari, li 

jiddeċiedu li din il-protezzjoni soċjali tista' tkun proporzjonali għall-

parteċipazzjoni fl-attivitajiet tal-persuna li taħdem għall-rasha u/jew għall-livell 

tal-kontribuzzjoni (il-premessa Nru 16 fil-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari);

 Nru 8 (il-premessa Nru 16): il-Kunsill ma setax jaċċetta din l-emenda peress li 

deherlu li r-referenza għall-kwalità u s-sostenibbiltà fit-tul tas-sistemi ta' 

protezzjoni soċjali għandha tinżamm (il-premessa Nru 19 tal-pożizzjoni tal-

Kunsill fl-ewwel qari);

 Nru 10 (l-Artikolu 2(1)(a)): il-Kunsill qies li huwa adatt li din id-definizzjoni 

tiħassar u titressaq f'Artikolu ġdid (l-Artikolu 2 tal-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel 

qari) dwar il-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva. Barra minn hekk, il-Kunsill ma 

qiesx li huwa adatt li ssir referenza għal setturi bħall-agrikoltura, il-professjonijiet 

liberali, l-artiġjanat u l-SMEs peress li dehrlu li ma kienx hemm raġuni valida 

biex jiġi emendat it-test tad-definizzjoni kif imniżżel fid-Direttiva eżistenti;

 L-Emenda 11 (l-Artikolu 3(1)): Il-Kunsill ma qiesx li huwa meħtieġ li tiżdied il-

ġestjoni ta' negozju mas-sitwazzjonijiet fejn għandu japplika l-prinċipju ta' 

nondiskriminazzjoni peress li ma ra l-ebda raġuni valida biex tinbidel id-

dispożizzjoni eżistenti taħt id-Direttiva 86/613/KEE (l-Artikolu 4(1) tal-pożizzjoni 

tal-Kunsill fl-ewwel qari);
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 L-Emendi Nri 14 u 40 (l-Artikolu 6): Filwaqt li l-Kunsill seta' jaqbel li tiżdied 

referenza għal imsieħba għall-ħajja, madankollu ma kienx f'pożizzjoni li jaċċetta 

l-kondizzjonijiet imniżżlin fl-emenda fir-rigward tal-protezzjoni soċjali peress li 

qies li għandhom ikunu l-Istati Membri li jiddeċiedu jekk din il-protezzjoni soċjali 

għandhiex tiġi implimentata fuq bażi obbligatorja jew volontarja (kif imfisser 

aktar fil-premessa Nru 16 tal-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari);

 L-Emenda Nru 15 (l-Artikolu 7(1) dwar it-tul ta' żmien tal-leave tal-maternità):

il-Kunsill qies li d-Direttiva ma għandhiex tipprevedi perijodi ta' leave tal-

maternità adattati għall-persuna, li jkunu soġġetti għall-għażla personali, peress li 

dawn jinterferixxu mal-leġislazzjoni nazzjonali eżistenti u futura, iżda għal 

allowance tal-maternità adegwata li tippermetti interruzzjonijiet fl-attività tax-

xogħol minħabba t-tqala (l-Artikolu 8(1) tal-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari);

 L-Emenda Nru 16 (l-Artikolu 7(3)): il-Kunsill qies li kwalunkwe tali 

dispożizzjoni ma tkunx ċara u twassal għal inċertezza legali peress li jrid ikun 

magħruf x'jistgħu jkunu r-raġunijet għad-diskriminazzjoni (l-Artikolu 8(3) tal-

pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari);

 L-Emenda Nru 19 (l-Artikolu 8(1): żieda tat-terminu "effettiv". Il-Kunsill qies li t-

test għandu jkun allinjat fuq id-dispożizzjonijiet eżistenti fid-Direttivi 2006/54/KE 

u 2004/113/KE (l-Artikolu 9(1) tal-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari);

 L-Emenda Nru 21 (l-Artikolu 10(2): referenza għall-korp imsemmi fil-paragrafu 

1): il-Kunsill kien tal-fehma li għandha tintuża l-formulazzjoni użata fil-proposta 

tal-Kummissjoni ("korpi"); sabiex ikun ċar li l-korpi msemmija fl-Artikolu 10(2) 

għandhom ikunu l-istess bħal dawk responsabbli għad-Direttivi 2004/113/KE u 

2006/54/KE (l-Artikolu 11(2) tal-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari);
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 L-Emenda Nru 24 (l-Artikolu 11: referenza għall-Internet bħala mezz ta' 

disseminazzjoni tal-informazzjoni). Il-Kunsill ma ra l-ebda valur fit-tibdil tat-test 

tal-proposta tal-Kummissjoni li huwa l-istess bħad-dispożizzjonijiet eżistenti fid-

Direttivi 2006/54/KE u 2004/113/KE (l-Artikolu 13 tal-pożizzjoni tal-Kunsill fl-

ewwel qari);

 L-Emenda Nru 25 (l-Artikolu 13 (1)): skadenzi għall-komunikazzjoni tal-

informazzjoni dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva u għar-rapport tal-Kummissjoni 

dwar id-Direttiva): Il-Kunsill ma kienx favur li l-iskadenzi jitqassru kif imniżżel 

fil-proposta tal-Kummissjoni (l-Artikolu 15 tal-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel 

qari);

 L-Emenda Nru 26 (l-Artikolu 13 (ġdid): reviżjoni tad-Direttiva: Il-Kunsill ma 

qiesx li huwa meħtieġ li tiġi prevista klawsola ta' reviżjoni;

 L-Emenda Nru 36 (l-Artikolu 2a (ġdid): projbizzjoni ta' kwalunkwe 

diskriminazzjoni bbażata fuq l-istat konjugali jew tal-familja): Il-Kunsill ma qiesx 

li huwa adatt li jittieħed kont ta' din l-emenda għall-istess raġunijiet bħal dawk 

relatati mal-emenda Nru 6;

 L-Emenda Nru 46 (l-Artikolu 7(4): dispożizzjoni rigward aċċess għas-servizzi 

soċjali nazzjonali minbarra l-allowance tal-maternità): il-Kunsill ma kienx favur 

din l-emenda peress li huwa qies li l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu 

jipprovdu li l-aċċess għal dawk is-servizzi soċjali huwa alternattiva jew parti mill-

allowance tal-maternità (l-Artikolu 8(4) tal-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari);

Il-Kummissjoni aċċettat il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari.
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3. Kummenti speċifiċi

Protezzjoni soċjali (l-Artikolu 7 u l-premessa Nru 16 tal-pożizzjoni tal-Kunsill fl-

ewwel qari)

Il-Kunsill jaqbel mal-Parlament dwar il-prinċipju li, fid-dawl tal-parteċipazzjoni 

tagħhom fl-attivitajiet tan-negozju tal-familja, il-konjuġi jew, meta u sakemm huma 

rikonoxxuti mid-dritt nazzjonali, l-imsieħba għall-ħajja ta' persuni li jaħdmu għal 

rashom, li għandhom aċċess għal sistema ta' protezzjoni soċjali, għandhom ikunu 

intitolati wkoll li jibbenefikaw minn protezzjoni soċjali.

Fil-fehma tal-Kunsill, l-Istati Membri għandhom ikunu meħtieġa jieħdu l-miżuri 

neċessarji biex din il-protezzjoni soċjali tiġi organizzata f'konformità mad-dritt 

nazzjonali. B'mod partikolari, għandhom ikunu l-Istati Membri li jiddeċiedu jekk din il-

protezzjoni soċjali għandhiex tiġi implimentata fuq bażi obbligatorja jew volontarja u 

din għandha tingħata biss fuq talba mill-konjuġi ta' għajnuna jew l-imsieħba għall-ħajja.

L-Istati Membri għandu jkollhom il-possibbiltà li jipprovdu li din il-protezzjoni soċjali 

tista' tkun proporzjonali għall-parteċipazzjoni fl-attivitajiet tal-persuna li taħdem għal 

rasha u/jew il-livell tal-kontribuzzjoni.

Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva, huma għandhom ukoll 

ikunu jistgħu jżommu dispożizzjonijiet nazzjonali li jillimitaw l-aċċess għal skemi 

speċifiċi tal-protezzjoni soċjali, jew għal ċertu livell ta' protezzjoni, inklużi 

kondizzjonijiet speċjali ta' finanzjament, għal ċerti gruppi ta' ħaddiema jew 

professjonisti li jaħdmu għal rashom, dment li jkun disponibbli l-aċċess għal skema 

ġenerali.
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Benefiċċji tal-maternità u servizzi ta' sostituzzjoni temporanja (l-Artikolu 8, il-

premessi Nru 17 u 18 tal-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari)

Fid-dawl tal-vulnerabbiltà ekonomika u fiżika tagħhom, il-Kunsill għandu l-istess 

fehma tal-Parlament dwar il-ħtieġa li persuni tqal li jaħdmu għal rashom u l-konjuġi 

tqal, jew l-imsieħba għall-ħajja tqal, ta' persuni li jaħdmu għal rashom, jingħataw leave 

tal-maternità twil biżżejjed biex jiġi żgurat l-andament tajjeb ta' tqala normali u l-

irkupru fiżiku tal-omm wara ħlas normali.

Madankollu, fid-dawl tal-istat tagħhom bħala persuni li jaħdmu għal rashom, il-Kunsill

ma qiesx li huwa adatt li jiġi pprovdut li nisa li jaħdmu għal rashom u, b'analoġija, il-

konjuġi ta' għajnuna jew l-imsieħba għall-ħajja nisa ta' persuni li jaħdmu għal rashom, 

għandhom ikunu intitolati, fuq talba tagħhom, għall-istess perijodu ta' leave tal-

maternità kif previst fid-Direttiva 92/85/KEE. Din id-Direttiva tapplika biss għal 

impjegati li huma soġġetti għal dispożizzjonijiet differenti meta mqabbla ma' nisa li 

jaħdmu għal rashom.

Għal din ir-raġuni, il-Kunsill deherlu li jkun aktar adatt li jiġi pprovdut li nisa li jaħdmu 

għal rashom u l-konjuġi u l-imsieħba għall-ħajja nisa, għandhom, f'konformità mad-dritt 

nazzjonali, jingħataw allowance tal-maternità adegwata li jippermettilhom li 

jinterrompu l-attività tax-xogħol tagħhom minħabba t-tqala jew minħabba li jkunu qed 

irabbu t-tfal għal mhux inqas minn 14-il ġimgħa.

L-Istati Membri għandhom jibqgħu kompetenti li jorganizzaw tali benefiċċji, inkluż l-

istabbiliment tal-livell tal-kontribuzzjonijiet u l-arranġamenti kollha li jikkonċernaw 

benefiċċji u ħlasijiet, dment li jkunu mħarsa l-preskrizzjonijiet minimi tad-Direttiva.

B'mod partikolari, huma għandhom ikunu jistgħu jiddeterminaw f'liema perijodu qabel 

u/jew wara t-twellid jingħata d-dritt għall-benefiċċji tal-maternità. Huma għandhom 

jiddeterminaw ukoll jekk għandux jittieħed kont tas-sitwazzjoni ekonomika tal-persuna 

jew tal-familja inkwistjoni meta jkunu qed jiġu stabbiliti l-kontribuzzjonijiet u/jew il-

benefiċċji.
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Barra minn hekk, sabiex jittieħed kont tal-ispeċifiċitajiet ta’ attivitajiet ta’ persuni li 

jaħdmu għal rashom, il-Kunsill qies li nisa li jaħdmu għal rashom u l-konjuġi nisa jew, 

meta u safejn dawn ikunu rikonoxxuti mid-dritt nazzjonali, l-imsieħba għall-ħajja nisa 

ta' persuni li jaħdmu għal rashom, għandhom jingħataw aċċess, kemm jista’ jkun għal 

kwalunkwe servizz eżistenti li jforni sostituzzjoni temporanja li jippermettilhom li 

jinterrompu l-attività tax-xogħol tagħhom minħabba t-tqala jew minħabba li jkunu qed 

irabbu t-tfal jew għal kwalunkwe servizz soċjali nazzjonali eżistenti. L-aċċess għal 

dawn is-servizzi jista' jkun alternattiva għall-allowance tal-maternità jew parti minnha.

IV. KONKLUŻJONI

Il-Kunsill iqis li l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta' 

trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa involuti f’attività fejn jaħdmu għal rashom 

tirrappreżenta soluzzjoni bbilanċjata u realistika għall-kwistjonijiet koperti mill-proposta tal-

Kummissjoni, b'mod partikolari fid-dawl tal-ħtieġa li ma jkunx hemm indħil fl-

organizzazzjoni tal-iskemi ta' sigurtà soċjali tal-Istati Membri jew tal-finanzjament tagħhom.

fil-fehma tiegħu, id-dispożizzjonijiet stabbiliti f'din il-pożizzjoni għandhom jgħinu biex jiġu 

ttrattati l-ostakoli għall-aċċess tan-nisa għall-impjieg għal rashom u b'hekk ikun aktar faċli 

biex jikkombinaw l-attivitajiet fir-rigward ta' tali impjieg u r-responsabbiltajiet tal-familja.

Il-Kunsill jistenna b'interess diskussjoni kostruttiva mal-Parlament Ewropew bil-ħsieb li 

jintlaħaq qbil finali dwar din id-Direttiva importanti.

________________________
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NOTA PUNT "I/A"
minn: Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill
lil: COREPER/KUNSILL
Suġġett: Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni 

tal-prinċipju tat-trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa involuti f’attività għal 
rashom u li tirrevoka d-Direttiva 86/613/KEE (l-ewwel qari) (AL+D)
- Adozzjoni
a) tal-pożizzjoni tal-Kunsill
b) tad-dikjarazzjoni tar-raġunijiet tal-Kunsill

1. Fis-6 ta' Ottubru 2008, il-Kummissjoni bagħtet lill-Kunsill il-proposta ta' hawn fuq1, ibbażata 

fuq l-Artikolu 141(3) tat-TKE.

2. Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew ta l-opinjoni tiegħu fl-24 ta' Marzu 2009 2.

3. Il-Parlament Ewropew ta l-opinjoni tiegħu fl-ewwel qari fis-6 ta' Mejju 2009 3.

                                               
1 Dok. 13981/08 SOC 574 CODEC 1284.
2 ĠU C 228, 22.09.2009, p. 107.
3 Dok. 8840/09 CODEC 552 SOC 259.
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4. Matul l-2980 laqgħa tiegħu tat-30 ta' Novembru 2009, il-Kunsill Impjiegi, Politika Soċjali, 

Saħħa u Affarijiet tal-Konsumatur  laħaq qbil politiku dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel 

qari fir-rigward tad-Direttiva msemmija hawn fuq.

5. Il-Kumitat tar-Rappreżentanti Permanenti hu mistieden jissuġġerixxi lill-Kunsill:

- jadotta, bl-astenzjoni tad-delegazzjoni tar-Renju Unit, bħala punt "A" tal-aġenda ta' laqgħa 

li jmiss, il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari li tidher fid-dokument 17279/09 u d-

dikjarazzjoni tar-raġunijiet li tidher fid-dokument 17279/09 ADD 1;

- jiddeċiedi li jdaħħal, fil-minuti ta' din il-laqgħa, id-dikjarazzjoni li tidher fl-addendum għal 

din in-nota.

____________________
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minn: Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill
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Nru Cion prop. 
:
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Suġġett: Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-applikazzjoni 
tal-prinċipju ta' trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa involuti f'attività b'kapaċità li 
fiha jaħdmu għal rashom u li tirrevoka d-Direttiva 86/613 KEE (L-ewwel qari) (AL 
+ D)
- Adozzjoni
a) tal-pożizzjoni komuni
b) tad-dikjarazzjoni tar-raġunijiet tal-Kunsill
- Dikjarazzjoni

Dikjarazzjoni mid-delegazzjoni Belġjana ad Artikolu 7(4)

Id-delegazzjoni Belġjana tiddikjara li s-sistema tagħha ta' voucher ("titres-services") għandha titqies 

bħala servizz soċjali nazzjonali għall-finijiet tal-Artikolu 7(4).

_________________
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CORRIGENDUM GĦAN-NOTA PUNT "I/A"
minn : Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill
lil : COREPER/KUNSILL
Suġġett: Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni 

tal-prinċipju tat-trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa involuti f’attività għal 
rashom u li tirrevoka d-Direttiva 86/613/KEE (l-ewwel qari) (AL+D)
- Adozzjoni
a) tal-pożizzjoni tal-Kunsill
b) tad-dikjarazzjoni tar-raġunijiet tal-Kunsill

Paġna 2, punt 5, l-ewwel inċiż

Minflok: "- jadotta, bl-astensjoni tad-delegazzjoni tar-Renju Unit, bħala punt "A" tal-aġenda 

ta' laqgħa li jmiss, il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari li tidher fid-dokument 17279/09 u d-

dikjarazzjoni tar-raġunijiet li tidher fid-dokument 17279/09 ADD 1;",

għandu jaqra: "- jadotta, bl-astensjoni tad-delegazzjoni tar-Renju Unit, tad-

delegazzjoni tal-Ungerija, u tad-delegazzjoni tal-Ġermanja, bħala punt "A" tal-aġenda ta' 

laqgħa li jmiss, il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari li tidher fid-dokument 17279/09 u d-

dikjarazzjoni tar-raġunijiet li tidher fid-dokument 17279/09 ADD 1;",

------------------
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IL-KUMMISSJONI EWROPEA 

Brussel 22.3.2010 
KUMM(2010)99 finali 

2008/0192 (COD) 

  

KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW 
 

skont l-Artikolu 294(6) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
 

rigward  

il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni tal-proposta għal Direttiva 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ trattament 

ugwali bejn l-irġiel u n-nisa involuti f’attività b’kapaċità li fiha jaħdmu għal rashom u li 
tirrevoka d-Direttiva 86/613/KEE 
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2008/0192 (COD) 

KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW 
 

skont l-Artikolu 294(6) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
 

rigward  

il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni tal-proposta għal Direttiva 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ trattament 

ugwali bejn l-irġiel u n-nisa involuti f’attività b’kapaċità li fiha jaħdmu għal rashom u li 
tirrevoka d-Direttiva 86/613/KEE 

1. L-ISFOND 

Fit- 3 ta' Ottubru 2008, il-Kummissjoni adottat proposta għal Direttiva dwar l-applikazzjoni 
tal-prinċipju ta’ trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa involuti f’attività b’kapaċità li fiha 
jaħdmu għal rashom u li tirrevoka d-Direttiva 86/613/KEE, COM(2008)636). 

Il-proposta tressqet lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill fit-3 ta’ Ottubru 2008. 

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew adotta opinjoni fl-24 ta’ Marzu 2009. 

Il-Parlament Ewropew adotta l-opinjoni tiegħu fl-ewwel qari fis-6 ta' Mejju 2009. 

Matul id-dibattitu plenarju, il-Kummissjoni adottat pożizzjoni dwar l-emendi proposti. Il-
Kummissjoni ma adottatx proposta formali emendata minħabba l-opinjoni tal-Parlament 
Ewropew. 

Il-Kunsill adotta l-proposta tiegħu fl-ewwel qari fit-8 ta' Marzu 2010 b'maġġoranza 
kwalifikata. 

2. L-GĦAN TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI 

L-għan tal-proposta huwa li tibdel il-qafas legali tal-Komunità dwar l-applikazzjoni tal-
prinċipju ta’ trattament ugwali bejn in-nisa u l-irġiel għall-persuni li jaħdmu għal rashom u l-
konjuġi tagħhom. 

Hija tintroduċi emendi sostanzjali għad-Direttiva attwali datata mill-1986. L-ewwel u qabel 
kollox, hija testendi l-kunċett ta' konjuġi, biex tinkludi s-sħab għall-ħajja, fejn dawn huma 
rikonoxxuti mil-leġiżlazzjoni nazzjonali. It-tieni, il-proposta tipprevedi li l-konjuġi li jgħinu 
lill-persuni li jaħdmu għal rashom bħala parti mill-kontribut tagħhom għan-negozju tal-
familja, għandhom, fuq talba tagħhom, ikunu intitolati għall-istess livell ta' protezzjoni soċjali 
bħall-persuni nfushom li jaħdmu għal rashom. Fl-aħħar, il-proposta tipprevedi li n-nisa li 
jaħdmu għal rashom u l-konjuġi ta' għajnuna għandhom, fuq it-talba tagħhom, jingħataw il-liv 
tal-maternità tal-istess tul ta' żmien kif stipulat fid-Direttiva dwar il-protezzjoni ta' nisa' 
ħaddiema tqal (14-il ġimgħa), u jitħallsu, fil-prinċipju, fuq l-istess livell ekwivalenti għall-
paga fil-każ ta' mard. 
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3. KUMMENTI DWAR IL-POŻIZZJONI TAL-KUNSILL FL-EWWEL QARI 

3.1. Kummenti ġenerali fil-qosor  

Il-Kummissjoni tiġbed l-attenzjoni li l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari hija sostanzjalment 
differenti mill-proposta tal-Kummissjoni u mill-opinjoni tal-Parlament Ewropew, l-ewwel u 
qabel kollox fir-rigward tal-protezzjoni soċjali għall-konjuġi ta' għajnuna. Filwaqt li l-
Kummissjoni u l-Parlament Ewropew huma tal-fehma li l-konjuġi ta' għajnuna għandu 
jkollhom l-istess livell ta' protezzjoni soċjali bħall-persuni nfushom li jaħdmu għal rashom, il-
pożizzjoni tal-Kunsill tasal biss sal-garanzija tal-aċċess tagħhom għall-"protezzjoni soċjali". 

F'dak li jikkonċerna l-liv tal-maternità għall-persuni li jaħdmu għal rashom u għall-konjuġi ta' 
għajnuna, il-pożizzjoni tal-Kunsill hija eqreb l-emenda adottata mill-Parlament Ewropew u 
aċċettata mill-Kummissjoni, li tipprevedi l-prinċipju ta' adattament għall-ħtiġijiet speċifiċi tal-
persuni kkonċernati. Madankollu, il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-Artikolu 7(3) li jikkonċerna 
l-livell xieraq ta' ħlas tal-maternità titbiegħed aktar mill-pożizzjonijiet tal-Kummissjoni u tal-
Parlament Ewropew. 

3.2. Id-deċiżjoni meħuda fir-rigward tal-emendi tal-Parlament Ewropew fl-ewwel 
qari 

3.2.1. L-emendi integrati mal-proposta emendata u mal-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari 

Il-pożizzjoni tal-Kunsill tinkorpora l-emendi li ġejjin tal-Parlament Ewropew fil-proposta, li 
kienu ġew aċċettati wkoll mill-Kummissjoni: 

- l-emenda 12: żieda ta' referenza espliċita għall-promozzjoni tal-intraprenditorija tan-nisa fl-
artikolu dwar l-azzjoni pożittiva, 

- l-emenda 13: kjarifika tal-abbozz li tikkonċerna l-kondizzjonijiet applikabbli għall-ħolqien 
ta' negozju; 

- l-emenda 15: it-test adottat mill-Kunsill jistabbilixxi l-adattament tad-dispożizzjoni għall-
ħtiġijiet speċifiċi tan-nisa impjegati għal rashom u għall-konjuġi ta' għajnuna tagħhom; 

- l-emenda 18: ir-rikonoxximent tal-ħidma tal-konjuġi ta' għajnuna jissemma' fil-premessa 7 
tat-test adottat mill-Kunsill;  

- l-emenda 22: żieda li tikkonċerna l-kompetenza tal-korpi nazzjonali għall-ugwaljanza fir-
rigward tal-iskambju tat-tagħrif mal-kontrapartijiet Ewropej tagħhom; 

- l-emenda 23: artikolu ġdid dwar il-"mainstreaming"tal-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa; 

- l-emenda 27: ir-rekwiżit ta' "diffikultajiet partikolari" biex wieħed ikun eliġibbli għal 
perjodu addizzjonali fl-implimentazzjoni tad-Direttiva; 

- l-emenda 28: żieda ta' artikolu gdid dwar in-natura tar-"rekwiżiti minimi" fil-proposta. 
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3.2.2. L-emendi integrati mal-proposta emendata, iżda mhux inklużi fil-pożizzjoni tal-
Kunsill fl-ewwel qari 

- l-emendi 21 u 22 fir-rigward tal-korp għall-ugwaljanza: fil-prinċipju, il-Kummissjoni kienet 
aċċettat dawn l-emendi. Madankollu, il-Kunsill ried jallinja t-test ta' din id-dispożizzjoni 
standard mal-aktar test reċenti li jikkonċerna l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel (id-Direttiva 
"mfassla mill-ġdid"1). Il-Kummissjoni aċċettat dan il-prinċipju. 

3.3. Dispożizzjonijiet ġodda introdotti mill-Kunsill u l-pożizzjoni tal-Kummissjoni 
f'dan ir-rigward 

Hemm żewġ partijiet mill-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari li jimmeritaw attenzjoni 
speċjali, billi huma sostanzjalment differenti mill-proposta tal-Kummissjoni u mill-opinjoni 
tal-Parlament Ewropew. Dawn huma l-Artikoli 6 u 7(3), tat-test tal-pożizzjoni tal-Kunsill, li 
jikkonċernaw rispettivament, il-protezzjoni soċjali tal-konjuġi ta' għajnuna u l-ħlas tal-
maternità għan-nisa impjegati għal rashom u l-konjuġi ta' għajnuna tagħhom. 

Il-Kummissjoni iddefendiet il-pożizzjoni tagħha fir-rigward tal-Artikolu 6 li l-għan tagħha hu 
li lill-konjuġi ta' għajnuna jingħatalhom l-istess livell ta' protezzjoni soċjali bħall-impjegati 
għal rashom. Billi l-konjuġi ta' għajnuna jgħinu regolarment fil-ħidma tan-negozju tal-familja, 
kwalunkwe strateġija oħra ma tkunx biżżejjed biex tikseb l-għan ta' ugwaljanza bejn in-nisa 
(li jiffurmaw il-maġġoranza assoluta ta' konjuġi ta' għajnuna) u l-irġiel (li jiffurmaw il-
maġġoranza – 2/3 - mill-ħaddiema għal rashom). 

Matul il-negozjati fil-Kunsill, kien jidher ċar li kwalunkwe attentat għall-approssimazzjoni 
tal-livell ta' protezzjoni mogħti lill-ħaddiema impjegati għal rashom ma' dak mogħti lill-
konjuġi ta' għajnuna, kien se jkollu l-oppożizzjoni minn għadd kbir ta' Stati Membri. Il-
Kummissjoni għalhekk enfasizzat li, għalkemm il-bidla fit-test tagħha kienet waħda 
sostanzjali, li kienet tirrendi t-test ħafna inqas ambizzjuż, hija xorta waħda kienet se timxi 
magħha biex tippermetti lill-Kunsill jilħaq ftehim politiku, li ma kienx se jkun possibbli mod 
ieħor. Fil-fatt, il-Kummissjoni kienet tal-fehma li t-test adottat mill-Kunsill kien 
jikkostitwixxi titjib kbir fil-qagħda attwali, kemm għall-impjegati għal rashom, kif ukoll 
għall-konjuġi tagħhom ta' għajnuna. Għall-impjegati għal rashom u għall-konjuġi tagħhom ta' 
għajnuna, id-dispożizzjoni l-ġdida fir-rigward tal-ħlas tal-maternità tistabbilixxi għall-ewwel 
darba, fil-livell tal-Unjoni, intitolament ta' permess ta' liv mix-xogħol għal perjodu ta' mill-
inqas 14-il ġimgħa. F'dak li għandu x'jaqsam mal-kwistjoni speċifika tal-konjuġi ta' għajnuna 
u tas-sħab għall-ħajja, id-dispożizzjonijiet adottati mill-Kunsill għandhom jintitolawhom għal 
protezzjoni soċjali f'isimhom stess, irrispettivament mit-tip ta' sistema u minn kwalunkwe 
intitolament għal protezzjoni soċjali 'derivata' (permezz tal-ħaddiem impjegat għal rasu). 

Il-Kummissjoni qieset ukoll il-fatt li, minħabba l-oppożizzjoni fil-prinċipju ta' żewġ Stati 
Membri għal kwalunkwe leġiżlazzjoni f'dan il-qasam, il-Kunsill ma kienx se jkun jista' jieħu 
deċiżjoni unanima. 

Matul il-laqgħa tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea tat-30 ta' Novembru 2009, il-Presidenza 
emendat il-proposta kompromessa tagħha biex tinkorpora proposta li tippermetti lill-Istati 

                                                 
1 Id-Direttiva 2006/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Lulju 2006 dwar l-

implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ opportunitajiet indaqs u ta’ trattament ugwali tal-irġiel u n-nisa fi 
kwistjonijiet ta’ impjiegi u xogħol (imfassla mill-ġdid), ĠU L 204, 26.7.2006 p. 23. 
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Membri jagħżlu l-livell ta' ħlas tal-maternità. Anki f'dan il-każ, il-Kummissjoni ma 
oġġezzjonatx biex ma tfixkilx il-ftehim politiku tal-Kunsill. 

4. KONKLUŻJONIJIET  

Fid-dawl ta' dan ta' hawn fuq, il-Kummissjoni, waqt li tammetti li l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-
ewwel qari ma tikkorrispondix mal-proposta tagħha, f'bosta punti ewlenin, madankollu tqis li 
l-uniku mod biex din il-proċedura titħalla timxi 'l quddiem hu billi toqgħod lura milli 
toġġezzjona għall-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari. 


	17279(REV3)_MT.pdf
	CONS_CONS(2009)17279(REV3)_MT.doc
	CONS_CONS(2009)17279(ADD1)_REV3_MT.pdf
	CONS_CONS(2009)17279(ADD1)_REV3_MT.doc

	CONS_CONS(2010)06324_MT.pdf
	CONS_CONS(2010)06324_MT.doc

	CONS_CONS(2010)06324(ADD1)_MT.pdf
	CONS_CONS(2010)06324(ADD1)_MT.doc

	CONS_CONS(2010)06324(COR1)_MT.pdf
	CONS_CONS(2010)06324(COR1)_MT.doc

	COM_COM(2010)0099_MT.pdf
	1. L-ISFOND
	2. L-GĦAN TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI
	3. KUMMENTI DWAR IL-POŻIZZJONI TAL-KUNSILL FL-EWWEL QARI
	3.1. Kummenti ġenerali fil-qosor
	3.2. Id-deċiżjoni meħuda fir-rigward tal-emendi tal-Parlament Ewropew fl-ewwel qari
	3.2.1. L-emendi integrati mal-proposta emendata u mal-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari
	3.2.2. L-emendi integrati mal-proposta emendata, iżda mhux inklużi fil-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari

	3.3. Dispożizzjonijiet ġodda introdotti mill-Kunsill u l-pożizzjoni tal-Kummissjoni f'dan ir-rigward

	4. KONKLUŻJONIJIET





