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EMENDI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għall-
Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-
emendi li ġejjin:

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Kunsiderazzjoni 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b'mod partikolari l-Artikolu 153(1)(b) u 
(2)(b) tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b'mod partikolari l-
Artikolu 153(1)(b) (2)(b) u l-Artikolu 157
tiegħu,

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Kunsiderazzjoni 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b'mod partikolari l-Artikolu 153(1)(b) u 
(2)(b) tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b'mod partikolari l-Artikolu 153(1)(b) u 
(2)(b) u l-Artikolu 157(1-3) tiegħu,

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Il-prinċipju 2 tal-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali jtenni li t-
trattament ugwali u l-opportunitajiet 
indaqs bejn in-nisa u l-irġiel għandhom 
jiġu żgurati u mħeġġa fl-oqsma kollha, 
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inkluż fir-rigward tal-parteċipazzjoni fis-
suq tax-xogħol, it-termini u l-
kundizzjonijiet tal-impjieg u tal-progress 
tal-karriera, u li għandhom id-dritt għal 
paga ugwali għal xogħol ta' valur ugwali, 
skont kif stabbilit fl-Artikolu 157(1-3) tat-
TFUE.

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Jirrikonoxxu li l-istrumenti ta' 
negozjar kollettiv innegozjati bejn l-
assoċjazzjonijiet tal-impjegaturi u l-
organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw lill-
ħaddiema huma kruċjali biex jopponu u 
jegħlbu d-distorsjonijiet fis-suq tax-
xogħol maħluqa bil-miġja ta' tipi ġodda 
ta' relazzjonijiet tax-xogħol li għandhom 
tendenza lejn il-prekarjetà u relazzjonijiet 
tax-xogħol inċerti, li jaffettwaw lin-nisa 
b'mod partikolari; in-negozjar kollettiv, 
għalhekk, huwa strument ewlieni biex 
jingħelbu l-inugwaljanzi bejn l-irġiel u n-
nisa fuq il-post tax-xogħol.

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 3b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) Il-Kummissjoni rrikonoxxiet fil-
Komunikazzjoni tagħha tat-
8 ta' Marzu 2016 dwar il-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali 
(COM(2016)0127, Anness I) li s-swieq 
tax-xogħol Ewropej għadhom 
jiddiskriminaw kontra n-nisa; li n-nisa 
għadhom sottorappreżentati fl-impjieg kif 
ukoll rappreżentati żżejjed fix-xogħol 
part-time u fis-setturi b'paga baxxa, u 
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jirċievu pagi fis-siegħa aktar baxxi anke 
meta jwettqu xogħol ekwivalenti għal dak 
tal-irġiel u jkollhom livell ta' edukazzjoni 
ekwivalenti jew livell ogħla.

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 3c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3c) Jenfasizzaw il-ħtieġa li l-Istati 
Membri jistabbilixxu qafas ġuridiku li 
jippermetti li jittieħdu l-miżuri meħtieġa 
biex jiġi żgurat li tiġi pprovduta l-istess 
paga għal xogħol ugwali f'kull relazzjoni 
ta' impjieg, irrispettivament mit-tip u t-tul 
ta' żmien tagħha, bħala mezz li 
jiggarantixxi paga ugwali għall-irġiel u n-
nisa, ħaġa li tgħin biex jitnaqqsu l-
inugwaljanzi persistenti li jfissru li n-nisa, 
minbarra li huma mħallsa ferm inqas 
mill-irġiel, huma wkoll partikolarment 
vulnerabbli għall-faqar u l-esklużjoni 
soċjali.

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-informazzjoni dwar ir-
remunerazzjoni li għandha tiġi pprovduta 
jenħtieġ li tinkludi l-elementi kollha tar-
remunerazzjoni, inklużi l-kontribuzzjonijiet 
fi flus jew in natura, riċevuti direttament 
jew indirettament mill-ħaddiem fir-rigward 
tax-xogħol tiegħu. L-għoti ta' din l-
informazzjoni jenħtieġ li jkun mingħajr 
preġudizzju għal-libertà tal-impjegaturi li 
jipprovdu elementi addizzjonali ta' 
remunerazzjoni bħal ħlasijiet ta' darba. Il-
fatt li l-elementi ta' remunerazzjoni dovuti 
mil-liġi jew minn ftehim kollettiv ma ġewx 

(13) L-informazzjoni dwar ir-
remunerazzjoni li trid tiġi pprovduta 
jenħtieġ li tinkludi l-elementi kollha tar-
remunerazzjoni, iżda ma tkunx limitata 
għalihom, u jenħtieġ li tinkludi wkoll il-
metodu ta' kalkolu u informazzjoni dwar
il-livelli tal-paga, imqassma skont il-
ġeneru, għall-kategoriji ta' impjegati li 
jwettqu l-istess xogħol jew xogħol ta' 
valur ugwali, inklużi l-kontribuzzjonijiet fi 
flus jew in natura, riċevuti direttament jew 
indirettament mill-ħaddiem(a) fir-rigward 
tax-xogħol tiegħu/tagħha, il-ħlas għas-
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inklużi f'dik l-informazzjoni ma għandux 
jikkostitwixxi raġuni għalfejn ma ġewx
ipprovduti lill-ħaddiem.

sahra, bonusijiet u intitolamenti oħra, 
bħall-ħlas f'każ ta' mard jew leaves. L-
għoti ta' din l-informazzjoni jenħtieġ li 
jkun mingħajr preġudizzju għal-libertà tal-
impjegaturi li jipprovdu elementi 
addizzjonali ta' remunerazzjoni bħal 
ħlasijiet ta' darba. Il-fatt li l-elementi ta' 
remunerazzjoni dovuti mil-liġi jew minn 
ftehim kollettiv ma ġewx inklużi f'dik l-
informazzjoni jenħtieġ li ma jikkostitwix
raġuni għalfejn ma ġewx ipprovduti lill-
ħaddiem.

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-perjodi ta' probazzjoni
jippermettu lill-impjegaturi jivverifikaw li 
l-ħaddiema jkunu adattati għall-pożizzjoni 
li jkunu impjegati biex jimlew filwaqt li 
jagħtuhom l-appoġġ ta' akkumpanjament u 
t-taħriġ. Dawn il-perjodi jistgħu jkunu 
akkumpanjati minn protezzjoni mnaqqsa 
kontra s-sensja. Kull dħul fis-suq tax-
xogħol jew tranżizzjoni lejn pożizzjoni 
ġdida ma għandhomx ikunu soġġetti għal 
insigurtà fit-tul. Kif stabbilit fil-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, il-perjodi
ta' probazzjoni jenħtieġ li għalhekk ikunu 
ta' durata raġonevoli. Għadd sostanzjali 
ta' Stati Membri stabbilixxew durata 
massima ġenerali tal-perjodi ta' prova ta' 
bejn tlieta u sitt xhur, li għandha titqies 
bħala raġonevoli. Il-perjodi ta' probazzjoni 
jistgħu jkunu ta' aktar minn sitt xhur meta 
dan ikun iġġustifikat min-natura tal-
impjieg, bħal pożizzjonijiet maniġerjali, u
meta jkun fl-interess tal-ħaddiem, bħal fil-
każ ta' mard fit-tul jew fil-kuntest ta' 
miżuri speċifiċi li jippromwovu l-impjiegi 
permanenti b'mod partikolari għall-
ħaddiema żgħażagħ.

(19) Il-perjodi ta' prova jippermettu lill-
impjegaturi jivverifikaw li l-ħaddiema 
jkunu adattati għall-pożizzjoni li jkunu 
impjegati biex jimlew filwaqt li jagħtuhom 
l-appoġġ ta' akkumpanjament u t-taħriġ. 
Dawn il-perjodi jistgħu jkunu 
akkumpanjati minn protezzjoni mnaqqsa 
kontra s-sensja. Kull dħul fis-suq tax-
xogħol jew tranżizzjoni lejn pożizzjoni 
ġdida jenħtieġ li ma jkunux soġġetti għal 
insigurtà fit-tul. Il-perjodi ta' prova ma 
jridux isiru mekkaniżmi ta' sfruttament 
tal-ħaddiema minħabba li jiġu garantiti 
impjieg għal perjodi twal b'pagi baxxi u 
mbagħad jiġu mkeċċija fi tmiem il-
perjodu ta' prova. Dan ikun mod kif il-
kuntratti b'terminu fiss jiġu sostitwiti 
b'kuntratti aktar prekarji, u n-nisa għal 
darb' oħra jispiċċaw iġorru l-ikbar piż ta' 
dan. Il-perjodi ta' prova jenħtieġ li ma 
jaqbżux it-tliet xhur u idealment jenħtieġ 
li jkunu iqsar. Il-perjodi ta' prova jistgħu 
jaqbżu t-tliet xhur f'każijiet debitament 
ġustifikati, bħal meta l-kumplessità 
teknika tax-xogħol jew il-grad għoli ta' 
responsabbiltà fil-pożizzjoni tal-ħaddiem 
jiġġustifikaw dan jew meta l-ħaddiem 
jinħatar għal pożizzjoni maniġerjali. L-
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Istati Membri jenħtieġ li jgħaddu 
leġiżlazzjoni li tiddefinixxi l-każijiet li 
fihom eċċezzjonijiet jistgħu jaqbżu l-
perjodu ta' prova ta' tliet xhur u l-perjodi 
korrispondenti xierqa.

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Meta l-impjegaturi jkunu meħtieġa 
mil-leġiżlazzjoni jew minn ftehimiet 
kollettivi li jipprovdu taħriġ lill-ħaddiema 
sabiex iwettqu x-xogħol li huma impjegati 
għalih, huwa importanti li jiġi żgurat li tali 
taħriġ ikun ipprovdut b'mod ekwu, inklużi
għal dawk f'forom ta' impjieg mhux 
standard. L-ispejjeż ta' dan it-taħriġ 
m'għandhomx jitħallsu mill-ħaddiem u 
lanqas ma għandhom jinżammu jew 
jitnaqqsu mir-remunerazzjoni tal-ħaddiem.

(26) Meta l-impjegaturi jkunu meħtieġa 
mil-leġiżlazzjoni jew minn ftehimiet 
kollettivi jipprovdu taħriġ lill-ħaddiema 
sabiex iwettqu x-xogħol li huma impjegati 
għalih, huwa importanti li jiġi żgurat li tali 
taħriġ ikun ipprovdut b'mod ekwu, u 
mingħajr diskriminazzjoni abbażi ta' 
kwalunkwe raġuni, bħas-sess, inkluż għal 
dawk f'forom ta' impjieg mhux standard. L-
ispejjeż ta' dan it-taħriġ jenħtieġ li ma 
jitħallsux mill-ħaddiem u jenħtieġ li lanqas 
ma jinżammu jew jitnaqqsu mir-
remunerazzjoni tal-ħaddiem. Jenħtieġ li t-
taħriġ isir waqt il-ħinijiet tax-xogħol.

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Premessa 27a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27a) L-Istati Membri jenħtieġ li 
jiżguraw l-eliminazzjoni ta' kull tip ta' 
diskriminazzjoni fir-rigward tal-aspetti 
kollha tar-remunerazzjoni, billi 
jirrispettaw il-prinċipju ta' paga indaqs 
għal xogħol indaqs jew xogħol ta' valur 
indaqs, u fit-termini u l-kondizzjonijiet 
tal-impjieg, irrispettivament mit-tip ta' 
kuntratt tal-ħaddiem kif iddefinit minn 
din id-Direttiva.
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Emenda 11

Proposta għal direttiva
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Il-ħaddiema li jeżerċitaw id-
drittijiet previsti f'din id-Direttiva jenħtieġ 
li jgawdu mill-protezzjoni kontra s-sensja 
jew detriment ekwivalenti (bħal ħaddiem 
fuq talba li ma jibqax jiġi assenjat xogħol) 
jew xi tħejjijiet għal sensja possibbli, għar-
raġuni li ppruvaw jeżerċitaw dawn id-
drittijiet. Meta l-ħaddiema jikkunsidraw li 
ġew imkeċċija jew sofrew detriment 
ekwivalenti għal dawk ir-raġunijiet, il-
ħaddiema u l-awtoritajiet kompetenti 
jenħtieġ li jkunu jistgħu jitolbu li l-
impjegatur jipprovdi raġunijiet debitament 
sostanzjati għas-sensja jew miżura 
ekwivalenti.

(32) Il-ħaddiema li jeżerċitaw id-
drittijiet previsti f'din id-Direttiva jenħtieġ 
li jgawdu mill-protezzjoni kontra s-sensja 
jew detriment ekwivalenti (bħal ħaddiem 
fuq talba li ma jibqax jiġi assenjat xogħol) 
jew xi tħejjijiet għal sensja possibbli, għar-
raġuni li ppruvaw jeżerċitaw dawn id-
drittijiet. Meta l-ħaddiema jikkunsidraw li 
ġew imkeċċija jew sofrew detriment 
ekwivalenti għal dawk ir-raġunijiet, il-
ħaddiema u l-awtoritajiet kompetenti 
jenħtieġ li jitolbu li l-impjegatur jipprovdi 
raġunijiet debitament sostanzjati għas-
sensja jew miżura ekwivalenti u jerġa' 
jdaħħal lill-ħaddiem lura fix-xogħol f'każ 
li r-raġunijiet allegati jkunu infondati. L-
awtoritajiet rilevanti iridu jiżguraw li l-
ħaddiem jiġi kkumpensat għad-dannu 
kkawżat u jridu jingħataw is-setgħa li 
jimponu penali fuq il-kumpaniji li jkunu 
ħatja ta' prattiki bħal dawn. Trid tingħata 
attenzjoni partikolari lil sitwazzjonijiet li 
jaffettwaw b'mod speċifiku lin-nisa u 
sitwazzjonijiet li jirriżultaw minn 
diskriminazzjoni fuq bażi ta' maternità; 
dawn tal-aħħar iridu jitqiesu bħala 
ċirkustanzi aggravanti.

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu 
li ma japplikawx l-obbligi stabbiliti fl-
Artikoli 10 u 11 u fl-Artikolu 14(a) għal 
persuni fiżiċi li jappartjenu f'unità 
domestika fejn ikun qed isir xogħol għal 
dik l-unità domestika.

imħassar
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Emenda 13

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) fil-każ ta' relazzjoni ta' impjieg 
temporanju, id-data tat-tmiem jew id-
durata mistennija tiegħu;

(e) fil-każ ta' relazzjoni ta' impjieg 
temporanja, id-data tat-tmiem jew id-
durata mistennija tagħha; l-isem tal-
impriża utenti fil-każ ta' ħaddiema 
temporanji kif ukoll ir-rati ta' ħlas tal-
impriża utenti sabiex tiġi garantita paga 
ugwali;

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) il-metodu ta' kalkolu tar-
remunerazzjoni u l-informazzjoni dwar il-
livelli tal-pagi, imqassma skont il-ġeneru, 
għall-kategoriji ta' impjegati li jwettqu l-
istess xogħol jew xogħol ta' valur ugwali;

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) l-ammont ta' leave imħallas li huwa 
intitolat għalih il-ħaddiem jew, meta dan 
ma jkunx jista' jiġi indikat meta tingħata l-
informazzjoni, il-proċeduri sabiex dak il-
leave jiġi allokat u ddeterminat;

(h) l-ammont ta' leave imħallas u l-
forom differenti ta' leave li huwa intitolat 
għalih il-ħaddiem jew, meta dan ma jkunx 
jista' jiġi indikat meta tingħata l-
informazzjoni, il-proċeduri sabiex dak il-
leave jiġi allokat u ddeterminat;

Emenda 16
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Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) il-prerogattivi u d-drittijiet kollha 
li għalihom huma intitolati l-ħaddiema, 
bħalma huma l-benefiċċji tal-mard, tal-
maternità u benefiċċji ekwivalenti, il-
benefiċċji tal-ġenituri, tal-paternità, tal-
kura, tal-anzjanità, tal-invalidità, tas-
superstiti, tal-qgħad, tal-irtirar bikri, tal-
pensjoni jew tal-familja.

Emenda 17

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) l-ammont bażiku inizjali, 
kwalunkwe element ta' komponenti oħrajn, 
il-frekwenza u l-metodu ta' ħlas tar-
remunerazzjoni li l-ħaddiem huwa intitolat 
għaliha;

(j) l-ammont bażiku inizjali, 
kwalunkwe element ta' komponenti oħrajn, 
il-frekwenza u l-metodu ta' ħlas tar-
remunerazzjoni li l-ħaddiem huwa intitolat 
għaliha, kif ukoll benefiċċji oħra regolari 
u perjodiċi li għalihom huma intitolati l-
ħaddiema li jwettqu xogħol ugwali jew 
tal-istess valur;

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt ma (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ma) fl-interess tat-trasparenza u biex 
tiġi miġġielda d-diskriminazzjoni fil-pagi 
li jħabbtu wiċċhom magħha n-nisa fis-suq 
tax-xogħol, l-iskeda tal-pagi applikabbli 
għall-ħaddiema skont il-funzjoni li hija 
effettivament allokata lilhom fl-impriża 
minħabba r-relazzjoni tax-xogħol 
tagħhom mal-impjegatur;
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Emenda 19

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt mb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(mb) il-prerogattivi kollha li għalihom 
il-ħaddiema għandhom drittbis-saħħa tar-
relazzjoni ta' impjieg mal-impjegaturi 
tagħhom, iżda wkoll id-drittijiet soċjali 
kollha akkwistati bis-saħħa tal-istatus 
tagħhom bħala ħaddiema, skont it-tifsira 
tal-Artikolu 2(1)(a) ta' din id-Direttiva, 
bħalma huma d-drittijiet għall-leave tal-
maternità, tal-paternità, tal-ġenituri u l-
aċċess għat-taħriġ li għalihom huma 
intitolati u kif dawn għandhom jiġu 
applikati;

Emenda 20

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt na (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(na) il-mekkaniżmi li permezz tagħhom 
il-ħaddiema jistgħu jressqu l-ilmenti, 
inkluża informazzjoni dwar mekkaniżmi 
speċifiċi għall-ilmenta dwar fastidju 
psikoloġiku u sesswali.

Emenda 21

Proposta għal direttiva
Artikolu 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11a

Trattament ugwali u nondiskriminazzjoni

L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-
prinċipju ta' paga ugwali għal xogħol 
ugwali jew xogħol ta' valur ugwali u 
jistabbilixxu miżuri li jiżguraw li l-
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impjegaturi f'impriżi u organizzazzjonijiet 
jinformaw regolarment dwar ir-
remunerazzjoni medja skont il-kategorija 
tal-impjegat jew il-pożizzjoni, skont il-
ġeneru.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw l-
eliminazzjoni ta' kull forma ta' 
diskriminazzjoni fir-rigward tal-aspetti u 
l-kondizzjonijiet kollha ta' 
remunerazzjoni, trattament ugwali u 
opportunitajiet indaqs fl-aċċess u fit-
termini u l-kondizzjonijiet tal-impjieg, 
irrispettivament mill-istatus ta' impjieg 
tagħhom.

Emenda 22

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-ftehimiet ta' negozjar kollettiv 
għandhom, inter alia, jikkontribwixxu 
biex jiġi żgurat il-prinċipju ta' xogħol 
ugwali għal paga ugwali, għall-
eliminazzjoni tar-relazzjonijiet tax-xogħol 
prekarji u għall-protezzjoni tad-drittijiet 
tal-maternità, u jservu ta' strumenti biex 
jgħinu fit-tnaqqis tal-inugwaljanzi bejn l-
irġiel u n-nisa fir-relazzjonijiet 
industrijali.

Emenda 23

Proposta għal direttiva
Artikolu 12a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 12a

Trattament ugwali

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
prinċipju ta' paga u termini u 
kondizzjonijiet ugwali japplika għall-
ħaddiema kollha irrispettivament mill-
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istatus ta' impjieg tagħhom. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw l-
eliminazzjoni tad-diskriminazzjoni fir-
rigward tal-aspetti u l-kondizzjonijiet 
kollha tar-remunerazzjoni u t-termini u l-
kondizzjonijiet kollha ta' impjieg; l-istatus 
ta' impjieg mhuwiex rilevanti.

Emenda 24

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jintroduċu 
miżuri li jipprevjenu l-fastidju psikoloġiku 
u sesswali fuq il-post tax-xogħol permezz 
ta' politiki li jistabbilixxu miżuri ta' 
prevenzjoni, proċeduri effettivi, 
trasparenti u kunfidenzjali biex jiġu 
trattati l-ilmenti, sanzjonijiet għall-awturi, 
informazzjoni u taħriġ għall-ħaddiema u 
l-impjegaturi u appoġġ għall-kumpaniji 
biex ifasslu pjanijiet ta' azzjoni ħalli 
jimplimentaw il-miżuri kollha tagħhom.

Emenda 25

Proposta għal direttiva
Artikolu 20a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 20a

Faċilitazzjoni tal-ilmenti

L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
proċeduri speċifiċi u kunfidenzjali biex 
jiġu trattati l-ilmenti dwar il-fastidju 
psikoloġiku u sesswali.
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