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għall-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

dwar il-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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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Ir-Rapporteur tappoġġja l-proposta għal Direttiva tal_kummissjoni 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

L-irwol tal-konjuġi ta’ għajnuna ħafna drabi huwa inġustament meqjus bħala ħidma normali 
b’xejn. 

Id-Direttiva tal-Kunsill 86/613/KEE tal-11 ta' Diċembru 1986 għandha bħala objettiv l-
applikazzjoni tal-prinċipju ta' trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa li jaħdmu għal rashom, 
inkluż f’attività agrikola, kif ukoll dwar il-protezzjoni tal-maternità (ĠU L 359, 19.12.1986, 
p. 56). 

Id-Direttiva 86/613/KEE ma laħqitx l-objettiv tagħha li jikkonsisti fl-għoti lill-konjuġi ta’ 
għajnuna, li fil-verità huma ħaddiema inviżibbli, statut professjoni stipulat b'mod ċar u li 
jistabbilixxi d-drittijiet tagħhom u l-garanziji minimi.

Id-Direttiva 86/613/KE tkopri żewġ kategoriji differenti ta’ persuni: 

1) lill-ħaddiema li jaħdmu għal rashom jiġifieri lil dawk il-persuni, li skont il-kundizzjonijiet 
stabbiliti fil-liġi nazzjonali, jwettqu attività bi qligħ għall-għejxien tagħhom, inklużi l-bdiewa 
u l-membri tal-professjonijiet liberali. 

2) lill-konjuġi tagħhom li la jaqilgħu paga u lanqas huma assoċjati iżda li jipparteċipaw b’mod 
regolari skont il-liġi nazzjonali, fl-attività tal-ħaddiema li jaħdmu għal rashom u li jwettqu 
kemm l-istess ħidma u kemm il-ħidmiet kumplimentari.

F’Diċembru 2007, il-Kunsill talab lill-Kummissjoni biex “tqis il-bżonn li tirrevedi, jekk ikun 
meħtieġ, id-Direttiva tal-Kunsill 86/613/KEE biex ikunu żgurati d-drittijiet relatati mal-
maternità u mal-paternità tal-persuni li jaħdmu għal rashom u tal-konjuġi li jgħinuhom.’ 

F’Marzu 2008, il-Parlament Ewropew ġibed l-attenzjoni wkoll tal-Kummissjoni  biex 
tirrevedi d-Direttiva, b’mod partikolari biex ittejjeb is-sitwazzjoni tal-konjuġi ta’ għajnuna fl-
agrikoltura.

Il-Kummissjoni għalhekk talbet lil esperti legali indipendenti biex iwettqu rapport dwar l-
analiżi tal-impatt biex ikun ivverifikat jekk il-modifiki li tagħmel id-Direttiva jistgħux itejbu 
l-applikazzjoni tal-prinċipju tat-trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa u jekk jistgħux ikabbru 
l-parteċipazzjoni tan-nisa f’attivitajiet indipendenti.

Ir-rapport wasal għal konklużjoni li l-miżuri mhux vinkolanti għandhom jinżammu. Ir-rapport 
wasal ukoll għall-konklużjoni li l-għażla li laħqet bl-aħjar mod l-għanijiet kienet proposta 
għal direttiva li temenda d-Direttiva 86/613/KEE. Din tal-aħħar għandha tinkludi l-elementi li 
ġejjin:
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il-possibilità mogħtija lin-nisa li jwettqu attività indipendenti li jibbenefikaw minn liv tal-
maternità li jdum mhux iktar minn 14 –il ġimgħa, li ħmistax minnhom ikunu obbligatorji, 

id-dritt lill-konjuġi ta’ għajnuna li jkunu koperti mill-istess dispożizzjonijiet ta’ protezzjoni 
soċjali bħal dawk applikati għall-ħaddiema li jaħdmu għal rashom, 

l-għoti tas-setgħa fil-qasam kopert mid-Direttiva lill-awtoritajiet nazzjonali inkarigati mill-
kwistjoni tal-ugwaljanza.     

Din il-proposta għal Direttiva li hija msejsa fuq il-bażi legali tal-Artikolu 141 tat-Trattat KE, 
għandha l-għan li tirrevoka d-Direttiva 86/613/KEE u li titratta l-aspetti mhux koperti mid-
Direttivi 2006/54/KE, 2004/113/KE u 79/7/KEE. 

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jistieden lill-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-
Ugwaljanza bejn is-Sessi, bħala l-Kumitat responsabbli, biex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-
rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal Direttiva
Premessa 7 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7 a) L-irwol tal-konjuġi ta’ għajnuna 
ħafna drabi huwa inġustament meqjus 
bħala ħidma normali b’xejn.  

Or. fr

Emenda 2

Proposta għal Direttiva
Premessa 7 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7 b) Hemm bżonn li l-konjuġi ta’ 
għajnuna jingħataw statut professjonali 
definit b’mod ċar u li jiddetermina d-
drittijiet tagħhom.

Adlib Express Watermark



PA\764485MT.doc 5/6 PE418.396v01-00

MT

Or. fr

Emenda 3

Proposta għal Direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
proċedimenti ġudizzjarji jew 
amministrattivi effikaċi, 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, anki wara li ntemmet ir-
relazzjoni li fiha d-diskriminazzjoni hija 
allegata li saret.

Or. fr

Emenda 4

Proposta għal Direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jaħtru u 
jagħmlu l-arranġamenti meħtieġa għal 
korp jew korpi għall-promozzjoni, l-
analiżi, il-monitoraġġ u s-sostenn ta' 
trattament ugwali tal-persuni kollha 
mingħajr diskriminazzjoni fuq il-bażi ta' 
sess. Dawn il-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.

1. L-Istati Membri għandhom jaħtru entità 
waħda jew aktar li jkunu inkarigati mill-
promozzjoni, l-analiżi, il-monitoraġġ u s-
sostenn ta' trattament ugwali tal-persuni 
kollha b’mod effikaċi mingħajr 
diskriminazzjoni fuq il-bażi ta' sess. Dawn 
il-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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Emenda 5

Proposta għal Direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

b) it-twettiq ta’ stħarriġ indipendenti dwar 
id-diskriminazzjoni fil-kuntest ekonomiku 
u soċjali;

Or. fr

Emenda 6

Proposta għal Direttiva
Artikolu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 xierqa għall-
attenzjoni tal-persuni kkonċernati fit-
territorju kollu tagħhom.

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 xierqa, inkluż l-
internet għall-attenzjoni tal-persuni 
kkonċernati fit-territorju kollu tagħhom.

Or. fr
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