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Emenda 48
Marije Cornelissen

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Titolu tad-Direttiva

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

dwar il-proposta għal direttiva tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
temenda d-Direttiva tal-Kunsill 92/85/KEE 
dwar l-introduzzjoni ta’ miżuri biex 
jinkoraġġixxu t-titjib fis-saħħa u s-sigurtà 
fuq il-post tax-xogħol għall-ħaddiema nisa 
tqal u ħaddiema li welldu reċentement, jew 
li qed ireddgħu

Proposta għal DIRETTIVA TAL-
PARLAMENT EWROPEW U TAL-
KUNSILLli temenda d-Direttiva tal-
Kunsill 92/85/KEE dwar l-introduzzjoni ta' 
mizuri biex jinkoraġġixxu t-titjib fis-saħħa 
u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol għall-
ħaddiema nisa tqal u ħaddiema li welldu 
reċentement, jew li qed ireddgħu, u li 
ddaħħal miżuri li jagħtu appoġġ lill–
ħaddiema ħalli jsibu ekwilibriju bejn ix-
xogħol u l-jeddijiet u r-responsabbiltajiet 
tal-familja

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bażi legali kkombinata, li tinkludi l-Artikolu 141(3) tat-Trattat KE, tagħmilha possibbli li 
jiġi estiż il-kamp ta’ applikazzjoni tad-direttiva. Dan l-approċċ globali jagħmilha possibbli li 
jingħata messaġġ iktar qawwi lill-intrapriżi, jiġifieri li r-riproduzzjoni umana tikkonċerna 
kemm lill-irġiel kif ukoll lin-nisa.

Emenda 49
Pascale Gruny

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 6 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Id-Direttiva tal-Kunsill 96/34/KE tat-
3 ta' Ġunju 1996 dwar il-Ftehima Qafas 
dwar il-lif tal-ġeniturai konkluża mill-
UNICE, is-CEEP and l-ETUC1

tippreskrivi r-rekwiżiti minimi biex jgħinu 
lill-ġenituri li jaħdmu jirrikonċiljaw ix-
xogħol mar-responsabbiltajiet ta' ġenituri. 
B’danakollu, l-isħab soċjali fil-fatt waslu 
għal qbil fit-18 ta’ Jannar 2009 u l-abbozz 
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tad-direttiva qiegħed jiġi kkunsidrat 
bħalissa.
1 ĠU L 145, 19.6.1996, p. 4.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva tal-Kunsill 96/34/KE hija ftehim ta' qafas bejn il-BusinessEurope (UNICE), is-
CEEP u l-ETUC dwar il-lif tal-ġenituri, u tikkostitwixxi żieda importanti mal-proposta li 
temenda d-Direttiva 92/85/KEE, għaliex tistabbilixxi l-esiġenzi minimi biex jiġu rikonċiljati 
aħjar ir-responsabilitajiet professjonali u dawk ta' ġenituri li jaħdmu. B’danakollu għandu 
jsir enfasi fuq il-fatt li l-isħab soċjali fil-fatt waslu għal qbil fit-18/06/09 u li l-abbozz ta' 
direttiva qiegħed jiġi kkunsidrat bħalissa u li din id-direttiva taġġorna l-ftehima qafas 
imsemmija aktar ’il fuq.

Emenda 50
Thomas Mann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 6 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Ir-regoli dwar il-lif tal-maternità 
skont din id-Direttiva huma mfasslin 
b’mod tali li jitqies il-fatt li perijodi 
addizzjonali ta’ lif tal-maternità li ma 
jkunux meħtieġa għal raġunijiet ta' saħħa 
jqiegħdu lin-nisa fi żvantaġġ kbir fis-suq 
tax-xogħol.

Or. de

Emenda 51
Thomas Mann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 6b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6b) Ir-regoli dwar il-lif tal-maternità 
skont din id-Direttiva huma mfasslin 
b'mod tali li jitqies li d-Direttiva għal-Lif 
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tal-Ġenituri, imsejsa fuq ftehima bejn l-
isħab soċjali, ġa tiddisponi 
regolamentazzjoni biżżejjed f’lifell 
Ewropew dwar il-kompatibilità bejn il-
familja u x-xogħol.  Il-mudell tar-regoli 
f’ħafna Stati Membri jippermetti l-
kompatibilità bejn il-ħajja tal-familja u x-
xogħol permezz ta' kombinazzjoni ta' lif 
tal-maternità, lif tal-ġenituri, benefiċċji 
tal-familja u mudelli oħrajn. 

Or. de

Emenda 52
Thomas Mann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 6c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6c) Ir-regoli dwar il-lif tal-maternità 
skont din id-Direttiva huma mfasslin 
b'mod tali li jitqies il-fatt li n-nisa se 
jkunu effettivament inkoraġġiti jmorru 
lura għax-xogħol mhux b’perijodi itwal 
ta’ lif tal-maternità imma billi jkun hemm 
faċilitajiet aħjar għall-ħarsien tat-tfal, eż. 
għat-tfal li jkollhom anqas minn 3 snin. 

Or. de

Emenda 53
Nadja Hirsch

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 8 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Il-lif tal-maternità skont din id-
Direttiva ma għandux jikkonfliġġi mal-
provvedimenti tal-Istati Membri dwar il-lif 
tal-ġenituri, u lanqas ma għandu l-
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objettiv li jaħrab tali mudelli. Ir-regoli 
dwar il-lif tal-maternità u l-mudelli 
eżistenti tal-Istati Membri dwar il-lif tal-
ġenituri huma kompatibbli 
vinċedevolment u jistgħu jingħaddu 
flimkien. Jikkomplementaw lil xulxin u 
meta jingħaddu flimkien jistgħu 
jagħmluha eħfef li jiġi kkombinat ix-
xogħol mal-ħajja tal-familja. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni tħalli l-kwestjoni tal-kompatibilità bejn il-lif tal-maternità u l-lif 
tal-ġenituri pjuttost miftuħa. Il-miżuri mixtieqa għandhom ikunu kompatibbli mal-mudelli 
eżistenti f'kull Stat Membru dwar il-lif tal-maternità u tal-ġenituri (eż. f’dak li għandu 
x’jaqsam mal-għadd flimkien).

Emenda 54
Konstantinos Poupakis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-vulnerabbiltà tal-ħaddiema tqal u tal-
ħaddiema li welldu reċentement jew li qed 
ireddgħu tagħmilha neċessarja għalihom li 
jingħataw id-dritt ta' lif tal-maternità ta' 
mill-inqas 18-il ġimgħa kontinwi, allokati 
qabel u/jew wara l-ħlas, u tirrendi 
neċessarja n-natura obbligatorja tal-lif tal-
maternità għal mill-inqas sitt ġimgħat, 
allokati wara l-ħlas.

(9) Il-vulnerabbiltà tal-ħaddiema tqal u tal-
ħaddiema li welldu reċentement jew li qed 
ireddgħu tagħmilha neċessarja għalihom li 
jingħataw id-dritt ta' lif tal-maternità ta' 
mill-inqas 18-il ġimgħa kontinwi, allokati 
qabel u/jew wara l-ħlas, u tirrendi 
neċessarja n-natura obbligatorja tal-lif tal-
maternità għal mill-inqas sitt ġimgħat, 
allokati wara l-ħlas u mill-anqas erba’ 
ġimgħat qabel it-twellid.

Or. el

Ġustifikazzjoni

Huwa estremament importanti li jiġi determinat perijodu minimu ta' lif qabel it-twellid, 
minħabba r-riskju li ħaddiema mara tqila tisfa’ mqiegħda taħt pressjoni biex taħdem matul il-
perijodu kollu ta' qabel it-twellid, u b’hekk titqiegħed fil-periklu sija ħajjitha sija ħajjet it-
tarbija.
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Emenda 55
Thomas Mann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 9 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Ħaddiema nisa tqal u li għadhom 
kemm ħelsu jew li qed ireddgħu 
għandhom ikunu protetti kontra kull 
riskju ta’ saħħa kkawżat minn sigħat ta’ 
xogħol twal jew inużwali. B’mod 
partikolari ma għandhomx ikunu 
obbligati jaħdmu s-sahra, bil-lejl jew fil-
Ħdud u l-btajjel.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sigħat twal u inużwali jwasslu għal fatturi ta’ riskju dimostrabbli għas-saħħa u s-sigurtà tal-
ħaddiema (ara, ngħidu aħna, l-istudju tal-EUROFOUND, Sigħat ta’ xogħol estiżi u inużwali 
fil-kumpaniji Ewropej, Dublin, 2007; ara wkoll RELATIONSHIPS FOUNDATION, Ħinijiet 
ta' xogħol u l-Benessri tal-familji, Cambridge, 2009). Ħaddiema nisa tqal u li għadhom kemm 
ħelsu jew li qed ireddgħu ma għandhomx ikunu obbligati jesponu rwieħhom għal dawn ir-
riskji. Billi ċ-ċentri ta’ ħarsien tat-tfal ma jiftħux fil-Ħdud u l-btajjel, huwa tabilħaqq 
importanti għall-ommijiet li ma jkollhomx jaħdmu f'dawk il-ġranet, biex b'hekk xogħolhom 
ikun kompatibbli mal-ħajja tal-familja.

Emenda 56
Thomas Mann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Kunsiderazzjoni 9 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9b) Il-ħarsien tat-tfal b’diżabilità huwa 
sfida mhux żgħira għall-ommijiet li 
jaħdmu, u dan għandu jkun rikonoxxut 
mis-soċjetà. Il-vulnerabilità akbar tal-
ommijiet ta’ tfal b’diżabilità, illi jaħdmu, 
tfisser li għandhom jingħataw lif tal-
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maternità addizzjonali; id-Direttiva 
għandha tiddetermina l-perijodu minimu 
għal tali lif.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-ħarsien ta’ tfal b’diżabilità huwa sfida fiżika, mentali u psikoloġika addizzjonali għall-
ommijiet li jaħdmu. Is-soċjetà għandha tirrikonoxxi l-isforzi tagħhom biex jiffaċċjawha din l-
isfida. In-nisa tqal li jkun qed jistennew tarbija b’diżabilità jkollhom jagħmlu ħafna tħejjijiet 
matul it-tqala biex jiżguraw il-benessri tat-tarbija. F’dal-każijiet, jidher li hu essenzjali li jiġi 
stabbilit perijodu minimu addizzjonali ta’ lif biex il-ħaddiema nisa tqal li qed jistennew 
tarbija b’diżabilità u l-ommijiet ta' tfal b’diżabilità, li jaħdmu, ikunu jistgħu jiffaċċjaw 
b’suċċess din l-isfida u jagħmlu t-tħejjijiet neċessarji.

Emenda 57
Rovana Plumb

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 13 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13f) Biex tintlaħaq ugwaljanza tabilħaqq 
bejn is-sessi huwa essenzjali li l-irġiel 
jingħataw intitolament irrevokabbli għal-
lif tal-paternità mmudellat fuq il-lif tal-
maternità – bl-eċċezzjoni tat-tul – bil-
għan li gradwalment jinħolqu l-
kondizzjonijiet meħtieġa għal 
parteċipazzjoni ekwilibrata tal-irġiel u 
tan-nisa fil-ħajja tax-xogħol u dik tal-
familja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu xieraq li l-lif tal-paternità jingħata karattru obbligatorju b'tali mod li l-irġiel ma jkunux 
sottomessi għal pressjoni soċjali li ġġiegħlhom jirrinunzjaw għalih. Għandu jintbagħat sinjal 
lis-suq tax-xogħol dwar l-effett li l-irġiel ukoll għandhom iqattgħu l-ħin ’il bogħod mill-post 
tax-xogħol u l-impjieg tagħhom meta jkollhom l-ulied. Konsegwentement, l-attività ekonomika 
għandha tkun organizzata b'mod li tippermetti r-riproduzzjoni umana, li hija jedd u 
responsabilità f'ugwal miżura għall-irġiel u għan-nies mingħajr distinzjoni, kif ukoll valur 
soċjali ewlieni.
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Emenda 58
Pascale Gruny

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 13 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Ir-rati tal-fertilità jvarjaw minn Stat 
Membru għal ieħor. L-ideat dwar l-aħjar 
prattiki għandhom għalhekk jinstabu 
f’dawk l-Istati Membri li għad għandhom 
rati għoljin ta’ fertilità waqt li żammew il-
parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-
xogħol. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Billi ċerti Stati Membri għad għandhom rati għoljin ta' fertilità u ta’ impjieg, dawn il-mudelli 
għandhom jiġu studjati u jservu ta' ispirazzjoni għaż-żamma ta' ekwilibriju bejn daż-żewġ rati 
u l-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol.

Emenda 59
Marije Cornelissen

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Din id-Direttiva hija bla ħsara għad-
Direttiva 2002/73/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta' Settembru 2002 li temenda d-
Direttiva tal-Kunsill 76/207/KEE dwar l-
implimentazzjoni tal-prinċipju tat-
trattament ugwali għall-irġiel u għan-nisa 
fir-rigward tal-aċċess għall-impjieg, tat-
taħriġ vokazzjonali u tal-promozzjoni, u 
tal-kundizzjonijiet tax-xogħol, kif imfassal 
mill-ġdid fid-Direttiva 2006/54/KE tal-

(14) Il-vulnerabbiltà tal-ħaddiema nisa 
tqal u dawk li ħelsu reċentement jew li li 
qed ireddgħu tagħmilhielhom neċessarja 
li jingħataw il-jedd ta' lif tal-maternità ta' 
mill-inqas 24 ġimgħa kontinwi, allokati 
qabel u/jew wara t-twellid, u tirrendi 
neċessarja n-natura obbligatorja tal-lif 
tal-maternità għal mill-inqas 6 ġimgħat, 
allokati wara t-twellid.
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Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
5 ta' Lulju 2006 dwar l-implimentazzjoni 
tal-prinċipju tal-opportunitajiet ugwali u 
t-trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa 
fi kwistjonijiet ta' impjieg u xogħol.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħalissa t-tul tal-lif tal-maternità jvarja bejn 8-45 gimgħa fis-27-Stat Membru tal-UE, fejn ftit 
minnu huwa mħallas u ftit ieħor le. F'xi pajjiżi, trid issir talba għal lif addizzjonali sabiex l-
ommijiet ikunu jistgħu jkomplu jreddgħu, minbarra l-perjodu ta' lif tal-maternità li jkun 
imħallas. Iż-żieda tal-lif tal-maternità mill-14-il ġimgħa kurrenti għal 24 ġimgħa tagħti ċ-
ċans lin-nisa, li welldu reċentement biex ireddgħu jekk jiddeċiedu li jagħmlu dan, għal żmien 
ta’ sitt xhur mingħajr ma joqogħdu jikkunsidraw għażliet oħra, bħal ngħidu aħna jirrikorru 
għaċ-ċertifikati mediċi.

Emenda 60
Thomas Mann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 19 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Il-vittmi tad-diskriminazzjoni 
għandu jkollhom protezzjoni legali xierqa. 
L-Istati Membri għandhom jiżguraw, 
skont ma jingħad fis-sistemi legali 
partikolari tagħhom, li l-jeddijiet tan-nisa 
tqal jiġu protetti b’mod effettiv. 

Or. de
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Emenda 61
Konstantinos Poupakis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 19 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Se jkun neċessarju għall-Istati 
Membri li jinkoraġġixxu u jippromwovu l-
parteċipazzjoni attiva tal-isħab soċjali 
għalbiex jiġu żgur tagħrif aħjar għal 
dawk ikkonċernati u għal arranġamenti 
aktar effettivi. Permezz tal-inkoraġġiment 
tad-djalogu mal-korpi msemmijin aktar ’il 
fuq, l-Istati Membri jistgħu jiksbu aktar 
feedback dwar l-implimentazzjoni tad-
direttiva fil-prattika u tal-problemi li 
x'aktarx ifiġġu, u jifhmuhom aktar, bil-
għan li titqaċċat id-diskriminazzjoni.

Or. el

Ġustifikazzjoni

Il-parteċipazzjoni mill-isħab soċjali hija estremament importanti fl-isforzi għat-tqaċċit tad-
diskriminazzjoni. In-netwerks tagħhom tad-dejta għandhom jagħtu mezzi ta’  informazzjoni 
addizzjonali lill-ħaddiema dwar jeddijiethom u sors ta’ feedback għall-Istati Membri ladarba 
huma għandhom aktar esperjenza f’dak li għandu x’jaqsam mal-problemi varji li x’aktarx 
ifiġġu. Għalhekk inqisu li hu importanti li tkun żgurata l-parteċipazzjoni attiva tagħhom u li 
jinfetaħ djalogu apert.

Emenda 62
Licia Ronzulli

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt -1a (ġdid)
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 1 – punt 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1a. Il-paragrafu li ġej se jiżdied mal-
Artikolu 1: 
“3a. Din id-Direttiva għandha, 
addizzjonalment, tiżgura li l-ħaddiema 
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jkunu jistgħu jaqdu r-rwol essenzjali 
tagħhom fil-familja u għandha tiddisponi 
protezzjoni speċifika u xierqa għall-omm 
u t-tarbija.” 

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-paragrafu l-ġdid jisħaq dwar il-ħtieġa vitali għan-nisa li jaħdmu li jkunu jistgħu jwettqu r-
rwol essenzjali tagħhom bħala ommijiet.

Emenda 63
Licia Ronzulli

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt -1b (ġdid)
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 1 – punt 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- 1b. Il-paragrafu 3b li ġej se jiżdied mal-
Artikolu 1:
“3b. Din id-Direttiva għandha tipproteġi 
lill-ħaddiema nisa tqal, dawk li għadhom 
kemm ħelsu, u dawk li li qed ireddgħu fil-
każ ta’ tfal li twieldu barra ż-żwieġ, tfal 
adottati jew tfal foster”.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-iskop li testendi l-protezzjoni għal tfal li twieldu barra ż-żwieġ, 
adottati jew foster.

Emenda 64
Pascale Gruny

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt -1 a (ġdid)
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 2 a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1a. L-Artikolu 2 (a) għandu jinbidel 
b'dan li ġej:
“(a) ħaddiema mara tqila għandha tfisser 
ħaddiema mara tqila, inkluża ħaddiema 
mara domestika, li tinforma lil min 
iħaddimha bil-kundizzjoni tagħha, skont 
il-leġiżlazzjoni nazzjonali u/jew prattika 
nazzjonali;"

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Id-direttiva qafas dwar is-saħħa u s-sigurtà teskludi l-ħaddiema domestiċi. Madankollu dawn 
għandhom jiġu inklużi espressament fil-leġiżlazzjoni tal-ħarsien tal-maternità.

Emenda 65
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt -1 a (ġdid)
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 2 b – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- 1 a. Fl-Artikolu 2, il-punt b għandu 
jinbidel b'dan li ġej: 
“(b) ħaddiema mara li għadha kif ħelset 
għandha tfisser ħaddiema mara li 
għadha kif ħelset, kif ukoll l-omm 
maħsuba fil-każ ta' omm surrogata 

Or. el

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti għall-omm maħsuba tkun qrib tal-omm surrogata matul it-twellid biex tiġi 
ffaċilitata r-rabta materna.
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Emenda 66
Pascale Gruny

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt -1 b (ġdid)
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 2 b – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- 1b. Fl-Artikolu 2, il-punt (b) għandu 
jinbidel b'dan li ġej:
“(b) ħaddiema mara li welldet 
reċentement għandha tfisser ħaddiema 
mara, inkluża ħaddiema mara domestika, 
li ħelset reċentement fis-sens tal-
leġiżlazzjoni u/jew prattika nazzjonali u li 
tinforma lil min iħaddimha dwar il-
kundizzjoni tagħha skont dik il-
leġiżlazzjoni u/jew prattika;"

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Id-direttiva qafas dwar is-saħħa u s-sigurtà teskludi l-ħaddiema domestiċi. Madankollu dawn 
għandhom jiġu inklużi espressament fil-leġiżlazzjoni tal-ħarsien tal-maternità.

Emenda 67
Pascale Gruny

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt -1 c (ġdid)
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 2 c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1c. Fl-Artikolu 2, il-punt (c) għandu 
jinbidel b'dan li ġej:
“(c) Ħaddiema mara li għaddejja bit-
treddigħ tfisser ħaddiema mara, inkluża 
ħaddiema mara domestika, li għaddejja 
bit-treddigħ fis-sens tal-leġiżlazzjoni u/jew 
prattika nazzjonali u li tinforma lil min 
iħaddimha bil-kundizzjoni tagħha skont 
dik il-liġi u/jew prattika;
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

Id-direttiva qafas dwar is-saħħa u s-sigurtà teskludi l-ħaddiema domestiċi. Madankollu dawn 
għandhom jiġu inklużi espressament fil-leġiżlazzjoni tal-ħarsien tal-maternità.

Emenda 68
Rovana Plumb

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt -1 a (ġdid)
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 4 – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1a. It-titolu tal-Artikolu 4 għandu jkun 
kif ġej:
"Valutzzjoni, informazzjoni u 
konsultazzjoni"

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li ssir promozzjoni favur approċċ preventiv li jipprovdi għal stima xierqa 
tar-riskju f’kull post tax-xogħol fejn hemm ħaddiema nisa u rġiel ta’ età fertili. Kemm l-irġiel 
kif ukoll in-nisa jistgħu jkunu esposti, qabel il-fertilizzazzjoni, għall-fatturi li jikkawżaw 
fatturi involuti fit-tibdil u l-anormalitajiet ġenetiċi li jwasslu għall-infertilità u 
malformazzjonijiet jew aberrazzjonijiet kromosomali; l-agħar effetti, madankollu, iseħħu fl-
embriju. Il-paragrafi 4 u 5 żdiedu minħabba l-fatt li d-direttivi l-oħra kollha dwar is-saħħa u 
s-sigurtà fihom artikoli speċifiċi dwar l-informazzjoni u l-konsultazzjoni tal-ħaddiema u tar-
rappreżentanti tagħhom.

Emenda 69
Rovana Plumb

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt -1 b (ġdid)
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 4 – paragrafu -1 (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- 1b. Fl-Artikolu 4 għandu jiżdied il-
paragrafu li ġej:
-1. Għall-istima tar-riskji mwettqa 
b’konformità mad-Direttiva 89/391/KEE, 
min iħaddem għandu jinkludi stima tar-
riskji riproduttivi għall-ħaddiema irġiel u 
nisa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li ssir promozzjoni favur approċċ preventiv li jipprovdi għal stima xierqa 
tar-riskju f’kull post tax-xogħol fejn hemm ħaddiema nisa u rġiel ta’ età fertili. Kemm l-irġiel 
kif ukoll in-nisa jistgħu jkunu esposti, qabel il-fertilizzazzjoni, għall-fatturi li jikkawżaw 
fatturi involuti fit-tibdil u l-anormalitajiet ġenetiċi li jwasslu għall-infertilità u 
malformazzjonijiet jew aberrazzjonijiet kromosomali; l-agħar effetti, madankollu, iseħħu fl-
embriju. Il-paragrafi 4 u 5 żdiedu minħabba l-fatt li d-direttivi l-oħra kollha dwar is-saħħa u 
s-sigurtà fihom artikoli speċifiċi dwar l-informazzjoni u l-konsultazzjoni tal-ħaddiema u tar-
rappreżentanti tagħhom.

Emenda 70
Rovana Plumb

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt -1 c (ġdid)
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 4 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1c. L-Artikolu 4(1) jinbidel b'dan li ġej:
1. Għall-attivitajiet kollha li jistgħu 
jinvolvu riskju speċifiku ta' espożizzjoni 
għal aġenti, proċessi jew kondizzjonijiet 
tax-xogħol li tagħhom lista mhux 
eżawrijenti hija mogħtija fl-Anness I, min 
iħaddem għandu jagħmel stima tan-
natura, il-grad u t-tul ta' l-espożizzjoni fl-
impriża u/jew stabbiliment ikkonċernat, 
tal-ħaddiema fis-sens tal-Artikolu 2 u tal-
ħaddiema li għandhom probabilità għolja li 
jkunu f'waħda mis-sitwazzjonijiet 
imsemmija f’dak l-Artikolu, jew 
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direttament jew permezz tas-servizzi 
protettivi jew preventivi msemmija fl-
Artikolu 7 tad-Direttiva 89/391/KEE, 
sabiex:"

- issir valutazzjoni ta' kull riskju għas-
saħħa jew għas-sigurtà u kull effett 
possibbli fuq it-tqala jew it-treddigħ tal-
ħaddiema fis-sens ta' l-Artikolu 2 u tal-
ħaddiema nisa suxxettibli li jsibu ruħhom 
f’waħda mis-sitwazzjonijiet imsemmija f’ 
dak l-Artikolu;
- jiddeċiedu liema miżuri għandhom 
jittieħdu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li ssir promozzjoni favur approċċ preventiv li jipprovdi għal stima xierqa 
tar-riskju f’kull post tax-xogħol fejn hemm ħaddiema nisa u rġiel ta’ età fertili. Kemm l-irġiel 
kif ukoll in-nisa jistgħu jkunu esposti, qabel il-fertilizzazzjoni, għall-fatturi li jikkawżaw 
fatturi involuti fit-tibdil u l-anormalitajiet ġenetiċi li jwasslu għall-infertilità u 
malformazzjonijiet jew aberrazzjonijiet kromosomali; l-agħar effetti, madankollu, iseħħu fl-
embriju. Il-paragrafi 4 u 5 żdiedu minħabba l-fatt li d-direttivi l-oħra kollha dwar is-saħħa u 
s-sigurtà fihom artikoli speċifiċi dwar l-informazzjoni u l-konsultazzjoni tal-ħaddiema u tar-
rappreżentanti tagħhom.

Emenda 71
Rovana Plumb

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt -1 d (ġdid)
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 4 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1d. L-Artikolu 4(2) jinbidel b'dan li ġej:
2. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 
10 tad-Direttiva 89/391/KEE, il-
ħaddiema fis-sens tal-Artikolu 2 u l-
ħaddiema li aktarx ikunu jinsabu 
f’waħda mis-sitwazzjonijiet imsemmija 
fl-Artikolu 2 fl-impriża u/jew fl-
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istabbiliment ikkonċernat u/jew ir-
rappreżentanti tagħhom u l-isħab soċjali 
relevanti għandhom jiġu infurmati dwar 
ir-riżultati tal-valutazzjoni msemmija 
fil-paragrafu 1 u l-miżuri kollha li 
għandhom jittieħdu rigward is-saħħa u 
s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li ssir promozzjoni favur approċċ preventiv li jipprovdi għal stima xierqa 
tar-riskju f’kull post tax-xogħol fejn hemm ħaddiema nisa u rġiel ta’ età fertili. Kemm l-irġiel 
kif ukoll in-nisa jistgħu jkunu esposti, qabel il-fertilizzazzjoni, għall-fatturi li jikkawżaw 
fatturi involuti fit-tibdil u l-anormalitajiet ġenetiċi li jwasslu għall-infertilità u 
malformazzjonijiet jew aberrazzjonijiet kromosomali; l-agħar effetti, madankollu, iseħħu fil-
fetu. Il-paragrafi 4 u 5 żdiedu minħabba l-fatt li d-direttivi l-oħra kollha dwar is-saħħa u s-
sigurtà fihom artikoli speċifiċi dwar l-informazzjoni u l-konsultazzjoni tal-ħaddiema u tar-
rappreżentanti tagħhom.

Emenda 72
Rovana Plumb

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt -1 e (ġdid)
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 4 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1e. Fl-Artikolu 4 għandu jiżdied il-
paragrafu li ġej:
2a. Għandhom jittieħdu l-miżuri xierqa 
biex ikun żgurat li l-ħaddiema u/jew ir-
rappreżentanti tagħhom fl-intrapriża jew 
fl-istabbiliment ikkonċernat ikunu jistgħu 
jissorveljaw l-applikazzjoni ta’ din id-
direttiva jew jintervjenu fl-applikazzjoni 
tagħha, f’dak li jikkonċerna b’mod 
partikulari l-miżuri deċiżi minn min 
iħaddem li jissemmew fil-paragrafu 2, 
mingħajr preġudizzju għar-responsabilità 
li taqa’ fuq min iħaddem għad-
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determinazzjoni ta’ dawn il-miżuri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li ssir promozzjoni favur approċċ preventiv li jipprovdi għal stima xierqa 
tar-riskju f’kull post tax-xogħol fejn hemm ħaddiema nisa u rġiel ta’ età fertili. Kemm l-irġiel 
kif ukoll in-nisa jistgħu jkunu esposti, qabel il-fertilizzazzjoni, għall-fatturi li jikkawżaw 
fatturi involuti fit-tibdil u l-anormalitajiet ġenetiċi li jwasslu għall-infertilità u 
malformazzjonijiet jew aberrazzjonijiet kromosomali; l-agħar effetti, madankollu, iseħħu fl-
embriju. Il-paragrafi 4 u 5 żdiedu minħabba l-fatt li d-direttivi l-oħra kollha dwar is-saħħa u 
s-sigurtà fihom artikoli speċifiċi dwar l-informazzjoni u l-konsultazzjoni tal-ħaddiema u tar-
rappreżentanti tagħhom.

Emenda 73
Rovana Plumb

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt -1 f (ġdid)
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 4 – paragrafu 2 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1f. Fl-Artikolu 4 għandu jiżdied il-
paragrafu li ġej:

2b. Il-konsultazzjoni u l-parteċipazzjoni 
tal-ħaddiema u/jew tar-rappreżentanti 
tagħhom fi kwistjonijiet li jaqgħu taħt il-
kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva 
għandhom jitwettqu b'konformità mal-
Artikolu 11 tad-Direttiva 89/391/KEE."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li ssir promozzjoni favur approċċ preventiv li jipprovdi għal stima xierqa 
tar-riskju f’kull post tax-xogħol fejn hemm ħaddiema nisa u rġiel ta’ età fertili. Kemm l-irġiel 
kif ukoll in-nisa jistgħu jkunu esposti, qabel il-fertilizzazzjoni, għall-fatturi li jikkawżaw 
fatturi involuti fit-tibdil u l-anormalitajiet ġenetiċi li jwasslu għall-infertilità u 
malformazzjonijiet jew aberrazzjonijiet kromosomali; l-agħar effetti, madankollu, iseħħu fl-
embriju. Il-paragrafi 4 u 5 żdiedu minħabba l-fatt li d-direttivi l-oħra kollha dwar is-saħħa u 
s-sigurtà fihom artikoli speċifiċi dwar l-informazzjoni u l-konsultazzjoni tal-ħaddiema u tar-
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rappreżentanti tagħhom.

Emenda 74
Licia Ronzulli

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt -1c (ġdid)
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 6 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1c. Il-paragrafu li ġej se jiżdied mal-
Artikolu 6:
“2a. In-nisa tqal għandhom, 
addizzjonalment, ma jkunux rikjesti 
jagħmlu kompiti bħalma huwa l-ġarr u l-
irfigħ ta' piżijiet tqal jew kompiti li jkunu 
ta' periklu jew jeżawrixxu jew ta' riskju 
għas-saħħa."

Or. it

Ġustifikazzjoni

Ħaddiema nisa tqal għandhom ikunu eżentati mhux biss mill-attivitajiet li jesponuhom għal 
riskji kbar imma wkoll minn kompiti li jinvolvu sforz fiżiku jew huma ta’ riskju għal 
saħħithom.

Emenda 75
Rovana Plumb

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt -1 g (ġdid)
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 7 – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1g. It-titolu tal-Artikolu 7 għandu jkun 
kif ġej:
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“Xogħol ta’ bil-lejl”

Or. en

Emenda 76
Rovana Plumb

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt -1 h (ġdid)
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1h. L-Artikolu 7(1) jinbidel b'dan li ġej:

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri neċessarji biex jiżguraw li l-
ħaddiema li hemm referenza għalihom 
f’Artikolu 2 ma jiġux obbigati jaħdmu 
xogħol ta’ bil-lejl: 

(a) matul l-għaxar ġimgħat ta’ qabel il-
ħlas;
(b) matul il-bqija tat-tqala, jekk dan ikun 
neċessarju minħabba raġunijiet ta' saħħa 
tal-omm jew tat-tarbija li għadha f'ġufha;
(c) matul iż-żmien kollu tat-treddigħ.

Or. en

Emenda 77
Rovana Plumb

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt -1 i (ġdid)
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 7 – paragrafu 2 - punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- 1i. L-Artikolu 7 (2) punt (a) għandu 
jinbidel b'dan li ġej:

(a) trasferiment għal skeda tax-xogħol
ta’ binhar li tkun kompatibbli;

Or. en

Emenda 78
Rovana Plumb

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt -1 j (ġdid)
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 7 - paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1j. Fl-Artikolu 7 għandu jiżdied il-punt li 
ġej:

2a. Il-ħaddiema li jkunu jixtiequ jkunu 
eżentati
mix-xogħol ta' bil-lejl għandhom, skont 
it-termini tar-regoli tal-Istati Membri, 
jinfurmaw b'dan lil min iħaddimhom u, 
fil-każ imsemmi fil-paragrafu 1(b), 
jissottomettu ċertifikat mediku lil min 
iħaddihom.

Or. en

Emenda 79
Rovana Plumb

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt -1 k (ġdid)
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 7 – paragrafu 2 b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1k. Fl-Artikolu 7 għandu jiżdied il-
paragrafu li ġej:

2b. Għall-ġenituri mhux miżżewġin u l-
ġenituri b'ulied b'diżabilitajiet gravi, il-
perijodi msemmijin fil-paragrafu 1 jistgħu 
jkunu estiżi skont it-termini tal-proċeduri 
stabbiliti mill-Istati Membri.

Or. en

Emenda 80
Rovana Plumb

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1l (ġdid)
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 7 - paragrafu 2 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1l. Fl-Artikolu 7 għandu jiżdied il-
paragrafu li ġej:

2c. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri neċessarji biex jiżguraw li l-
missirijiet ta’ tfal taħt it-12-il xahar ma 
jkunux obbligati jaħdmu bil-lejl."

Or. en

Emenda 81
Marije Cornelissen

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt -1 a (ġdid)
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 7 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1a. L-Artikolu li ġej qed jiddaħħal:
"Artikolu 7a
Sahra
1. Il-ħaddiema tqal, kif ukoll il-ħaddiema 
nisa li jkollhom wild ta' inqas minn tnax-
il xahar, m'għandhomx jintalbu jagħmlu 
overtime.
2. Ħaddiema li tkun qed tredda' lil wildha
ma għandhiex tkun obbligata taħdem 
overtime waqt li tkun qed tredda', meta 
dan ikun fl-interessi ta' saħħitha u ta' 
saħħet wildha."

Or. en

Emenda 82
Thomas Mann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt -1 a (ġdid)
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1a. Għandu jiżdied l-artikolu li ġej:

Artikolu 7a
Sahra 
L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri xierqa biex jiżguraw li l-ħaddiema 
nisa tqal u dawk li għadhom kif ħelsu jew 
li qed ireddgħu ma jkunux obbligati 
jaħdmu sahra jew jaħdmu fil-Ħdud u l-
btajjel, matul it-tqala u għal sitt xhur 
wara l-ħlas.

Or. de
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Emenda 83
Thomas Mann, Martin Kastler

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – paragrafu 1
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
passi meħtieġa biex jiżguraw li l-ħaddiema 
fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2 jkunu 
intitolati għal żmien kontinwu ta' lif tal-
maternità ta' mill-inqas 18-il ġimgħa, 
allokati qabel u/jew wara l-ħlas.

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
passi meħtieġa biex jiżguraw li l-ħaddiema 
fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2 jkunu 
intitolati għal żmien kontinwu ta' lif tal-
maternità ta' mill-inqas 14-il ġimgħa, 
allokati qabel u/jew wara l-ħlas.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ftit li xejn hemm evidenza li l-perijodu tal-lif tal-maternità li ġie applikat sa issa ta xi 
protezzjoni inadegwata tas-saħħa jew għall-asserzjoni li l-aqwa protezzjoni tas-saħħa 
tirrikjedi lif tal-maternità ta' 18-il ġimgħa jew aktar. Mill-punto di vista ta’ protezzjoni tas-
saħħa, li tagħti l-bażi legali għad-Direttiva eżistenti, ma hemm l-ebda raġuni medika li fuq 
jista’ jissejjes perijodu itwal. Id-Direttiva tal-Lif tal-Ġenituri, imsejsa fuq ftehima bejn l-isħab 
soċjali, ġa tagħti regolamentazzjoni biżżejjed f’lifell Ewropew dwar il-kompatibilità bejn il-
familja u x-xogħol. 

Emenda 84
Marije Cornelissen

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – paragrafu 1
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
passi meħtieġa biex jiżguraw li l-ħaddiema 
fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2 jkunu 
intitolati għal żmien kontinwu ta' lif tal-
maternità ta' mill-inqas 18-il ġimgħa, 

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
passi meħtieġa biex jiżguraw li l-ħaddiema 
fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2 jkunu 
intitolati għal żmien kontinwu ta' lif tal-
maternità ta' mill-inqas 24 ġimgħa, allokati 
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allokati qabel u/jew wara l-ħlas. qabel u/jew wara l-ħlas.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħalissa t-tul tal-lif tal-maternità jvarja bejn 8-45 gimgħa fis-27-Stat Membru tal-UE, fejn ftit 
minnu huwa mħallas u ftit ieħor le. F'xi pajjiżi, trid issir talba għal lif addizzjonali sabiex l-
ommijiet ikunu jistgħu jkomplu jreddgħu, minbarra l-perjodu ta' lif tal-maternità li jkun 
imħallas. Iż-żieda tal-lif tal-maternità mill-14-il ġimgħa kurrenti għal 24 ġimgħa tagħti ċ-
ċans lin-nisa, li welldu reċentement biex ireddgħu jekk jiddeċiedu li jagħmlu dan, għal żmien 
ta’ sitt xhur mingħajr ma joqogħdu jikkunsidrawgħażliet oħra, bħal eżempju jirrikorru għaċ-
ċertifikati mediċi.

Emenda 85
Thomas Mann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – paragrafu 1
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 8 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Rigward l-aħħar 4 ġimgħat tal-
perjodu msemmi fil-paragrafu 1, skema 
eżistenti ta' lif marbut mal-familja li tkun 
disponibbli fil-lifell nazzjonali tista' titqies 
bħala lif tal-maternità għall-finijiet ta' din 
id-Direttiva, sakemm din l-iskema 
tipprovdi ħarsien totali lill-ħaddiema fit-
tifsira tal-Artikolu 2 ta’ din id-Direttiva, li 
jkun ekwivalenti għal-lifell stabbilit f'din 
id-Direttiva. F’dan il-każ, il-perijodu sħiħ 
ta' lif mogħti għandu jeċċedi l-perijodu ta' 
lif tal-ġenituri disposti mid-Direttiva 
96/34/KE.
Ir-rimunerazzjoni għall-aħħar 4 ġimgħat 
ta’ lif ma għandhiex tkun anqas mill-
allowance msemmija fl-Artikolu 11(3) 
jew, alternattivament, tista’ tkun il-medja 
tar-rimunerazzjoni għat-18-il ġimgħa tal-
lif tal-maternità, li għandha tkun mill-
anqas żewġ terzi tal-aħħar salarju mensili 
jew tas-salarju mensili meħud f’medja kif 
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dispost mil-liġi nazzjonali, soġġett għal 
kull massimu stabbili mil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali. L-Istati Membri jistgħu 
jiddeterminaw il-perjodi li matulhom jiġu 
kkalkulati s-salarji mensili medji."

Or. en

Emenda 86
Martin Kastler

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – paragrafu 1
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 8 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Għal dak li għandu x’jaqsam mal-
aħħar erba’ ġimgħat tal-perijodu msemmi 
fil-paragrafu 1, intitolament nazzjonali 
għal-lif tal-familja jista' jitqies bħala lif 
tal-maternità skont it-tifsira ta' din id-
Direttiva, jekk kemm-il darba r-regoli 
nazzjonali jiggarantixxu lifell ta' 
protezzjoni għall-ħaddiema skont it-tifsira 
tal-Artikolu 2 li tkun in linja mal-lifell 
stabbilit f'din id-Direttiva. F’dak il-każ, il-
perijodu kollu tal-intitolament għal-lif 
għandu jeċċedi l-perijodu stabbilit fid-
Direttiva 96/34/KE. Il-paga għall-aħħar 
erba’ xhur tal-lif tal-maternità ma 
għandhiex tkun anqas mill-allowance 
skont l-Artikolu 11(3). Alternattivament, 
tista’ tkun ekwivalenti għas-salarju medju 
matul it-18-il ġimgħa tal-lif tal-maternità, 
li għandu jkun mill-anqas 67% tal-aħħar 
salarju mensili jew ta' salarju mensili 
medju skont il-liġi nazzjonali; il-liġi 
nazzjonali tista’ tiddisponi għal limitu 
massimu. L-Istati Membri jistgħu 
jistabbilixxu l-perijodu li għandhom 
jitqiesu għall-kalkolu tas-salarju mensili 
medju.    

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Jekk l-Istati Membri li jkollhom perijodi ta’ lif tal-maternità kemmkemm aqsar minn dawk tal-
proposta tal-Kummissjoni jkollhom regoli dwar benefiċċji għall-familji li jippermettu lill-
omm tieħu l-lif tal-maternità b'kondizzjonijiet finanzjarji favorevoli, dawk l-Istati Membri ma 
għandhomx jitgħabbew ukoll b'estenzjoni obbligatorja tal-perijodu tal-lif tal-maternità imma 
għandhom jitħeġġew isibu regoli aktar innovattivi dwar il-lif tal-maternità. Dan ikun 
jippermetti li l-Istati Membri jkollhom aktar diskrezzjoni u b'hekk jottemperaw ruħhom mal-
prinċipju tas-sussidjarjetà.

Emenda 87
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – paragrafu 1
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-lif tal-maternità stipulat fil-paragrafu 1 
għandu jinkludi lif obbligatorju ta' mill-
inqas sitt ġimgħat wara l-ħlas. L-Istati 
Membri għandhom jieħdu l-passi meħtieġa 
biex jiżguraw li l-ħaddiema fi ħdan it-
tifsira tal-Artikolu 2 jkunu intitolati li 
jagħżlu liberament iż-żmien li fih jixtiequ 
jieħdu l-porzjon ta' lif tal-maternità mhux 
obbligatorju, qabel jew wara l-ħlas.

2. Il-lif tal-maternità stipulat fil-paragrafu 1 
għandu jinkludi lifobbligatorju ta' mill-
inqas sitt ġimgħat qabel il-ħlas u ta' mill-
inqas sitt ġimgħat wara l-ħlas. Tali lif 
għandu wkoll jingħata fil-każ ta’ tarbija li 
titwieled mejta u ma għandux jiġi interrott 
fil-każ ta’ mewt eżatt wara t-twelid matul 
il-lif, basta l-ħaddiema tipproduċi 
attestazzjoni tat-twelid redatta minn 
ostetriku. L-Istati Membri għandhom 
jieħdu l-passi meħtieġa biex jiżguraw li l-
ħaddiema fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2 
jkunu intitolati li jagħżlu liberament iż-
żmien li fih jixtiequ jieħdu l-porzjon ta' lif 
tal-maternità mhux obbligatorju, qabel jew 
wara l-ħlas.

Or. el

Ġustifikazzjoni

Fiċ-ċrieki mediċi, l-aħħar ġimgħat qabel il-ħlas huma meqjusin bħala ta’ importanza deċiżiva 
għall-iżvilupp tal-fetu, filwaqt li, fl-istess waqt, mara tqil ovvjament ikollha d-diffikultajiet 
biex taħdem f’daż-żmien. Inoltre, f’każijiet ta’ tarbija li titwieled mejta jew li tmut eżatt malli 
titwieled, huwa raġonevoli li mara tingħata ż-żmien biex tirpilja fiżikament u 
psikoloġikament.
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Emenda 88
Martin Kastler

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – paragrafu 1
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-lif tal-maternità stipulat fil-paragrafu 1 
għandu jinkludi lif obbligatorju ta' mill-
inqas sitt ġimgħat wara l-ħlas. L-Istati 
Membri għandhom jieħdu l-passi 
meħtieġa biex jiżguraw li l-ħaddiema fi 
ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2 jkunu
intitolati li jagħżlu liberament iż-żmien li 
fih jixtiequ jieħdu l-porzjon ta' lif tal-
maternità mhux obbligatorju, qabel jew 
wara l-ħlas.

2. Il-lif tal-maternità stipulat fil-paragrafu 1 
għandu jinkludi lif ta' sitt ġimgħat qabel u 
tmien ġimgħat wara l-ħlas. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Li t-tul tal-lif jiġi ddeterminat jiżgura, mill-banda l-waħda, li l-omm u t-tabija jkunu protetti 
meta l-aktar li jkun meħtieġ, u mill-banda l-oħra, li min iħaddem ikun jista' jaħseb bil-
quddiem aktar milli jista' skont ir-regoli li jħallu ż-żmien tal-lif fid-diskrezzjoni tal-mara.

Emenda 89
Thomas Mann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – paragrafu 1
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-lif tal-maternità stipulat fil-paragrafu 1 
għandu jinkludi lif obbligatorju ta' mill-
inqas sitt ġimgħat wara l-ħlas. L-Istati 
Membri għandhom jieħdu l-passi 
meħtieġa biex jiżguraw li l-ħaddiema fi 
ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2 jkunu 

2. Il-lif tal-maternità stipulat fil-paragrafu 1 
għandu jinkludi lif obbligatorju tal-
maternità ta' mill-inqas ġimagħtejn li 
skont il-liġi u/jew il-prattika nazjzonali 
jista’ jinqasam bejn il-perijodi ta’ qabel 
u/jew ta’ wara l-ħlas. L-Istati Membri 
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intitolati li jagħżlu liberament iż-żmien li 
fih jixtiequ jieħdu l-porzjon ta' lif tal-
maternità mhux obbligatorju, qabel jew 
wara l-ħlas.

jistgħu jillimitaw il-perijodu tal-lif tal-
maternità qabel il-ħlas. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jinżammu r-regoli kurrenti skont id-Direttiva 92/85/KEE skont liema 
ġimagħtejn ta’ lif tal-maternità obbligatorju għandhom jittieħedu qabel u/jew wara l-ħlas 
filwaqt li t-tqassim tal-perijodu rimanenti jitħalla f’idejn l-Istati Membri. Dan hu in linja mat-
tħassib tal-maġġoranza l-kbira tal-Istati Membri, billi r-regoli nazzjonali – għal raġunijiet li 
huma komprensibbli u li jistgħu jitfissru fil-kuntest tal-ekwilibriju globali tas-sistemi 
nazjzonali – jvarju bil-bosta u r-regoli tal-Komunità għadu ma ġiex ippruvat li huma 
neċessarji.

Emenda 90
Konstantinos Poupakis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – paragrafu 1
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-lif tal-maternità stipulat fil-paragrafu 1 
għandu jinkludi lif obbligatorju ta' mill-
inqas sitt ġimgħat wara l-ħlas. L-Istati 
Membri għandhom jieħdu l-passi meħtieġa 
biex jiżguraw li l-ħaddiema fi ħdan it-
tifsira tal-Artikolu 2 jkunu intitolati li 
jagħżlu liberament iż-żmien li fih jixtiequ 
jieħdu l-porzjon ta' lif tal-maternità mhux 
obbligatorju, qabel jew wara l-ħlas.

2. Il-lif tal-maternità stipulat fil-paragrafu 1 
għandu jinkludi lif obbligatorju ta' mill-
inqas sitt ġimgħat wara l-ħlas, kif ukoll il-
lif tal-maternità obbligatorju erba’ 
ġimgħat qabel il-ħlas. L-Istati Membri 
għandhom jieħdu l-passi meħtieġa biex 
jiżguraw li l-ħaddiema fi ħdan it-tifsira tal-
Artikolu 2 jkunu intitolati li jagħżlu 
liberament iż-żmien li fih jixtiequ jieħdu l-
porzjon ta' lif tal-maternità mhux 
obbligatorju, qabel jew wara l-ħlas.

Or. el

Ġustifikazzjoni

Żmien ta’ lif obbligatorju qabel il-ħlas huwa estremament importanti għalbiex ikun żgurat li 
l-ebda ħaddiema mara ma tkun taħt pressjoni biex tibqa' taħdem sal-aħħar stadji tat-tqala u 
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biex jingħata l-akbar grad ta' protezzjoni għas-saħħa kemm tal-omm futura kif ukoll tat-
tarbija li għadha trid titwieled.

Emenda 91
Ilda Figueiredo

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – paragrafu 1
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-lif tal-maternità stipulat fil-paragrafu 1 
għandu jinkludi lif obbligatorju ta' mill-
inqas sitt ġimgħat wara l-ħlas. L-Istati 
Membri għandhom jieħdu l-passi meħtieġa 
biex jiżguraw li l-ħaddiema fi ħdan it-
tifsira tal-Artikolu 2 jkunu intitolati li 
jagħżlu liberament iż-żmien li fih jixtiequ 
jieħdu l-porzjon ta' lif tal-maternità mhux 
obbligatorju, qabel jew wara l-ħlas.

2. Il-lif tal-maternità stipulat fil-paragrafu 1 
għandu jinkludi lif obbligatorju b’salarju 
sħiġ ta' mill-inqas sittax-il ġimgħa wara l-
ħlas. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
passi meħtieġa biex jiżguraw li l-ħaddiema 
fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2 jkunu 
intitolati li jagħżlu liberament iż-żmien li 
fih jixtiequ jieħdu l-porzjon ta' lif tal-
maternità mhux obbligatorju, qabel jew 
wara l-ħlas. Il-perjodu obbligatorju ta’ 
sittax-il ġimgħa għandu japplika għall-
ħaddiema kollha, irrispettivament min-
numru ta’ ġranet li jkunu ħadmu 
preċedentament.

Or. pt

Emenda 92
Licia Ronzulli

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – paragrafu 1
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-lif tal-maternità stipulat fil-paragrafu 1 
għandu jinkludi lif obbligatorju ta' mill-
inqas sitt ġimgħat wara l-ħlas. L-Istati 
Membri għandhom jieħdu l-passi 
meħtieġa biex jiżguraw li l-ħaddiema fi 

2. Il-lif tal-maternità stipulat fil-paragrafu 1 
għandu jinkludi lif obbligatorju ta' mill-
inqas sitt ġimgħat wara l-ħlas. L-Istati 
Membri jistgħu jestendu l-porzjon tal-lif 
tal-maternità obbligatorju sa massimu ta’ 
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ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2 jkunu 
intitolati li jagħżlu liberament iż-żmien li 
fih jixtiequ jieħdu l-porzjon ta' lif tal-
maternità mhux obbligatorju, qabel jew 
wara l-ħlas. 

għaxar ġimgħat wara u erba’ ġimgħat 
qabel il-ħlas.  

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-protezzjoni tal-ħaddiema għandha tikkonċentra fuq il-perijodu immedjatament qabel il-
ħlas, meta t-treddigħ u t-tkabbir tal-wild ikun jeħtieġ li n-nisa jagħmlu sforzi fiżiċi u mentali 
akbar. 

Emenda 93
Rovana Plumb

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – paragrafu 1
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-lif tal-maternità stipulat fil-paragrafu 1 
għandu jinkludi lif obbligatorju ta' mill-
inqas sitt ġimgħat wara l-ħlas. L-Istati 
Membri għandhom jieħdu l-passi meħtieġa 
biex jiżguraw li l-ħaddiema fi ħdan it-
tifsira tal-Artikolu 2 jkunu intitolati li 
jagħżlu liberament iż-żmien li fih jixtiequ 
jieħdu l-porzjon ta' lif tal-maternità mhux 
obbligatorju, qabel jew wara l-ħlas.

2. Il-lif tal-maternità stipulat fil-paragrafu 1 
għandu jinkludi lif obbligatorju ta' mill-
inqas sitt ġimgħat wara l-ħlas. L-Istati 
Membri għandhom jieħdu l-passi meħtieġa 
biex jiżguraw li l-ħaddiema fi ħdan it-
tifsira tal-Artikolu 2 jkunu intitolati li 
jagħżlu liberament iż-żmien li fih jixtiequ 
jieħdu l-porzjon ta' lif tal-maternità mhux 
obbligatorju, qabel jew wara l-ħlas. Il-
perijodu ta' sitt ġimgħat għal-lif tal-
maternità obbligatorju għandu japplika 
għan-nisa li jaħdmu irrispettivament mill-
għadd ta' ġranet li jkunu ħadmu qabel it-
twellid.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Mingħajr regola li tipprojbixxi x-xogħol qabel il-ħlas, hemm ir-riskju li mara tqila tisfa taħt 
pressjoni ħafna akbar minn qabel, minnha nfisha u mill-oħrajn, biex taħdem sa ftit qabel il-
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ħlas. Dis-sitwazzjoni jista’ jkollha riskji kbar għal saħħet kemm l-omm kemm il-wild li għadu 
ma twelidx. Il-Kummissjoni nnifisha, fl-“Ispjegazzjoni ddettaljata” tal-abbozz tad-Direttiva 
(p. 9) saħqet kemm hu importanti li n-nisa tqal ikunu jistgħu jiddeċiedu liberament dwar jekk 
jeħdux parti mil-lif tal-maternità qabel il-ħlas. In-nisa jeħtieġa l-protezzjoni biex ikunu 
jistgħu jeżerċitaw liberament din l-għażla mingħajr ġigħel. Dan hu dispost mill-prinċipju tal-
projbizzjoni tax-xogħol qabel il-ħlas, b’opt out opzjonali.

Emenda 94
Evelyn Regner

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – paragrafu 1
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-lif tal-maternità stipulat fil-paragrafu 1 
għandu jinkludi lif obbligatorju ta' mill-
inqas sitt ġimgħat wara l-ħlas. L-Istati 
Membri għandhom jieħdu l-passi meħtieġa 
biex jiżguraw li l-ħaddiema fi ħdan it-
tifsira tal-Artikolu 2 jkunu intitolati li 
jagħżlu liberament iż-żmien li fih jixtiequ 
jieħdu l-porzjon ta' lif tal-maternità mhux 
obbligatorju, qabel jew wara l-ħlas.

2. Il-lif tal-maternità stipulat fil-paragrafu 1 
għandu jinkludi lifobbligatorju ta' mill-
inqas sitt ġimgħat qabel il-ħlas u ta' mill-
inqas sitt ġimgħat wara l-ħlas. L-Istati 
Membri għandhom jieħdu l-passi meħtieġa 
biex jiżguraw li l-ħaddiema fi ħdan it-
tifsira tal-Artikolu 2 jkunu intitolati li 
jagħżlu liberament iż-żmien li fih jixtiequ 
jieħdu l-porzjon ta' lif tal-maternità mhux 
obbligatorju, qabel jew wara l-ħlas.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-lif tal-maternità obbligatorju qabel il-ħlas huwa ta’ benefiċċju għal saħħet in-nisa tqal, 
billi f’daż-żmien ikunu għaddejjin minn mument partikolarment iebes fiżikament, u l-istress u 
l-pressjoni tax-xogħol fil-ġimgħat ta' qabel il-ħlas jistgħu jkabbru r-riskju ta' ħlas qabel 
żmienu u jagħmluha impossibbli għall-ħaddiema kkonċernati li jħejju ruħhom sew għall-
ebusija fiżika u psikoloġika dimostrabbilment eċċezzjonali tal-perijodu ta' wara l-ħlas.

Emenda 95
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – paragrafu 1
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 8 – paragrafu 2 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2α. Fil-każ ta’ tqala li tkun interrotta 
minħabba kumplikazzjonijiet qabel it-28 
ġimgħa, il-ħaddiema nisa għandhom 
jingħataw għall-inqas sitt ġimgħat lif.

Or. el

Ġustifikazzjoni

L-organiżmu ta’ mara għandu bżonn ta’ ammont raġjonevoli ta’ żmien biex jirkupra wara 
tqala interrotta.

Emenda 96
Licia Ronzulli

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – paragrafu 1
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 8 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-ħaddiema nisa għandhom jindikaw 
il-perjodu ta’ lif tal-maternità li jagħżlu, 
tliet xhur qabel id-data tal-bidu tiegħu.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-indikazzjoni obbligatorja tad-dati tal-lif tal-maternità tiffaċilita x-xogħol ta’ ppjanar ta’ 
min iħaddem u tevita problemi organizzattivi. 

Emenda 97
Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – paragrafu 1
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 8 – paragrafu 2 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-ħaddiema nisa għandhom jindikaw 
il-perjodu tal-lif tal-maternità mill-inqas 
tliet xhur qabel id-data tal-bidu tal-lif.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

L-emenda 25 tar-rapporteur tgħid li l-ħaddiema nisa tqal m’għandhomx ikunu mġiegħla 
jaħdmu sahra waqt il-perjodu ta’ tliet xhur qabel iwelldu. Jekk l-impjegata tindika l-lif tal-
maternità magħżul tagħha madwar dak iż-żmien ikun aktar faċli għal min iħdaddem li jsib lil 
xi ħadd minn flokha.

Emenda 98
Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – paragrafu 1
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 8 – paragrafu 2 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. 

Fil-każ ta' twelid multiplu, il-perjodu tal-
lif tal-maternità msemmi fl-Artikolu 8(1) 
għandu jiżdied b’erba’ ġimgħat għal kull 
wild.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Il-perjodu totali ta’ lif normali wkoll hu espress f’ġimgħat.
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Emenda 99
Nadja Hirsch

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – paragrafu 1
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-porzjon ta' lif tal-maternità ta' qabel 
il-ħlas għandu jiġi estiż bi kwalunkwe 
perjodu li jaqbeż id-data preżunta u d-
data proprja tal-ħlas, mingħajr ma 
jitnaqqas il-porzjon ta' lif li jkun baqa'. 

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Min iħaddem għandu jkun f’qagħda li jipprevedi u jippjana għar-ritorn tal-impjegata anke 
jekk jittardja t-twelid tat-tarbija. 

Emenda 100
Nadja Hirsch

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – paragrafu 1
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li 
jingħata lif addizzjonali fil-kaz ta' ħlas 
qabel il-waqt, tfal li jeħtieġu kura fl-isptar 
mat-twelid, tfal b'diżabbiltà u twelid 
multiplu. It-tul ta' żmien tal-lif 
addizzjonali għandu jkun proporzjonali u 
jakkomoda l-ħtiġijiet speċjali tal-omm u 
tat-tarbija/trabi. 

imħassar

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta’ sussidjarjetà, regola ta’ dan it-tip għandha titħalla f’idejn l-Istati Membri. 
Mhux meħtieġ li jkunu elenkati eżempji ta’ każi li għalihom għandu jiġi pprovdut għal-lif tal-
maternità addizzjonali, minħabba li l-Istati Membri għandhom ikunu kapaċi jaslu għal dan 
waħedhom. 

Emenda 101
Thomas Mann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – paragrafu 1
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li 
jingħata lif addizzjonali fil-kaz ta' ħlas 
qabel il-waqt, tfal li jeħtieġu kura fl-isptar 
mat-twelid, tfal b'diżabbiltà u twelid 
multiplu. It-tul ta' żmien tal-lif
addizzjonali għandu jkun proporzjonali u
jakkomoda l-ħtiġijiet speċjali tal-omm u 
tat-tarbija/trabi.  

4. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li 
f’każi fejn hemm ġustifikazzjoni medika l-
perjodu ta’ lif tal-maternità jkun estiż. It-
tul ta' żmien ta’ dan il-lif għandu 
jakkomoda l-ħtiġijiet speċjali tal-omm u 
tat-tarbija/trabi.  Il-lif tal-maternità 
għandu jkun estiż b’mill-inqas tmien 
ġimgħat wara t-twelid ta’ tarbija 
b'diżabilità. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Mhux meħtieġ li jkunu elenkati eżempji ta’ każi li għalihom għandu jiġi pprovdut għal-lif tal-
maternità addizzjonali, minħabba li dan għandu jitħalla f’idejn l-Istati Membri.  L-unika 
eċċezzjoni hi t-twelid ta’ tarbija b’diżabilità, minħabba li f’dan il-każ hi meħtieġa protezzjoni 
massima.

Emenda 102
Ilda Figueiredo

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – paragrafu 1
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 8 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li 
jingħata lif addizzjonali fil-kaz ta' ħlas 
qabel il-waqt, tfal li jeħtieġu kura fl-isptar 
mat-twelid, tfal b'diżabbiltà u twelid 
multiplu. It-tul ta' żmien tal-lif addizzjonali 
għandu jkun proporzjonali u jakkomoda l-
ħtiġijiet speċjali tal-omm u tat-tarbija/trabi. 

4. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li 
jingħata lif addizzjonali b’salarju sħiħ fil-
każ ta’ ħlas qabel il-waqt, tfal li jeħtieġu 
kura fl-isptar mat-twelid, tfal b’diżabbiltà u 
twelid multiplu, jew f’każ li l-omm ikollha 
xi diżabilità. It-tul ta' żmien tal-lif 
addizzjonali għandu jkun proporzjonali u 
jakkomoda l-ħtiġijiet speċjali tal-omm u 
tat-tarbija/trabi. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw ukoll perjodu ta’ lif 
ta’ tnax-il ġimgħa b’salarju sħiħ fil-każ 
ta' tarbija mwielda mejta.

Or. pt

Emenda 103
Martin Kastler

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – paragrafu 1
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 8 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
kwalunkwe perjodu ta' lif għall-mard 
minħabba mard jew kumplikazzjonijiet li 
jinqalgħu minħabba t-tqala erba' ġimgħat 
jew iżjed qabel il-ħlas m'għandux iħalli 
impatt fuq it-tul ta' żmien tal-lif tal-
maternità."

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet tal-prinċipju tas-sussidjarjetà għandu jitħalla f’idejn is-sħab soċjali fl-Istati 
Membri biex ifasslu miżuri xierqa.
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Emenda 104
Nadja Hirsch

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – paragrafu 1
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 8 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
kwalunkwe perjodu ta' lif għall-mard 
minħabba mard jew kumplikazzjonijiet li 
jinqalgħu minħabba t-tqala erba' ġimgħat 
jew iżjed qabel il-ħlas m'għandux iħalli 
impatt fuq it-tul ta' żmien tal-lif tal-
maternità."

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

In-nuqqas ta’ inklużjoni fil-lif tal-maternità ta’ perjodi ta’ lif tal-mard sa erba' ġimghat ma 
għandux ikun aċċettat, għaliex dan jestendi b'mod sproporzjonat il-perjodu kollu tal-lif 
miġbur flimkien mal-flessibilità ppjanata għal meta jittieħed il-lif tal-maternità. Jekk dawn il-
perjodi ma jkunux inklużi min iħaddem ikun jista’, kif meħtieġ, jipprevedi u jippjana r-ritorn 
tal-impjegata għax-xogħol. 

Emenda 105
Thomas Mann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – paragrafu 1
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 8 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
kwalunkwe perjodu ta' lif għall-mard 
minħabba mard jew kumplikazzjonijiet li 
jinqalgħu minħabba t-tqala erba' ġimgħat 
jew iżjed qabel il-ħlas m'għandux iħalli 
impatt fuq it-tul ta' żmien tal-lif tal-
maternità."

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
kwalunkwe perjodu ta' lif għall-mard 
minħabba mard jew kumplikazzjonijiet li 
jinqalgħu minħabba t-tqala sa sitt ġimgħat 
qabel il-ħlas jingħad mal-tul ta' żmien tal-
lif tal-maternità."
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Or. de

Emenda 106
Thomas Mann, Martin Kastler

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – paragrafu 1
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 8 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Din id-Direttiva m’għandhiex tapplika 
għal dawk li jaħdmu għal rashom. 

Or. de

Emenda 107
Marije Cornelissen

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 a (ġdid)
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 8 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:
"Artikolu 8a

Lif tal-paternità/komaternità
1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri neċessarji biex jiżguraw li l-
ħaddiem li l-konjuġi jew is-sieħba tiegħu 
tkun welldet reċentement ikollu d-dritt 
għall-perjodu kontinwu ta' lif tal-
paternità/komaternità mhux trasferibbli, 
u li jkun imħallas bis-sħiħ, ta’ mhux 
inqas minn ġimagħtejn obbligatorji, li 
għandu jittieħed wara li l-konjugi jew is-
sieħba tiegħu tkun welldet;
2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri neċessarji biex jiżguraw li l-
ħaddiem li l-konjuġi jew is-sieħba tiegħu 
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welldet reċentement jingħata perjodu ta' 
lif speċjali inkluż il-parti mhux utilizzata 
tal-lif tal-maternità fil-każ tal-mewt jew l-
inkapaċità fiżika tal-omm."

Or. en

Emenda 108
Ilda Figueiredo

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 a (ġdid)
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 8 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:
Article 8a

Lif tal-paternità
1. l-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri neċessarji biex jiżguraw li l-
ħaddiema li reċentement saru ġenituri 
ikollhom id-dritt għal perjodu kontinwu 
ta’ lif tal-paternità mħallas bis-sħiħ u 
mhux trasferibbli ta’ mhux inqas minn 
erba’ ġimgħat, li ġimagħtejn minnhom 
ikunu obbligatorji, u dan għandu jittieħed 
wara li l-konjugi jew is-sieħba tagħhom 
tkun welldet;
2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri neċessarji biex jiżguraw li l-
missirijiet jistgħu jieħdu lif speċjali li 
jikkorrispondi għal kwalunkwe parti tal-
lif tal-maternità li ma tkunx ittieħdet wara 
l-mewt jew l-inkapaċità fiżika tal-omm. 

Or. pt
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Emenda 109
Thomas Mann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – paragrafu 2
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10 imħassar
Il-Projbizzjoni ta' Tkeċċija

Biex ikun garantit li l-ħaddiema, fi ħdan 
it-tifsira tal-Artikolu 2, jistgħu jeżerċitaw 
id-drittijiet tal-ħarsien għas-saħħa u s-
sigurtà tagħhom kif rikonoxxut skont dan 
l-Artikolu:
1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
passi meħtieġa biex tiġi pprojbita t-
tkeċċija u t-tħejjijiet kollha ta' tkeċċija ta' 
ħaddiema fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2, 
matul il-perjodu mill-bidu tat-tqala 
tagħhom sa tmiem il-lif tal-maternità 
msemmi fl-Artikolu 8(1), għajr f'każijiet 
eċċezzjonali li m'għandhomx x'jaqsmu 
mal-kundizzjoni tagħhom li huma 
permessi taħt il-liġi u/jew il-prattika 
nazzjonali u, fejn applikabbli, sakemm l-
awtorità kompetenti tkun tat il-kunsens 
tagħha.

2. Jekk ħaddiema, fi ħdan it-tifsira tal-
Artikolu 2, titkeċċa waqt iż-żmien 
imsemmi fil-punt 1, min iħaddimha jrid 
jikkwota raġunijiet ġustifikati għat-
tkeċċija tagħha bil-miktub. Jekk it-
tkeċċija sseħħ fi żmien sitt xhur li jsegwu 
t-tmiem tal-lif tal-maternità kif stipulat fl-
Artikolu 8(1), min iħaddem għandu 
jikkwota raġunijiet ġustifikati għat-
tkeċċija tagħha bil-miktub jekk dan 
jintalab mill-ħaddiema kkonċernata.

3. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
passi meħtieġa biex iħarsu l-ħaddiema fi 
ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2 mill-
konsegwenzi ta' tkeċċija li hija illegali bis-
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saħħa tal-punti 1 u 2. 

4. Trattament inqas favorevoli ta' mara li 
huwa relatat mat-tqala jew mal-lif tal-
maternità fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 8 
għandu jikkostitwixxi diskriminazzjoni fi 
ħdan it-tifsira tad-Direttiva 2002/73/KE, 
kif imfassla mill-ġdid bid-
Direttiva 2006/54/KE."

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-estensjoni tad-dispożizzjonijiet dwar il-ħarsien mit-tkeċċija tqiegħed piż finanzjarju u 
organizzattiv fuq min iħaddem, u dan mhux meħtieġ biex tkun protetta s-saħħa tal-ħaddiema 
kkonċernati. Għar-raġunijiet ta’ sussidjarjetà u minħabba l-implikazzjonijiet ekonomiċi, l-
Istati Membri għandhom jiddeċiedu jekk dawn id-dispożizzjonijiet għandhomx ikunu estiżi. 

Emenda 110
Ilda Figueiredo

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – paragrafu 2
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
passi meħtieġa biex tiġi pprojbita t-tkeċċija 
u t-tħejjijiet kollha ta' tkeċċija ta' ħaddiema 
fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2, matul il-
perjodu mill-bidu tat-tqala tagħhom sa 
tmiem il-lif tal-maternità msemmi fl-
Artikolu 8(1), għajr f'każijiet eċċezzjonali 
li m'għandhomx x'jaqsmu mal-
kundizzjoni tagħhom li huma permessi 
taħt il-liġi u/jew il-prattika nazzjonali u, 
fejn applikabbli, sakemm l-awtorità 
kompetenti tkun tat il-kunsens tagħha.

1. l-Istati Membri għandhom jieħdu l-passi 
meħtieġa biex jaraw li dawk li jħaddmu 
ma jkunux jistgħu, għall-konvenjenza 
tagħhom, iċaħħdu lill-ġenituri mil-lif tal-
maternità jew tal-paternità jew lif speċjali 
għat-trobbija tat-tfal, u biex tiġi pprojbita 
t-tkeċċija u t-tħejjijiet kollha ta' tkeċċija ta' 
ħaddiema fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2, 
matul il-perjodu bejn il-bidu tat-tqala 
tagħhom sa sena wara t-twelid.

Or. pt
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Emenda 111
Licia Ronzulli

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – paragrafu 2
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
passi meħtieġa biex tiġi pprojbita t-tkeċċija 
u t-tħejjijiet kollha ta' tkeċċija ta' ħaddiema 
fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2, matul il-
perjodu mill-bidu tat-tqala tagħhom sa 
tmiem il-lif tal-maternità msemmi fl-
Artikolu 8(1), għajr f'każijiet eċċezzjonali 
li m'għandhomx x'jaqsmu mal-kundizzjoni 
tagħhom li huma permessi taħt il-liġi u/jew 
il-prattika nazzjonali u, fejn applikabbli, 
sakemm l-awtorità kompetenti tkun tat il-
kunsens tagħha.

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
passi meħtieġa biex tiġi pprojbita t-tkeċċija 
u t-tħejjijiet kollha ta' tkeċċija ta' ħaddiema 
fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2, matul il-
perjodu mill-bidu tat-tqala tagħhom sa 
tmiem il-lif tal-maternità msemmi fl-
Artikolu 8(1), u wkoll sa meta t-tarbija 
tagħlaq sena, għajr f'każijiet eċċezzjonali 
li m'għandhomx x'jaqsmu mal-kundizzjoni 
tagħhom li huma permessi taħt il-liġi u/jew 
il-prattika nazzjonali u, fejn applikabbli, 
sakemm l-awtorità kompetenti tkun tat il-
kunsens tagħha.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-ħaddiema nisa għandhom ikunu protetti għall-perjodu kollu tal-lif tal-maternità, u din il-
protezzjoni għandha tkun estiża sa għeluq l-ewwel sena tat-tarbija.

Emenda 112
Martin Kastler

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – paragrafu 2
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
passi meħtieġa biex tiġi pprojbita t-tkeċċija 
u t-tħejjijiet kollha ta' tkeċċija ta' 
ħaddiema fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2, 
matul il-perjodu mill-bidu tat-tqala 

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
passi meħtieġa biex tiġi pprojbita t-tkeċċija 
ta' ħaddiema fi ħdan it-tifsira tal-
Artikolu 2, matul il-perjodu mill-bidu tat-
tqala tagħhom sa tmiem il-lif tal-maternità 
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tagħhom sa tmiem il-lif tal-maternità 
msemmi fl-Artikolu 8(1), għajr f'każijiet 
eċċezzjonali li m'għandhomx x'jaqsmu 
mal-kundizzjoni tagħhom li huma permessi 
taħt il-liġi u/jew il-prattika nazzjonali u, 
fejn applikabbli, sakemm l-awtorità 
kompetenti tkun tat il-kunsens tagħha.

msemmi fl-Artikolu 8(1), għajr f'każijiet 
eċċezzjonali li m'għandhomx x'jaqsmu 
mal-kundizzjoni tagħhom li huma permessi 
taħt il-liġi u/jew il-prattika nazzjonali u, 
fejn applikabbli, sakemm l-awtorità 
kompetenti tkun tat il-kunsens tagħha.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ikun diffiċli ferm li tagħti prova li jkunu saru t-tħejjijiet għal kull tkeċċija jew li dan ma seħħx, 
u dan għalhekk joħloq aktar inċertezza legali milli ċarezza.  

Emenda 113
Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – paragrafu 2
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
passi meħtieġa biex tiġi pprojbita t-tkeċċija 
u t-tħejjijiet kollha ta' tkeċċija ta' ħaddiema 
fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2, matul il-
perjodu mill-bidu tat-tqala tagħhom sa 
tmiem il-lif tal-maternità msemmi fl-
Artikolu 8(1), għajr f'każijiet eċċezzjonali 
li m'għandhomx x'jaqsmu mal-kundizzjoni 
tagħhom li huma permessi taħt il-liġi u/jew 
il-prattika nazzjonali u, fejn applikabbli, 
sakemm l-awtorità kompetenti tkun tat il-
kunsens tagħha.

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
passi meħtieġa biex tiġi pprojbita t-tkeċċija 
u t-tħejjijiet kollha ta' tkeċċija ta' ħaddiema 
fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2, matul il-
perjodu mill-bidu tat-tqala tagħhom sa 
għall-inqas 16-il ġimgħa wara t-twelid tat-
tarbija, għajr f'każijiet eċċezzjonali li 
m'għandhomx x'jaqsmu mal-kundizzjoni 
tagħhom li huma permessi taħt il-liġi u/jew 
il-prattika nazzjonali u, fejn applikabbli, 
sakemm l-awtorità kompetenti tkun tat il-
kunsens tagħha.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Ir-rapporteur jirreferi għal perjodu ta’ erba’ xhur. Il-perjodu totali ta’ lif normali wkoll hu 
espress f’ġimgħat.
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Emenda 114
Licia Ronzulli

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – paragrafu 2
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
passi meħtieġa biex tiġi pprojbita t-tkeċċija 
u t-tħejjijiet kollha ta' tkeċċija ta' ħaddiema 
fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2, matul il-
perjodu mill-bidu tat-tqala tagħhom sa 
tmiem il-lif tal-maternità msemmi fl-
Artikolu 8(1), għajr f'każijiet eċċezzjonali 
li m'għandhomx x'jaqsmu mal-kundizzjoni 
tagħhom li huma permessi taħt il-liġi u/jew 
il-prattika nazzjonali u, fejn applikabbli, 
sakemm l-awtorità kompetenti tkun tat il-
kunsens tagħha.

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
passi meħtieġa biex tiġi pprojbita t-tkeċċija 
u t-tħejjijiet kollha ta' tkeċċija ta' ħaddiema 
fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2, sa għeluq l-
ewwel sena tat-tarbija, għajr f'każijiet 
eċċezzjonali li m'għandhomx x'jaqsmu 
mal-kundizzjoni tagħhom li huma permessi 
taħt il-liġi u/jew il-prattika nazzjonali u, 
fejn applikabbli, sakemm l-awtorità 
kompetenti tkun tat il-kunsens tagħha.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Huwa preferibbli li  l-projbizzjoni tat-tkeċijja tkun estiża sa għeluq l-ewwel sena tat-tarbija, 
minħabba li l-ommijiet jeħtieġu aktar protezzjoni wara li jkun spiċċa l-lif tal-maternità.

Emenda 115
Marije Cornelissen

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – paragrafu 2
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 10 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa sabiex jiżguraw is-
sikurezza u s-saħħa tal-ħaddiema nisa 
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tqal jew li qed ireddgħu, partikolarment 
billi jorganizzaw spazji ergonomiċi, 
ħinijiet tax-xogħol (inkluż ix-xogħol bil-
lejl u l-bdil tal-post tax-xogħol) u l-
intensità tax-xogħol, kif ukoll billi jżidu l-
protezzjoni kontra l-prodotti infettivi 
speċifiċi, sostanzi perikolużi u r-
radjazzjoni jonizzanti. Dan għandu 
jinkludi l-obbligu li min iħaddem jadatta 
l-post tax-xogħol għall-ħtiġijiet tal-
ħaddiema nisa tqal jew li qed ireddgħu 
fir-rigward tas-saħħa u s-sikurezza. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-protezzjoni tas-saħħa u tas-sikurezza tal-ħaddiema tqal għandha tkun waħda mill-iskopijiet 
ewlenin ta' din id-Direttiva.

Emenda 116
Thomas Mann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – paragrafu 2
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk ħaddiema, fi ħdan it-tifsira tal-
Artikolu 2, titkeċċa waqt iż-żmien 
imsemmi fil-punt 1, min iħaddimha jrid 
jikkwota raġunijiet ġustifikati għat-
tkeċċija tagħha bil-miktub. Jekk it-
tkeċċija sseħħ fi żmien sitt xhur li jsegwu 
t-tmiem tal-lif tal-maternità kif stipulat fl-
Artikolu 8(1), min iħaddem għandu 
jikkwota raġunijiet ġustifikati għat-tkeċċija 
tagħha bil-miktub jekk dan jintalab mill-
ħaddiema kkonċernata.

2.  Jekk ħaddiema, fi ħdan it-tifsira tal-
Artikolu 2, titkeċċa waqt iż-żmien 
imsemmi fil-punt 1,  jew fi żmien sitt xhur 
li jsegwu t-tmiem tal-lif tal-maternità kif 
stipulat fl-Artikolu 8(1), min iħaddem 
għandu jikkwota raġunijiet ġustifikati għat-
tkeċċija tagħha bil-miktub . Dan 
m’għandux jaffettwa d-dispożizzjonijiet 
sostanzjali dwar it-tkeċċija skont il-liġi 
nazzjonali. 

Or. de
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Emenda 117
Rovana Plumb

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – paragrafu 2
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 10 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jipprojbixxu d-
diskriminazzjoni kontra n-nisa tqal fis-
suq tax-xogħol billi joħolqu 
opportunitajiet indaqs fir-reklutaġġ, jekk 
dawn jissodisfaw ir-rekwiżiti kollha għall-
pożizzjoni applikabbli.

Or. en

Emenda 118
Rovana Plumb

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – paragrafu 2
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 10 – paragrafu 3 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. fil-każijiet imsemmija fl-Artikoli 5, 6 u 
7, id-drittijiet ta' impjieg relatati mal-
kuntratt tal-impjieg, inkluż li jibqa' 
jingħata ħlas, u/jew l-intitolament għal 
benefiċċju ekwivalenti, lil ħaddiema fit-
tifsira tal-Artikolu 2, għandhom jiġu 
żgurati skont il-liġi u l-prattika 
nazzjonali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-intitolament għandu jkun ikkalkulat fuq il-bażi ta' salarju sħiħ, sabiex in-nisa ma jkunux 
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penalizzati finanzjarjament għax huma ommijiet.

Emenda 119
Martin Kastler

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3 – punt a
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 11 – paragrafu 1a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. "1a. ħaddiema, fi ħdan it-tifsira tal-
Artikolu 2, li huma esklużi mix-xogħol 
minn min iħaddimhom li jqishom bħala li 
mhumiex tajbin għax-xogħol mingħajr 
indikazzjoni medika miġjuba mill-
ħaddiema, għandhom sal-bidu tal-lif tal-
maternità fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 8(2) 
jirċievu pagament ekwivalenti għas-salarju 
sħiħ tagħhom."

1a. ħaddiema, fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 
2, li huma esklużi mix-xogħol minn min 
iħaddimhom li jqishom bħala li mhumiex 
tajbin għax-xogħol mingħajr indikazzjoni 
medika miġjuba mill-ħaddiema, 
għandhom jikkonsultaw tabib fuq 
inizjattiva tagħhom. Jekk it-tabib 
jiċċertifika dawn in-nisa bħala tajbin 
għax-xogħol, jew min iħaddem irid jerġa’ 
jimpjegahom kif normali, jew sal-bidu tal-
lif tal-maternità fi ħdan it-tifsira tal-
Artikolu 8(2), huma għandhom jirċievu 
pagament ekwivalenti għas-salarju sħiħ 
tagħhom.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jekk mara tikkonsulta tabib tal-għażla tagħha, dan jassigura ċarezza dwar jekk hijiex 
attwalment marida jew le. Hu biss wara li tkun iċċarata s-sitwazzjoni li jistgħu jittieħdu 
miżuri ulterjuri.

Emenda 120
Rovana Plumb

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3 – punt a (ġdid)
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 11 – punt 1  aa (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Fl-Artikolu 11, għandu jiżdied il-
punt 1 aa li ġej:
1aa. L-Istati Membri jistgħu jadottaw 
miżuri ta’ prevenzoni u ta’ monitoraġġ 
għall-protezzjoni u s-sikurezza fuq il-post 
tax-xogħol għall-ħaddiema nisa tqal u 
ħaddiema li welldu reċentement.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istress fuq il-post tax-xogħol jista’ jkollu effetti psikoloġiċi negattivi fuq nisa tqal u 
ommijiet ta’ trabi tat-twelid u jista’ jkollu riperkussjonijiet fuq il-fetu jew it-tarbija. Neħtieġu 
miżuri ta' monitoraġġ mill-perspettiva tal-flessigurtà.

Emenda 121
Thomas Mann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3 – sottopunt b
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 11 – punt 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) id-dritt tal-ħaddiema fi ħdan it-tifsira 
tal-Artikolu 2 li jerġgħu lura fuq 
xogħolhom jew f'impjieg ekwivalenti 
b'termini u kundizzjonijiet li mhumiex 
inqas favorevoli għalihom u li 
jibbenefikaw minn kwalunkwe titjib fil-
kundizzjonijiet tax-xogħol li huma kienu 
jkunu intitolati għalih matul l-assenza 
tagħhom, "

(c) id-dritt tal-ħaddiema fi ħdan it-tifsira 
tal-Artikolu 2 li jerġgħu lura fuq 
xogħolhom jew f'impjieg ekwivalenti 
b'termini u kundizzjonijiet li mhumiex 
inqas favorevoli għalihom u li 
jibbenefikaw minn kwalunkwe titjib fil-
kundizzjonijiet tax-xogħol li huma kienu 
jkunu intitolati għalih matul l-assenza 
tagħhom, "f’sitwazzjonijiet eċċezzjonali ta’ 
ristrutturar jew ta’ riorganizzazzjoni 
radikali tal-proċess tal-produzzjoni, l-
entità li tirrapreżenta l-interessi tal-
ħaddiema għandha dejjem tingħata l-
opportunità, flimkien ma’ min iħaddem, 
sabiex tagħti parir lill-ħaddiema nisa 
kkonċernati dwar l-effetti ta’ dawn il-
bidliet. 
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Or. de

Emenda 122
Rovana Plumb

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3 – punt c 
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 11 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.  "3. il-benefiċċju msemmi fil-punt 2(b) 
għandu jitqies bħala xieraq jekk 
jiggarantixxi dħul ekwivalenti għall-aħħar 
salarju tax-xahar, jew salarju medju ta' 
xahar, soġġett għal kwalunkwe limitu 
massimu stipulat fil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali. Limitu massimu bħal dan ma 
jistax ikun inqas mill-benefiċċju li jirċievu 
l-ħaddiema fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2 
fil-każ ta' waqfa mill-attività minħabba 
raġunijiet marbuta mal-qagħda tas-saħħa 
tal-ħaddiema. L-Istati Membri jistgħu 
jistipulaw il-perjodu li matulu s-salarju 
medju tax-xahar huwa kkalkolat."

3. il-  msemmi fil-punt 2(b) għandu jkun 
adegwatament ekwivalenti jekk 
jiggarantixxi dħul ekwivalenti għall-aħħar 
salarju tax-xahar, jew salarju medju ta' 
xahar. Il-ħaddiema nisa fuq lif tal-
maternità għandhom jitħallsu salarju 
sħiħ u l-benefiċċju għandu jkun 100% 
tal-aħħar salarju tax-xahar jew salarju 
medju ta' xahar.  L-Istati Membri jistgħu 
jistipulaw il-perjodu li matulu s-salarju 
medju tax-xahar huwa kkalkolat."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħlas tas-salarju sħiħ lin-nisa huwa mezz biex jiġi żgurat li n-nisa ma jmorrux 
finanzjarjament minn taħt minħabba l-fatt li ddeċidew li jkollhom it-tfal. Ħafna Stati Membri 
diġà jipprovdu għal ħlas ta' bejn 80% u 100% tal-qligħ medju matul il-lif tal-maternità. Barra 
minn hekk, ħaddiema tqal m'għandhomx ikunu penalizzati finanzjarjament għaliex iddeċidew 
li jkollhom tarbija.

Emenda 123
Thomas Mann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3 – punt c
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 11 – punt 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. il-benefiċċju msemmi fil-punt 2(b) 
għandu jitqies bħala xieraq jekk 
jiggarantixxi dħul ekwivalenti għall-
aħħar salarju tax-xahar, jew salarju 
medju ta' xahar, soġġett għal kwalunkwe 
limitu massimu stipulat fil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali. Limitu massimu bħal dan ma 
jistax ikun inqas mill-benefiċċju li jirċievu 
l-ħaddiema fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2 
fil-każ ta' waqfa mill-attività minħabba 
raġunijiet marbuta mal-qagħda tas-saħħa 
tal-ħaddiema. L-Istati Membri jistgħu 
jistipulaw il-perjodu li matulu s-salarju 
medju tax-xahar huwa kkalkolat."

3. il-benefiċċju msemmi fil-punt 2(b) ma 
jistax ikun inqas mill-benefiċċju li l-
ħaddiema jirċievu skont it-tifsira tal-
Artikolu 2 fil-każ ta’ qtugħ fl-attività għal 
raġunijiet ta’ saħħa tal-ħaddiema, jew 
mhux inqas minn żewġ terzi tas-salarju 
tal-aħħar xahar tal-ħaddiem skont il-liġi 
nazzjonali. il-leġiżlatur nazzjonali jista' 
jistipula limiti massimi jew perjodi ta' 
referenza.    

Or. de

Ġustifikazzjoni

The argument for a rule offering alternatives – sick pay or two thirds of the last salary – is 
that it takes account of those Member States which are already providing considerable 
financial benefits across the whole range of all  health- and family- related benefits. Member 
States which pay less in benefits but have long maternity leave periods would also not have to 
make any adjustments. It would also for the first time set a minimum level of maternity 
benefits in the EU that did not depend on sick pay.

Emenda 124
Ilda Figueiredo

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3 – punt c
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 11 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. il-benefiċċju msemmi fil-punt 2(b) 
għandu jitqies bħala xieraq jekk 
jiggarantixxi dħul ekwivalenti għall-aħħar 
salarju tax-xahar, jew salarju medju ta' 
xahar, soġġett għal kwalunkwe limitu 
massimu stipulat fil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali. Limitu massimu bħal dan ma 

3. il-benefiċċju msemmi fil-punt 2(b) 
għandu jitqies bħala ekwivalenti jekk 
jiggarantixxi dħul ekwivalenti għall-aħħar 
salarju tax-xahar, jew salarju medju ta' 
xahar, soġġett għal kwalunkwe limitu 
massimu stipulat fil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali. Limitu massimu bħal dan ma 
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jistax ikun inqas mill-benefiċċju li jirċievu 
l-ħaddiema fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2 
fil-każ ta' waqfa mill-attività minħabba 
raġunijiet marbuta mal-qagħda tas-saħħa 
tal-ħaddiema. L-Istati Membri jistgħu 
jistipulaw il-perjodu li matulu s-salarju 
medju tax-xahar huwa kkalkolat."

jistax ikun inqas minn 100% tal-aħħar 
salarju tax-xahar, jew salarju medju ta' 
xahar, tal-ħaddiema nisa kkonċernati. L-
Istati Membri jistgħu jistipulaw il-perjodu 
li matulu s-salarju medju tax-xahar huwa 
kkalkolat."

Or. pt

Emenda 125
Rovana Plumb

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3 – punt c a (ġdid)
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 11 – punt 3 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Il-punt 3a li ġej għandu jiddaħħal:
(3a) għandu jkun żgurat id-dritt tal-
ħaddiema waqt il-lif tal-maternità li 
awtomatikament jirċievu kwlaunkwe żieda 
fis-salarju, fejn dan japplika, mingħajr 
ma jkollhom temporanjament itemmu l-lif 
tagħhom tal-maternità sabiex ikunu 
jistgħu jibbenefikaw miż-żieda fis-salarju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’każ li jkun hemm żieda fil-paga għall-pożizzjoni li qegħdin fiha l-ħaddiema bil-lif tal-
maternità, din għandha tidħol fis-seħħ awtomatikament għalihom, biex ma jkollhomx 
jinterrompu l-lif tal-maternità sempliċiment biex jieħdu salarju ogħla u wara dan jerġgħu 
joħorġu bil-lif. Ix-xogħol amministrattiv ta’ min iħaddem f’dan ir-rigward se jitnaqqas u jiġi 
semplifikat.
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Emenda 126
Konstantinos Poupakis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3 – punt d)
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 11 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-
ħaddiema, fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2, 
jistgħu, matul il-lif tal-maternità jew meta 
jerġgħu lura mil-lif tal-maternità, kif 
stipulat fl-Artikolu 8, jitolbu għal bidliet 
fil-ħinijiet u r-rutina tax-xogħol, u li min 
iħaddimhom ikun obbligat li jqis talbiet 
bħal dawn, filwaqt li jikkonsidraw il-
ħtiġijiet tagħhom stess u tal-ħaddiema 
tagħhom."

5. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-
ħaddiema, fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2, 
kif ukoll ħaddiema li huma intiżi bħala 
ommijiet fil-każ ta’maternità surrogata 
għandhom, meta jerġgħu lura mil-lif tal-
maternità, kif stipulat fl-Artikolu 8, kull 
jum għal perjodu ta’ 30 xahar ikunu 
intitolati jew li jaslu siegħa (1) tard għax-
xogħol jew li jitilqu mix-xogħol siegħa (1) 
qabel. B’mod ieħor, bi ftehim ma’ min 
iħaddimhom, il-ħin tax-xogħol tagħhom 
għandu jitnaqqas b’sagħtejn (2) kull jum 
fl-ewwel tnax-il xahar u b’siegħa (1) 
għas-sitt xhur ta’ wara. Dawn l-
arranġamenti m’għandhom bl-ebda mod 
jaffettwaw il-paga tagħhom. 

Or. el

Ġustifikazzjoni

Hu ta’ importanza kbira u apprezzabbli li jiżdiedu l-isforzi biex ikunu rikonċiljati l-ħajja tal-
familja u tax-xogħol.  Hu essenzjali li tkun inkoraġġita żieda fir-rata tat-twelid f’Ewropa li 
kostantement qiegħda tixjiħ.  Hu wkoll meħtieġ li jiżdiedu l-impjiegi femminili b’risposta 
għat-tħassib prinċipali dwar is-sostenibilità ekonomika u kwistjonijiet soċjali importanti. 

Emenda 127
Ole Christensen

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt -4 (ġdid)
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 12 – paragrafu 1 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-4) Fl-Artikolu 12 għandu jiżdied il-
paragrafu li ġej:
“1a. L-Istati Membri jistgħu jinkarigaw 
lill-maniġment jew ħaddiema fil-lifell 
relevanti, skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali 
u l-prattika ta’ kull Stat Membru 
individwali, biex ifasslu jew jikkonkludu 
ftehimiet kollettivi li jistipulaw regoli 
dettaljati dwar it-titjib fis-sikurezza u s-
saħħa tal-ħaddiema fuq il-post tax-xogħol 
ta’ ħaddiema nisa tqal jew ħaddiema li 
welldu reċentement jew li qed ireddgħu.
Dawn il-ftehimiet kollettivi, u ftehimiet li 
jeżistu fi ...*, kif ukoll kwalunkwe tiġdid 
sussegwenti ta’ dawn il-ftehimiet, jistgħu, 
bil-kundizzjoni li jirrispettaw il-
protezzjoni ġenerali tas-sikurezza u s-
saħħa fuq il-post tax-xogħol ta’ ħaddiema 
nisa tqal jew ħaddiema li welldu 
reċentement jew li qed ireddgħu (soġġett 
għall-kundizzjonijiet u l-limitazzjonijiet 
stabbiliti mill-Istati Membri), jistabbilixxu 
arranġamenti u dispożizzjonijiet li huma 
differenti minn dawk imsemmija f’din id-
Direttiva, sakemm dawn ikunu konformi 
u jirrispettaw l-intenzjonijiet u l-prinċipji 
tad-Direttiva.”
ĠU: Jekk jogħġbok daħħal id-data tad-
dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva.

Or. da

Ġustifikazzjoni

Diversi pajjiżi diġà għandhom regoli aħjar dwar il-lif tal-maternità minn dawk li hemm f’din 
id-Direttiva. F’xi Stati Membri, ħafna mill-arranġamenti dwar il-lif tal-maternità huma 
determinati mill-maniġment jew mill-ħaddiema. Jekk il-ftehimiet kollettivi jimxu mal-prinċipji 
u l-intenzjonijiet tad-Direttiva Ħaddiema Nisa Tqal, għandu jkun possibbli li jitfasslu jew 
ikunu konklużi dawn il-ftehimiet. Dan hu konformi mal-prinċipji tal-flessigurtà u l-ħaddiema 
kkonċernati jibbenefikaw mid-Direttiva. 
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Emenda 128
Milan Cabrnoch

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – paragrafu 4
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 12 a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Artikolu 12a li ġej qed jiddaħħal: imħassar

Artikolu 12a

Id-dmir tal-prova

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri kollha kif meħtieġ, skont is-sistemi 
ġudizzjarji nazzjonali tagħhom, biex 
jiżguraw li meta persuni li jħossu li d-
drittijiet tagħhom skont din id-Direttiva 
ġew miksura jistabbilixxu, quddiem qorti 
jew awtorità kompetenti oħra, fatti li 
minnhom jista’ jkun preżunt li kien hemm 
ksur bħal dan, għandha tkun ir-
responsabbiltà tal-konvenut li jagħti 
prova li ma kienx hemm ksur tad-
Direttiva. 
Il-paragrafu 1 ma għandux jostakola l-
Istati Membri milli jintroduċu regoli ta’ 
evidenza li huma iktar favorevoli għall-
atturi.
Il-paragrafu 1 ma għandux japplika għal 
proċedimenti kriminali.
Stati Membri m’għandomx japplikaw 
paragrafu 1 għal proċeduri li fihom il-
qorti jew korp kompetenti jinvestigaw il-
fatti tal-każ. 

Il-paragrafi 1 sa 4 għandhom ukoll 
japplikaw għal kwalunkwe proċedura 
legali li tnediet skont l-Artikolu.

Or. cs
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Ġustifikazzjoni

Ir-regolament propost jikser il-prinċipju tal-preżunzjoni tal-innoċenza u jfixkel il-pożizzjoni 
bilanċjata bejn l-impjegati u min iħaddimhom. Min jagħmel allegazzjoni għandu jagħti prova 
tagħha. Mhux possibbli li l-parti l-oħra tintalab, meta tistqarr li ‘xejn ma ġara’, li tagħti 
prova li xejn ma ġara.

Emenda 129
Nadja Hirsch

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – paragrafu 4
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 12 a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4.L-Artikolu 12a li ġej qed jiddaħħal: imħassar

Artikolu 12a
Id-dmir tal-prova

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri kollha kif meħtieġ, skont is-sistemi 
ġudizzjarji nazzjonali tagħhom, biex 
jiżguraw li meta persuni li jħossu li d-
drittijiet tagħhom skont din id-Direttiva 
ġew miksura jistabbilixxu, quddiem qorti 
jew awtorità kompetenti oħra, fatti li 
minnhom jista’ jkun preżunt li kien hemm 
ksur bħal dan, għandha tkun ir-
responsabbiltà tal-konvenut li jagħti 
prova li ma kienx hemm ksur tad-
Direttiva.
2. Il-paragrafu 1 ma għandux jostakola l-
Istati Membri milli jintroduċu regoli ta’ 
evidenza li huma iktar favorevoli għall-
atturi.
3. Il-paragrafu 1 ma għandux japplika 
għal proċedimenti kriminali.
4. Stati Membri m’għandomx japplikaw 
paragrafu 1 għal proċeduri li fihom il-
qorti jew korp kompetenti jinvestigaw il-
fatti tal-każ. 
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5. Il-paragrafi 1 sa 4 għandhom ukoll 
japplikaw għal kwalunkwe proċedura 
legali li tnediet skont l-Artikolu 12." 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju dwar il-bidla ta’ min għandu l-piż tal-prova m’għandux jitniżżel fid-Direttiva, 
għaliex iqiegħed piż burokratiku żejjed fuq min iħaddem (bħall-obbligu li jipprovdi 
dokumentazzjoni komprensiva) u dan b’hekk iġib miegħu ostaklu ġdid biex ikunu mpjegati n-
nisa.

Emenda 130
Thomas Mann, Martin Kastler

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – paragrafu 4
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 12 a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Artikolu 12a li ġej qed jiddaħħal: imħassar

Artikolu 12 a
Id-dmir tal-prova

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri kollha kif meħtieġ, skont is-sistemi 
ġudizzjarji nazzjonali tagħhom, biex 
jiżguraw li meta persuni li jħossu li d-
drittijiet tagħhom skont din id-Direttiva 
ġew miksura jistabbilixxu, quddiem qorti 
jew awtorità kompetenti oħra, fatti li 
minnhom jista’ jkun preżunt li kien hemm 
ksur bħal dan, għandha tkun ir-
responsabbiltà tal-konvenut li jagħti 
prova li ma kienx hemm ksur tad-
Direttiva. 
2. Il-paragrafu 1 ma għandux jostakola l-
Istati Membri milli jintroduċu regoli ta’ 
evidenza li huma iktar favorevoli għall-
atturi.
3. Il-paragrafu 1 ma għandux japplika 



AM\795886MT.doc 59/63 PE430.643v01-00

MT

għal proċedimenti kriminali.
4. Stati Membri m’għandomx japplikaw 
paragrafu 1 għal proċeduri li fihom il-
qorti jew korp kompetenti jinvestigaw il-
fatti tal-każ.
5. Il-paragrafi 1 sa 4 għandhom ukoll 
japplikaw għal kwalunkwe proċedura 
legali li tnediet skont l-Artikolu 12."

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju dwar il-bidla ta’ min għandu l-piż tal-prova m’għandux jitniżżel fid-Direttiva, 
għaliex iqiegħed piż burokratiku żejjed fuq min iħaddem (bħall-obbligu li jipprovdi 
dokumentazzjoni komprensiva) u dan b’hekk iġib miegħu ostaklu ġdid biex ikunu mpjegati n-
nisa.

Emenda 131
Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – paragrafu 4
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 12 a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri kollha kif meħtieġ, skont is-sistemi 
ġudizzjarji nazzjonali tagħhom, biex 
jiżguraw li meta persuni li jħossu li d-
drittijiet tagħhom skont din id-Direttiva 
ġew miksura jistabbilixxu, quddiem qorti 
jew awtorità kompetenti oħra, fatti li 
minnhom jista’ jkun preżunt li kien hemm 
ksur bħal dan, għandha tkun ir-
responsabbiltà tal-konvenut li jagħti prova 
li ma kienx hemm ksur tad-Direttiva.

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri kollha kif meħtieġ, skont is-sistemi 
ġudizzjarji nazzjonali tagħhom, biex 
jiżguraw li meta persuni li jħossu li d-
drittijiet tagħhom skont din id-Direttiva 
ġew miksura jistabbilixxu, quddiem qorti 
jew awtorità kompetenti oħra, fatti li 
minnhom jista’ jkun preżunt li kien hemm 
ksur bħal dan, għandha tkun ir-
responsabbiltà tal-konvenut jew ta' min 
iħaddem li jagħti prova li ma kienx hemm 
ksur tad-Direttiva.

Or. nl
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Ġustifikazzjoni

Min iħaddem għandu jissemma bħala persuna involuta, kemm jekk ikun konvenut jew le. 

Emenda 132
Konstantinos Poupakis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – paragrafu 4
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 12 a – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Stati Membri m’għandomx japplikaw 
paragrafu 1 għal proċeduri li fihom il-
qorti jew korp kompetenti jinvestigaw il-
fatti tal-każ.

imħassar

Or. el

Ġustifikazzjoni

The procedural provisions of this directive must be brought into line in the context of  the 
relevant provisions concerning equal treatment, ensuring more effective protection for the 
rights of working mothers. In what is an a priori reciprocal working relationship, the burden 
of proof concerning the truth or otherwise of the complainant's assertions must in every case 
lie with the employer .Otherwise, the position of a pregnant worker seeking to avail herself of 
the entitlements and protection afforded her under the provisions of this directive would be 
substantially undermined. 

Emenda 133
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – paragrafu 4
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 12 a – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Stati Membri m’għandomx japplikaw 
paragrafu 1 għal proċeduri li fihom il-qorti 
jew korp kompetenti jinvestigaw il-fatti
tal-każ.

4. Stati Membri m’għandomx japplikaw 
paragrafu 1 għal proċeduri li fihom il-qorti 
tinvestiga l-fatti tal-każ.
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Or. el

Ġustifikazzjoni

Tiżgura protezzjoni aktar effettiva għall-istaff femminili kkonċernat.

Emenda 134
Konstantinos Poupakis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – paragrafu 4
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 12 a – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-paragrafi 1 sa 4 għandhom ukoll 
japplikaw għal kwalunkwe proċedura 
legali li tnediet skont l-Artikolu 12."

5. Il-paragrafi 1 sa 3 għandhom ukoll 
japplikaw għal kwalunkwe proċedura 
legali li tnediet skont l-Artikolu 12."

Or. el

Ġustifikazzjoni

The procedural provisions of this directive must be brought into line in the context of the 
relevant provisions concerning equal treatment, providing more effective protection for the 
rights of working mothers. In what is an a priori reciprocal working relationship, the burden 
of proof concerning the truth or otherwise of the complainant's assertions must in every case 
lie with the employer. Otherwise, the position of a pregnant worker seeking to avail herself of 
the entitlements and protection accorded to her under the provisions of this directive would 
be substantially undermined.

Emenda 135
Konstantinos Poupakis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – paragrafu 5
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 12 b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-Istati Membri għandhom jintroduċu fis-
sistemi legali nazzjonali tagħhom miżuri 
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bħal dawn skont kif meħtieġ biex iħarsu 
lill-individwi minn kwalunkwe trattament 
żvantaġġuż jew konsegwenza żvantaġġuża 
li jirrizultaw minn ilment li ressqu jew 
minn proċedimenti li nedew bl-għan li 
jinforzaw il-konformità mad-drittijiet 
mogħtija skont din id-Direttiva."

bħal dawn skont kif meħtieġ biex iħarsu 
lill-individwi inklużi x-xhieda minn 
kwalunkwe trattament żvantaġġuż jew 
konsegwenza żvantaġġuża li jirrizultaw 
minn ilment li ressqu jew minn 
proċedimenti li nedew bl-għan li jinforzaw 
il-konformità mad-drittijiet mogħtija skont 
din id-Direttiva."

Or. el

Ġustifikazzjoni

Il-protezzjoni għandha tkun estiża wkoll għax-xhieda sabiex tagħmilha possibbli li dawn 
ikunu ħielsa li jagħtu xhieda affidabbli fi proċeduri ta’ ilmenti mingħajr biża’ ta’ xi 
diskriminazzjoni kontrihom.

Emenda 136
Thomas Mann, Martin Kastler

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – paragrafu 6
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 12 c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-
regoli dwar il-pieni applikabbli għall-ksur 
tad-dispożizzjonijiet nazzjonali adottati 
skont din id-Direttiva, u għandhom jieħdu 
l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li 
jiġu applikati. Il-pieni jistgħu jinvolvu l-
ħlas ta’ kumpens, li ma jistax ikun ristrett 
bl-iffissar ta’ limitu ogħla minn qabel, u 
għandu jkun effettiv, proporzjonat u 
dissważiv".

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-
regoli dwar il-pieni applikabbli għall-ksur 
tad-dispożizzjonijiet nazzjonali adottati 
skont din id-Direttiva, u għandhom jieħdu 
l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li 
jiġu applikati. Il-pieni jistgħu jinvolvu l-
ħlas ta’ kumpens, u dawn għandhom 
ikunu effettivi u proporzjonati. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Projbizzjoni tal-UE dwar il-limitazzjoni tat-talbiet għall-kumpens tirrestrinġi b’mod 
sproporzjonat il-libertà tal-Istati Membri li jadottaw ir-regoli tagħhom u tisfurzahom 
jadottaw dispożizzjonijiet dettaljati li mhumiex konformi mal-liġi ġudizzjali tagħhom.   
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Emenda 137
Thomas Mann, Martin Kastler

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – paragrafu 7
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 12 d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 12d
Korp ta’ ugwaljanza 

imħassar

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
korp jew korpi maħtura skont l-
Artikolu 20 tad-Direttiva 2002/73/KE kif 
imfassal mill-ġdid bid-
Direttiva 2006/54/KE għall-promozzjoni, 
l-analiżi, is-sorveljanza u l-appoġġ tat-
trattament ugwali tal-persuni kollha 
mingħajr diskriminazzjoni għal raġunijiet 
ta' sess ikunu kompetenti addizzjonalment 
fir-rigward ta' kwistjonijiet li jaqgħu taħt 
l-ambitu ta' din id-Direttiva, fejn dawn il-
kwistjonijiet jikkonċernaw l-ewwel u 
qabel kollox it-trattament ugwali u mhux 
is-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema."

Or. de

Ġustifikazzjoni

Anke l-politiki li jiffaċilitaw il-bilanċ tal-ħajja tax-xogħol għandu jkollhom l-għan li titnaqqas il-
burokrazija. Li l-korpi ta’ ugwaljanza nazzjonali jingħataw kompiti addizzjonali biex jipproteġu  l-
ommijiet tidher li tikkontradixxi dan il-għan.


