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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-proposta hija bbażata fuq l-Artikoli 137(2) u 141(3) tat-Trattat tal-KE. Għalkemm id-
Direttiva 92/85/KEE hija msejsa fuq l-Artikolu 118a tat-Trattat tal-KE (issa l-Artikolu 137) u 
hija Direttiva individwali skont il-qafas tad-Direttiva dwar is-Saħħa u s-Sikurezza 
(Direttiva 89/391/KEE), l-Artikolu 141 KE żdied mal-bażi legali tal-proposta.

Din il-proposta toħroġ mill-bżonn li jiġu stabbiliti miżuri ta' rikonċiljazzjoni solidi li l-għan 
tagħhom huwa li jintlaħaq persentaġġ ogħla ta' nisa fis-suq tax-xogħol, inqas segregazzjoni 
fis-suq tax-xogħol u t-tmiem tad-differenzi fis-salarji bejn in-nisa u l-irġiel, billi jiżdiedu l-
opportunitajiet fir-rigward tal-lif tal-maternità. L-Unjoni Ewropea għandha bżonn iżjed nisa 
biex jipparteċipaw fis-suq tax-xogħol, mhux biss biex tissolva l-problema ta' soċjetà li fiha 
qed tiżdied ir-rata tal-anzjanità imma wkoll biex tiżdied il-kompetittività fil-livell globali.

Fil-preżent, l-impatt tat-twelid fuq il-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol hija għolja, 
b'differenza ta' 26%, li tqieset fl-2007, bejn in-nisa li welldu tarbija u l-irġiel.  

Qsim tar-responsabilità
Il-qsim tar-responsabilità bejn iż-żewġ ġenituri mill-ħin tat-twelid huwa ta' benefiċċju 
addizzjonali għall-benesseri psikoloġika u fiżika tal-wild. Direttiva separata hija bżonnjuża 
f'dak ir-rigward, għax id-direttiva preżenti ma tinkludix dispożizzjonijiet relatati mal-lif 
parentali, imma tiffoka fuq is-saħħa u s-sikurezza tan-nisa li jkunu tqal jew li jkunu qed 
ireddgħu. 

Id-drittijiet tal-ħaddiema nisa tqal fil-qasam tal-impjieg
Il-Kumitat għall-Impjieg u l-Affarijiet Soċjali jinsab konvint li l-proposta li temenda d-
Direttiva 92/85/KEE se tappoġġja d-drittijiet tan-nisa tqal fil-qasam tal-impjieg. 

Madankollu, mingħajr ma jsiru l-emendi proposti hawnhekk mill-Kumitat għall-Impjieg u l-
Affarijiet Soċjali, u mingħajr il-miżuri supplimentari adottati mill-imsieħba soċjali fil-livell 
Ewropew, ninsabu wkoll konvinti li t-test emendat mhux se jikkontribwixxi bis-sħiħ sabiex 
tiġi rikonċiljata aħjar il-ħajja professjonali ma' dik privata u familjari, u lanqas biex in-nisa 
jkunu jistgħu jirritornaw fis-suq tax-xogħol.

Estensjoni taż-żmien minimu tal-lif tal-maternità u l-possibilità ta' xogħol 'part time'
Il-Kumitat għall-Impjieg u l-Affarijiet Soċjali huwa tal-opinjoni li l-għażla li jiġi estiż iż-
żmien tal-lif tal-maternità minn 14-il ġimgħa għal 20 ġimgħa u l-għoti ta' inċentivi huma 
mezzi ovvji li bihom jiżdied iċ-ċans li n-nisa jirrikonċiljaw it-tqala max-xogħol. L-estensjoni 
tippermetti lin-nisa perjodu xieraq ta' żmien biex jirritornaw jaħdmu wara t-tqala u biex 
ikollhom rabta mat-tfal tagħhom. 
Barra minn hekk, il-biżgħat ta' ċertu Stati Membri rigward l-ispejjeż biex tiġi ffinanzjata dik l-
estensjoni mhumiex fondati, bl-istudju tal-ECORYS li juri li estensjoni ta' 18-il ġimgħa jew 
iżjed ikollha impatt ekonomiku minuri, imma tiggarantixxi kundizzjonijiet tas-saħħa aħjar 
għall-ħaddiema tqal.
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In-nies li jħaddmu għandhom iqisu l-applikazzjonijiet tal-ħaddiema biex jaqilbu minn xogħol 
'full time' għal dak 'part time' fl-ewwel 12-il xahar wara t-twelid. Għotja bħal din għandha 
tkun konformi mar-rakkomandazzjonijiet tar-rapport A55/15 tad-WHO.

Salvagwardja tal-prospetti għal karriera
Il-Kumitat għall-Impjieg u l-Affarijiet Soċjali jappoġġja l-emendi għad-Direttiva 92/85/KEE 
li saru fl-Artikolu 1(3)(b) li skont dan il-ħaddiema li jkunu welldu għandhom dritt li 
jirritornaw għal xogħolhom jew pożizzjonijiet ekwivalenti b'termini u kundizzjonijiet li ma 
jkunux inqas favorevoli għalihom, u biex jibbenefikaw minn kwalunkwe titjib fil-
kundizzjonijiet tax-xogħol li kienu intitolati għalihom matul l-assenza tagħhom.   

Dik l-għotja hija marbuta mill-qrib mas-sigurtà tax-xogħol u hija pass importanti lejn tmiem 
id-diskriminazzjoni fuq il-bażi ta' tqala.

Id-drittijiet tal-ħaddiema nisa indipendenti
Għalkemm il-proposta għal direttiva tipproteġi biss lill-ħaddiema, bil-għan li tiġi miġġielda d-
diskriminazzjoni u jiġu ggarantiti opportunitajiet ugwali, l-Istati Membri għandhom bżonn 
jiżguraw li n-nisa indipendenti jgawdu wkoll mid-drittijiet stipulati fid-direttiva, bil-Kumitat
għall-Impjieg u l-Affarijiet Soċjali li jkun emenda l-proposta tal-Kummissjoni għal dak il-
għan.

L-irwol tal-imsieħba soċjali
L-imsieħba soċjali fil-livell Ewropew (Business Europe (UNICE), is-CEEP u l-ETUC) 
ikkonkludew ftehim dwar il-lif tal-ġenituri fl-14 ta' Diċembru 1995, li ġie implimentat bid-
Direttiva tal-Kunsill 96/34/KE tat-3 ta' Ġunju 1996. Dik id-Direttiva tistabbilixxi r-regoli 
minimi dwar il-lif tal-ġenituri, bħala mezz importanti biex jiġu rikonċiljati l-ħajja 
professjonali u dik familjari, u biex jiġu promossi l-opportunitajiet ugwali u t-trattament 
ugwali bejn l-iġiel u n-nisa. 

EMENDI

Il-Kumitat għall-Impjieg u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u 
l-Ugwaljanzi bejn is-Sessi, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin 
fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

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-Ftehim ta' Qafas 
dwar il-lif tal-ġenituri konkluża mill-
UNICE, CEEP and l-ETUC1 tistipula r-
rekwiżiti minimi biex jgħinu lill-ġenituri li 
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jaħdmu jirrikonċiljaw ix-xogħol mar-
responsabbiltajiet ta' ġenituri.
___________________

1 ĠU L 145, 19.6.1996, p. 4.

Or. en

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.

Emenda 2

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6b) Il-ftehim konkluż bejn l-Istati 
Membri fis-Samit ta' Barċellona fl-2002 li 
jfittex li joħloq ugwaljanza bejn in-nisa u 
l-irġiel (remunerazzjoni ugwali, lif 
paternali, aċċess għal postijiet tax-xogħol 
fejn igawdu l-istess drittijiet), huwa l-bażi 
għal kundizzjonijiet aħjar rigward ir-
rikonċiljazzjoni tal-ħajja privata ma' dik 
professjonali u għandu jiżgura l-
indipendenza ekonomika tagħhom.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-miri ta' Barċellona huma parti mill-Istrateġija tal-UE għat-tkattir u l-ħolqien ta' postijiet 
tax-xogħol u jfittxu li jgħinu lill-ġenituri li għadhom żgħar - speċjalment in-nisa - li jkunu 
impjenjati fil-qasam tal-impjieg u biex ikunu jistgħu jirrikonċiljaw il-ħajja professjonali ma' 
dik privata. L-aċċess għal servizzi aħjar għall-kura tat-tfal (kundizzjonijiet, prezzijiet u 
importanti ħafna - sigħat deċenti għall-ġenituri) jirrappreżenta l-muftieħ għall-aċċess tan-
nisa għas-suq tal-impjieg.

Emenda 3

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6c) Il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
tal-4 ta' Lulju 2006 intitolata "Lejn 
Strateġija tal-UE għad-Drittijiet tat-Tfal" 
tiddikjara li d-drittijiet tat-tfal għandhom 
ikunu prijorità għall-UE u li l-Istati 
Membri għandhom jikkonformaw mal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
id-Drittijiet tat-Tfal u l-protokolli 
addizzjonali, kif ukoll l-Għanijiet tal-
Millennju għall-Iżvilupp.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Komunikazzjoni tqis id-drittijiet tat-tfal bħala prijorità għall-UE u titlob lill-Istati Membri 
biex jirrispettaw il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-drittijiet tat-tfal u l-protokolli 
addizzjonali, kif ukoll l-objettivi tal-millennju għall-iżvilupp. Meta titqies din id-Direttiva, dan 
ifisser li għandha tiġi żgurata għat-tfal kollha l-possibilità li jitrejqu bil-ħalib t'ommhom u li 
tingħatalhom kura adegwata bi qbil mal-bżonnijiet tagħhom ta' żvilupp u l-aċċess għal kura 
adegwata u ta' kwalità.

Emenda 4

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 6d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6d) Ir-rakkomandazzjonijiet tal-
Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa u tal-
Unicef, imħabbra fl-Istrateġija Globali 
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għat-Treddigħ, jappoġġjaw treddigħ bikri, 
treddigħ esklussiv fl-ewwel 6 xhur u jqisu 
li dan għandu jkompli sakemm it-tfal 
jagħlqu għall-inqas sentejn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istudji tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa juru li t-treddigħ tat-tfal (0-12-il xahar) għandu 
influwenza pożittiva fuq is-saħħa fuq tul ta' żmien twil u għandu rwol essenzjali fil-prevenzjoni ta' 
mard kroniku. Barra minn hekk, l-ommijiet li jkunu reddgħu lit-tfal tagħhom għal sena jew iżjed huma 
iżjed protetti kontra l-kanser tas-sider (35% inqas minn oħrajn).

Emenda 5

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Il-lif tal-maternità skont din id-
Direttiva mhuwiex kuntradittorju għar-
regoli l-oħra tal-Istati Membri dwar il-lif 
tal-ġenituri u bl-ebda mod ma għandu l-
iskop li jevita dawn il-mudelli. Il-lif tal-
maternità u l-lif tal-ġenituri huma 
kumplimentari għal xulxin u meta jiġu 
kkombinati jistgħu jippromwovu 
ekwilibriju aħjar bejn ix-xogħol u l-
familja. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-Memorandum ta’ spjegazzjoni l-Kummissjoni toħloq distinzjoni artificjali bejn il-lif tal-
maternità u l-lif tal-ġenituri. Iż-żewġ mudelli huma kumplimentarji u jistgħu partikolarment 
jiġu kkombinati biex jinstab bilanċ aħjar bejn ix-xogħol u l-familja.

Emenda 6

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 12 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Kariga meqjusa bħala 
"ekwivalenti" skont l-Artikolu 11(2)(c) 
ifisser li l-kariga tkun essenzjalment l-
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istess bħall-impjieg ta' qabel, kemm fir-
rigward tas-salarju mħallas kif ukoll tad-
dmirijiet imwettqa.

Or. en

Emenda 7

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) In-nisa għandhom għalhekk ikunu 
mħarsa mid-diskriminazzjoni minħabba 
raġunijiet ta' tqala jew ta' lif tal-maternità, 
u għandu jkollhom il-mezzi xierqa ta' 
ħarsien legali.

(13) In-nisa għandhom għalhekk ikunu 
mħarsa mid-diskriminazzjoni minħabba 
raġunijiet ta' tqala jew ta' lif tal-maternità, 
u għandu jkollhom il-mezzi xierqa ta' 
ħarsien legali¸ sabiex jiġu ssalvagwardjati 
d-drittijiet tagħhom ta’ kundizzjonijiet 
tax-xogħol deċenti u bilanċ aħjar bejn il-
ħajja tal-familja u x-xogħol.

Or. en

Emenda 8

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Fil-Green Paper tal-Kummissjoni 
bit-titolu "Quddiem bidla demografika:
solidarjetà ġdida bejn il-ġenerazzjonijiet" 
huwa msemmi li l-Istati Membri 
għandhom rata baxxa tal-fertilità, li 
mhuwiex biżżejjed għat-tiġdid tal-
popolazzjoni. Miżuri dwar il-
kundizzjonijiet fuq il-post tax-xogħol 
huma bżonnjużi għall-ħaddiema qabel, 
matul u wara t-tqala.

Or. en

Ġustifikazzjoni
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Mill-bidu tal-2000, ġiet osservata bidla fil-bilanċ bejn ir-rata tal-impjieg u r-rata tal-fertilità, fis-sens 
li Stati Membri b'rata għolja ta' impjieg huma Stati b'rata għolja ta' fertilità.

Emenda 9

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 18 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) L-Istati Membri għandhom 
jintroduċu fis-sistemi legali nazzjonali 
tagħhom miżuri li jiżguraw kumpens jew 
rimedju reali u effettivi, kif jistabbilixxu l-
Istati Membri, għal kull ħsara kkawżata 
lil ħaddiem minn kwalunkwe ksur tal-
obbligi skont it-termini ta' din id-
Direttiva, b'mod li jkun disswassiv u 
proporzjonat għall-ħsara sofferta. 

Or. en

Emenda 10

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Il-vittmi ta' diskriminazzjoni 
għandu jkollhom mezzi xierqa ta' 
protezzjoni legali. Biex tiġi ggarantita 
protezzjoni aktar effettiva, l-
assoċjazzjonijiet, l-organizzazzjonijiet u l-
entitajiet legali l-oħra għandu jkollhom il-
possibilità li jieħdu sehem fi proċeduri, 
skont kif jiddeterminaw l-Istati Membri, 
f’isem il-vittmi jew biex jappoġġawhom, 
mingħajr preġudizzju għar-regoli 
nazzjonali ta’ proċedura rigward ir-
rappreżentazzjoni u d-difiża quddiem il-
qrati.

Or. en
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Emenda 11

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 20 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) L-Istati Membri għandhom iħeġġu 
djalogu bejn l-imsieħba soċjali u l-
Organizzazzjonijiet Mhux Governattivi, 
sabiex ikunu konxji tal-forom differenti 
ta' diskriminazzjoni u biex jiġġieldu 
kontrihom.

Or. en

Emenda 12
Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 (ġdid)
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 1 — paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. Fl-Artikolu 1 għandu jiżdied il-punt li 
ġej:
Din id-Direttiva timmira wkoll biex 
ittejjeb il-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-
ħaddiema tqal u l-ħaddiema li jkunu 
għadhom kemm welldu, li jibqgħu jew 
jirritornaw fis-suq tax-xogħol, u biex 
jirrikonċiljaw aħjar il-ħajja professjonali, 
dik privata u l-ħajja tal-familja."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-subparagrafu addizzjonali jimmira sabiex jitwessa’ l-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 
u jippermetti l-inklużjoni ta’ elementi bħall-arranġamenti ta’ ħinijiet flessibbli tax-xogħol, il-
lif tal-paternità, eċċ.

Emenda 13
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Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt -1 a (ġdid)
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 2 a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-direttiva ta' qafas dwar is-saħħa u s-sikurezza teskludi l-ħaddiema domestiċi. Madankollu 
dawn għandhom jiġu inklużi espressament fl-ambitu tal-ħarsien tal-maternità. 

Emenda 14

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1b. Fl-Artikolu 2, il-punt b għandu 
jinbidel b'dan li ġej:
"(b) ħaddiema li welldet reċentement 
għandha tfisser ħaddiema, inkluża 
ħaddiema domestika, li welldet 
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. en

Ġustifikazzjoni

Id-direttiva ta' qafas dwar is-saħħa u s-sikurezza teskludi l-ħaddiema domestiċi. Madankollu 
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dawn għandhom jiġu inklużi espressament fl-ambitu tal-ħarsien tal-maternità. 

Emenda 15

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 li qiegħda tredda' tfisser 
ħaddiema, inkluża ħaddiema domestika, li 
qiegħda tredda' fl-ambitu tal-leġiżlazzjoni 
u/jew prattika nazzjonali u li tinforma lil 
min iħaddimha bil-kundizzjoni tagħha 
skont dik il-leġiżlazzjoni u/jew prattika." 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-direttiva ta' qafas dwar is-saħħa u s-sikurezza teskludi l-ħaddiema domestiċi. Madankollu 
dawn għandhom jiġu inklużi espressament fl-ambitu tal-ħarsien tal-maternità. 

Emenda 16

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt -1 d (ġdid)
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1d. Fl-Artikolu 3(1) għandu jiżdied is-
subparagrafu li ġej:
"2a. Il-linji gwida msemmija fl-ewwel 
subparagrafu għandhom jiġu evalwati 
regolarment bl-intenzjoni li jiġu riveduti, 
tal-anqas darba kull ħames snin, mill-
2012."

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Spjegazzjoni: Huwa importanti li l-linji gwida jiġu aġġornati bi żviluppi u għarfien reċenti.

Emenda 17

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1e. Fl-Artikolu 4, it-titolu għandu 
jinbidel b'dan li ġej:
"Evalwazzjoni, informazzjoni u 
konsultazzjoni"

Or. en

Ġustifikazzjoni

Riskji marbuta mar-riproduzzjoni jeżistu kemm għall-irġiel u għan-nisa, u għandhom jiġu 
kkunsidrati b’mod aktar ġenerali peress li huma importanti anki qabel il-mument tal-
konċepiment.

Emenda 18

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1f. Fl-Artikolu 4 għandu jiżdied il-
paragrafu li ġej:
"-1. Fl-evalwazzjoni tar-riskju li saret taħt 
id-Direttiva 89/391/KEE, min iħaddem 
għandu jinkludi r-riskji riproduttivi għall-
ħaddiema rġiel u nisa."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Riskji marbuta mar-riproduzzjoni jeżistu kemm għall-irġiel u għan-nisa, u għandhom jiġu 
kkunsidrati b’mod aktar ġenerali peress li huma importanti anki qabel il-mument tal-
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konċepiment.

Emenda 19

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1g. Fl-Arikolu 4 (1) l-introduzzjoni 
għandha tkun kif ġej:
"1. Għall-attivitajiet kollha li jistgħu 
jinvolvu riskju speċifiku ta' espożizzjoni 
għal aġenti, proċessi jew kundizzjonijiet 
tax-xogħol li jinġabru f'lista mhux 
eżawrijenti mogħtija fl-Anness I, min 
iħaddem għandu jagħmel evalwazzjoni 
tan-natura, il-grad u t-tul tal-espożizzjoni 
fl-impriża u/jew stabbiliment ikkonċernat, 
tal-ħaddiema fl-ambitu tal-Artikolu 2 u 
tal-ħaddiema li għandhom probabilità 
għolja li jkunu f'waħda mis-
sitwazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 2, 
jew direttament jew permezz tas-servizzi 
protettivi u preventivi msemmija fl-
Artikolu 7 tad-Direttiva 89/391/KEE, 
sabiex:"

Or. en

Ġustifikazzjoni

Riskji marbuta mar-riproduzzjoni jeżistu kemm għall-irġiel u għan-nisa, u għandhom jiġu 
kkunsidrati b’mod aktar ġenerali peress li huma importanti anki qabel il-mument tal-
konċepiment.

Emenda 20

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

-1h. Fl-Arikolu 4 (1) l-ewwel inċiż għandu 
jinbidel b'dan li ġej:
"- issir evalwazzjoni ta' kull riskju għas-
sikurezza jew għas-saħħa u kull effett 
possibbli fuq it-tqala jew it-treddigħ tal-
ħaddiema fl-ambitu tal-Artikolu 2 u tal-
ħaddiema li għandhom probabilità għolja 
li jkunu f'waħda mis-sitwazzjonijiet 
imsemmija fl-Artikolu 2,"

Or. en

Ġustifikazzjoni

Riskji marbuta mar-riproduzzjoni jeżistu kemm għall-irġiel u għan-nisa, u għandhom jiġu 
kkunsidrati b’mod aktar ġenerali peress li huma importanti anki qabel il-mument tal-
konċepiment.

Emenda 21

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1i. Fl-Artikolu 4, il-paragrafu 2 għandu 
jinbidel b'dan li ġej:
"2. Mingħajr ħsara għall-Artikolu 10 tad-
Direttiva 89/391/KEE, ħaddiema fl-
ambitu tal-Artikolu 2 u ħaddiema li 
x'aktarx ikunu f'xi sitwazzjonijiet 
imsemmija fl-Artikolu 2 fl-impriża u/jew 
stabbiliment ikkonċernat u/jew ir-
rappreżentanti tagħhom u l-imsieħba 
soċjali relevanti għandhom jiġu infurmati 
bir-riżultati tal-evalwazzjoni msemmija 
fil-paragrafu 1 u bil-miżuri kollha li 
għandhom jittieħdu għas-saħħa u s-
sikurezza fuq il-post tax-xogħol."

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Riskji marbuta mar-riproduzzjoni jeżistu kemm għall-irġiel u għan-nisa, u għandhom jiġu 
kkunsidrati b’mod aktar ġenerali peress li huma importanti anki qabel il-mument tal-
konċepiment.

Emenda 22

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt -1 j (ġdid)
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1j. Fl-Artikolu 5, il-paragrafu 2 għandu 
jinbidel b'dan li ġej:
"2. Jekk l-aġġustament tal-kundizzjonijiet 
tax-xogħol u/jew tas-sigħat tax-xogħol 
tagħha ma jkunx teknikament u/jew 
oġġettivament possibbli, [...] min iħaddem 
għandu jieħu l-miżuri neċessarji sabiex 
jagħti xogħol ieħor lill-ħaddiema 
konċernati."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Spjegazzjoni: Il-formulazzjoni attwali tat-test tas-subparagrafi differenti tagħti lil min 
iħaddem opportunità kbira ż-żejjed biex jargumenta li ma jistax jadatta l-post tax-xogħol jew 
joffri xogħol alternattiv. Bit-tħassir ta’ dan it-test miftuħ ħafna, jibqa’ marġini biżżejjed biex
min iħaddem jargumenta li alternattivi bħal dawn ma jistgħux jiġu implimentati teknikament 
jew oġġettivament. 

Emenda 23

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt -1 k (ġdid)
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1k. Fl-Artikolu 5, il-paragrafu 3 għandu 
jinbidel b'dan li ġej:
"3. Jekk it-tibdil tal-post għal xogħol 
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ieħor mhuwiex teknikament u/jew 
oġġettivament possibbli [...], il-ħaddiema 
kkonċernata għandha tingħata lif skont 
il-leġiżlazzjoni u/jew prattika nazzjonali 
għaż-żmien kollu li huwa neċessarju biex 
tiġi mħarsa s-sikurezza jew is-saħħa 
tagħha."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Spjegazzjoni: Il-formulazzjoni attwali tat-test tas-subparagrafi differenti tagħti lil min 
iħaddem opportunità kbira ż-żejjed biex jargumenta li ma jistax jadatta l-post tax-xogħol jew 
joffri xogħol alternattiv. Bit-tħassir ta’ dan it-test miftuħ ħafna, jibqa’ marġini biżżejjed biex 
min iħaddem jargumenta li alternattivi bħal dawn ma jistgħux jiġu implimentati teknikament 
jew oġġettivament. 

Emenda 24

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1l. L-Artikolu 7 (2b) għandu jinbidel 
b'dan li ġej:
"(b) lif mix-xogħol jew estensjoni tal-lif 
tal-maternità fejn trasferiment bħal dan 
ma jkunx teknikament u/jew 
oġġettivament possibbli [...]."

Or. en

Emenda 25

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1m. L-Artikolu 7a li ġej qed jiddaħħal:
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"Artikolu 7a
Ħaddiema tqal m'għandhomx ikunu 
sfurzati jaħdmu wara l-ħin tax-xogħol 
waqt il-perjodu li jaqa' bejn 3 xhur qabel 
it-twelid u 12-il xahar wara t-twelid."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tirrappreżenta miżura sikura għall-ħaddiema tqal u għall-ommijiet li 
tippermetti li dawn ikunu jistgħu jqattgħu iżjed ħin ma' wliedhom u jieħdu ħsiebhom.

Emenda 26

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 — punt 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' 20 ġimgħa, bil-possibilità li
jieħdu sa ġimagħtejn oħra, allokati qabel 
u/jew wara l-ħlas.

Or. en

Ġustifikazzjoni
The study on the costs and benefits of options to improve provisions for the reconciliation of 
work, private and family life1 shows that a maternity leave of 18 weeks or longer (20) will 
have an estimated low impact over the budget. Many Member States already provide for 
payment of between 80% and 100% of average earnings during maternity leave. Several 
Member States already provide for a maternity leave longer than 18 weeks.

According to WHO Recommendation A55/15, a young child should be exclusively breastfed 
during the first 24 weeks of its life and this is an argument for the increase of the maternity 
leave period.

Emenda 27

                                               
1 http://ec.europa.eu/employment_social/gender_equality/legislation/new_legislation_en.html.
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Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 — punt 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 jistgħu jestendu l-porzjon ta' lif 
tal-maternità obbligatorju taħt din id-
Direttiva sa massimu ta' tmien ġimgħat
wara t-twelid u/jew massimu ta' sitt
ġimgħat qabel it-twelid.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Without a rule prohibiting working before the birth, there is a risk that a pregnant woman 
will come under much greater pressure than before, from herself or from others, to work until 
shortly before her child is born. This situation can entail great risks for the health of both the 
mother and her unborn child. The Commission itself, in its ‘Detailed explanation’ of the draft 
Directive (p.9) stresses the importance of pregnant women being able to decide freely 
whether to take part of maternity leave before the birth. Women need protection so that they 
can freely exercise this choice without compulsion. This is provided by the principle of a ban 
on working before the birth, with an optional opt-out.

Emenda 28

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-ħaddiema għandha tindika l-
perjodu tal-lif tal-maternità mill-inqas 
xahrejn qabel id-data inizjali magħżula. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni
L-introduzzjoni tad-dmir ta’ indikazzjoni għall-perjodu tal-lif tal-maternità tagħti ċertezza fl-
ippjanar tal-kumpaniji. Inkella l-organizzazzjoni imprenditorjali partikolarment l-SMEs 
iħabbtu wiċċhom ma' problemi kbar.

Emenda 29

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Fil-każ ta' iżjed minn twelid wieħed, 
il-perjodu tal-lif tal-maternità msemmi fl-
Artikolu 8 – paragrafu 1 għandu jiżdied 
b'xahar għal kull wild.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Żewġt itfal jew iżjed fl-istess ħin jirrappreżentaw sforz ikbar, kemm fiżiku kif ukoll morali, 
għall-ħaddiema.

Emenda 30

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 — punt 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 
jingħata lif addizzjonali fil-każ ta' ħlas 
qabel il-waqt, tfal li jeħtieġu kura fl-isptar 
mat-twelid, tfal b'diżabbiltà, ommijiet 
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. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-isfidi dejjem akbar li ommijiet b’diżabilità jiffaċċjaw fis-soċjetà jfissru li f’ħafna każi 
jeħtieġu lif tal-maternità addizzjonali sabiex jadattaw għaċ-ċirkostanzi ġodda tagħhom u 
jiżguraw żvilupp sodisfaċenti tal-ħajja tal-familja.

Emenda 31

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 — punt 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, kumplikazzjonijiet li 
jinqalgħu minħabba t-tqala jew depressjoni 
postnatali attestata erba' ġimgħat jew iżjed 
qabel jew wara l-ħlas ma jħallix impatt fuq 
it-tul ta' żmien tal-lif tal-maternità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda hu li jiġi żgurat li l-miżuri protettivi dwar il-mard jinkludi wkoll il-
każ speċifiku ta' depressjoni ta' wara t-twelid li taffettwa 10-15% tan-nisa u li għandha 
riperkussjonijiet sinifikanti għall-ħajja tax-xogħol u tal-familja.

Emenda 32

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Din id-Direttiva hija wkoll applikabbli 
għall-ħaddiema nisa indipendenti, peress 
li l-Istati Membri jridu jwettqu l-
adattamenti neċessarji tal-leġiżlazzjonijiet 
rispettivi tagħhom, b'tali mod li tiġi 
salvagwardjata l-ugwaljanza tad-drittijiet 
fuq il-post tax-xogħol, partikolarment 
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f'dak li jikkonċerna l-lif tal-maternità. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħaddiema nisa indipendenti m'għandhomx jiġu trattati b'mod differenti billi ma jiġix 
permess lilhom li jibbenefikaw mill-istess drittijiet tal-ħaddiema nisa impjegati.

Emenda 33

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 — punt 1
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 8 – paragrafu 5 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5b. L-Istati Membri għandhom jadottaw 
miżuri xierqa għar-rikonoxximent tad-
depressjoni ta' wara t-twelid bħala marda 
serja, u għandhom jagħtu l-appoġġ 
tagħhom għal kampanji ta' kuxjenza 
mmirati biex titqassam informazzjoni
preċiża dwar din il-marda u biex jiġu 
korretti l-preġudizzji u l-possibilità ta' 
stigmatizzazzjoni li għadha tista' tiġbed 
lejha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda hu li titqajjem il-kuxjenza tal-Istati Membri dwar il-bżonn ta' 
rikonoxximent speċjali tad-depressjoni ta' wara t-twelid bħala marda, peress li taffettwa 10-
15% tan-nisa u għandha riperkussjonijiet sinifikanti fuq il-ħajja tax-xogħol u tal-familja.

Emenda 34

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 — punt 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 

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
passi meħtieġa biex tiġi pprojbita t-tkeċċija 



PA\790632MT.doc 23/30 PE428.236v01-00

MT

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.

u t-tħejjijiet kollha ta' tkeċċija ta' ħaddiema 
fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2, matul il-
perjodu mill-bidu tat-tqala tagħhom tal-
anqas sa erba' xhur wara t-twelid, 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. en

Ġustifikazzjoni

Projbizzjoni tat-tkeċċija sa erba’ xhur wara t-twelid tidher li hija rakkomandabbli. Dan 
għaliex l-ommijiet ikunu jeħtieġu l-protezzjoni proprju wara t-tmiem tal-lif tal-maternità, 
partikolarment fl-ewwel ġimgħat lura fix-xogħol. F’dan iż-żmien ikollhom l-ewwel 
diffikultajiet biex fil-prattika jikkombinaw ix-xogħol mal-familja. Għalhekk aħna tal-fehma li 
t-tmiem tal-perjodu tal-projbizzjoni tat-tkeċċija m’għandux ikun marbut b’mod obbligatorju 
mat-tmiem tal-lif tal-maternità.  

Emenda 35

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri neċessarji sabiex jiżguraw il-
protezzjoni tas-sikurezza u tas-saħħa tal-
ħaddiema tqal, partikolarment billi 
jorganizzaw spazji ergonomiċi, il-ħinijiet 
tax-xogħol (ix-xogħol bil-lejl u t-tibdil fil-
post tax-xogħol) u l-intensità tax-xogħol, 
kif ukoll billi jqawwu l-protezzjoni kontra 
l-prodotti infettużi speċifiċi u r-radjazzjoni 
jonizzanti. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-protezzjoni tas-saħħa u tas-sikurezza tal-ħaddiema tqal għandha tkun waħda mill-
preokkupazzjonijiet ewlenin ta' din id-Direttiva.
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Emenda 36

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 — punt 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, min iħaddimha jrid 
jikkwota raġunijiet ġustifikati għat-tkeċċija 
tagħha bil-miktub. Jekk it-tkeċċija sseħħ fi 
żmien tnax-il xahar 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Matul dan il-perjodu, ir-raġunijiet ta’ tkeċċija għandhom jiġu ddikjarati minn min iħaddem, 
independentement minn jekk issirx it-talba mill-ħaddiema. 

Emenda 37

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3 – sottopunt b
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 11 – paragrafu 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 
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marbuta mar-ristrutturazzjoni jew 
organizzazzjoni mill-ġdid sostanzjali tal-
proċess ta' produzzjoni, għandhom dejjem 
jittieħdu passi biex ikun żgurat li l-
ħaddiema tkun tista' tiddiskuti mal-
persuna li tħaddimha dwar l-effett ta' dan 
it-tibdil fuq is-sitwazzjoni professjonali, u 
indirettament, personali tagħhom;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan il-punt huwa importanti għaliex, meta jkun hemm ċirkostanzi partikolari (pereżempju 
sitwazzjonijiet ta' kriżi finanzjarja) li jistgħu jikkawżaw dannu lis-sitwazzjoni tal-mara li 
tinsab fuq lif tal-maternità u jikkawżaw telf ta' drittijiet, jekk din ma teżaminax, flimkien mal-
persuna li tħaddimha, il-konsegwenzi tar-ristrutturazzjoni, ikun hemm ir-riskju li s-
sitwazzjoni professjonali tagħha fi ħdan l-impriża tkun ipperikolata.

Emenda 38

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3 – sottopunt b
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 11 – paragrafu 2 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"(ca) il-manteniment għall-ħaddiema fis-
sens tal-Artikolu 2 tal-opportunitajiet 
għall-iżvilupp tal-karriera permezz tal-
edukazzjoni, flimkien ma' taħriġ 
professjonali u addizzjonali kontinwu bl-
għan li jikkonsolidaw il-prospetti għal 
karriera tagħhom;"

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan biex jiġi żgurat li jekk in-nisa jkunu ommijiet ma jiġux affettwati ħażin il-prospetti għal 
karriera tagħhom. Min iħaddem għandu, b'konsultazzjoni mal-ħaddiema kkonċernati, jieħu l-
miżuri neċessarji ta' edukazzjoni u ta' taħriġ biex jiġi żgurat li l-prospetti tal-ħaddiema għal 
karriera jinżammu.
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Emenda 39

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) perjodu ta’ lif tal-maternità 
m'għandux ikun ta' xkiel għad-drittijiet 
tal-ħaddiema għall-pensjoni u għandu 
jingħadd bħala perjodu ta’ impjieg għal 
skopijiet ta’ pensjoni, u l-ħaddiema 
m'għandhomx isofru minn tnaqqis ta’ 
drittijiet tal-pensjoni minħabba l-fatt li 
jieħdu l-lif tal-maternità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-allokazzjonijiet mogħtija lill-ħaddiema nisa matul il-perjodu tal-lif tal-
maternità ma jipperikolawx id-drittijiet tagħhom għall-pensjoni. L-Istati Membri għandhom 
jimpedixxu din il-possibilità u jirrimborżaw it-telf eventwali għad-drittijiet tal-pensjoni. 

Emenda 40

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

3. il-benefiċċju msemmi fil-punt 2(b) 
għandu jkun xieraq jekk jiggarantixxi dħul 
ekwivalenti għall-aħħar salarju tax-xahar, 
jew salarju medju ta’ xahar. Jekk is-salarju 
jiżdied matul il-lif tal-maternità, il-
ħaddiema għandha tibbenefika mid-
drittijiet finanzjarji kollha. In-nisa bil-lif 
tal-maternità għandhom jitħallsu s-
salarju sħiħ u l-allowance għandu jkun 
100% tal-aħħar salarju tax-xahar, jew 
salarju medju ta' xahar matul il-perjodu 
obbligatorja tal-lif u ma jistax ikun inqas 
minn 85% tal-aħħar salarju tax-xahar, 
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medju tax-xahar huwa kkalkolat." jew salarju medju ta' xahar matul il-bqija 
tal-perjodu ta' lif. 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.

Emenda 41

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, 
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. Dik it-talba tista' wkoll issir 
mill-ġenitur; il-konjugu jew l-imsieħeb 
tal-ħaddiema li tkun ingħatat il-lif tal-
maternità u għandu jiġi trattat bl-istess 
mod.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-qsim tar-responsabilità, huwa importanti li l-missier, il-miżżewweġ jew il-partner, 
wara li l-ħaddiema tkun temmet il-lif tal-maternità tagħha, ikollu/ikollha l-possibilità li titlob 
li jitwettqu dawn il-miżuri ta' adattament tal-ħinijiet tax-xogħol u tal-iskema tax-xogħol.
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Emenda 42

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-persuni li jħaddmu għandhom iqisu 
t-talbiet tal-ħaddiema rigward it-
trasferiment minn xogħol 'full-time' għal 
dak parzjali fl-ewwel 12-il xahar wara t-
twelid.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont ir-Rakkomandazzjoni A55/15 tad-WHO, "it-trabi għandhom jitreddgħu esklussivament 
għall-ewwel sitt xhur tal-ħajja biex jikbru u jiżviluppaw bl-aħjar mod u għal saħħa ottimali.
Wara dan, biex jissodisfaw il-ħtiġijiet tagħhom ta’ nutrizzjoni, li jkunu qed jiżviluppaw, it-tfal 
żgħar għandhom jirċievu nutriment kumplimentari biżżejjed u sikur filwaqt li t-treddigħ 
ikompli sejjer sa sentejn jew aktar". Dan l-Artikolu ġie miżjud biex jiġi ggarantit li n-nisa 
jkunu jistgħu jkomplu jreddgħu wara s-sitt xhur tal-lif tal-maternità.

Emenda 43

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 — punt 4
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 12 a – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
assoċjazzjonijiet, organizzazzjonijiet u 
entitajiet legali oħra li, skont il-kriterji 
stabbiliti bil-liġi nazzjonali tagħhom, 
għandhom interess leġittimu li jiżguraw li 
d-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva jiġu 
rispettati, jistgħu jieħdu sehem, kemm 
f’isem min jagħmel l-ilment jew biex 
jappoġġjaha, bl-approvazzjoni tagħha, fi 
kwalunkwe proċedura ġudizzjarja u/jew 
amministrattiva li hemm provvediment 
għaliha biex jiġu infurzati l-obbligi ta’ din 
id-Direttiva. 
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Or. en

Ġustifikazzjoni
Jekk din l-emenda tiġi adottata, il-paragrafu 5 għandu jiġi emendat kif meħtieġ ħalli jinqara 
hekk: "Il-paragrafi 1 sa 4 għandhom ukoll japplikaw għal kwalunkwe proċedura legali li 
tnediet skont l-Artikolu 12."

Emenda 44

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12d. 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-sikurezza tal-ħaddiema.

12d. 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 biss is-
saħħa u s-sikurezza tal-ħaddiema."

Or. en

Emenda 45

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 — paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri jistgħu jadottaw 
miżuri ta’ prevenzoni għall-protezzjoni u 
s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol għall-
ħaddiema tqal u l-ommijiet ta’ trabi tat-
twelid.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-istress fuq il-post tax-xogħol jista’ jkollu effetti psikoloġiċi negattivi fuq in-nisa tqal u 
ommijiet ta’ trabi tat-twelid u jista’ jkollu riperkussjonijiet fuq il-fetu jew it-tarbija.

Emenda 46

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 — paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-imsieħba soċjali fil-livell Ewropew 
huma mistednin li jiddibattu rigward il-
ftehima ta' qafas dwar il-lif tal-ġenituri 
sabiex iż-żewġ ġenituri jkunu jistgħu 
jikkontribwixxu għat-titjib tal-bilanċ bejn 
il-ħajja privata u dik professjonali meta 
jkollhom tarbija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta ta' emenda tad-Direttiva 92/85/KEE ma tippreċiżax id-dispożizzjonijiet neċessarji 
sabiex jiġi żgurat b'mod effikaċi l-lif tal-maternità u biex tiġi prevista tranżizzjoni ċara bejn 
it-tmiem tal-lif tal-maternità u r-ritorn fis-suq tax-xogħol, bħall-kindergartens, il-lif tal-
missirijiet jew il-lif tal-ġenituri.

Emenda 47

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – paragrafu 2 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Huwa rakkomandat li r-regoli li 
jirriżultaw minn din id-Direttiva jiġu 
traskritti fit-test tal-kuntratti tax-xogħol 
kollettivi u individwali fl-Istati Membri. 

Or. en

Ġustifikazzjoni
Il-ħaddiema nisa sikwit ma jagħmlux użu mid-drittijiet tagħhom għaliex ma jkunux jafu li 
huma mħarsa mil-liġi. Jekk fil-kuntratti ssir referenza għal dawn id-drittijiet, in-natura tal-
leġiżlazzjoni applikabbli tkun iktar ċara.


