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Emenda 1
Edite Estrela
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 5

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) L-objettivi stabbiliti fil-
Konklużjonijiet tal-Presidenza fil-Kunsill 
Ewropew f'Barċellona tal-15 u s-16 ta' 
Marzu 2002 iddikjaraw li l-Istati Membri 
għandhom jeliminaw id-diżinċentivi 
għall-involviment tan-nisa fis-suq tax-
xogħol u għandhom jimmiraw biex, sal-
2010, jipprovdu faċilitajiet ta' kura tat-tfal 
għal tal-anqas 90% tat-tfal f'età bejn it-
tliet snin u l-età skolastika obbligatorja u 
tal-inqas 33% tat-tfal iżgħar minn tliet 
snin, u dawn it-tfal għandu jkollhom l-
istess aċċess għal faċilitajiet bħal dawn 
kemm fil-bliet kif ukoll fiż-żoni rurali.

Or. en

Emenda 2
Edite Estrela, Iratxe García Pérez
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 7 u 84

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Premessa 6 d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6d) L-Istrateġija dinjija tal-
Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa tas-16 
ta' April 2002 dwar it-trejjiq tat-trabi u 
tat-tfal ta' età żgħira ħafna, appoġġjata 
bir-Riżoluzzjoni 55.25 tal-55 Assemblea 
Dinjija dwar is-Saħħa, tgħid li treddigħ 
esklussiv matul l-ewwel sitt xhur fil-ħajja 
ta' tarbija jiggarantixxi tkabbir u żvilupp 
ottimali. Fuq il-bażi ta' din ir-riżoluzzjoni, 
l-Istati Membri għandhom jinkoraġġixxu 
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l-għoti ta' lif maħsub għal dan l-għan.

Or. en

Emenda 3
Edite Estrela, Siiri Oviir, Iratxe García Pérez
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 16, 101, 111 

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Sabiex il-ħaddiema jiġu megħjuna 
jirrikonċiljaw id-drittijiet u l-obbligi 
professjonali u familjari tagħhom, u biex 
tintlaħaq ugwaljanza reali bejn is-sessi, 
huwa essenzjali li l-irġiel ikollhom id-dritt 
għal-liv tal-paternità imħallas, li għandu 
jingħata fuq bażi ekwivalenti – minbarra 
fir-rigward tad-dewmien tiegħu – bħal-liv 
tal-maternità, bl-għan li jiġu stabbiliti 
gradwalment il-kundizzjonijiet meħtieġa.  
Dan id-dritt għandu wkoll jingħata lill-
koppji mhux miżżewġa. L-Istati Membri 
huma mħeġġa jqisu jekk, skont is-sistemi 
legali rispettivi tagħhom, l-irġiel li 
jaħdmu jistgħux jingħataw dritt 
individwali u li ma jistax jiġi trasferit 
għal-liv tal-paternità, mingħajr l-ebda telf 
tad-drittijiet tax-xogħol.

Or. en

Emenda 4
Edite Estrela 
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 15 

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Premessa 13 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13b) Sabiex il-ħaddiema jiġu megħjuna 
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jirrikonċiljaw il-ħajja professjonali u 
familjari tagħhom, huwa essenzjali li 
jingħata iktar lif tal-maternità u tal-
paternità, inkluż f'każ ta' adozzjoni ta' 
trabi ta' inqas minn 12-il xahar. Ħaddiem 
li jadotta tarbija ta' inqas minn 12-il 
xahar għandu jkollu l-istess drittijiet daqs 
ġenitur naturali u għandu jkun jista' 
jieħu l-liv tal-maternità jew tal-paternità 
bl-istess kundizzjonijiet.

Or. en

Emenda 5
Edite Estrela, Siiri Oviir 
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 29 u 115 

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1g. L-Artikolu 7 jinbidel b'dan li ġej: 
''Artikolu 7

Ix-Xogħol ta’ bil-lejl
1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
passi neċessarji biex jiżguraw li l-
ħaddiema msemmija fl-Artikolu 2 ma 
jkunux imġiegħla li jagħmlu xogħol ta' 
bil-lejl u mhumiex obbligati jaħdmu 
sigħat żejda:
(a) matul l-għaxar ġimgħat qabel it-
twelid;
(b) matul il-bqija tat-tqala jekk dan ikun 
meħtieġ minħabba raġunijiet ta' saħħa 
tal-omm jew tat-tarbija li għadha f'ġufha;
(c) matul il-perjodu kollu tat-treddigħ.
2. Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jinkludu l-possibilità, skont 
il-liġi u/jew prattika nazzjonali, li:
(a) taqleb għal skeda tax-xogħol bi nhar 
li tkun kompatibbli; jew
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(b) ikun hemm leave mix-xogħol jew 
estensjoni tal-leave tal-maternità meta 
dan it-trasferiment mhux teknikament 
u/jew oġġettivament possibbli [...].
3. Il-ħaddiema li jkunu jixtiequ jiġu 
eżentati mix-xogħol bil-lejl għandhom, bi 
qbil mar-regoli stabbiliti mill-Istati 
Membri, jinformaw lil min iħaddimhom 
u, fil-każ imsemmi fil-paragrafu 1b, 
jipprovdu ċertifikat mediku lil min 
iħaddimhom.
4. Għall-ġenituri bla sieħeb u għall-
ġenituri ta' tfal b'diżabilità serja, il-
perjodi msemmija fil-paragrafu 1 jistgħu 
jiġu estiżi f'konformità mal-proċeduri 
stabbiliti mill-Istati Membri''.

Or. en

Emenda 6
Edite Estrela, Iratxe García Pérez
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 31, 32 u 122 

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 ikunu
intitolati għal żmien kontinwu ta' lif tal-
maternità ta' mill-inqas 20 ġimgħa, allokati 
qabel u/jew wara l-ħlas.

Ir-regoli li ġejjin għandhom jitqiesu meta 
jiġu kkalkulati dawn l-20 ġimgħa:
- rigward l-aħħar sitt ġimgħat tal-perjodu 
msemmi fil-paragrafu 1, skema eżistenti 
ta' lif marbut mal-familja li tkun 
disponibbli fil-livell nazzjonali tista' titqies 
bħala lif tal-maternità għall-iskopijiet ta' 
din id-Direttiva, sakemm din tipprovdi 
ħarsien totali lill-ħaddiema fit-tifsira tal-
Artikolu 2 ta' din id-Direttiva li jkun 
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adegwat fir-rigward tal-livell stabbilit 
f'din id-Direttiva. F'dan il-każ, il-perjodu 
totali ta' lif mogħti għandu jkun itwal mil-
lif tal-ġenituri mogħti bid-Direttiva 
96/34/KE.
- il-paga għall-aħħar sitt ġimgħat tal-lif 
m'għandhiex tkun inqas mill-benefiċċju 
msemmi fl-Artikolu 11(3) jew inkella il-
paga kollha għal matul il-lif tal-maternità 
għandha tkun medja tal-paga mħallsa fl-
ewwel 14-il ġimgħa tal-lif tal-maternità, 
jekk il-paga ta' kull xahar ikkalkulata 
għal dawn l-14-il ġimgħa tkun ekwivalenti 
għas-salarju tal-aħħar xahar jew ta' 
medja tas-salarju għal kull xahar;
- meta Stat Membru jkollu 
dispożizzjonijiet għal perjodu ta' mill-
inqas 18-il ġimgħa ta' lif tal-maternità bi 
ħlas sħiħ, dak l-Istat Membru jista' 
jiddeċiedi li l-aħħar ġimagħtejn jittieħdu 
permezz tal-liv tal-paternità disponibbli 
fil-livell nazzjonali, bl-istess livell ta' 
paga.

Or. en

Emenda 7
Edite Estrela, Silvia Costa, Siiri Oviir
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 33, 127 u 128

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 tal-maternità 
obbligatorju bi ħlas sħiħ ta' mill-inqas sitt 
ġimgħat wara l-ħlas, mingħajr preġudizzju 
għal-liġijiet nazzjonali eżistenti li 
jipprovdu għal perjodu ta' lif tal-
maternità obbligatorju qabel il-ħlas. L-
Istati Membri għandhom jieħdu l-passi 
meħtieġa biex jiżguraw li l-ħaddiema fi 
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ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2 ikunu 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 ta' sitt ġimgħat għal-lif tal-
maternità obbligatorju għandu japplika 
għan-nisa li jaħdmu kollha 
irrispettivament mill-għadd ta' ġranet li 
jkunu ħadmu qabel il-ħlas.

Or. en

Emenda 8
Edite Estrela
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 36 

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2c. Għal twelid multiplu, il-perjodu tal-lif 
tal-maternità obbligatorju msemmi fil-
paragrafu 2 għandu jiżdied għal kull wild 
addizzjonali skont il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali.

Or. en

Emenda 9
Edite Estrela, Siiri Oviir
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 37 u 133

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2d. Il-ħaddiema għandha tindika l-
perjodu li tkun għażlet għall-parti mhux 
obbligatorja tal-lif tal-maternità mill-
inqas xahar qabel id-data ta' bidu ta' dan 
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il-lif.

Or. en

Emenda 10
Edite Estrela, Siiri Oviir, Iratxe García Pérez 
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 38, 135 u 138 

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 tal-maternità addizzjonali 
kompletament imħallas f'sitwazzjonijiet 
speċifiċi b'ġustifikazzjoni medika, bħalma 
huwa l-każ ta’ ħlas qabel il-waqt, tfal 
b’diżabilità, ommijiet b'diżabilità, 
ommijiet ta’ bejn it-tlettax u d-dsatax-il 
sena, twelid multiplu jew twelid fi żmien 
18-il xahar wara t-twelid preċedenti. It-tul 
ta' żmien tal-lif tal-maternità addizzjonali 
wara l-ħlas għandu jkun proporzjonali u 
jakkomoda l-ħtiġijiet speċjali tal-omm u 
tat-tarbija/trabi. Meta l-leġiżlazzjoni u/jew 
il-prassi nazzjonali jipprevedu lif tal-
maternità jew lif tal-ġenituri ta' iktar 
minn 20 ġimgħa, dan jista' jingħadd ma’ 
kull perjodu addizzjonali ta' lif tal-
maternità stabbilit fil-paragrafi 3 u 4.

Or. en
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Emenda 11
Edite Estrela 
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 43

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. L-Artikolu 8a li ġej qed jiddaħħal:
"Artikolu 8a

Lif tal-paternità
1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri neċessarji biex jiżguraw li l-
ħaddiema li s-sieħba tagħhom tkun 
welldet reċentement ikollhom id-dritt għal 
perjodu ta' lif tal-paternità mhux 
trasferibbli, u li jkun imħallas bis-sħiħ, 
ta’ mhux inqas minn ġimagħtejn, li 
għandu jittieħed wara li l-konjugu/a jew 
is-sieħeb/ba tagħhom ikunu welldu matul 
il-perjodu ta' lif tal-maternità;
L-Istati Membri li għadhom ma 
introduċewx lif tal-paternità mħallas bis-
sħiħ u li ma jistax jiġi trasferit li għandu 
jittieħed b'mod obbligatorju matul il-
perjodu ta' lif tal-maternità għal perjodu 
kontinwu ta' mill-inqas ġimagħtejn wara 
l-ħlas tal-mara jew l-imsieħba tal-
ħaddiem huma mħeġġa bis-saħħa li 
jimplimentaw dan il-lif sabiex 
jippromwovu parteċipazzjoni indaqs taż-
żewġ ġenituri fis-sejba ta' bilanċ bejn id-
drittijiet u r-responsabilitajiet familjari.
2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri neċessarji sabiex jiżguraw li l-
ħaddiema li s-sieħba tagħhom tkun 
welldet reċentement jingħataw perjodu ta' 
lif speċjali li jkun jinkludi l-parti mhux 
użata tal-lif tal-maternità f'każ ta' mewt 
jew diżabilità fiżika tal-omm.''

Or.en
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Emenda 12
Edite Estrela
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 44 

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. L-Artikolu 8b li ġej qed jiddaħħal:
"Artikolu 8b

Lif għall-adozzjoni
L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri neċessarji sabiex jiżguraw li d-
dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva 
rigward il-lif tal-maternità u tal-paternità 
japplikaw ukoll f'każ ta' adozzjoni ta' 
tarbija ta' inqas minn 12-il xahar.''

Or. en

Emenda 13
Edite Estrela, Ilda Figueiredo, ECR
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 45, 148 u 149

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

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 
mill-inqas sitt xhur wara tmiem il-lif tal-
maternità msemmi fl-Artikolu 8(1). It-
tkeċċija matul dan il-perjodu għandha 
tkun ġustifikata b'mod formali u għandha 
tiġi speċifikata bil-miktub, għajr f'każijiet 
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sakemm l-awtorità kompetenti tkun tat il-
kunsens tagħha.

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

Emenda 14
Edite Estrela
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 57 (fid-dawl tal-paragrafu approvat fil-
Kumitat EMPL)

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-benefiċċju msemmi fil-punt 2(b) 
għandu jitqies bħala ekwivalenti jekk 
jiggarantixxi dħul ekwivalenti għall-aħħar 
salarju tax-xahar, jew salarju medju ta' 
xahar. Il-ħaddiema fuq lif tal-maternità 
għandhom jitħallsu s-salarju sħiħ 
tagħhom 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


