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Emenda 15
Rovana Plumb

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 4

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(4) Il-Parlament Ewropew sejjaħ b’mod 
konsistenti lill-Kummissjoni biex tirrivedi 
d-Direttiva 86/613/KEE, b’mod partikolari 
biex tissaħħaħ il-protezzjoni tal-maternità 
ta' nisa li jaħdmu għal rashom u biex 
tittejjeb il-qagħda tal-konjuġi ta' persuni li 
jaħdmu għal rashom fl-agrikoltura.

(4) Il-Parlament Ewropew sejjaħ b’mod 
konsistenti lill-Kummissjoni biex tirrivedi 
d-Direttiva 86/613/KEE, b’mod partikolari 
biex tissaħħaħ il-protezzjoni tal-maternità 
ta' nisa li jaħdmu għal rashom u biex 
tittejjeb il-qagħda tal-konjuġi ta' persuni li 
jaħdmu għal rashom.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Il-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva m'għandux ikun limitat għall-ħaddiema li jaħdmu għal 
rashom u għall-konjuġi jew sieħba rikonoxxuti tagħhom fil-qasam tal-agrikoltura. Dawk li 
għażlu professjonijiet liberali jew il-ħaddiema ta' sengħa li jaħdmu għal rashom u l-
kummerċjanti m'għandhomx jiġu penalizzati talli għażlu li jaħdmu għal rashom f'qasam li 
mhuwiex dak tal-agrikoltura.

Emenda 16
Norica Nicolai

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 16

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(16) Bil-ħsieb tal-parteċipazzjoni tagħhom 
fl-attivitajiet tan-negozju tal-familja, il-
konjuġi jew, meta u sa fejn huma 
rikonoxxuti bil-liġi nazzjonali, il-life 
partners ta' persuni li jaħdmu għal rashom, 
li għandhom aċċess għal sistema għal 
protezzjoni soċjali, għandhom ikunu 
intitolati wkoll li jibbenefikaw minn 
protezzjoni soċjali. L-Istati Membri 
għandhom ikunu obbligati li jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex din il-protezzjoni 

(16) Bil-ħsieb tal-parteċipazzjoni tagħhom 
fl-attivitajiet tan-negozju tal-familja, il-
konjuġi jew, meta u sa fejn huma 
rikonoxxuti bil-liġi nazzjonali, il-life 
partners ta' persuni li jaħdmu għal rashom, 
li għandhom aċċess għal sistema għal 
protezzjoni soċjali, għandhom ikunu 
intitolati wkoll li jibbenefikaw minn 
protezzjoni soċjali. L-Istati Membri 
għandhom ikunu obbligati li jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex din il-protezzjoni 
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soċjali tiġi organizzata f'konformità mal-
liġi nazzjonali. B'mod partikolari, huma l-
Istati Membri li jridu jiddeċiedu jekk din il-
protezzjoni soċjali għandhiex tiġi 
implimentata fuq bażi obbligatorja jew 
volontarja. L-Istati Membri jistgħu 
jipprevedu li din il-protezzjoni soċjali tista' 
tkun proporzjonali għall-parteċipazzjoni fl-
attivitajiet tal-ħaddiem li jaħdem għal rasu 
u/jew il-livell ta' kontribuzzjoni. Mingħajr 
preġudizzju għal din id-Direttiva, l-Istati 
Membri jistgħu jżommu dispożizzjonijiet 
nazzjonali li jillimitaw l-aċċess għal skemi 
speċifiċi tal-protezzjoni soċjali, jew għal 
ċertu livell ta' protezzjoni, inklużi 
kondizzjonijiet speċjali tal-finanzjament, 
għal ċerti gruppi ta' ħaddiema jew 
professjonisti li jaħdmu għal rashom, 
sakemm jkun disponibbli l-aċċess għal xi 
skema ġenerali.

soċjali tiġi organizzata f'konformità mal-
liġi nazzjonali. B'mod partikolari, huma l-
Istati Membri li jridu jiddeċiedu jekk din il-
protezzjoni soċjali għandhiex tiġi 
implimentata fuq bażi obbligatorja jew 
volontarja. L-Istati Membri jistgħu 
jipprevedu li din il-protezzjoni soċjali tista' 
tkun proporzjonali għall-parteċipazzjoni fl-
attivitajiet tal-ħaddiem li jaħdem għal rasu 
u/jew il-livell ta' kontribuzzjoni. Mingħajr 
preġudizzju għal din id-Direttiva, l-Istati 
Membri jistgħu jżommu dispożizzjonijiet 
nazzjonali li jillimitaw l-aċċess għal skemi 
speċifiċi tal-protezzjoni soċjali, jew għal 
ċertu livell ta' protezzjoni, inklużi 
kondizzjonijiet speċjali tal-finanzjament, 
għal ċerti gruppi ta' ħaddiema bħal 
ħaddiema li jaħdmu għal rashom li 
jinsabu fi żvantaġġ li huma membri ta' 
minoranzi jew professjonisti li jaħdmu 
għal rashom, sakemm jkun disponibbli l-
aċċess għal xi skema ġenerali.

Or. en

Emenda 17
Rovana Plumb

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 17

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(17) Il-vulnerabbiltà ekonomika u fiżika ta’ 
nisa tqal li jaħdmu għal rashom u ta’ 
konjuġi tqal u, meta u safejn huma 
rikonoxxuti bil-liġi nazzjonali, ta’ life 
partners tqal ta' persuni li jaħdmu għal 
rashom, tirriżulta fil-ħtieġa tagħhom li 
jingħataw id-dritt tal-benefiċċji tal-
maternità. L-Istati Membri jibqgħu 
kompetenti li jorganizzaw tali benefiċċji, 
inkluż l-istabbiliment tal-livell ta’ 
kontribuzzjonijiet u l-arranġamenti kollha 
li jikkonċernaw benefiċċji u ħlasijiet, 
sakemm jiġu mħarsa r-rekwiżiti minimi ta’ 

(17) Il-vulnerabbiltà ekonomika u fiżika ta’ 
nisa tqal li jaħdmu għal rashom u ta’ 
konjuġi tqal u, meta u safejn huma 
rikonoxxuti bil-liġi nazzjonali, ta’ life 
partners tqal ta' persuni li jaħdmu għal 
rashom, tirriżulta fil-ħtieġa tagħhom li 
jingħataw id-dritt tal-benefiċċji tal-
maternità. L-Istati Membri jibqgħu 
kompetenti li jorganizzaw tali benefiċċji, 
inkluż l-istabbiliment tal-livell ta’ 
kontribuzzjonijiet u l-arranġamenti kollha 
li jikkonċernaw benefiċċji u ħlasijiet, 
sakemm jiġu mħarsa r-rekwiżiti minimi ta’ 
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din id-Direttiva. B'mod partikolari, huma 
jistgħu jiddeterminaw f'liema perijodu 
qabel u/jew wara t-twellid jingħata d-dritt 
għall-benefiċċji tal-maternità. Barra minn 
dan, is-sitwazzjoni ekonomika tal-persuna 
jew tal-familja inkwistjoni tista' tittieħed 
f'kont meta jkunu qed jiġu stabbiliti l-
kontribuzzjonijiet u/jew il-benefiċċji.

din id-Direttiva. B'mod partikolari, huma 
jistgħu jiddeterminaw f'liema perijodu 
qabel u/jew wara t-twellid jingħata d-dritt 
għall-benefiċċji tal-maternità.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Is-sitwazzjoni ekonomika tal-persuna jew tal-familja tikkostitwixxi kriterju vag b'varjetà ta' 
konnotazzjonijiet li jvarjaw minn Stat Membru għal ieħor.

Emenda 18
Astrid Lulling

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 17 a (ġdida)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(17a) It-tul taż-żmien li matulu tingħata 
benefiċċji ta' lif tal-maternità ħaddiema li 
taħdem għal rasha jew il-mara jew sieħba, 
meta u sakemm din tkun rikonoxxuta mil-
liġi nazzjonali, ta' ħaddiema li jaħdmu 
għal rashom għandu jkun simili għat-tul 
tal-lif tal-maternità għal impjegati li huwa 
attwalment fis-seħħ fl-UE. F'każ li d-
dewmien tal-lif tal-maternità mogħti lil 
impjegati jiġi modifikat fil-livell tal-UE, 
il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill billi 
tagħmel valutazzjoni dwar jekk għandux 
jiġi modifikat id-dewmien tal-benefiċċji 
ta' lif tal-maternità għal ħaddiema nisa li 
jaħdmu għal rashom u konjuġi jew sieħba 
msemmija fl-Artikolu 2.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-intenzjoni li tikkunsidra s-sitwazzjoni evoluttiva tal-protezzjoni tal-
maternità għall-ħaddiema bi ħlas u li tagħmilha possibbli li jiġi modifikat it-tul ta' żmien tal-
benefiċċji tal-maternità mogħtija lill-ħaddiema nisa li jaħdmu għal rashom u lill-konjuġi nisa 
jew lil-life partners nisa tagħhom jekk rapport tal-Kummissjoni li jevalwa s-sitwazzjoni 
jagħmel proposta għal modifika f'dan is-sens.

Emenda 19
Rovana Plumb

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 17 a (ġdida)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(17a) Ħaddiema tqal li jaħdmu għal 
rashom , kif ukoll in-nisa jew is-sieħba 
tqal ta' ħaddiema li jaħdmu għal rashom, 
meta dawn tal-aħħar ikunu rikonoxxuti 
mil-liġi nazzjonali, għandhom ikunu 
intitolati għall-benefiċċji tal-maternità 
għal perjodu ta' żmien li jkun daqs dak 
tal-lif tal-maternità li huma intitolati 
għalih il-ħaddiema skont id-Direttiva tal-
Kunsill 92/85/KEE tad-19 ta' Ottubru 
1992 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. Jekk 
ikun hemm xi tibdil fil-perjodu ta' lif tal-
maternità skont id-Direttiva 92/85/KEE, 
il-ħaddiema tqal li jaħdmu għal rashom u 
l-mara jew is-sieħba ta' ħaddiema li 
jaħdmu għal rashom, meta din tal-aħħar 
tkun rikonoxxuta mil-liġi nazzjonali, 
għandhom jibbenefikaw awtomatikament 
mid-dispożizzjonijiet il-ġodda.

,where Or. ro

Ġustifikazzjoni

Ħaddiema li jaħdmu għal rashom u l-konjuġi jew sħab tagħhom li jiddeċiedu li jkollhom 
tarbija ma jistgħux jaqalgħu salarju matul il-perjodu ta' waqfien mill-attività tagħhom. Il-
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parti l-kbira tal-ħaddiema jibqgħu jaħdmu waħedhom u ma jkollhomx min iħaddimhom biex 
iżommilhom xogħolhom, u għalhekk ikollhom jew iġemmgħu ammont ta' flus għall-perjodu 
meta jkunu se jieqfu mill-attività tagħhom jew inkella jibqgħu jaħdmu matul it-tqala u 
direttament wara t-twelid. Huwa ċar li dawn għandhom ikunu jistgħu jibbenefikaw mill-
arranġamenti ta' protezzjoni soċjali u ta' lif imħallas skont id-Direttiva 92/85/KEE.   

Emenda 20
Marina Yannakoudakis, Andrea Češková

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 17 a (ġdida)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(17a) Il-perjodu li għalih jistgħu 
jingħataw benefiċċji tal-maternità lil 
ħaddiema nisa li jaħdmu għal rashom u 
lill-konjuġi parteċipanti jew lis-sieħba ta' 
ħaddiema li jaħdmu għal rashom, meta 
dawn tal-aħħar ikunu rikonoxxuti mil-liġi 
nazzjonali, għandu jkun twil daqs il-
perjodu ta' lif tal-maternità li huma 
intitolati għalih l-impjegati skont il-liġi 
nazzjonali.

Or. en

Emenda 21
Ilda Figueiredo

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 17 a (ġdida)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(17-A) Il-perjodu li matulu ħaddiema li 
jaħdmu għal rashom u l-konjuġi tagħhom 
huma eliġibbli għall-benefiċċji tal-
maternità għandu jkun daqs dak stipulat 
fid-Direttiva tal-Kunsill 92/85/KEE tad-19 
ta' Ottubru 1992 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.
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Or. pt

Ġustifikazzjoni

Ħaddiema li jaħdmu għal rashom u l-konjuġi tagħhom għandu jkollhom id-drittijiet stipulati 
fid-direttiva attwali jew futura b'rabta ma' dan il-qasam.

Emenda 22
Rovana Plumb

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 17 b (ġdida)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(17b) Ħaddiema tqal li jaħdmu għal 
rashom, kif ukoll il-konjuġi jew is-sħab 
tqal ta' ħaddiema li jaħdmu għal rashom, 
meta s-sħab huma rikonoxxuti mil-liġi 
nazzjonali, għandu jkollhom id-dritt li 
jagħżlu l-perjodu ta' lif tal-maternità 
obbligatorju, fil-limiti stipulati fid-
Direttiva 92/85/KEE.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Li wieħed jinterrompi l-preżenza tiegħu fis-suq tax-xogħol għal raġunijiet ta' lif tal-maternità 
obbligatorju f'ċerti każijiet ifisser telf ta' kuntatti u ta' netwerks ta' klijenti.

Emenda 23
Marina Yannakoudakis, Andrea Češková

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 18 a (ġdida)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(18a) Il-gvernijiet nazzjonali għandhom 
jiżguraw li ħaddiema tqal li jaħdmu għal 
rashom jew li għadhom kemm welldu jew 
li qed ireddgħu, u n-nisa ta’ ħaddiema li 
jaħdmu għal rashom li jassistu fil-
kumpanija/kummerċ u jkunu tqal jew li 
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jkunu għadhom kemm welldu jew li jkunu 
qed ireddgħu jingħataw aċċess faċli għas-
servizzi meħtieġa għall-ommijiet.

Or. en

Emenda 24
Norica Nicolai

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 20

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(20) Il-persuni li kienu suġġetti għal 
diskriminazzjoni fuq bażi ta’ sess għandu 
jkollhom mezzi xierqa ta’ protezzjoni 
legali. Biex tingħata protezzjoni aktar 
effettiva, assoċjazzjonijiet, 
organizzazzjonijiet u entitajiet legali oħra 
għandhom jingħataw is-setgħa li jinvolvu 
ruħhom fi proċedimenti, kif jiddeċiedu l-
Istati Membri, jew f'isem jew b'appoġġ 
għal kull vittima, bla preġudizzju għar-
regoli nazzjonali ta' proċedura dwar 
rappreżentazzjoni u difiża quddiem il-qrati.

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Or. en

Emenda 25
Norica Nicolai

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 20 a (ġdida)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(20a) Ħaddiema li jaħdmu għal rashom u 
n-nisa jew sħab, meta dawn ikunu 
rikonoxxuti mil-liġi nazzjonali, ta' 
ħaddiema li jaħdmu għal rashom li 
jagħmlu parti minn kategoriji żvantaġġati, 
bħal grupp ta' minoranza, b'diżabilità 
fiżika, jew li inkella ma jkollhomx 
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biżżejjed fondi biex jibdew proċeduri 
legali f'każ ta' ksur tad-drittijiet tagħhom, 
għandhom ikunu intitolati għal għajnuna 
u konsulenza legali b'rata mnaqqsa jew 
mingħajr ħlas, meta dan ikun possibbli, 
mill-assoċjazzjonijiet legali, l-
organizzazzjonijiet u entitajiet oħra 
rispettivi.

Or. en

Emenda 26
Rovana Plumb

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 21

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(21) Il-protezzjoni ta' persuni li jaħdmu 
għal rashom u konjuġi ta' persuni li jaħdmu 
għal rashom u, meta u safejn huma 
rikonoxxuti bil-liġi nazzjonali, life partners 
ta' persuni li jaħdmu għal rashom, mid-
diskriminazzjoni fuq bażi ta' sess għandha 
tissaħħaħ bl-eżistenza ta’ korp jew korpi 
f'kull Stat Membru b' kompetenza li 
janalizzaw il-problemi involuti, jistudjaw 
soluzzjonijiet possibbli u jagħtu assistenza 
prattika lill-vittmi. Il-korp jew korpi jistgħu 
jkunu l-istess bħal dawk b’responsabbiltà 
fuq livell nazzjonali għad-difiża tad-
drittijiet tal-bniedem jew is-salvagwardja 
tad-drittijiet tal-individwi, jew għall-
implimentazzjoni tal-prinċipju tat-
trattament ugwali.

(21) Il-protezzjoni ta' persuni li jaħdmu 
għal rashom u konjuġi ta' persuni li jaħdmu 
għal rashom u, meta u safejn huma 
rikonoxxuti bil-liġi nazzjonali, life partners 
ta' persuni li jaħdmu għal rashom, mid-
diskriminazzjoni fuq bażi ta' sess għandha 
tissaħħaħ bl-eżistenza ta’ korp jew korpi 
f'kull Stat Membru b' kompetenza li 
janalizzaw il-problemi involuti, jistudjaw 
soluzzjonijiet possibbli u jagħtu assistenza 
prattika lill-vittmi. Il-korp jew korpi jistgħu 
jkunu l-istess bħal dawk b’responsabbiltà 
fuq livell nazzjonali għall-
implimentazzjoni tal-prinċipju tat-
trattament ugwali.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

L-aspetti relatati mat-trattament indaqs bejn l-irġiel u n-nisa għandhom jinżammu separati 
b'mod ċar minn dawk li huma qabel kollox aspetti marbuta mad-drittijiet tal-bniedem. Il-
persuni responsabbli għall-implimentazzjoni ta' din id-direttiva fl-Istati Membri għandhom 
ikunu dawk li jittrattaw l-implimentazzjoni tal-prinċipju tat-trattament indaqs, u mhux dawk li 
jittrattaw id-drittijiet tal-bniedem.
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Emenda 27
Norica Nicolai

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 5

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

L-Istati Membri jistgħu jżommu jew 
jadottaw mizuri fis-sens tal-Artikolu 
157(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea bil-ħsieb li tiġi żgurata 
ugwaljanza sħiħa fil-prattika bejn l-irġiel u 
n-nisa fil-ħajja tax-xogħol li tkun immirata, 
pereżempju, għall-promozzjoni tal-
intraprenditorija fost in-nisa.

L-Istati Membri jistgħu jżommu jew 
jadottaw mizuri fis-sens tal-Artikolu 
157(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea bil-ħsieb li tiġi żgurata 
ugwaljanza sħiħa fil-prattika bejn l-irġiel u 
n-nisa fil-ħajja tax-xogħol li tkun immirata, 
pereżempju, għall-promozzjoni ta' 
inizjattivi tal-intraprenditorija fost in-nisa.

Or. en

Emenda 28
Rovana Plumb

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 7 - paragrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu jekk 
il-protezzjoni soċjali msemmija fil-
paragrafu 1 hijiex implimentat fuq bażi 
obbligatorja jew volontarja. F'konformità 
ma' dan, huma jistgħu jipprevedu li din il-
protezzjoni soċjali tingħata biss fuq talba 
tal-konjuġi u l-life partners msemmijin fl-
Artikolu 2(b).

2. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu jekk 
il-protezzjoni soċjali msemmija fil-
paragrafu 1 hijiex implimentat fuq bażi 
obbligatorja jew volontarja. Meta Stat 
Membru jobbliga lill-ħaddiema li jaħdmu 
għal rashom biex ikunu membri ta' skema 
ta' sigurtà soċjali, dan għandu jkun 
obbligatorju wkoll għall-konjuġi 
tagħhom, u għas-sħab tagħhom li jaħdmu 
magħhom, meta dawn tal-aħħar ikunu 
rikonoxxuti mil-liġi nazzjonali.

Or. ro
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Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda huwa li tiġi eliminata n-natura fakultattiva ta' kopertura tas-sigurtà 
soċjali għall-konjuġi u għas-sħab rikonoxxuti mil-liġi nazzjonali ta' ħaddiema li jaħdmu għal 
rashom. L-esperjenza fl-Istati Membri wrew li meta konjuġi f'din il-pożizzjoni jitħallew 
jagħżlu jekk jagħmlux parti minn skema ta' sigurtà soċjali jew le, il-parti l-kbira ma 
jingħaqdux u ma jkunux konxji mill-benefiċċji ta' skema ta' assigurazzjoni li tkopri l-mard, l-
invalidità u l-pensjoni.

Emenda 29
Norica Nicolai

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 8 - paragrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li nisa li 
jaħdmu għal rashom u konjuġi u life 
partners nisa msemmijin fl-Artikolu 2 
ikunu jistgħu, skont il-liġi nazzjonali, 
jingħataw allowance tal-maternità 
adegwata li jippermettilhom li jinterrompu 
l-attività tax-xogħol tagħhom minħabba t-
tqala jew minħabba l-maternita' għal mhux 
inqas minn 14-il ġimgħa.

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li nisa li 
jaħdmu għal rashom u konjuġi u life 
partners nisa msemmijin fl-Artikolu 2 
ikunu jistgħu, skont il-liġi nazzjonali, 
jingħataw allowance tal-maternità li tkun 
biżżejjed biex tippermettilhom li 
jinterrompu l-attività tax-xogħol tagħhom 
minħabba t-tqala jew minħabba l-maternita' 
għal mhux inqas minn 14-il ġimgħa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allowance ''adegwata'' timplika ġudizzju soġġettiv, filwaqt li ''biżżejjed'' tfisser li l-Istat 
Membru vvaluta l-ispejjeż finanzjarji medji biex persuna ssir omm u biex tieqaf mill-attività 
ta' xogħol tagħha, u qed joffri allowance li tkopri dawn l-ispejjeż.

Emenda 30
Norica Nicolai

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 8 - paragrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu jekk imħassar
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l-allowance tal-maternità msemmija fil-
paragrafu 1 hijiex mogħtija fuq bażi 
obbligatorja jew volontarja. F'konformità 
ma' dan, huma jistgħu jipprevedu li din l-
allowance tingħata biss fuq talba ta' 
ħaddiema nisa li jaħdmu għal rashom u 
tal-konjuġi u l-life partners nisa 
msemmijin fl-Artikolu 2.

Or. en

Emenda 31
Norica Nicolai

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 8 - paragrafu 3 - parti introduttorja

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

3. L-allowance imsemmija fil-paragrafu 1 
għandu jitqies adegwat jekk jiggarantixxi
dħul għall-inqas ekwivalenti għal:

3. L-allowance imsemmija fil-paragrafu 1 
għandha titqies li tkun biżżejjed jekk 
tiggarantixxi dħul għall-inqas ekwivalenti 
għal:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allowance ''adegwata'' timplika ġudizzju soġġettiv, filwaqt li ''biżżejjed'' tfisser li l-Istat 
Membru vvaluta l-ispejjeż finanzjarji medji biex persuna ssir omm u biex tieqaf mill-attività 
ta' xogħol tagħha, u qed joffri allowance li tkopri dawn l-ispejjeż.

Emenda 32
Astrid Lulling

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 8 - paragrafu 3- punt b

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(b) it-telf medju ta' dħul jew ta' profitt fir-
rigward ta' perijodu preċedenti 
komparabbli, suġġett għal kwalunkwe 
limitu stabbilit bil-liġi nazzjonali u/jew

(b) it-telf medju ta' dħul jew ta' profitt fir-
rigward ta' perijodu preċedenti 
komparabbli, suġġett għal kwalunkwe 
limitu stabbilit bil-liġi nazzjonali jew, meta 
ma jkun hemm l-ebda dispożizzjoni 
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nazzjonali applikabbli, b'konformità mal-
punti (a) u (b):

Or. en

Emenda 33
Astrid Lulling

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 11 - paragrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jaħtru u 
jagħmlu l-arranġamenti meħtieġa għal
korp jew korpi għall-promozzjoni, l-
analiżi, il-monitoraġġ u l-appoġġ ta' 
trattament ugwali tal-persuni kollha 
mingħajr diskriminazzjoni fuq bażi ta' sess. 
Tali korpi jistgħu jifformaw parti minn 
aġenziji b’responsabbiltà fuq livell 
nazzjonali għad-difiża tad-drittijiet tal-
bniedem jew is-salvagwardja tad-drittijiet 
tal-individwi, jew għall-implimentazzjoni 
tal-prinċipju ta’ trattament ugwali.

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri neċessarji biex jiżguraw li l-korp
jew korpi maħtura skont l-Artikolu 20 
tad-Direttiva 2006/54/KE jkunu wkoll 
kompetenti għall-promozzjoni, l-analiżi, il-
monitoraġġ u l-appoġġ ta' trattament 
ugwali tal-persuni kollha koperti min din 
id-Direttiva mingħajr diskriminazzjoni fuq 
bażi ta' sess.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tirriproduċi parzjalment is-sustanza tal-emenda 9 tal-ewwel qari adottat fis-6 
ta’ Mejju 2009 u tirreferi għall-Artikolu 20 tad-Direttiva 2006/54/KE li jistabbilixxi l-korpi 
għat-trattament ugwali.

Emenda 34
Rovana Plumb

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 11 - paragrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jaħtru u 
jagħmlu l-arranġamenti meħtieġa għal korp 
jew korpi għall-promozzjoni, l-analiżi, il-
monitoraġġ u l-appoġġ ta' trattament 

1. L-Istati Membri għandhom jaħtru u 
jagħmlu l-arranġamenti meħtieġa għal korp 
jew korpi għall-promozzjoni, l-analiżi, il-
monitoraġġ u l-appoġġ ta' trattament 
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ugwali tal-persuni kollha mingħajr 
diskriminazzjoni fuq bażi ta' sess. Tali 
korpi jistgħu jifformaw parti minn aġenziji 
b’responsabbiltà fuq livell nazzjonali 
għad-difiża tad-drittijiet tal-bniedem jew 
is-salvagwardja tad-drittijiet tal-individwi, 
jew għall-implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ 
trattament ugwali.

ugwali tal-persuni kollha mingħajr 
diskriminazzjoni fuq bażi ta' sess. Tali 
korpi jistgħu jifformaw parti minn aġenziji 
b’responsabbiltà fuq livell nazzjonali għall-
implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ 
trattament ugwali u għandhom jipprovdu 
għajnuna prattika lill-vittmi ta' 
diskriminazzjoni.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

L-aspetti relatati mat-trattament indaqs bejn l-irġiel u n-nisa għandhom jinżammu separati 
b'mod ċar minn dawk li huma qabel kollox aspetti marbuta mad-drittijiet tal-bniedem. Il-
persuni responsabbli għall-implimentazzjoni ta' din id-direttiva fl-Istati Membri għandhom 
ikunu dawk li jittrattaw l-implimentazzjoni tal-prinċipju tat-trattament indaqs, u mhux dawk li 
jittrattaw id-drittijiet tal-bniedem.


