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Emenda 1
Britta Thomsen, Anna Záborská (EPP), Gesine Meissner (ALDE Shadow), Marije 
Cornelissen (Greens/EFA Shadow), Vilija Blinkevičiūtė
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 3 u 4

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa A

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

A. billi l-individwalizzazzjoni tas-suq tax-
xogħol – li tirriżulta f’nuqqas ta’ negozjar 
kollettiv – jitfa lill-impjegati f’pożizzjoni 
aktar vulnerabbli li twassal għall-impjiegi 
prekarji, minħabba li jkun aktar faċli għal 
dawk li jħaddmu li jnaqqsu l-
kundizzjonijiet tax-xogħol,

A. billi l-individwalizzazzjoni u l-
flessibilità li qed tiżdied tas-suq tax-xogħol 
– li tirriżulta f’nuqqas ta’ negozjar kollettiv 
– titfa' lill-impjegati¸u b'mod partikolari 
lin-nisa, li spiss ikollhom jibbilanċaw l-
obbligi familjari tagħhom, u 
partikularment lin-nisa, li għandhom 
jibbilanċjaw l-obbligi familjari, 
f’pożizzjoni aktar vulnerabbli li tista' 
twassal għall-impjiegi prekarji, minħabba li 
jkun aktar faċli għal dawk li jħaddmu li 
jnaqqsu l-kundizzjonijiet tax-xogħol,

Or. en

Emenda 2
Britta Thomsen, Anna Záborská (Shadow tal-EPP), Gesine Meissner (Shadow tal-
ALDE), Marije Cornelissen (Shadow tal-Greens/EFA), Cornelia Ernst (Shadow tal-
GUE/NGL), Silvia Costa
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 18 u 19

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1. Jinnota n-natura bbażata fuq is-sessi ta’ 
impjiegi prekarji u jfakkar fil-bidla fis-suq 
tax-xogħol minn impjieg standard għal 
impjieg non-standard, li ta’ spiss ikun
prekarju;

1. Jinnota n-natura bbażata fuq is-sessi ta’ 
impjiegi prekarji u jfakkar fil-bidla fis-suq 
tax-xogħol minn impjieg standard għal 
impjieg non-standard, bidla li teħtieġ il-
prevenzjoni ta’ bidla minn tipi ta’ impjiegi 
non-standard għal xogħol prekarju;
sabiex jiġġieldu dawn il-problemi, l-Istati 
Membru u s-sħab soċjaliskont John 
għandhom jintalbu jiftehmu fil-parti l-
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kbira dwar ir-regoli leġiżlattivi u 
kuntrattwali tagħhom dwar ix-xogħol 
standard u atipiku, sabiex jiġi evitat li l-
aktar forom ta’ xogħol inkonvenjenti u l-
anqas għaljin jieħdu preċedenza, filwaqt 
li jikkunsidraw madankollu r-riskju ta' 
żieda possibbli ta' xogħol mhux 
iddikjarat;

Or. en

Emenda 3
Britta Thomsen, Anna Záborská (Shadow tal-EPP), Gesine Meissner (Shadow tal-
ALDE), Marije Cornelissen (Shadow tal-Greens/EFA), Cornelia Ernst (Shadow tal-
GUE/NGL), Mary Honeyball
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 25 u 26

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4. Jesprimi d-diżappunt li l-pakkett tal-liġi 
dwat l-impjieg tal-UE u d-direttivi 
msemmija hawn fuq dwar xogħol b'terminu 
fiss, part-time u temporanju ta’ aġenżija ma 
jindirizzawx adegwatament in-natura 
prekarja tal-impjieg; jistieden, 
għaldaqstant, lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex jieħdu miżuri leġiżlattivi 
speċifiċi oħra, bħal pereżempju l-
introduzzjoni ta’ standards soċjali minimi 
vinkolanti għal min iħaddem u l-għoti ta' 
aċċess ugwali għas-servizzi soċjali u għal-
benefiċċji lill-ħaddiema, inkluż il-liv tal-
maternità, il-pensjonijiet tal-kura tas-saħħa 
u tal-irtirar, ikunu xi jkunu l-
kundizzjonijiet tal-impjieg tagħhom;

4. Jesprimi d-diżappunt li l-pakkett tal-liġi 
dwat l-impjieg tal-UE u d-direttivi 
msemmija hawn fuq dwar xogħol b'terminu 
fiss, part-time u temporanju ta’ aġenżija ma 
jindirizzawx adegwatament in-natura 
prekarja tal-impjieg; jistieden, 
għaldaqstant, lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex jieħdu miżuri leġiżlattivi 
speċifiċi oħra, bħal pereżempju l-
introduzzjoni ta’ standards soċjali minimi 
vinkolanti għal min iħaddem u l-għoti ta' 
aċċess ugwali għas-servizzi soċjali u għal-
benefiċċji lill-ħaddiema, inkluż il-liv tal-
maternità, il-pensjonijiet tal-kura tas-saħħa 
u tal-irtirar, kif ukoll għall-edukazzjoni u 
t-taħriġ, ikunu xi jkunu l-kundizzjonijiet 
tal-impjieg tagħhom; jistieden lill-Istati 
Membri biex, b’żieda ma' dan, 
jimplimentaw leġiżlazzjoni li tiżgura 
limitazzjoni raġonevoli tal-ħinijiet tax-
xogħol, tal-mistrieħ u ta' rikreazzjoni 
għall-ħaddiema;

Or. en
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Emenda 4
Britta Thomsen, Gesine Meissner (Shadow tal-ALDE), Marije Cornelissen (Shadow tal-
Greens/EFA), Cornelia Ernst (Shadow tal-GUE/NGL)
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 28, 29 u 30

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 5

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5. Jenfasizza l-bżonn ta' sħubija fi trade 
unions ta' nisa f'impjiegi prekarji, 
ladarba l-protezzjoni tal-intitolamenti 
bħalma huma l-pagi diċenti, il-liv tal-
maternità, sigħat ta' ħidma ġusti u regolari 
u ambjent tax-xogħol mhux 
diskriminatorju huma kruċjali għal dawn 
in-nisa; jistieden lill-Istati Membri biex 
jippenalizzaw l-impożizzjoni ta’ ostakli 
għall-parteċipazzjoni fi trade unions b’mod 
ġenerali;

5. Jenfasizza l-bżonn li n-nisa f'impjiegi 
prekarji jiġu provduti bl-għażla ta' 
protezzjoni sindikalista tal-intitolamenti 
bħalma huma l-pagi diċenti, il-liv tal-
maternità, sigħat ta' ħidma ġusti u regolari 
u ambjent tax-xogħol mhux 
diskriminatorju, li huma kruċjali għal dawn 
in-nisa; jistieden lill-Istati Membri biex 
jippenalizzaw l-impożizzjoni ta’ ostakli 
għall-parteċipazzjoni fi trade unions b’mod 
ġenerali; jistieden lill-Sħab Soċjali biex 
itejbu l-parità bejn is-sessi fil-korpi 
tagħhom f'kull livell;

Or. en

Emenda 5
Britta Thomsen, Gesine Meissner (Shadow tal-ALDE), Marije Cornelissen (Shadow tal-
Greens/EFA), Cornelia Ernst (Shadow tal-GUE/NGL), Vilija Blinkevičiūtė, Eva-Britt 
Svensson
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 35, 36, 37 u 38

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 7

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

7. Jenfasizza l-bżonn li tiġi fi tmiem is-
segregazzjoni tas-suq tax-xogħol permezz 
ta’ kampanji li jqajmu l-għarfien u l-
edukazzjoni minn età żgħira, pereżempju 
permezz tal-promozzjoni ta' xogħlijiet 
assoċjati mal-ħilijiet tan-nisa lill-irġiel; 

7. Jenfasizza l-bżonn li tiġi fi tmiem is-
segregazzjoni professjonali u settorjali tas-
suq tax-xogħol permezz ta’ kampanji li 
jqajmu l-għarfien u l-edukazzjoni minn età 
żgħira, pereżempju permezz tal-
promozzjoni ta' xogħlijiet assoċjati mal-
ħilijiet tan-nisa lill-irġiel, u viċi versa, billi 
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l-istudenti bniet jiġu motivati lejn ix-
xjenzi, u billi tiġi miġġielda l-idea tan-nisa 
bħala l-impjegati sekondarji bi qliegħ,bl-
involviment tal-Istitut Ewropew għall-
Ugwaljanza bejn is-Sessi;

Or. en

Emenda 6
Britta Thomsen, Anna Záborská (Shadow tal-EPP), Gesine Meissner (Shadow tal-
ALDE), Marije Cornelissen (Shadow tal-Greens/EFA), Cornelia Ernst (Shadow tal-
GUE/NGL), Mary Honeyball
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 43 u 44

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11. Jistieden lill-Kummissjoni biex 
tinkoraġġixxi lill-Istati Membri jagħmlu 
skambju tal-aħjar prattiki u użu sħiħ tal-
opportunitajiet tal-kofinanzjament mogħti 
mill-Fondi Strutturali, partikularment il-
Fond Soċjali Ewropew, biex jiżguraw 
aċċess aktar wiesa' għal servizzi ta' kura 
tat-tfal li l-prezzijiet tagħhom ikunu jistgħu 
jintlaħqu u jkunu ta' kwalità, u għal 
faċilitajiet ta' kura tal-anzjani sabiex l-
impjiegi tal-kura domestika jinbidlu 
f'impjiegi diċenti għal terminu twil tas-
settur pubbliku u jiġi evitat li n-nisa jiġu 
furzati jagħmlu xogħol part-time 
involontarju;

11. Jistieden lill-Kummissjoni biex 
tinkoraġġixxi lill-Istati Membri jagħmlu 
skambju tal-aħjar prattiki u użu sħiħ tal-
opportunitajiet tal-kofinanzjament mogħti 
mill-Fondi Strutturali, partikularment il-
Fond Soċjali Ewropew, biex jiżguraw 
aċċess aktar wiesa' għal servizzi ta' kura 
tat-tfal li l-prezzijiet tagħhom ikunu jistgħu 
jintlaħqu u jkunu ta' kwalità, u għal 
faċilitajiet ta' kura tal-anzjani sabiex in-
nisa ma jiġux sforzati jagħmlu dan ix-
xogħol fuq bażi informali; jenfasizza, 
barra minn hekk, il-ħtieġa li jiġi żgurat li 
l-impjiegi prekarji ta' kura domestika, 
fejn ikun possibbli, jinbidlu f'impjiegi 
diċenti għal terminu twil;

Or. en
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Emenda 7
Britta Thomsen, Anna Záborská (Shadow tal-EPP), Gesine Meissner (Shadow tal-
ALDE), Marije Cornelissen (Shadow tal-Greens/EFA), Cornelia Ernst (Shadow tal-
GUE/NGL)
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-emenda 46

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Jistieden lill-Kummissjoni tipproponi 
ftehim Ewropew ġdid rigward ir-regoli tal-
au pairs, billi l-età minima ssir iktar baxxa
minn 30 sena, ħalli ħaddiema ta' taħt it-30
li jkunu kapijiet tal-familji tagħhom ma 
jkunux jistgħu jitqiegħdu bħala au pairs u 
billi jiġi enfasizzat li l-au pairs huma 
żgħażagħ fuq skambji kulturali li jgħinu
fil-faċnedi ta' kuljum tal-familja, u li
xogħlhom ma jistax jeċċedi l-ħames sigħat 
kuljum;

12. Jistieden lill-Kummissjoni tipproponi 
ftehim Ewropew ġdid dwar ir-regoli fir-
rigward tal-au pairs, li jnaqqas l-età 
minima minn 30 sena , ħalli ħaddiema
adulti li jkunu kważi għalqu t-30 li jkunu
kapijiet tal-familji tagħhom ma jkunux 
jistgħu jitqiegħdu bħala au pairs¸u li
jenfasizza li l-irwol tagħhom hu li jgħinu
fid-dmirjiet ta' kuljum tal-familja u li
jieħdu sehem fl-attivitajiet tal-familja, li
ma jistax jeċċedi t-30 siegħa fil-ġimgħa, u 
li l-għan hu li jiġu żviluppati l-fehim 
kulturali u l-kapaċitajiet lingwistiċi tal-au 
pari;

Or. en


