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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

L-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel hi valur fundamentali tal-UE mħaddan fit-Trattati u anke 
wieħed mill-objettivi tagħha1. L-integrazzjoni tal-prinċipju tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-
irġiel fl-attivitajiet kollha tagħha u fil-korpi tagħha tirrappreżenta għan importanti għall-
Unjoni. L-istituzzjonijiet tal-UE għandhom iservu tal-aqwa eżempju fir-rigward tal-
ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-parteċipazzjoni indaqs tal-irġiel u n-nisa. Ir-rikonċiljazzjoni tal-
ħajja tax-xogħol mal-ħajja privata, imsemmija wkoll fl-Istrateġija Ewropa 2020, hi element 
ewlieni fil-kwalità tax-xogħol u ż-żieda fl-impjegar, inkluż is-servizz ċivili tal-UE stess. Fil-
fatt, hija prerekwiżit kruċjali biex dan l-objettiv jintlaħaq. L-objettiv ta’ livell ta’ impjegar ta’ 
75% għaż-żewġ ġeneri jista’ jintlaħaq biss jekk jiġu stabbiliti strumenti għall-bilanċ bejn ix-
xogħol u l-ħajja. L-aħjar użu mit-talent li toffri l-UE, l-użu tal-massimu tal-kreattività u l-
innovazzjoni tal-persunal tagħha  waqt li jkun meqjus il-potenzjal tan-nisa u l-irġiel huma 
kwistjonijiet ewlenin għall-istituzzjonijiet tal-UE jekk iridu jiffaċċaw l-isfidi tal-ġejjieni 
b’mod effiċjenti.

Il-proposta tal-Kummissjoni tfittex li temenda r-Regolamenti tal-Persunal tal-Unjoni 
Ewropea. L-għan tagħha hu li tadotta pakkett komprensiv li jipprovdi tnaqqis fl-ispejjeż 
amministrattivi u qafas stabbli f’termini ta’ salarji u karriera. Ir-rapporteur għall-opinjoni 
jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni, li hi r-riżultat ta’ konsultazzjonijiet estensivi ma’ partijiet 
interessati u konċernati. Fi żminijiet ta’ awsterità baġitarja, il-Kummissjoni qed tipprova ssib 
bilanċ bejn it-tfaddil meħtieġ u l-funzjonament xieraq tas-servizz ċivili li jippermetti li jiġu 
reklutati, u jinżammu, persuni professjonali li jkunu lesti jħallu pajjiżhom u jaħdmu f’ambjent 
multinazzjonali, fl-interess tal-Ewropa. 

Fl-2004, l-UE wettqet riforma tas-servizz ċivili tagħha u fasslet regolamenti tal-persunal li 
huma fost l-aktar moderni. Ġiet introdotta struttura ġdida tal-karrieri orjentata lejn il-
prestazzjoni u msejsa fuq il-meritu, kif ukoll status kuntrattwali ġdid għal persunal li jwettaq 
kompiti mhux ewlenin, riforma tas-sistema tal-pensjonijiet, metodi ta’ xogħol ġodda u xi 
kundizzjonijiet tax-xogħol orjentati lejn il-familja, bħal dispożizzjonijiet dwar il-liv tal-
ġenituri, il-liv tal-familja u dritt ġdid ta’ xogħol part-time.   

Il-flexitime ġie introdott għall-ewwel darba fil-Kummissjoni fl-1986, u modifikat fl-1991.
Madankollu, kien fl-2007 li l-flexitime beda jintuża verament fil-Kummissjoni. Rigward it-
teleworking, kien hemm diversi proġetti pilota għall-introduzzjoni tal-użu tat-teleworking fil-
Kummissjoni. Madankollu, kien fit-18 ta’ Diċembru 2009 li l-Kummissjoni adottat deċiżjoni 
dwar l-implimentazzjoni tat-teleworking fid-dipartimenti tagħha mill-2010 sal-2015.
Minkejja dawn l-isforzi kollha, ir-rapporteur qalet li l-bidliet introdotti fl-2004 kif ukoll il-
proposta attwali tal-Kummissjoni ma jippermettux rikonċiljazzjoni b’suċċess tar-
responsabilitajiet tax-xogħol u tal-familja li hija prekundizzjoni mixtieqa għall-benessri tal-
persunal u għaldaqstant għall-funzjonament effettiv u l-modernizzazzjoni ulterjuri tas-servizz 
ċivili tal-UE.

L-arranġamenti ta’ ħinijiet tax-xogħol flessibbli jiffukaw fuq ġestjoni bbażata fuq ir-riżultati u 

                                               
1 Ara l-Artikolu 2 u t-tieni subparagrafu tal-Artikolu 3(3) tat-Trattat tal-UE
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prestazzjoni mmexxija mill-prestazzjoni, filwaqt li tagħti lill-impjegati aktar libertà fl-
organizzazzjoni tal-ħinijiet tax-xogħol. Madankollu, illum dawn l-arranġamenti tax-xogħol 
fakultattivi mhumiex disponibbli għall-persunal kollu impjegat mas-servizz ċivili tal-UE.

Għaldaqstant ir-rapporteur għal opinjoni tipproponi li għandu jkun imperattiv għall-
istituzzjonijiet kollha tal-UE li jagħtu lok għal arranġamenti tax-xogħol bl-użu tal-flexitime, 
anke għal dawk f'pożizzjonijiet maniġerjali. Il-bilanċ bejn il-ħajja tax-xogħol u l-ħajja privata 
jikkonċerna lil kull membru tal-persunal, għaldaqstant ma teżisti l-ebda raġuni oġġettiva 
għalfejn il-maniġers għandhom jiġu eżentati. Il-persunal f’pożizzjonijiet maniġerjali hu 
mistenni li jmexxi billi jagħtu l-eżempju. Tali eżenzjoni tmur kontra t-trattament ugwali 
għall-persunal kollu. Barra minn hekk, hemm raġunijiet validi biex nippresumu li l-għadd ta’ 
applikazzjonijiet mingħand kandidati femminili għal pożizzjonijiet maniġerjali jonqos jekk il-
kandidati jitilfu d-dritt tagħhom li jaħdmu sigħat ta’ xogħol flessibbli jekk jinħatru għal 
pożizzjoni maniġerjali. Għall-kuntrarju, in-nisa għandhom jiġu mħeġġa japplikaw għal 
pożizzjonijiet maniġerjali kemm għolja kif ukoll ta’ livell medju.

Barra minn hekk, l-awtorità tal-ħatra ta' kull istituzzjoni għandha tintroduċi t-teleworking bħal 
arranġament fakultattiv tax-xogħol, għax dan jirriżulta li huwa ta’ benefiċċju kbir. Fost il-
benefiċċji nnutajna: livell għoli ta’ awtonomija, aktar empowerment, tnaqqis fl-istress, aktar 
motivazzjoni għal prestazzjoni aqwa u tnaqqis fil-ħin tal-ivvjaġġar li jirriżulta f’inqas tniġġis.
It-teleworking huwa wkoll pożittiv f’termini ta’ tnaqqis fl-ispejjeż, iż-żamma tal-persunal u 
konċiljazzjoni aħjar bejn il-ħajja tax-xogħol u dik tal-familja.

Rigward il-lista ta’ persuni eliġibbli biex jaħdmu part-time, ir-rapporteur għal opinjoni 
temmen li ġenitur waħdu għandu wkoll ikun intitolat għal awtorizzazzjoni tali, 
indipendentement mill-età tal-wild, u għaldaqstant għandu jkun inkluż fil-lista. 

Il-parteċipazzjoni u l-involviment attivi tal-irġiel f'miżuri ta' rikonċiljazzjoni huma kruċjali 
biex jintlaħaq il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata, peress li kemm in-nisa kif ukoll l-
irġiel jistgħu jibbenefikaw minn linji ta' politika dwar l-impjiegi orjentati lejn il-familja u 
minn kondiviżjoni ugwali tax-xogħol mhux imħallas u tar-responsabbiltajiet fl-unità 
domestika. F’dan ir-rigward, għandha tingħata attenzjoni kif jixraq lill-indirizzar tal-isterjotipi 
tal-ġeneri bħal pereżempju fil-każ tal-liv tal-ġenituri. Dispożizzjonijiet inadegwati tal-liv tal-
ġenituri xorta’ jwasslu għal żvantaġġi f’karriera. Illum huma prinċipalment in-nisa li qed 
iħabbtu wiċċhom ma’ din il-problema. Għaldaqstant ir-rapporteur tipproponi li jinbidel l-
approċċ lejn il-liv tal-ġenituri. Ir-rapporteur tipproponi wkoll li jiżdied l-ammont ta’ liv tal-
ġenituri sabiex iż-żewġ ġenituri jiġu mħeġġa jipparteċipaw attivament f’miżuri ta’ 
rikonċiljazzjoni.

EMENDI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għall-
Affarijiet Legali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport 
tiegħu:
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Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) B'konsegwenza ta' dan, teżisti l-ħtieġa 
li jiġi pprovdut qafas għar-reklutaġġ ta' 
persunal ta' kalibru għoli rigward 
produttività u integrità, meħud fuq l-aktar 
bażi ġeografika wiesgħa minn fost iċ-
ċittadini tal-Istati Membri, u li jippermetti 
li t-tali persunal iwettaq id-dmirijiet tiegħu 
b'kemm jista' jkun effikaċja u effiċjenza.

(2) B'konsegwenza ta' dan, teżisti l-ħtieġa 
li jiġi pprovdut qafas għar-reklutaġġ ta' 
persunal ta' kalibru għoli rigward 
produttività u integrità, meħud fuq l-aktar 
bażi ġeografika wiesgħa minn fost iċ-
ċittadini tal-Istati Membri u b’qies dovut 
għall-bilanċ tal-ġeneri, u li jippermetti li t-
tali persunal iwettaq id-dmirijiet tiegħu 
b'kemm jista' jkun effikaċja u effiċjenza.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Meta nqisu li 51% tal-popolazzjoni tal-Ewropa huma nisa, din l-emenda tfittex li żżid il-
bilanċ bejn il-ġeneri bħala kriterju oġġettiv fil-qafas għar-reklutaġġ flimkien mad-dimensjoni 
ġeografika biex tkun żgurata parteċipazzjoni indaqs bejn in-nisa u l-irġiel filwaqt li jinżammu 
l-prinċipji bbażati fuq il-kwalifiki u l-ogħla standard ta’ effiċjenza.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) L-arranġamenti ta' ħin flessibbli ta' 
xogħol huma essenzjali għal 
amministrazzjoni pubblika moderna u 
effiċjenti li tippermetti kundizzjonijiet ta' 
xogħol orjentati lejn il-familja u li twassal 
għal bilanċ bejn il-ħaddiema nisa u rġiel fl-
istituzzjonijiet. Għaldaqstant huwa meħtieġ 
li fir-Regolamenti tal-Persunal tiġi 
introdotta referenza espliċita għal dawn l-
arranġamenti.

(15) L-arranġamenti ta' ħin flessibbli ta' 
xogħol u l-aċċess għal arranġamenti ta’ 
teleworking huma elementi essenzjali għal 
amministrazzjoni pubblika moderna u 
effiċjenti li tippermetti kundizzjonijiet ta' 
xogħol orjentati lejn il-familja u li twassal 
għal bilanċ effettiv bejn il-ħaddiema nisa u 
rġiel fl-istituzzjonijiet. Għaldaqstant huwa 
meħtieġ li fir-Regolamenti tal-Persunal tiġi 
introdotta referenza espliċita għal dawn l-
arranġamenti.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

It-teleworking huwa parti minn tendenza ta’ mmodernizzar fl-organizzazzjonijiet u l-
istituzzjonijiet li tiffoka aktar fuq ġestjoni msejsa fuq ir-riżultati u prestazzjoni orjentata fuq l-
objettivi, u tippermetti aktar flessibilità għax-xogħol, bir-riżultat li tgħin il-kisba ta' bilanċ 
bejn il-ħajja professjonali u privata.  Fost il-benefiċċji nnutajna: livell għoli ta’ awtonomija, 
libertà ta’ ġestjoni tal-ħinijiet tax-xogħol, aktar empowerment, tnaqqis fl-istress, aktar 
motivazzjoni għal prestazzjoni aqwa u tnaqqis fil-ħin tal-ivvjaġġar li jirriżulta f’inqas tniġġis.
It-teleworking huwa wkoll pożittiv f’termini ta’ tnaqqis fl-ispejjeż u fiż-żamma tal-persunal.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1a (ġdid)
Regolamenti tal-Persunal
Artikolu 1e – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-paragrafu 1 tal-Artikolu 1e għandu 
jinbidel kif ġej:
'1. L-uffiċjali f'impieg attiv għandhom 
ikollhom aċċess għall-miżuri ta' natura 
soċjali, inklużi miżuri speċifiċi għar-
rikonċiljazzjoni tal-ħajja tax-xogol mal-
ħajja tal-familja, bħal faċilitajiet għall-
kura tat-tfal adottati mill-istituzzjonijiet, 
u għas-servizzi pprovduti mill-korpi tal-
qagħda soċjali, riferuti fl-Artikolu 9.
Dawk li qabel kienu uffiċjali, jistgħu 
jkollhom aċċess għal miżuri speċifiċi 
limitati ta' natura soċjali.’;

Or. en

Ġustifikazzjoni
Din l-emenda hi maħsuba biex tintroduċi referenza speċifika għal miżuri għar-
rikonċiljazzjoni tal-ħajja tax-xogħol mal-ħajja tal-familja, bħal faċilitajiet għall-kura tat-tfal 
sabiex ikunu żgurati kundizzjonijiet tax-xogħol orjentati lejn il-familja bħala prekundizzjoni 
għal funzjonament effettiv u modernizzazzjoni ulterjuri tas-servizz ċivili tal-UE. 
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Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 8
Regolamenti tal-Persunal
Artikolu 27 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-reklutaġġ għandu jsir b'mod li jiżgura li 
l-istituzzjonijiet ikollhom għad-
dispożizzjoni tagħhom is-servizzi ta' 
uffiċjali bl-aħjar standards ta' ħiliet, 
effiċjenza u integrità, irreklutati fuq l-aktar 
bażi ġeografika wiesgħa minn fost iċ-
ċittadini tal-Istati Membri tal-Unjoni 
Ewropea. Ma għandhomx jiġu merfugħin 
pożizzjonijiet għal persuni ta' nazzjonalità 
ta' kwalunkwe Stat Membru speċifiku.

Ir-reklutaġġ għandu jsir b'mod li jiżgura li 
l-istituzzjonijiet ikollhom għad-
dispożizzjoni tagħhom is-servizzi ta' 
uffiċjali bl-aħjar standards ta' ħiliet, 
effiċjenza u integrità, irreklutati fuq l-aktar 
bażi ġeografika wiesgħa minn fost iċ-
ċittadini tal-Istati Membri tal-Unjoni 
Ewropea u b’qies dovut għall-bilanċ bejn 
il-ġeneri. Ma għandhomx jiġu merfugħin 
pożizzjonijiet għal persuni ta' nazzjonalità 
ta' kwalunkwe Stat Membru speċifiku.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Meta nqisu li 51% tal-popolazzjoni tal-Ewropa huma nisa, din l-emenda tfittex li żżid il-
bilanċ bejn il-ġeneri bħala kriterju oġġettiv fil-qafas għar-reklutaġġ flimkien mad-dimensjoni 
ġeografika biex tkun żgurata parteċipazzjoni indaqs bejn in-nisa u l-irġiel filwaqt li jinżammu 
l-prinċipji bbażati fuq il-kwalifiki u l-ogħla standard ta’ effiċjenza.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 21 – sottopunt d
Regolamenti tal-Persunal
Artikolu 55 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

'4. L-awtorità tal-ħatra ta' kull istituzzjoni 
tista' tintroduċi arranġamenti ta' ħin 
flessibbli ta' xogħol. L-uffiċjali li fil-
konfront tagħhom japplikaw id-
dispożizzjonijiet tat-tieni paragrafu tal-
Artikolu 44 għandhom jamministraw il-
ħin tax-xogħol tagħhom mingħajr ma 
jirrikorru għal arranġamenti bħal dawn.';

'4. L-awtorità tal-ħatra ta' kull istituzzjoni 
għandha tintroduċi arranġamenti ta' ħin 
flessibbli ta' xogħol.
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Or. en

Ġustifikazzjoni
L-arranġamenti ta' ħinijiet ta' xogħol flessibbli jippermettu r-rikonċiljazzjoni bejn ix-xogħol u 
l-ħajja privata u jiffaċilitaw bilanċ xieraq bejn il-ġeneri fi ħdan l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-
UE filwaqt li jirrispettaw l-obbligi mandatorji dwar il-ħinijiet tax-xogħol. Għandu jkun 
imperattiv għall-istituzzjonijiet u l-korpi kollha tal-UE li jipprovdu s-sistema ta’ 
arranġamenti ta' ħinijiet ta' xogħol flessibbli. Il-bilanċ bejn il-ħajja tax-xogħol u l-ħajja 
privata jikkonċerna lil kull membru tal-persunal; ma teżisti l-ebda raġuni oġġettiva għalfejn 
il-maniġers għandhom jiġu eżentati. Il-persunal f’pożizzjonijiet maniġerjali hu mistenni li 
jmexxi billi jagħti l-eżempju. Tali eżenzjoni tmur kontra t-trattament ugwali għall-persunal 
kollu.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 13 – punt aa (ġdid)
Regolamenti tal-Persunal
Artikolu 42a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Il-ħames sentenza tat-tieni paragrafu 
għandha tiġi sostitwita b’dan li ġej:
Matul il-vakanzi paternali, l-uffiċjali 
għandhom ikunu intitolati għal 
benefiċċju ta' 60% tas-salarju bażiku 
tagħhom fix-xahar, suġġett għal ammont 
massimu ta’ EUR 2 552.40, jew 50 % tat-
tali somma jekk fuq vakanzi half-time, 
iżda ma jistgħux jagħmlu xi impieg ieħor 
bil-qligħ.';

Or. en

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 13 – sottopunt ab (ġdid)
Regolamenti tal-Persunal
Artikolu 42a – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) L-ewwel sentenza tat-tielet paragrafu 
għandha tiġi sostitwita b'dan li ġej:
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'Il-benefiċċju kkalkulat kif hemm 
referenza għalih fit-tieni paragrafu 
m’għandux ikun ta’ inqas minn EUR 
1 592.50 kull xahar, jew 50 % tat-tali 
somma jekk l-uffiċjal qiegħed fuq 
vakanzi half-time, għall-ġenituri 
weħidhom riferuti fl-ewwel paragrafu, u 
matul l-ewwel tlett xhur tal-vakanzi
parentali meta t-tali vaganzi jittieħdu 
mill-missier matul il-vakanzi tal-
maternità jew minn wieħed mill-ġenituri 
eżatt wara l-vakanzi tal-maternità, jew 
matul jew eżatt wara l-vakanzi tal-
adozzjoni.';

Or. en

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 21 – sottopunt da (ġdid)
Staff Regulations
Artikolu 55 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) Għandu jiżdied il-paragrafu li ġej:

'4a. L-awtorità tal-ħatra ta’ kull 
istituzzjoni għandha tintroduċi 
arranġamenti speċifiċi li jippermettu lil 
uffiċjal li tkun dieħla lura mil-liv tal-
maternità li tredda’ lit-tarbija tagħha billi 
tippermettilha, għal dan l-għan, li tkun 
skużata għal mill-inqas sagħtejn kuljum.';

Or. en

Ġustifikazzjoni
Uffiċjal li tidħol lura għax-xogħol wara l-liv tal-maternità u tixtieq tredda’ lit-tarbija tagħha 
għandu jkollha d-dritt li tapplika għand l-awtorità relevanti biex tkun skużata mix-xogol għal 
sagħtejn kuljum biex tkun tista’ tagħmel dan.
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Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 21 – sottopunt db (ġdid)
Staff Regulations
Artikolu 55 – paragrafu 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) Għandu jiżdied il-paragrafu li ġej:

'4b. L-awtorità tal-ħatra ta' kull 
istituzzjoni għandha tintroduċi t-
teleworking bħal arranġament fakultattiv 
tax-xogħol.’;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtorità tal-ħatra ta' kull istituzzjoni għandha tintroduċi t-teleworking bħal arranġament 
fakultattiv tax-xogħol, għax dan jirriżulta li huwa ta’ benefiċċju kbir. Fost il-benefiċċji 
nnutajna: livell għoli ta’ awtonomija, libertà ta’ ġestjoni tal-ħinijiet tax-xogħol, aktar 
empowerment, tnaqqis fl-istress, aktar motivazzjoni għal prestazzjoni aqwa u tnaqqis fil-ħin 
tal-ivvjaġġar li jirriżulta f’inqas tniġġis. It-teleworking huwa wkoll pożittiv f’termini ta’ 
tnaqqis fl-ispejjeż, iż-żamma tal-persunal u konċiljazzjoni aħjar bejn il-ħajja tax-xogħol u dik 
tal-familja..

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 22 – sottopunt -a (ġdid)
Artikolu 55a – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) Il-punt li ġej għandu jiddaħħal wara 
l-punt (b):
'(ba) għall-kura ta’ wild meta l-uffiċjal 
ikun/tkun ġenitur waħdu/weħidha, 
indipendentement mill-età tal-wild,';

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ġenituri waħidhom għandu jkollhom id-dritt li jkunu intitolati għal awtorizzazzjoni li 
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jaħdmu part-time, indipendentement mill-età tal-wild, b'konformità mar-riżoluzzjoni tal-
Parlament Ewropew tal-25 ta’ Ottubru 2011 dwar is-siwazzjoni ta' ommijiet waħidhom.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1a (ġdid)
Regolamenti tal-Persunal
Artikolu 58

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

26a. L-Artikolu 58 għandu jiġi emendat 
kif ġej:

(a) Fl-ewwel paragrafu, il-kliem ‘nisa 
tqal’ għandu jkun sostitwit permezz tal-
kelma 'uffiċjali';

(b) Għandu jiżdied il-paragrafu li ġej:

'Uffiċjali li marthom jew is-sieħba 
tagħhom tkun għadha kemm welldet 
għandhom ikunu intitolati għal perjodu 
kontinwu ta’ liv tal-paternità ta’ 
ġimagħtejn mogħti fuq bażi ekwivalenti –
ħlief inkwantu tat-tul taż-żmien tiegħu –
għal liv tal-maternità, biex jittieħed wara 
l-ħlas tal-mara jew sieħba tal-uffiċjal jew 
waqt il-perjodu tal-liv tal-maternità.’;

Or. en

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 46a (ġdid)
Regolamenti tal-Persunal
Anness V – Artikolu 6 – inċiż 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

46a. It-tmien inċiż ta' Artikolu 6 tal-
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Anness V għandu jitħassar;

Or. en

Ġustifikazzjoni
Dispożizzjoni speċjali dwar il-liv tal-ġenituri tieħu post dan il-liv speċjali ta' għaxart ijiem li 
għandu jittieħed wara t-twelid tat-tarbija.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 49 – sottopunt -a (ġdid)
Artikolu VII – Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt c – sottopunt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) Is-sottopunt (iv) ta’ punt (c) tal-
Artikolu 1(2) tal-Anness għandu 
jitħassar;

Or. en

Ġustifikazzjoni
Din id-dispożizzjoni toħloq kundizzjoni diskriminatorja għal sħab reġistrati li jista’ jkun li 
jistgħu jiżżewwġu legalment skont il-liġi nazzjonali, iżda minħabba li l-leġiżlazzjoni 
tippermetti wkoll il-konklużjoni ta’ sħubija reġistrata, jagħżlu li jagħmlu dan.


