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PR_COD_1am

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa grassa 
u korsiva. Fil-każ ta' atti li jemendaw, il-partijiet li jittieħdu kif inhuma minn 
dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament jixtieq jemenda, imma li l-Kummissjoni 
ma tkunx emendat, huma indikati b'tipa grassa. It-tħassir eventwali li 
jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat kif ġej: [...]. Test korsiv normali 
huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi partijiet tat-test leġiżlattiv li 
għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop li tgħin fil-preparazzjoni 
tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika 
minnhom). Il-korrezzjonijiet proposti huma suġġetti għall-qbil tas-servizzi 
tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-
Direttiva tal-Kunsill 92/85/KEE 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
(COM(2008)0637 – C7-0340/2008  – 2008/0193(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2008)0637),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251 (2) u l-Artikoli 137(2) u 141(3) tat-Trattat KE, skont 
liema Artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0340/2008),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 55 u 175 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra l-ewwel rapport tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza 
bejn is-Sessi u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (A6-0267/2009),

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-
Sessi u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (A7-0000/2009),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sostanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament 
Ewropew lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

Emenda 1

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Titolu tad-Direttiva

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta għal DIRETTIVA TAL-
PARLAMENT EWROPEW U TAL-
KUNSILL li temenda d-Direttiva tal-
Kunsill 92/85/KEE dwar l-introduzzjoni ta' 
mizuri 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

Proposta għal DIRETTIVA TAL-
PARLAMENT EWROPEW U TAL-
KUNSILL li temenda d-Direttiva tal-
Kunsill 92/85/KEE 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 u dwar l-
introduzzjoni ta' miżuri ta' appoġġ għall-
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ħaddiema sabiex jilħqu bilanċ bejn il-
ħajja professjonali u dik familjari

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bażi legali kkombinata, li tinkludi l-Artikolu 141(3) tat-Trattat KE, tagħmilha possibbli li 
jiġi estiż il-kamp ta' applikazzjoni tad-direttiva. Dan l-approċċ globali isaħħaħ il-messaġġ 
lill-intrapriżi li r-riproduzzjoni umana tikkonċerna kemm lill-irġiel kif ukoll lin-nisa.

Emenda 2

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa 
huwa prinċipju fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea. L-Artikoli 21 u 23 tal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea 
jipprojbixxu kwalunkwe tip ta’ 
diskriminazzjoni fuq bażi ta’ sess u jitolbu 
li tiġi żgurata l-ugwaljanza bejn l-irġiel u 
n-nisa fl-oqsma kollha.

(4) L-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa 
tikkostitwixxi prinċipju fundamentali tal-
Unjoni Ewropea. L-Artikoli 21 u 23 tal-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea jipprojbixxu kwalunkwe 
tip ta’ diskriminazzjoni fuq bażi ta’ sess u 
jitolbu li tiġi żgurata l-ugwaljanza bejn l-
irġiel u n-nisa fl-oqsma kollha, inkluż fil-
kisba ta' bilanċ bejn il-ħajja professjonali 
u dik privata.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 5 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Fis-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja 
tal-Komunitajiet Ewropej li ngħatat fis-26 
ta’ Frar 2008 fil-Kawża C-506/06 Mayr v 
Flöckner1, il-Qorti ddeċidiet li 
diskriminazzjoni diretta fuq bażi ta’ sess 
isseħħ jekk ħaddiema mara tiġi 
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żvantaġġata minħabba l-assenza b’rabta 
mat-trattament tal-IVF.
1 [2008] ECR I-01017.

Or. en

Emenda 4

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Il-Ftehim ta' Qafas rivedut dwar il-
Lif tal-Ġenituri ffirmat fit-18 ta' Ġunju 
2009 mis-sħab soċjali Ewropej ma jkoprix 
b'mod adegwat kwistjonijiet ta' 
rimunerazzjoni u tipi speċifiċi ta' lif 
relatat mal-familja, u għalhekk ma 
jwettaqx l-irwol tiegħu bħala miżura 
importanti biex jittejjeb il-bilanċ bejn il-
ħajja privata u l-ħajja professjonali tal-
ġenituri. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Ftehim ta' Qafas dwar il-Lif tal-Ġenituri jikkostitwixxi aspett importanti tal-politika għall-
opportunitajiet indaqs billi jappoġġja l-bilanċ bejn il-ħajja professjonali, privata u familjari, 
madankollu huwa jistabbilixxi biss rekwiżiti minimi, u għalhekk jista' jitqies bħala l-ewwel 
pass.

Emenda 5

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6b) L-objettivi stabbiliti fil-
Konklużjonijiet tal-Presidenza tal-Kunsill 
Ewropew ta' Barċellona tal-15 u s-16 ta' 
Marzu 2002 iddikjaraw illi l-Istati Membri 
kellhom jeliminaw l-ostakoli għall-
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involviment tan-nisa fis-suq tax-xogħol u, 
sal-2010, jipprovdu strutturi ta' ħarsien 
għat-tfal għal tal-inqas 90% tat-tfal ta' età 
bejn it-tliet snin u l-età sa meta jridu 
jmorru l-iskola, u għal mill-inqas 33% tat-
tfal li jkollhom anqas minn tliet snin, u li 
tali tfal għandu jkollhom aċċess ugwali 
għal tali faċilitajiet kemm fil-bliet kif 
ukoll fiż-żoni rurali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kunsill Ewropew ta' Barċellona ta' Marzu 2002 ikkonkluda illi l-Istati Membri kellhom 
jeliminaw l-ostakoli għall-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol u jipprevedu li, sal-
2010, jinħalqu strutturi ta' żamma għal mill-inqas 90% tat-tfal ta' età bejn tliet snin u età li 
jmorru l-iskola obbligatorja, u għal mill-inqas 33% tat-tfal ta' inqas minn tliet snin, li 
għandhom jibbenefikaw minn dawn is-servizzi b'mod ugwali kemm fil-bliet kif ukoll fiz-zoni 
rurali.

Emenda 6

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6c) Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
tal-4 ta' Lulju 2006 intitolata "Lejn 
Strateġija Ewropea għad-Drittijiet tat-
Tfal" tiddikjara li l-jeddijiet tat-tfal 
għandhom ikunu prijorità għall-UE u li l-
Istati Membri għandhom jirrispettaw il-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
id-Drittijiet tat-Tfal u l-protokolli 
addizzjonali, kif ukoll l-Għanijiet ta' 
Żvilupp tal-Millennju.

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 
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tingħatalhom kura adegwata bi qbil mal-bżonnijiet tagħhom ta' żvilupp u l-aċċess għal kura 
adegwata u ta' kwalità.

Emenda 7

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6d) Ir-rakkomandazzjoni tas-16 ta' April 
2002 tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-
Saħħa dwar l-istrateġija globali għat-
tmigħ tat-trabi u tat-tfal żgħar tiddikjara li 
t-treddigħ mingħajr tmigħ ieħor matul l-
ewwel sitt xhur ta' ħajjet tarbija 
jiggarantixxi l-aħjar tikbir u żvilupp. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, sabiex tarbija ta' età żgħira tikber u tiżviluppa 
b'mod ottimali, hija għandha titrejjaq biss bit-treddigħ matul l-ewwel sitt xhur ta' ħajjitha.

Emenda 8

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Id-dispożizzjonijiet ta' din id-
Direttiva dwar il-lif tal-maternità 
m'għandhomx imorru kontra r-regoli l-
oħra tal-Istati Membri dwar il-lif tal-
ġenituri u din id-Direttiva m'għandhiex 
tipperikola lil dawn ir-regoli. Il-lif tal-
maternità, il-lif tal-paternità u l-lif tal-
ġenituri huma kumplimentari għal xulxin 
u meta jintużaw flimkien, jistgħu 
jippromwovu bilanċ aħjar bejn ix-xogħol 
u l-familja. 

Or. en
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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, jekk jintużaw flimkien, 
jinstab bilanċ aħjar bejn ix-xogħol u l-familja.

Emenda 9

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 9 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-vulnerabbiltà tal-ħaddiema tqal u tal-
ħaddiema li welldu reċentement jew li qed 
ireddgħu tagħmilha neċessarja għalihom li 
jingħataw id-dritt ta' lif tal-maternità ta' 
mill-inqas 18-il ġimgħa kontinwi, allokati 
qabel u/jew wara l-ħlas, u tirrendi 
neċessarja n-natura obbligatorja tal-lif tal-
maternità għal mill-inqas sitt ġimgħat, 
allokati wara l-ħlas.

(9) Il-vulnerabbiltà tal-ħaddiema tqal u tal-
ħaddiema li welldu reċentement jew li qed 
ireddgħu tagħmilha neċessarja għalihom li 
jingħataw id-dritt ta' lif tal-maternità ta' 
mill-inqas 20 ġimgħa konsekuttivi, allokati 
qabel u/jew wara l-ħlas, u tirrendi 
neċessarja n-natura obbligatorja tal-lif tal-
maternità għal mill-inqas sitt ġimgħat, 
allokati wara l-ħlas.

Or. en

Emenda 10

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 10 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Sabiex jitqies bħala lif tal-maternità 
skont it-tifsira ta' din id-Direttiva, il-lif 
marbut mal-familja li jkun disponibbli fil-
livell nazzjonali għandu jiġi estiż lilhinn 
mill-perjodi previsti fid-Direttiva tal-
Kunsill 96/34/KE; għandu jkun rimunerat 
kif previst f'din id-Direttiva […]; u 
għandhom japplikaw il-garanziji ta' din 
id-Direttiva rigward it-tkeċċija, ir-ritorn 
fl-istess impjieg jew impjieg ekwivalenti u 
d-diskriminazzjoni. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Hu importanti li l-Istati Membri li diġà għandhom provvedimenti għal perjodi aktar twal ta' 
lif tal-ġenituri għaż-żewġ ġenituri jżommu l-kundizzjonijiet ġenerużi tagħhom, bla ma dan 
jolqot Stati Membri oħrajn jew bla ma jnaqqas mill-effett ta' din il-proposta għal direttiva li 
ttawwal il-lif tal-maternità fl-UE kollha.

Emenda 11

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Fid-dawl tat-tendenzi demografiċi 
fl-Unjoni Ewropea, huwa neċessarju li 
jkun hemm promozzjoni ta' żieda fir-rata 
tat-twelid permezz ta’ leġiżlazzjoni u ta' 
miżuri speċifiċi biex jinstab bilanċ bejn 
ix-xogħol, il-ħajja privata u l-ħajja tal-
familja b’mod aktar effettiv.

Or. en

Emenda 12

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Meta kariga tkun meqjusa 
"ekwivalenti" skont it-termini tal-Artikolu 
11(2)(c) dan ifisser li l-kariga tkun 
essenzjalment l-istess bħal dik ta' qabel, 
kemm fir-rigward tas-salarju mħallas kif 
ukoll tad-dmirijiet imwettqa.

Or. en
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Emenda 13

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' 
protezzjoni legali, sabiex jiġu 
salvagwardjati d-drittijiet tagħhom għal 
kundizzjonijiet tax-xogħol deċenti u għal 
bilanċ aħjar bejn il-ħajja tal-familja u x-
xogħol.

Or. en

Emenda 14

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Fir-riżoluzzjoni tal-Kunsill tal-
Ministri għax-Xogħol u għall-Politika 
Soċjali, li ltaqgħu fi ħdan il-Kunsill tad-
29 ta’ Ġunju 2000, dwar il-parteċipazzjoni 
tan-nisa u tal-irġiel fil-ħajja tal-familja u 
tax-xogħol1, l-Istati Membri tħeġġew 
jeżaminaw il-possibilità, għas-sistemi 
legali rispettivi tagħhom, li jirrikonoxxu 
dritt individwali u mhux trasferibbli għal-
lif tal-paternità għall-irġiel li jaħdmu, 
mingħajr ma jitilef ebda jedd tal-impjieg.
1 ĠU C 218, 31.7.2000, p. 5.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fir-riżoluzzjoni tal-Kunsill u tal-ministri għax-xogħol u għall-politika soċjali, tad-29 ta’ 
Ġunju 2000, l-Istati Membri jiġu mħeġġa biex jeżaminaw il-possibilità, għas-sistemi legali 
rispettivi, li jirrikonoxxu dritt individwali u mhux trażmissibbli għal-lif tal-paternità għall-
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irġiel li jaħdmu, filwaqt li jinżammu d-drittijiet dwar l-impjieg tagħhom. Il-biċċa l-kbira tal-
Istati Membri kellhom reazzjoni favorevoli.

Emenda 15

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13b) Bil-għan li tingħata għajnuna lill-
ħaddiema ħalli joħolqu bilanċ bejn id-
drittijiet u d-dmirijiet professjonali u 
familjari tagħhom, huwa essenzjali li 
jingħata lif tal-maternità u tal-paternità li 
jkun itwal, anke fil-każ ta' adozzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fir-riżoluzzjoni tal-Kunsill u tal-ministri għax-xogħol u għall-politika soċjali, tad-29 ta’ 
Ġunju 2000, l-Istati Membri jiġu mħeġġa biex jeżaminaw il-possibilità, għas-sistemi legali 
rispettivi, li jirrikonoxxu dritt individwali u mhux trażmissibbli għal-lif tal-paternità għall-
irġiel li jaħdmu, filwaqt li jinżammu d-drittijiet dwar l-impjieg tagħhom. Il-biċċa l-kbira tal-
Istati Membri kellhom reazzjoni favorevoli.

Emenda 16

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13c) Biex tintlaħaq ugwaljanza reali bejn 
is-sessi huwa essenzjali li l-irġiel jiġu 
intitolati għal-lif tal-paternità mmudellat 
fuq il-lif tal-maternità – bl-eċċezzjoni tat-
tul – bil-għan li jinħolqu b'mod gradwali 
l-kundizzjonijiet meħtieġa għal 
parteċipazzjoni ekwilibrata tal-irġiel u 
tan-nisa fil-ħajja tax-xogħol u f'dik tal-
familja. Dan id-dritt għandu wkoll 
jingħata lill-koppji mhux miżżewġa.
L-Istati Membri li għadhom ma 
introduċewx lif tal-paternità li għandu 
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jittieħed b'mod obbligatorju huma 
mħeġġa bis-saħħa li jagħmlu dan sabiex 
jippromwovu parteċipazzjoni ekwa taż-
żewġ ġenituri fis-sejba ta' bilanċ bejn id-
drittijiet u l-obbligi famlijari.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu xieraq li l-lif tal-paternità jingħata karattru obbligatorju b'tali mod li l-irġiel ma jkunux 
sottomessi għal pressjoni soċjali li ġġiegħlhom jirrinunzjaw għalih. Għandu jintbagħat sinjal 
lis-suq tax-xogħol dwar il-fatt li l-irġiel ukoll għandhom iqattgħu l-ħin ’il bogħod mill-post 
tax-xogħol u l-impjieg tagħhom meta jkollhom l-ulied. Konsegwentement, l-attività ekonomika 
għandha tkun organizzata b'mod li tippermetti r-riproduzzjoni umana, li hija jedd u 
responsabilità f'ugwal miżura għall-irġiel u għan-nisa mingħajr distinzjoni, kif ukoll valur 
soċjali ewlieni.

Emenda 17

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13d) Fil-kuntest tal-popolazzjoni li qed 
tixjiħ tal-Unjoni Ewropea u l-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-12 
ta' Ottubru 2006 bit-titolu "Il-ġejjieni 
demografiku tal-Ewropa, il-bidla ta’ sfida 
f’opportunità", se jkun hemm bżonn li jsir 
kull sforz biex jiġi żgurat ħarsien effettiv 
tal-maternità u tal-paternità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta jitqiesu t-tibdil demografiku u l-importanza li wieħed ikollu iktar tfal, għandu jiġi żgurat 
li jkun hemm il-kundizzjonijiet sabiex jittieħed lif effettiv tal-maternità u tal-paternità.
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Emenda 18

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13e) Fil-konklużjonijiet ta' Diċembru 
2007 tal-Kunsill għall-Impjiegi, il-Politika 
Soċjali, is-Saħħa u l-Affarijiet tal-
Konsumatur (EPSCO) dwar "Rwoli 
bilanċjati tan-nisa u tal-irġiel għall-
impjiegi, it-tkabbir u l-koeżjoni soċjali", 
il-Kunsill irrikonoxxa r-rikoċiljazzjoni 
tax-xogħol u tal-ħajja privata u dik 
familjari bħala qasam ewlieni għall-
promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi 
fis-suq tax-xogħol.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-konklużjonijiet ta' Diċembru 2007 tal-Kunsill Impjiegi, Politika Soċjali, Saħħa u Affarijiet 
tal-Konsumatur (EPSCO) dwar "Rwoli bilanċjati tan-nisa u tal-irġiel għall-impjiegi, it-
tkabbir u l-koeżjoni soċjali", il-Kunsill irrikonoxxa r-rikoċiljazzjoni tax-xogħol u tal-ħajja 
privata u familjari bħala qasam ewlieni għall-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi fis-suq 
tax-xogħol.

Emenda 19

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 effettiv, skont kif iqisu li 
jkun xieraq, għal kull ħsara kkawżata lil 
ħaddiem minn kwalunkwe ksur tal-obbligi 
skont it-termini ta' din id-Direttiva, b'mod 
li jkun dissważiv u proporzjonat għall-
ħsara magħmula lilu. 
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Or. en

Emenda 20

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, skont kif jiddeterminaw l-
Istati Membri, jieħdu sehem fi proċeduri 
f’isem il-vittmi jew biex jappoġġawhom, 
mingħajr preġudizzju għar-regoli ta’ 
proċedura nazzjonali rigward ir-
rappreżentanza u d-difiża quddiem il-
qrati.

Or. en

Emenda 21

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 20 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Din id-Direttiva tistipula r-rekwiżiti 
minimi u għalhekk toffri lill-Istati Membri 
l-għażla li jintroduċu jew iżommu 
dispożizzjonijiet aktar favorevoli. L-
implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva ma 
għandhiex isservi biex tiġġustifika 
kwalunkwe rigress fir-rigward tas-
sitwazzjoni li diġà teżisti f’kull Stat 
Membru.

(20) Din id-Direttiva tistipula r-rekwiżiti 
minimi u għalhekk toffri lill-Istati Membri 
l-għażla li jintroduċu jew iżommu 
dispożizzjonijiet aktar favorevoli. L-
implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva 
m'għandhiex isservi biex tiġġustifika 
rigressi fir-rigward tas-sitwazzjoni li diġà 
teżisti f’kull Stat Membru, b’mod 
partikolari l-liġijiet nazzjonali li, peress li 
jgħaqqdu l-lif tal-maternità u l-lif tal-
ġenituri, jistipulaw li l-omm hi intitolata 
għal mill-inqas 20 ġimgħa ta’ lif allokat 
qabel u/jew wara l-ħlas, u li għandu 
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jitħallas mill-inqas fil-livell stipulat f'din 
id-Direttiva.

L-Istati Membri li għadhom m'għamlux 
dan huma mħeġġa bis-saħħa jieħdu l-
miżuri adatti biex jiżguraw it-trattament 
ugwali tal-ħaddiema nisa tqal u ħaddiema 
li welldu reċentement jew li qed ireddgħu, 
fis-setturi pubbliċi u privati, kif ukoll 
għall-ħaddiema li ma jaqgħux taħt id-
definizzjonijiet tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 
92/85/KEE, biex jiżdiedu l-benefiċċji għal 
rati ogħla ta’ fertilità u ta' aktar impjiegi 
għan-nisa. Għal dan il-għan għandhom 
jiġu kkunsidrati inċentivi tat-taxxa għal 
min iħaddem.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont ir-rakkomandazzjoni tas-16 ta' April 2002 tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa dwar 
l-istrateġija globali għat-tmigħ tat-trabi u tat-tfal żgħar, it-treddigħ mingħajr tmigħ ieħor 
matul l-ewwel sitt xhur ta' ħajjet tarbija jiggarantixxi l-aħjar tikbir u żvilupp. Fid-dawl ta' 
dan il-fatt, perjodu ta' 20 ġimgħa huwa stabbilit bħala rekwiżit minimu.

Emenda 22

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt -1 (ġdid)
Direttiva 92/85/KEE
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. Il-premessa 14 qed tinbidel b'dan li 
ġej:
''Billi l-vulnerabbiltà tal-ħaddiema tqal, 
tal-ħaddiema li welldu reċentement jew 
li qed ireddgħu tagħmilha neċessarja 
għalihom li jingħataw id-dritt għal lif
tal-maternità ta' mill-inqas 20 ġimgħa 
konsekuttiva, allokati qabel u/jew wara l-
ħlas, u tirrendi neċessarja n-natura 
obbligatorja tal-lif tal-maternità għal 
mill-inqas sitt ġimgħat, allokati [...] wara 
l-ħlas;''
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Lif tal-maternità ta' 20 ġimgħa huwa twil biżżejjed biex in-nisa jreddgħu b'mod komdu u 
jagħtihom biżżejjed żmien biex jirpiljaw mill-ħlas u jippermetti li omm issawwar rabta 
f'saħħitha ma' wildha. F'dan ir-rigward, wieħed għandu jinnota li d-WHO tirrakkomanda 
treddigħ mingħajr tmigħ ieħor matul l-ewwel sitt xhur ta' ħajjet tarbija. 

Perjodu itwal jista’ jnaqqas il-prospetti tan-nisa li jidħlu lura fis-suq tax-xogħol. 

Emenda 23

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt -1 a (ġdid)
Direttiva 92/85/KEE
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1a. Il-premessa 17 qed tinbidel b'dan li 
ġej:
"Billi, barra minn hekk, il-provvediment 
ta' lif tal-maternità ma jservu l-ebda 
skop kemm-il darba ma jkunux 
akkumpanjati minn ħarsien tad-
drittijiet kollha marbuta mal-kuntratt 
tal-impjieg, inkluża ż-żamma tal-paga 
sħiħa u [...] drittijiet għal allowance 
ekwivalenti; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-nisa jrid ikunu jistgħu jirċievu allowance fil-livell tas-salarju sħiħ, sabiex ma jkunux 
penalizzati finanzjarjament għax ikunu ommijiet.

Emenda 24

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

-1b. Fl-Artikolu 1 qed jiddaħħal il-
paragrafu 1a li ġej:
“1a. Din id-Direttiva timmira wkoll li 
ttejjeb 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

Meta titqies l-integrazzjoni tal-Artikolu 141 tat-Trattat KE fil-bażi legali ta' din il-proposta, 
il-paragrafu miżjud għandu l-għan li jkabbar il-kamp ta' applikazzjoni tad-direttiva u 
jagħmilha possibbli li jiddaħħlu kwistjonijiet bħal kundizzjonjiet ta’ xogħol flessibbli u l-lif 
tal-paternità.

Emenda 25

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1c. L-Artikolu 2 jinbidel b'dan li ġej:
''Artikolu 2
Tifsiriet
Għall-iskopijiet ta’ din id-Direttiva:
(a) ħaddiema tqila għandha tfisser 
ħaddiema tqila b’kull tip ta’ kuntratt, 
inkluż f’xogħol domestiku, li tinforma lil 
min iħaddimha bil-kundizzjoni tagħha, 
skont il-liġi u/jew prattika nazzjonali;
(b) ħaddiema li welldet reċentement 
għandha tfisser ħaddiema b’kull tip ta’ 
kuntratt, inkluż f’xogħol domestiku, li 
welldet reċentement fis-sens tal-
leġiżlazzjoni u/jew prattika nazzjonali u 
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li tinforma lil min iħaddimha dwar il-
kundizzjoni tagħha skont dik il-liġi 
u/jew prattika;
(c) ħaddiema li qiegħda tredda’ tfisser 
ħaddiema b’kull tip ta kuntratt, inkluż 
f’xogħol domestiku, li qiegħda tredda' 
fis-sens tal-leġislazzjoni u/jew prattika 
nazzjonali  u li tinforma lil min 
iħaddimha bil-kundizzjoni tagħha skont 
dik il-liġi u/jew prattika;”

Or. en

Emenda 26

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1d. L-Artikolu 3 jinbidel b'dan li ġej:
''Artikolu 3
Linji ta’ gwida
1. Wara konsultazzjoni mal-Istati 
Membri u megħjuna mill-Kumitat 
Konsultattiv dwar is-Sigurtà, l-Iġjene u 
l-Protezzjoni tas-Saħħa fuq il-Post tax-
Xogħol, il-Kummissjoni trid tfassal linji 
ta’ gwida dwar l-istima tal-aġenti kimiċi, 
fiżiċi u bijoloġiċi u l-proċessi industrijali 
kkunsidrati bħala perikolużi għas-saħħa 
riproduttiva tal-irġiel u tan-nisa li 
jaħdmu, u għas-sigurtà jew għas-saħħa
tal-ħaddiema fis-sens tal-Artikolu 2.
Dawn il-linji ta’ gwida għandhom jiġu 
eżaminati mill-ġdid u, mill-2012, 
għandhom jiġu aġġornati tal-inqas kull 
ħames snin.
Il-linji ta' gwida msemmija fl-ewwel 
subparagrafu għandhom ukoll ikopru 
movimenti u qagħdiet, għeja fiżika u 
mentali u tipi oħra ta' stress fiżiku u 
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mentali konness max-xogħol imwettaq 
minn ħaddiema fis-sens tal-Artikolu 2.
2. L-għan tal-linji ta' gwida msemmija 
fil-paragrafu 1 huwa li jservu bħala bażi 
għall-istima mesmmija fl-Artikolu 4(1).
Għal dan l-iskop, l-Istati Membri 
għandhom iġibu dawn il-linji ta’ gwida 
għall-attenzjoni ta' kull min iħaddem u 
l-ħaddiema nisa u rġiel, u/jew ir-
rappreżentanti tagħhom, kif ukoll tas-
sħab soċjali, fl-Istati Membri rispettivi."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu importanti li l-linji gwida jiġu aġġornati skont l-evoluzzjoni tas-sitwazzjoni u tal-għarfien. 
Barra minn hekk, jeżistu riskji għas-saħħa u għas-sigurtà kemm tal-irġiel kif ukoll tan-nisa, u 
għalhekk dan għandu jitqies b'mod iktar ġenerali peress li dawn huma importanti anke qabel 
il-konċepiment.

Emenda 27

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1e. L-Artikolu 4 jinbidel b'dan li ġej:
''Artikolu 4
Stima, informazzjoni u konsultazzjoni
1. Għall-istima tar-riskji mwettqa 
f’konformità mad-Direttiva 89/391/KEE, 
min iħaddem għandu jinkludi stima tar-
riskji riproduttivi għall-ħaddiema irġiel u 
nisa.
2. Għall-attivitajiet kollha li jistgħu 
jinvolvu riskju speċifiku ta' espożizzjoni 
għal aġenti, proċessi jew kondizzjonijiet 
tax-xogħol li tagħhom lista mhux 
eżawrjenti hija mogħtija fl-Anness I, 
min iħaddem għandu jagħmel stima tan-
natura, il-grad u t-tul tal-espożizzjoni fl-



PE430.593v01-00 22/56 PR\795288MT.doc

MT

impriża u/jew stabbiliment ikkonċernat, 
tal-ħaddiema fis-sens tal-Artikolu 2 u 
tal-ħaddiema suxxettibbli li jsibu ruħhom 
f’waħda mis-sitwazzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 2, jew direttament jew permezz 
tas-servizzi protettivi jew preventivi 
msemmija fl-Artikolu 7 tad-Direttiva 
89/391/KEE, sabiex:
- issir stima ta' kull riskju għas-saħħa 
jew għas-sigurtà u kull effett possibbli
fuq it-tqala jew it-treddigħ tal-ħaddiema 
fis-sens tal-Artikolu 2 u tal-ħaddiema 
suxxettibli li jsibu ruħhom f’waħda mis-
sitwazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 2,
- jiddeċiedu liema miżuri għandhom 
jittieħdu.
3. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 
10 tad-Direttiva 89/391/KEE, ħaddiema 
fis-sens tal-Artikolu 2 u ħaddiema li 
x'aktarx ikunu f'xi sitwazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 2 fl-impriża u/jew 
stabbiliment ikkonċernat u/jew ir-
rappreżentanti tagħhom, kif ukoll is-
sħab soċjali kkonċernati, għandhom jiġu 
infurmati bir-riżultati tal-istima 
msemmija fil-paragrafu 1 u bil-miżuri 
kollha li għandhom jittieħdu għas-saħħa 
u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.
4. Għandhom jittieħdu l-miżuri xierqa 
biex ikun żgurat li l-ħaddiema u/jew ir-
rappreżentanti tagħhom fl-intrapriża jew 
fl-istabbiliment ikkonċernat ikunu jistgħu 
jissorveljaw l-applikazzjoni ta’ din id-
Direttiva jew jintervjenu fl-applikazzjoni 
tagħha, f’dak li jikkonċerna b’mod 
partikolari l-miżuri deċiżi minn min 
iħaddem li jissemmew fil-paragrafu 2, 
mingħajr preġudizzju għar-responsabilità 
li taqa’ fuq min iħaddem għall-adozzjoni 
ta’ dawn il-miżuri.
5. Il-konsultazzjoni u l-parteċipazzjoni tal-
ħaddiema u/jew tar-rappreżentanti 
tagħhom fi kwistjonijiet li jaqgħu fil-kamp 
ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva 
għandhom jitwettqu f'konformità mal-
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Artikolu 11 tad-Direttiva 89/391/KEE."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li ssir promozzjoni favur approċċ preventiv li jipprovdi għal stima xierqa 
tar-riskju f’kull post tax-xogħol fejn hemm ħaddiema nisa u rġiel ta’ età fertili. Kemm l-irġiel 
kif ukoll in-nisa jistgħu jkunu esposti, qabel il-fertilizzazzjoni, għall-fatturi li jikkawżaw 
fatturi involuti fit-tibdil u l-anormalitajiet ġenetiċi li jwasslu għall-infertilità u 
malformazzjonijiet jew aberrazzjonijiet kromosomali; l-agħar effetti, madankollu, iseħħu fl-
embriju. Il-paragrafi 4 u 5 żdiedu minħabba l-fatt li d-direttivi l-oħra kollha dwar is-saħħa u 
s-sigurtà fihom artikoli speċifiċi dwar l-informazzjoni u l-konsultazzjoni tal-ħaddiema u tar-
rappreżentanti tagħhom.

Emenda 28

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1f. L-Artikolu 5 qed jinbidel b'dan li ġej:
(a) Il-paragrafu 2 qed jinbidel b'dan li 
ġej:
“2. Jekk l-aġġustament tal-
kondizzjonijiet tax-xogħol u/jew tas-
sigħat tax-xogħol tagħha ma jkunx 
teknikament u/jew oġġettivament 
possibbli, [...] min iħaddem irid jieħu l-
passi neċessarji sabiex jagħti xogħol 
ieħor lill-ħaddiema konċernata.”
(b) Il-paragrafu 3 qed jinbidel b'dan li 
ġej:
“3. Jekk it-tibdil tal-post għal xogħol 
ieħor mhuwiex teknikament jew 
oġġettivament possibbli[...], il-ħaddiema 
kkonċernata għandha tingħata lif skont 
il-liġi u/jew prattika nazzjonali għaż-
żmien kollu li huwa neċessarju biex tiġi 
mħarsa s-sigurtà jew is-saħħa tagħha.”

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-kliem attwali tal-paragrafi 2 u 3 iħalli wisq laxkezza għal min iħaddem biex ikun jista' jiġi 
pprojbit li dawn jadattaw l-impjieg jew joffru impjieg ieħor. It-tneħħija tal-kliem “jew ma 
jistax jiġi mitlub b'mod raġonevoli għal motivi ġustifikati” tagħmilha possibbli li tissaħħaħ il-
protezzjoni tal-impjieg tan-nisa, peress li se jsir iktar diffiċli għal min iħaddem li jargumenta 
li mhux possibbli teknikament jew oġġettivament li joffri impjieg ieħor.

Emenda 29

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 [...]:
(a) matul l-għaxar ġimgħat qabel il-ħlas;
(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 iż-żmien kollu tat-treddigħ.
2. Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jinkludu l-possibilità, skond 
il-liġi u/jew prattika nazzjonali, li::
(a) taqleb għal skeda tax-xogħol bi nhar 
li tkun kompatibbli; jew
(b) ikun hemm lif mix-xogħol jew 
estensjoni tal-lif tal-maternità meta dan 
it-trasferiment mhux teknikament u/jew 
oġġettivament possibbli [...].
3. Il-ħaddiema li jixtiequ jkunu eżenti 
mix-xogħol ta' bil-lejl għandhom, skont 
it-termini tar-regoli tal-Istati Membri, 
jinfurmaw b'dan lil min iħaddimhom u, 
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fil-każ imsemmi fil-paragrafu 1(b), 
jissottomettu ċertifikat mediku lil min 
iħaddimhom.
4. Għall-ġenituri mhux miżżewġin u l-
ġenituri b'ulied b'diżabilitajiet gravi, il-
perjodi msemmija fil-paragrafu 1 jistgħu 
jkunu estiżi skont it-termini tal-proċeduri 
stabbiliti mill-Istati Membri.

5. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri neċessarji biex jiżguraw li l-
missirijiet ta’ tfal taħt it-12-il xahar ma 
jkunux obbligati jaħdmu bil-lejl."

Or. en

Emenda 30

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- 1h. L-Artikolu 7a li ġej qed jiddaħħal:
“Artikolu 7a
Sigħat supplimentari ta' xogħol
1. Il-ħaddiema tqal, kif ukoll il-ħaddiema 
nisa li jkollhom wild ta' inqas minn 12-il 
xahar, m'għandhomx jintalbu jaħdmu 
sigħat supplimentari.
2. Ħaddiema li tkun qed tredda' lil wildha 
m'għandhiex tkun obbligata taħdem 
sigħat supplimentari waqt li tkun qed 
tredda', meta dan ikun fl-interessi ta' 
saħħitha u ta' saħħet wildha."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikollhom il-possibilità li jqattgħu iktar ħin ma’ uliedhom f'età żgħira, in-nisa għandu 
jkollhom id-dritt għal trattament preferenzjali fir-rigward tas-sigħat supplimentari; għandha 
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tiżdied dispożizzjoni li tistipula l-possibilità li ħaddiema nisa jkunu jistgħu jirrifjutaw li 
jaħdmu sigħat supplimentari jekk l-ulied ikollhom inqas minn 12-il xahar.

Emenda 31

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' mill-inqas 20 ġimgħa, allokati 
qabel u/jew wara l-ħlas.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Lif tal-maternità ta' 20 ġimgħa huwa twil biżżejjed biex in-nisa jreddgħu b'mod komdu -
peress li t-treddigħ għandu jkun l-uniku metodu ta' tmigħ hekk kif rakkomandat mid-WHO -  u 
jagħtihom biżżejjed żmien biex jirpiljaw mill-ħlas u jippermetti li omm issawwar rabta 
f'saħħitha ma' wildha.

Hu importanti li l-Istati Membri li diġà għandhom provvedimenti għal perjodi aktar twal ta' 
lif tal-ġenituri għaż-żewġ ġenituri jżommu l-kundizzjonijiet ġenerużi tagħhom, bla ma dan 
jolqot Stati Membri oħrajn jew bla ma jnaqqas mill-effett ta' din il-proposta għal direttiva li 
ttawwal il-lif tal-maternità fl-UE kollha.

Emenda 32

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Rigward l-aħħar erba' 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' 
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din id-Direttiva, sakemm din tipprovdi 
ħarsien totali lill-ħaddiema fit-tifsira tal-
Artikolu 2 ta' din id-Direttiva li jkun 
adegwat fir-riward 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. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Lif tal-maternità ta' 20 ġimgħa huwa twil biżżejjed biex in-nisa jreddgħu b'mod komdu -
peress li t-treddigħ għandu jkun l-uniku metodu ta' tmigħ hekk kif rakkomandat mid-WHO -  u 
jagħtihom biżżejjed żmien biex jirpiljaw mill-ħlas u jippermetti li omm issawwar rabta 
f'saħħitha ma' wildha.

Hu importanti li l-Istati Membri li diġà għandhom provvedimenti għal perjodi aktar twal ta' 
lif tal-ġenituri għaż-żewġ ġenituri jżommu l-kundizzjonijiet ġenerużi tagħhom, bla ma dan 
jolqot Stati Membri oħrajn jew bla ma jnaqqas mill-effett ta' din il-proposta għal direttiva li 
ttawwal il-lif tal-maternità fl-UE kollha.

Emenda 33

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 u mħallas bis-sħiħ ta' mill-
inqas sitt ġimgħat wara l-ħlas. L-Istati 
Membri jistgħu jestendu l-perjodu ta' lif 
tal-maternità obbligatorju għal massimu 
ta' sitt ġimgħat qabel il-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. Il-
perjodu ta' sitt ġimgħat għal-lif tal-
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maternità obbligatorju għandu japplika 
għan-nisa li jaħdmu irrispettivament mill-
għadd ta' ġranet li jkunu ħadmu qabel il-
ħlas.

Or. en

Emenda 34

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

2a. Dan il-perjodu jista’ jinqasam mal-
missier, jekk il-koppja taqbel u titlob dan, 
skont il-leġiżlazzjoni tal-Istat Membru 
kkonċernat.

Or. en

Emenda 35

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Fl-interess ta’ ħarsien saħħet l-omm u 
t-tarbija, l-Istati Membri għandhom 
jieħdu l-miżuri neċessarji biex jiżguraw li 
l-impjegati nisa jkunu jistgħu jiddeċiedu 
liberament u bla pressjoni jekk jieħdux 
jew le l-lif tal-maternità mhux 
obbligatorju ta’ qabel il-ħlas.

Or. en
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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 msemmi fil-paragrafu 2 
għandu jiżdied b'xahar għal kull wild 
addizzjonali.

Or. en

Emenda 37

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 tal-lif tal-maternità mill-inqas 
xahrejn qabel id-data tal-bidu ta' dan il-
lif. 

Or. en

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-iSMEs 
iħabbtu wiċċhom ma' problemi kbar.

Emenda 38

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 8 – paragrafu 4
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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 liv tal-maternità addizzjonali 
kompletament imħallas f'sitwazzjonijiet 
speċifiċi bħalma huwa l-każ ta’ ħlas qabel 
il-waqt, korriment, ħlas ċesarju, tfal li 
jeħtieġu kura fl-isptar mat-twelid, tfal 
b’diżabilità, ommijiet b’diżabilità, 
ommijiet ta’ bejn it-tlettax u d-dsatax-il 
sena, twelid multiplu jew twelid fi 
żmien18-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. 

Or. en

Emenda 39

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 assenza mix-xogħol minħabba 
mard jew kumplikazzjonijiet li jinqalgħu 
minħabba t-tqala jew depressjoni ta' wara 
l-ħlas li tkun attestata m'għandhiex tħalli 
impatt fuq it-tul ta' żmien tal-lif tal-
maternità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rapporteur tirritjeni li meta l-mard u l-kumplikazzjonijiet li jinqalgħu minħabba t-tqala 
jkunu tali li jwasslu għal lif tal-mard - indipendentement minn kemm ikun twil jew qasir - it-
tul ta' żmien tal-lif tal-maternità ma għandux jiġi affettwat. Hu essenzjali li jsir minn kollox 
b'tali mod li ma tittieħed l-ebda miżura diskriminatorja kontra l-ħaddiema nisa minħabba t-
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tqala tagħhom u li dawn igawdu mill-istess drittijiet bħall-ħaddiema nisa l-oħra.

Emenda 40

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. L-Istati Membri għandhom 
jiggarantixxu d-drittijiet tal-ommijiet u 
tal-missirijiet billi jiżguraw kundizzjonijiet 
speċjali marbuta max-xogħol biex jgħinu 
lil tfal b’diżabilità.

Or. en

Emenda 41

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. 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 
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.
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Emenda 42

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5c. 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' 
sensibilizzazzjoni mmirati biex titqassam 
informazzjoni preċiża dwar din il-marda u 
biex jiġu korretti l-preġudizzji u l-
possibilità ta' stigmatizzazzjoni li l-marda 
għadha tista' ġġib magħha.

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 bejn 
10% u 15% tan-nisa u għandha riperkussjonijiet sinifikanti fuq il-ħajja tax-xogħol u tal-
familja.

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/komaternità
1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri neċessarji biex jiżguraw li l-
ħaddiema li s-sieħba tagħhom tkun 
welldet reċentement ikollhom id-dritt 
għall-perjodu ta' lif tal-
paternità/komaternità mhux trasferibbli, 
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u li jkun imħallas bis-sħiħ, ta’ mhux 
inqas minn ġimgħatejn, li għandu 
jittieħed wara li l-konjugu/a jew is-
sieħeb/ba tagħhom ikun welldu.
L-Istati Membri li għadhom ma 
introduċewx sistema ta' lif tal-
paternità/komaternità mhux trasferibbli, 
u li jkun imħallas bis-sħiħ, ta’ mhux 
inqas minn ġimgħatejn wara l-ħlas tal-
konjugu/a jew tal-sieħeb/ba tal-ħaddiem, 
huma mħeġġa bis-saħħa li jimplimentaw 
din is-sistema biex tiġi promossa 
parteċipazzjoni ekwa taż-żewġ ġenituri fis-
sejba ta' bilanċ bejn id-drittijiet u l-obbligi 
familjari.
2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri neċessarji biex jiżguraw li l-
ħaddiema li s-sieħeb/ba tagħhom tkun 
welldet reċentement jingħataw perjodu ta' 
lif speċjali, inkluż il-porzjon mhux 
utilizzat tal-lif tal-maternità fil-każ tal-
mewt jew l-inkapaċità fiżika tal-omm."

Or. en

Emenda 44

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

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 biex jiżguraw li d-
dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva 
rigward il-maternità u l-paternità 
japplikaw ukoll f’każ ta’adozzjoni.”

Or. en



PE430.593v01-00 34/56 PR\795288MT.doc

MT

Emenda 45

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, 
sakemm l-awtorità kompetenti tkun tat il-
kunsens tagħha.

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
passi meħtieġa biex jiżguraw li dawk li 
jħaddmu ma jkunux jistgħu, għal 
raġunijiet ta' konvenjenza tagħhom stess, 
jinterrompu l-lif tal-maternità jew tal-
paternità jew lif biex wieħed jieħdu ħsieb 
it-tfal, u 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 tal-
inqas sitt xhur wara tmiem il-lif tal-
maternità msemmi fl-Artikolu 8(1). 
Tkeċċija matul dak il-perjodu għandha 
tkun preżunta li saret għal raġunijiet ta' 
diskriminazzjoni u għandha tkun 
speċifikata bil-miktub, 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

Emenda 46

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk ħaddiema, fi ħdan it-tifsira tal-
Artikolu 2, titkeċċa waqt iż-żmien 

2. Jekk ħaddiema, fi ħdan it-tifsira tal-
Artikolu 2, titkeċċa waqt iż-żmien 
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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.

imsemmi fil-punt 1, min iħaddimha jrid 
jikkwota raġunijiet ġustifikati għat-tkeċċija 
tagħha bil-miktub. Jekk it-tkeċċija sseħħ fi 
żmien 12-il xahar li jsegwu t-tmiem tal-lif 
tal-maternità kif stipulat fl-Artikolu 8(1), 
wieħed jista’ jassumi li dan ikun sar għal 
raġunijiet ta' diskriminazzjoni, għajr 
f'każijiet eċċezzjonali li m'għandhomx 
x'jaqsmu mal-kundizzjoni tagħha, u li 
għandhom ikunu speċifikati bil-miktub, 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 47

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 10 – punt 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jipprojbixxu d-
diskriminazzjoni kontra n-nisa tqal fis-
suq tax-xogħol billi joħolqu 
opportunitajiet indaqs fir-reklutaġġ, jekk 
dawn jilħqu r-rekwiżiti kollha għall-
pożizzjoni applikabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jiggarantixxu l-aċċess ugwali għas-suq tax-xogħol għan-nisa tqal, 
sabiex it-tqala ma tkunx ta’ xkiel għall-karriera u l-opportunitajiet għall-iżvilupp 
professjonali tan-nisa, biss għaliex jekk min iħaddem jimpjega mara tqila joħloq piż żejjed 
fuqu nnifsu.
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Emenda 48

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 10 – punt 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li waqt il-
lif tal-paternità/komaternità, il-ħaddiema 
jgawdu mill-istess protezzjoni mit-tkeċċija 
msemmija fl-Artikolu 1 għall-ħaddiema fi 
ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2.

Or. en

Emenda 49

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 10 – paragrafu 4 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. L-Istati Membri għandhom ikunu 
nkoraġġuti biex jadottaw miżuri li 
jiżguraw li l-ħaddiema jkunu jistgħu 
jagħżlu li jaħdmu part-time għal perjodu 
ta’ mhux aktar minn sena, bi protezzjoni 
sħiħa mill-possibilità ta’ tkeċċija u tad-
drittijiet kollha li jieħdu lura l-pożizzjoni 
u l-ħlas ta' full-time tagħhom fi tmiem 
dan il-perjodu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-miżura tista’ tikkontribwixxi għal rikonċiljazzjoni aħjar tal-ħajja privata, tal-familja u 
dik professjonali, billi tippermetti lill-ħaddiema jadattaw aħjar u bla xkiel għas-sitwazzjoni 
ġdida tagħhom.
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Emenda 50

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) Il-punt 1 qed jinbidel b'dan li ġej:
“1. fil-każijiet imsemmija fl-Artikoli 5, 6 
u 7, id-drittijiet ta' impjieg relatati mal-
kuntratt tal-impjieg, inkluż li l-
manteniment ta' pagament, u/jew l-
intitolament għal benefiċċju ekwivalenti, 
lil ħaddiema fis-sena tal-Artikolu 2, 
għandhom jiġu żgurati skont il-liġi u/jew 
prattika nazzjonali;''

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-nisa jrid ikunu jistgħu jirċievu allowance fil-livell tas-salarju sħiħ, sabiex ma jkunux 
penalizzati finanzjarjament għax huma ommijiet.

Emenda 51

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. l-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri neċessarji sabiex jiżguraw il-
protezzjoni tas-sigurtà u tas-saħħa tal-
ħaddiema tqal, partikolarment fir-rigward 
ta’ kondizzjonijiet ergonomiċi, il-ħinijiet 
tax-xogħol (inkluż ix-xogħol bil-lejl u t-
tibdil fil-post tax-xogħol) u l-intensità tax-
xogħol, kif ukoll billi jżidu l-protezzjoni 
kontra l-prodotti infettużi speċifiċi u r-
radjazzjoni jonizzanti. 



PE430.593v01-00 38/56 PR\795288MT.doc

MT

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-protezzjoni tas-saħħa u tas-sigurtà tal-ħaddiema tqal għandha tkun preokkupazzjoni 
ewlenija ta' din id-Direttiva.

Emenda 52

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) Fil-punt 2, il-punt b jiġi sostitwit 
b'dan li ġej:
“(b) il-manteniment ta’ pagament, u/jew 
l-intitolament għal benefiċċju 
ekwivalenti, lil ħaddiema fis-sens tal-
Artikolu 2;"

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-nisa jrid ikunu jistgħu jirċievu allowance fil-livell tas-salarju sħiħ, sabiex ma jkunux 
penalizzati finanzjarjament għax huma ommijiet.

Emenda 53

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ac) Fil-punt 2, qed jiżdied il-punt (ba) li 
ġej:
"(ba) id-dritt tal-ħaddiema li qegħdin bil-
lif tal-maternità biex awtomatikament 
jirċievu xi żieda fis-salarju, jekk tapplika, 
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mingħajr ma jkollhom itemmu l-lif 
tagħhom tal-maternità temporanjament 
biex b’hekk jibbenefikaw miż-żieda fis-
salarju."

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’każ li jkun hemm żieda fil-paga għall-pożizzjoni li qegħdin fiha l-ħaddiema bil-lif tal-
maternità, din għandha tidħol fis-seħħ awtomatikament għalihom, biex ma jinterrompux il-lif 
tal-maternità sempliċiment biex jieħdu salarju ogħla u wara dan jerġgħu joħorġu bil-lif. Ix-
xogħol amministrattiv ta’ min iħaddem f’dan ir-rigward jitnaqqas u jiġi simplifikat.

Emenda 54

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3 – punt b
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 11 – punt 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, bl-istess paga, fl-
istess kategorija professjonali u bl-istess 
dmirijiet li kellhom qabel il-lif tal-
maternità, u li jibbenefikaw minn 
kwalunkwe titjib fil-kundizzjonijiet tax-
xogħol li huma kienu jkunu intitolati għalih 
matul l-assenza tagħhom; f'każijiet 
eċċezzjonali marbuta mar-
ristrutturazzjoni jew organizzazzjoni mill-
ġdid sostanzjali tal-proċess ta' 
produzzjoni, li l-ħaddiema jkollha l-
possibilità li tiddiskuti mal-persuna li 
tħaddimha dwar l-effett ta' dan it-tibdil 
fuq is-sitwazzjoni professjonali, u 
indirettament, personali, tagħha;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Impjieg meqjus “ekwivalenti” għandu joffri l-istess paga, kategorija professjonali u dmirijiet 
bħal qabel.

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 55

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Fil-punt 2, qed jiżdied il-punt (ca) li 
ġej:
"(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.

Emenda 56

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3 – punt b b (ġdid)
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 11 — punt 2 — punt c b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) Fil-punt 2, qed jiżdied il-punt (cb) li 
ġej:
''(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 57

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. 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. Meta jsir il-kalkolu, trid tkun 
inkluża kull żieda fis-salarju li tirriżulta 
mil-leġiżlazzjoni jew minn provvedimenti 
kuntrattwali. Il-benefiċċju 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, 
jew salarju medju ta' xahar matul il-bqija 
tal-perjodu ta' lif tal-ħaddiema 
ikkonċernati. L-Istati Membri jistgħu 
jistipulaw il-perjodu li matulu s-salarju 
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medju tax-xahar huwa kkalkolat."

Or. en

Emenda 58

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Il-punt 3a li ġej għandu jiddaħħal:
3a. l-allowance li jirċievu l-ħaddiema fis-
sens tal-Artikolu 2 ma jistax ikun inqas 
mill-allowance li jirċievu l-ħaddiema fis-
sens tal-Artikolu 2 fil-każ ta' waqfa mill-
attività minħabba raġunijiet marbutin 
mal-qagħda tas-saħħa tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk jingħad li l-benefiċċju ma jistax ikun iktar baxx mill-benefiċċju tas-saħħa ikun żgurat li 
d-direttiva tqis dawk in-nisa li għandhom salarji baxxi, kif inhu partikolarment il-każ fl-Istati 
Membri l-ġodda.

Emenda 59

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 — punt 3 — punt c b (ġdid)
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 11 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) Il-punt 4 huwa revokat.

Or. en
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Ġustifikazzjoni
Sabiex in-nisa jkollhom dritt indaqs għal-lif tal-maternità mħallas, b’mod konformi mal-
mobilità tal-ħaddiema u l-prinċipji tal-"flessigurtà" li huma komuni madwar l-UE, huwa 
essenzjali li jitneħħa l-kriterju ta’ eliġibilità tal-Artikolu 11(4) tad-Direttiva 92/85/KEE. 

Huwa bla sens li l-proposta tal-Kummissjoni tirrikonoxxi d-dritt għal-lif tal-maternità, iżda 
tippermetti li xi nisa jitilqu mix-xogħol u jitilfu d-dħul tagħhom jekk ma jissodisfawx il-
kundizzjonijiet għal-lif tal-maternità mħallas stabbiliti mil-liġi nazzjonali.

Emenda 60

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3 – punt d
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 11 – punt 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 serjament, filwaqt li 
jikkonsidraw il-ħtiġijiet tagħhom stess u 
tal-ħaddiema tagħhom, biex jittejjeb il-
bilanċ bejn il-ħajja privata u dik familjari.
Min iħaddem għandu, fejn jiċħad talbiet 
bħal dawn, jagħti raġunijiet oġġettivi u 
jista' biss jiċħad talbiet bħal dawn fejn l-
iżvantaġġi li jiffaċċa huwa stess f'termini 
ta' organizzazzjoni huma ikbar b'mod 
sproporzjonat mill-vantaġġi għall-
ħaddiema kkonċernati.

Or. en
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Emenda 61

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) Il-punt 5a li ġej għandu jiddaħħal:
"5a. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri neċessarji biex jinkoraġġixxu lil 
min iħaddem u biex jippromwovu d-
djalogu bejn is-sħab soċjali biex jipprovdu 
għall-integrazzjoni mill-ġdid u l-appoġġ 
fit-taħriġ għall-ħaddiema li jmorru lura x-
xogħol wara l-lif tal-maternità, fejn ikun 
meħtieġ u/jew fejn jintalab mill-
ħaddiema."

Or. en

Emenda 62

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db). Il-punt 5b li ġej għandu jiddaħħal:
"5b. Min iħaddem għandu jiżgura li l-ħin 
tax-xogħol ta’ mara tqila għandu jinkludi 
l-ħtieġa għal visti mediċi regolari u ta’ 
importanza kbira."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-visti mediċi huma obbligatorji għan-nisa tqal u ta’ importanza kbira għall-iżvilupp normali 
tal-fetu, għaldaqstant, min iħaddem għandu jqis dan u jiżgura flessibilità fil-ħinijiet tax-
xogħol tal-ħaddiema tqal.
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Emenda 63

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(dc) Il-punt 5c li ġej għandu jiddaħħal:
"5c. L-Istati Membri għandhom 
jinkoraġixxu lil min iħaddem biex 
iwaqqaf faċilitajiet għall-kura tat-tfal għal 
ulied l-impjegati li huma iżgħar minn 3 
snin."

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-nuqqas ta’ faċilitajiet għall-kura tat-tfal hija realtà li ma tistax tiċħadha fl-UE. Din id-
dispożizzjoni hija importanti ħafna biex tħares lin-nisa sabiex ma jieqfux jaħdmu għax iridu 
jieħdu ħsieb tfal żgħar.

Emenda 64

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Artikolu 11a li ġej qed jiddaħħal:
“Artikolu 11a
Ħin għat-treddigħ
1. Omm li qed tredda' t-tarbija tagħha 
għandha tkun intitolata għall-perjodu ta' 
lif għal dak il-għan, li għandu jittieħed 
f'żewġ perjodi separati, li kull wieħed 
minnhom għandu jkun ta' siegħa, 
sakemm ma kienx miftiehem xi 
arranġament ieħor ma' min iħaddem, 
mingħajr ma titlef il-privileġġi marbuta 
mal-impjieg tagħha.
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2. Fil-każ ta' twelid multiplu, il-lif 
imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jizdied bi 
30 minuta għal kull wild addizzjonali.
3. Jekk l-omm taħdem part-time, il-lif 
imsemmi fil-paragrafu 1 għandu 
jitnaqqas proporzjonalment mas-sigħat 
normali ta' ħidma, iżda ma jistax ikun ta' 
inqas minn 30 minuta.
4. Fil-każ imsemmi fil-paragrafu 3, il-lif 
għandu jittieħed għal perjodu li ma jkunx 
itwal minn siegħa, u, fejn applikabbli, 
għal perijodu ieħor li jkopri d-dewmien li 
jkun fadal, sakemm ma jiġix miftiehem 
arranġament ieħor ma' min iħaddem."

Or. en

Emenda 65

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. L-Artikolu 11b li ġej qed jiddaħħal:
"Artikolu 11b
Prevenzjoni tad-diskriminazzjoni
L-Istati Membri għandhom jinkoraġġixxi 
lil min iħaddem, permezz ta’ 
konvenzjonijiet kollettivi jew ta’ prattiki, 
biex jieħdu miżuri effikaċi biex jevitaw 
diskriminazzjoni kontra n-nisa minħabba 
t-tqala, il-maternità jew il-liv għall-
adozzjoni.
Kunsiderazzjoni ta’ kwistjonijiet ta’ 
ġeneru

L-Istati Membri għandhom iqisu b’mod 
attiv l-għan tal-ugwaljanza bejn l-irġiel u 
n-nisa meta jifformulaw u jimplimentaw 
liġijiet, regolamenti, dispożizzjonijiet 
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amministrattivi, politiki u attivitajiet fl-
oqsma li jissemmew f’din id-Direttiva."

Or. en

Emenda 66

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 12 a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Artikolu 12a li ġej qed jiddaħħal:
Artikolu 12a

Oneru tal-prova
(1) L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri kollha kif meħtieġ, skont is-sistemi 
ġudizzjarji nazzjonali tagħhom, biex 
jiżguraw li meta persuni li jħossu li d-
drittijiet tagħhom skont din id-Direttiva 
ġew miksura jistabbilixxu, quddiem qorti 
jew awtorità kompetenti oħra, fatti li 
minnhom jista’ jkun preżunt li kien hemm 
ksur bħal dan, għandha tkun ir-
responsabbiltà tal-konvenut li jagħti 
prova li ma kienx hemm ksur tad-
Direttiva. 

Imħassar

(2) Il-paragrafu 1 ma għandux jostakola 
l-Istati Membri milli jintroduċu regoli ta’ 
evidenza li huma iktar favorevoli għall-
atturi.

(3) Il-paragrafu 1 ma għandux japplika 
għal proċedimenti kriminali.
(4) Stati Membri m’għandomx japplikaw 
paragrafu 1 għal proċeduri li fihom il-
qorti jew korp kompetenti jinvestigaw il-
fatti tal-każ.
(5) Il-paragrafi 1 sa 4 għandhom ukoll 
japplikaw għal kwalunkwe proċedura 
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legali li tnediet skont l-Artikolu 12."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-diskriminazzjoni minħabba t-tqala diġà tissodisfa l-kriterji għal diskriminazzjoni għal 
raġunijiet ta’ sess.  Il-bidla rigward min għandu l-piż tal-prova mħaddna fid-Direttiva 
2006/54/KEE tista' wkoll tkun applikata.

Emenda 67

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Artikolu 12aa li ġej qed jiddaħħal:
''Artikolu 12 aa
Prevenzjoni tad-diskriminazzjoni
L-Istati Membri għandhom, skont it-
tradizzjonijiet u l-prattika nazzjonali 
tagħhom, jieħdu miżuri adegwati biex 
jippromwovu d-djalogu bejn is-sħab 
soċjali fil-livelli rilevanti bl-għan li 
jittieħdu miżuri effettivi biex jevitaw id-
diskriminazzjoni kontra n-nisa minħabba 
t-tqala, il-maternità jew il-lif għall-
adozzjoni." 

Or. en

Emenda 68

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 12 c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r- L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-
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regoli dwar il-pieni applikabbli għall-ksur 
tad-dispożizzjonijiet nazzjonali adottati 
skont din id-Direttiva, u għandhom jieħdu 
l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li 
jiġu applikati. Il-pieni jistgħu jinvolvu l-
ħlas ta’ kumpens, li ma jistax ikun ristrett 
bl-iffissar ta’ limitu ogħla minn qabel, u 
għandu jkun effettiv, proporzjonat u 
dissważiv.

regoli dwar il-pieni applikabbli għall-ksur 
tad-dispożizzjonijiet nazzjonali adottati 
skont din id-Direttiva, u għandhom jieħdu 
l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li 
jiġu applikati.

Or. en

Emenda 69

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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-
sigurtà tal-ħaddiema.

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-
sigurtà tal-ħaddiema.

Or. en
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Emenda 70

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-sigurtà fuq il-post tax-xogħol għall-
ħaddiema tqal u l-ommijiet ta’ trabi tat-
twelid.

Or. en

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 71

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva 
għandhom jiddaħħlu 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.
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Emenda 72

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri u l-korpi nazzjonali ta’ 
ugwaljanza għandhom jikkomunikaw lill-
Kummissjoni, sa mhux aktar tard minn 
[ħames snin wara l-adozzjoni] u kull 
ħames snin wara dan, it-tagħrif kollu 
meħtieġ biex il-Kummissjoni tagħmel 
rapport lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwar l-applikazzjoni tad-
Direttiva 92/85/KEE kif emendata minn 
din id-Direttiva.

1. L-Istati Membri u l-korpi nazzjonali ta’ 
ugwaljanza għandhom jikkomunikaw lill-
Kummissjoni, sa mhux aktar tard minn 
[ħames snin wara l-adozzjoni] u kull tliet 
snin wara dan, it-tagħrif kollu meħtieġ biex 
il-Kummissjoni tagħmel rapport lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
applikazzjoni tad-Direttiva 92/85/KEE kif 
emendata minn din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 73

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-rapport tal-Kummissjoni għandu jqis, 
kif xieraq, l-opinjonijiet tal-imsieħba 
soċjali u tal-organizzazzjonijiet mhux 
governattivi rilevanti. Skont il-prinċipju li 
titqies b'mod sistematiku l-ugwaljanza bejn 
l-irġiel u n-nisa, dan ir-rapport, għandu fost 
l-oħrajn jipprovdi stima tal-impatt ta' dawn
il-miżuri fuq in-nisa u l-irġiel. Fid-dawl tat-
tagħrif li wasal, dan ir-rapport għandu 
jinkludi, fejn meħtieġ, proposti għar-
reviżjoni u l-aġġornament tad-
Direttiva 92/85/KEE kif emendata b'din id-
Direttiva.

2. Ir-rapport tal-Kummissjoni għandu jqis, 
kif xieraq, l-opinjonijiet tal-imsieħba 
soċjali u tal-organizzazzjonijiet mhux 
governattivi rilevanti. Skont il-prinċipju li 
titqies b'mod sistematiku l-ugwaljanza bejn 
l-irġiel u n-nisa, dan ir-rapport, għandu fost 
l-oħrajn jipprovdi stima tal-impatt ta' dawn
il-miżuri fuq in-nisa u l-irġiel. Dan għandu 
jintegra wkoll studju tal-impatt li janalizza 
l-effetti soċjali u ekonomiċi, fl-UE kollha 
kemm hi, ta’ titwil supplimentari tat-tul 
tal-lif tal-maternità u tal-implimentazzjoni 
tal-lif tal-paternità. Fid-dawl tat-tagħrif li 
wasal, dan ir-rapport għandu jinkludi, fejn 
meħtieġ, proposti għar-reviżjoni u l-
aġġornament tad-Direttiva 92/85/KEE kif 
emendata b'din id-Direttiva.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Hu neċessarju li jiġu evalwati b’mod preċiż l-ispejjeż u l-benefiċċji, kemm għan-nisa kif ukoll 
għas-soċjetà ta’ titwil sustanzjali tat-tul tal-liv tal-maternità. Billi jiġi ffaċilitat it-treddigħ tal-
ħalib tal-omm, jista’ jkun possibbli li jitwettqu ekonomiji fil-livell tal-ispejjeż tas-saħħa u li 
jkun hemm impatt pożittiv fuq l-ambjent u l-potenzjal tax-xiri tal-unitajiet domestiċi.
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NOTA SPJEGATTIVA

1. Introduzzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea li temenda d-Direttiva 92/85/KEE hija maħsuba biex 
tiggarantixxi saħħa u sigurtà aħjar fuq il-post tax-xogħol għall-ħaddiema nisa tqal, ħaddiema 
li jkunu welldu reċentement jew li jkunu qed ireddgħu. Din l-inizjattiva leġiżlattiva, li hija 
parti mill-pakkett ta’ bilanċ tal-Kummissjoni Ewropea, hija waħda mill-miżuri mmirati li 
jippromwovu l-ugwaljanza bejn is-sessi fis-suq tax-xogħol.

Ir-reviżjoni tad-Direttiva 92/85/KEE tista’ tiġi approvata, għalkemm it-tfassil mill-ġdid tat-
test propost mill-Kummissjoni ma laħaqx dak li kien mixtieq kemm biex jitnaqqsu l-
inugwaljanzi bejn l-irġiel u n-nisa fis-suq tax-xogħol kif ukoll f’dak li għandu x'jaqsam mal-
promozzjoni attiva ta’ bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata; id-difett ewlieni jinsab fin-
nuqqas li tiġi nkoraġġuta trobbija tat-tfal ibbażata fuq il-qsim tar-responsabiltajiet.

Iż-żieda tal-Artikolu 141 tat-Trattat KE fil-bażi legali tal-proposta ta' din id-Direttiva – il-
proposta b'hekk għandha bażi legali magħmula mill-Artikolu 137(2) dwar il-protezjoni tas-
saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema u l-Artikolu 141(3) tat-TEK dwar il-promozzjoni tal-
ugwaljanza tal-opportunitajiet bejn l-irġiel u n-nisa, u dan jagħti lid-Direttiva armonija 
kunċettwali akbar. Min-naħa l-oħra, it-twessigħ tal-bażi legali jagħmilha possibbli li jiġu 
integrati dispożizzjonijiet dwar il-protezzjoni tal-maternità u tal-paternità, bħala valuri soċjali 
importanti.

L-emendi li saru permezz ta’ din il-proposta huma marbuta partikolarment mal-estensjoni tat-
tul minimu tal-lif tal-maternità, li żdied minn 14-il ġimgħa għal 20; fuq il-bażi ta’ prinċipju ta’ 
ħlas ekwivalenti għal salarju sħiħ għal ħaddiema li tkun tinsab fuq lif tal-maternità; ir-
rekwiżiti għas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol; u l-projbizzjoni tat-tkeċċija.

2. Il-qsim tar-responsabilitajiet tal-ġenituri

Fost il-prijoritajiet tagħha, l-aġenda soċjali tal-UE tistabbilixxi l-ħtieġa li jiġu promossi 
politiki li għandhom l-għan li jiffaċilitaw il-bilanċ bejn il-ħajja professjonali u dik privata, 
immirata kemm għan-nisa kif ukoll għall-irġiel. Barra minn hekk, it-tisħiħ tal-bilanċ bejn ix-
xogħol u l-ħajja privata huwa wieħed mis-sitt oqsma ta’ prijorità definiti fil-pjan direzzjonali 
għall-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa għall-perjodu 2006-2010.

Illum l-UE qiegħda tiffaċċja sfida demografika, karatterizzata minn rati baxxi ta’ twelid u 
proporzjon dejjem jikber ta’ anzjani. It-titjib tad-dispożizzjonijiet li jiffavorixxu l-bilanċ bejn 
il-ħajja professjonali u dik privata huwa wkoll element ta’ reazzjoni għal dan it-tnaqqis 
demografiku.

Madankollu, wieħed jinnota li l-isterjotipi marbuta mal-ġeneru għadhom jippersistu fis-
soċjetà, ħaġa li tikkostitwixxi ostaklu għall-aċċess tan-nisa għax-xogħol, u fuq kollox, għal 
xogħol ta’ kwalità. In-nisa, u mhux l-irġiel, għadhom jitqiesu primarjament responsabbli għat-
trobbija tat-tfal u ta' dipendenti oħra; ħafna drabi huma jiġu sfurzati li jagħżlu bejn il-
maternità u s-suċċess fil-karriera. In-nisa spiss jitqiesu bħala ħaddiema “b’riskju kbir”, “tat-
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tieni klassi” jew “problematiċi”, minħabba li hemm possibilità ikbar li jinqabdu tqal u li
jagħmlu użu mid-dritt tagħhom għal-lif tal-maternità. Għalhekk, hu fundamentali li l-forom 
ġodda ta’ lif ma jirriflettux jew ma jsaħħux l-isterjotipi li jeżistu fis-soċjetà.

Il-leġiżlazzjoni dwar il-lif tal-maternità, tal-paternità u tal-ġenituri teżisti diġà f'bosta Stati 
Membri, iżda fil-livell tal-UE hemm biss Direttiva dwar il-lif tal-maternità (Direttiva 
92/85/KEE) u waħda dwar il-lif tal-ġenituri (Direttiva 96/34/KE) iżda mhemmx leġiżlazzjoni 
dwar il-lif tal-paternità. 

Il-maternità u l-paternità huma drittijiet fundamentali u huma essenzjali għall-istabilità soċjali. 
Għalhekk, id-Direttiva 92/85/KEE għandha tkun riveduta għall-benefiċċju ta’ ħaddiema nisa 
billi tipproteġi l-maternità u l-paternità, b’mod partikolari permezz ta’ miżuri li jinkoraġġixxu 
lill-irġiel jerfgħu r-responsabilità tal-familja.

L-involviment taż-żewġ ġenituri fil-ħajja tat-tfal, sa mill-ewwel xhur tal-ħajja, huwa 
essenzjali għall-iżvilupp fiżiku, emozzjonali u psikoloġiku tajjeb tat-tfal. Għalhekk, huwa 
neċessarju li l-leġiżlazzjoni Komunitarja tipprovdi wkoll b'mod speċifiku għal-lif tal-
paternità, mhux trasferibbli u mħallas, li jista’ jittieħed meta l-omm tieħu l-lif tal-maternità. 
Fil-każ tal-adozzjoni, id-dritt għal perjodu ta’ lif, li għandu jinqasam bejn iż-żewġ membri tal-
koppja, għandu wkoll jiġi rikonoxxut.

3. It-tul tal-lif tal-maternità

Minħabba li diġà qed jingħataw 18-il ġimgħa ta’ lif tal-maternità f’ħafna mill-Istati Membri, 
iż-żieda ta’ erba’ ġimgħat (mill-14-il ġimgħa li hemm attwalment għat-18 proposti) 
tikkostitwixxi evoluzzjoni modesta li x’aktarx mhux se jkollha impatt sinifikanti ħafna fuq il-
leġiżlazzjoni attwali ta’ ħafna Stati Membri. Il-Kumitat Konsultattiv dwar l-Opportunitajiet 
Indaqs għall-Irġiel u n-Nisa jirrakkomanda li l-lif tal-maternità jiżdied għal 24 ġimgħa.

Ir-rapporteur temmen li lif ta' 20 ġimgħa huwa xieraq għax jagħti żmien lin-nisa biex jirpiljaw 
mill-ħlas, jinkoraġġixxi t-treddigħ u jippermetti lill-omm li ssawwar rabta f'saħħitha ma' 
wildha. Żmien itwal jista’ jkollu effett negattiv fuq ir-ritorn tan-nisa fis-suq tax-xogħol.

Il-lif minimu ta' wara l-ħlas għandu wkoll jittawwal għal sitt ġimgħat sabiex in-nisa jkunu 
nkoraġġuti jreddgħu għall-itwal perjodu possibbli. 

Fil-fatt, il-proposta tal-Kummissjoni ma ddaħħal ebda dispożizzjoni dwar it-treddigħ. 
B’kunsiderazzjoni tar-rakkomandazzjoni tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Saħħa A55/15 dwar 
l-importanza tat-treddigħ fl-ewwel xhur tal-ħajja u tal-Artikolu 10 tal-Konvenzjoni Nru 183 
tal-Organizzazzjoni Dinjija tax-Xogħol, riveduta fl-2000, li tiggarantixxi lin-nisa d-dritt għal 
pawża waħda jew iktar jew għal tnaqqis ta’ kuljum tat-tul tax-xogħol biex ikunu jistgħu 
jreddgħu lit-trabi tagħhom, ir-rapporteur tiddefendi l-prinċipju skont liema għandu jkun 
previst id-dritt għal tnaqqis tal-ħin tax-xogħol sabiex ikun hemm ħin għat-treddigħ, mingħajr 
ma dan jikkawża telf ta’ privileġġi.

4. Is-salarju

Il-proposta tal-Kummissjoni tipproponi l-ħlas ta’ salarju ta’ kull xahar matul il-lif tal-
maternità, ekwivalenti għal mija fil-mija tal-aħħar salarju ta’ xahar jew tas-salarju medju ta’ 
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xahar. Din id-dispożizzjoni, madankollu, mhijiex obbligatorja.

Il-ħlas tas-salarju sħiħ matul it-tul tal-lif jiggarantixxi li n-nisa ma jmorrux minn taħt 
finanzjarjament minħabba l-fatt li ddeċidew li jkollhom it-tfal. Is-salarju inkwistjoni 
m'għandux ikun ta' inqas minn 85% tal-aħħar salarju tax-xahar tagħhom jew tas-salarju medju 
tax-xahar. Dan jikkostitwixxi limitu xieraq għall-ħarsien tal-familji – b'mod partikolari l-
familji b'ġenitur wieħed – mir-riskju ta' faqar u ta' esklużjoni soċjali.

5. Il-projbizzjoni tat-tkeċċija

B’mod ġenerali, il-modifiki proposti dwar il-projbizzjoni tat-tkeċċija u d-drittijiet tal-
ħaddiema nisa jidhru pożittivi. Dawn id-drittijiet għandhom jiġu estiżi għall-missirijiet matul 
it-tul tal-lif tal-paternità.

Skont il-proposta tal-Kummissjoni, ħaddiema mara ma tistax titkeċċa f’dak il-perjodu bejn il-
bidu tat-tqala tagħha sa sitt xhur wara t-tmiem tal-lif tal-maternità tagħha; il-perjodu tal-aħħar 
għandu jiżdied għal sena, minħabba li n-nisa, f’ħafna każijiet, ikollhom jadattaw ruħhom għal 
sitwazzjoni tax-xogħol ġdida u biex jagħmlu dan jeħtieġu ż-żmien.

Ir-rapporteur tqis li l-bidliet li saru f’dan il-qasam, inkluż id-dritt ta’ ħaddiema nisa li jmorru 
lura għall-istess xogħol jew għal post ekwivalenti u li jibbenefikaw minn xi titjib li jkun sar fl-
assenza tagħhom, huma pożittivi. Mill-banda l-oħra, ir-rapporteur tiddefendi l-idea skont 
liema l-post tax-xogħol imsejjaħ ‘ekwivalenti’ għandu effettivement ikun l-istess bħal dak ta’ 
qabel, kemm f’dak li jirrigwarda s-salarju mogħti kif ukoll ix-xogħol li jkun irid isir.

6. Il-flessibilità fl-organizzazzjoni tax-xogħol

Ir-rapporteur tirrikonoxxi l-importanza li tiddaħħal il-possibilità, għall-ħaddiema nisa, li meta 
jidħlu lura mil-lif tal-maternità, jitolbu lil min iħaddimhom biex ibiddlilhom il-ħinijiet tax-
xogħol jew l-iskema ta’ xogħol tagħhom. Min iħaddem mhux biss għandu jikkunsidra talbiet 
bħal dawn, iżda għandu wkoll japprovahom meta jkunu ġustifikati.

L-istess dritt għandu jingħata lill-missirijiet fil-qafas tal-promozzjoni tal-qsim tar-
responsabilitajiet parentali bejn in-nisa u l-irġiel. Il-fatt li aktar nisa milli rġiel jagħmlu użu 
minn dawn id-dispożizzjonijiet joħloq żbilanċ bejniethom, u dan iwassal għal impatt negattiv 
fuq is-sitwazzjoni tan-nisa fil-post tax-xogħol kif ukoll fuq id-dipendenza ekonomika 
tagħhom.

Ir-rapporteur tqis li huwa fundamentali li tinħoloq dispożizzjoni ġdida li tagħti lill-ħaddiema 
nisa tqal, li jkunu għadhom kemm welldu jew li jkunu qegħdin ireddgħu, kif ukoll lill-
missirijiet li jkunu bbenefikaw minn lif tal-paternità, il-possibilità li jirrifjutaw li jaħdmu 
sigħat supplimentari.

7. Is-saħħa u s-sigurtà

L-istima tar-riskju hija ċentrali għal din il-proposta. Madankollu, m’hemm ebda miżura 
preventiva mmirata biex tneħħi riskji li tista' ġġib magħha r-riproduzzjoni. Id-dispożizzjonijiet 
bl-ebda mod ma jobbligaw lil min iħaddem biex jadotta miżuri qabel ma jiġi infurmat bit-
tqala tal-ħaddiema, ħaġa li hi ma tistax tagħmel qabel is-seba’ jew it-tmien ġimgħa tat-tqala. 
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Madankollu, l-akbar riskji ta’ sfigurazzjoni tal-fetu jseħħu matul l-ewwel ġimgħat tat-tqala.

Kemm l-irġiel kif ukoll in-nisa jistgħu jkunu esposti, qabel il-fertilizzazzjoni, għall-fatturi li 
jikkawżaw fatturi involuti fit-tibdil u l-anormalitajiet ġenetiċi li jwasslu għall-infertilità u 
malformazzjonijiet jew aberrazzjonijiet kromosomali; l-agħar effetti, madankollu, iseħħu fl-
embriju.

Ir-rapporteur turi t-tħassib tagħha dwar dan il-punt u tqis li l-ħaddiema nisa tqal, dawk li 
jkunu għadhom kemm welldu jew li jkunu qegħdin ireddgħu m’għandhomx jiġu trattati bħala 
każi iżolati. Hu essenzjali li titħeġġeġ mossa preventiva li tagħmilha possibbli li jiġu stmati 
b’mod korrett ir-riskji fil-postijiet tax-xogħol kollha fejn il-ħaddiema jkunu nisa jew irġiel fl-
età tar-riproduzzjoni.

8. Il-valutazzjoni tal-impatt

Ir-rapporteur tqis li hu neċessarju li jiġu valutati b’mod preċiż l-ispejjeż u l-benefiċċji, kemm 
għan-nisa kif ukoll għas-soċjetà, ta’ titwil sostanzjali fit-tul tal-lif tal-maternità. Billi jiġi 
ffaċilitat it-treddigħ tal-ħalib tal-omm, jista’ jkun possibbli li jitwettqu ekonomiji fil-livell tal-
ispejjeż tas-saħħa u li jkun hemm impatt pożittiv fuq l-ambjent u l-potenzjal tax-xiri tal-
unitajiet domestiċi. 

Ir-rapporteur tqis li l-lif tal-paternità jikkostitwixxi benefiċċju li għandu jingħata lill-
missirijiet, iżda li tibbenfika minnu l-familja kollha, b'mod partikolari t-tarbija, li hija l-iżjed li 
tibbenefika mill-preżenza taż-żewġ ġenituri. Id-dispożizzjoni li tipprovdi għal lif tal-paternità 
u għalhekk għall-qsim tar-responsabilitajiet tat-trobbija tat-trabi fl-istadji bikrin ta' ħajjet it-
trabi jista' jkollha effett pożittiv fuq l-infiq relatat mas-saħħa peress li ttejjeb il-kwalità tal-
għajxien u l-benessri tal-omm u ta' wildha. 


