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Kumitat għall-Petizzjonijiet
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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0610/2012, imressqa minn Cristina Di Marco, ta’ ċittadinanza 
Taljana, dwar l-appoġġ għall-impjieg tal-ġenituri bi tfal li jinżammu fi 
sptarijiet għal perjodu twil ta’ żmien

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tipproponi leġiżlazzjoni biex tipproteġi ġenituri impjegati li għandhom it-tfal
fi sptarijiet għal perjodu twil ta’ żmien, billi pereżempju jingħatalhom leave imħallas sakemm 
il-wild ikun l-isptar, tnaqqis ta’ sigħat mix-xogħol meta l-wild joħroġ mill-isptar, eċċ.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fid-19 ta’ Settembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ April 2013

Il-petizzjonanta tipproponi li ssir leġiżlazzjoni tal-UE li tagħti d-dritt lill-persuni bi tfal taħt 
kura fi sptar għal perjodu twil li: 1) iżommu l-impjieg tagħhom, billi tiddaħħal miżura 
protettiva temporanja speċjali (eż. immunità mit-tkeċċija għal 12-il xahar wara l-avveniment); 
2) ikollhom aċċess għal benefiċċji speċjali ta’ ħlas għat-tul ta’ taż-żmien tal-permanenza l-
isptar; 3) sigħat tax-xogħol imnaqqsa wara li tintemm il-permanenza l-isptar, li għandha tiġi 
vvalutata f’kull każ skont l-opinjoni tal-isptar u d-deċiżjoni ta’ kumitat imparzjali; 4) leave 
tal-maternità obbligatorju estiż għall-perjodu tal-permanenza l-isptar fil-każ ta’ trabi ġodda 
b’difetti tat-twelid li se jiġu kkoreġuti b’mod kirurġiku fl-ewwel sena tal-ħajja tat-tarbija.

Fir-rigward tat-talba għad-dritt tal-persuni bi tfal taħt kura fi sptar għal perjodu twil li 
jżommu l-impjieg tagħhom, billi tiżdied miżura protettiva temporanja speċjali (eż. protezzjoni 
mit-tkeċċija għal 12-il xahar wara l-avveniment):
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Id-Direttiva dwar il-Leave tal-Ġenituri (2010/18/UE) diġà tipprovdi għad-dritt individwali tal-
ġenituri li jaħdmu li jieħdu 4 xhur leave tal-ġenituri għal raġunijiet ta’ ħlas jew adozzjoni ta’ 
tifel/tifla sal-età ddeterminata mill-Istati Membri. 

Id-Direttiva tispeċifika wkoll, fil-Kawsola 3(2) tal-Anness tad-Direttiva, li ‘l-Istati Membri 
u/jew l-imsieħba soċjali għandhom jivvalutaw il-bżonn ta’ aġġustament tal-kondizzjonijiet 
għall-aċċess u l-modalitajiet tal-applikazzjoni tal-leave tal-ġenituri għall-bżonnijiet tal-
ġenituri ta’ tfal b’diżabbiltà jew mard fit-tul’ – għaldaqstant dan l-aġġustament jitħalla b’mod 
espliċitu f’idejn l-awtoritajiet nazzjonali. 

Id-Direttiva tipprovdi (fil-Klawsola 5(4)) li l-ġenituri li jaħdmu huma protetti kontra t-tkeċċija 
jew trattament ieħor anqas favorevoli abbażi ta’ applikazzjoni jew teħid ta’ leave tal-ġenituri.

Fl-aħħar nett id-Direttiva (fil-Klawsola 7) tagħti d-dritt lill-ħaddiema għal ħin frank abbażi ta’ 
forza maġġuri għal raġunijiet urġenti tal-familja f’każ ta’ mard jew inċident li jirrendi l-
preżenza immedjata tal-ħaddiem indispensabbli. Għal darba oħra, ir-regoli dettaljati huma 
stabbiliti fil-livell nazzjonali, inkluża d-dispożizzjonijiet possibbli ta’ ċertu ammont 
(massimu) ta’ ħin kull sena u/jew kull każ. 

Id-Direttiva tagħti setgħa lil ftehim mill-imsieħba soċjali Ewropej. Bħalissa m’hemm l-ebda 
pjan għar-reviżjoni tal-ftehim tal-imsieħba soċjali u d-Direttiva.  

Fir-rigward tal-aċċess għal benefiċċji speċjali ta’ ħlas għat-tul ta’ taż-żmien tal-permanenza 
l-isptar kif ukoll l-għoti lil ġenitur ta’ possibbiltà ta’ sigħat tax-xogħol imnaqqsa wara li 
tintemm il-permanenza l-isptar, (billi jiġi vvalutat kull każ skont l-opinjoni tal-isptar u d-
deċiżjoni ta’ kumitat imparzjali): 

Il-Kummissjoni tqis, f’konformità mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà, li dawn il-kwistjonijiet ta’ 
hawn fuq huma r-responsabbiltà unika tal-Istat Membru rispettiv, f’dan il-każ l-Italja, u 
jaqgħu taħt il-qafas legali nazzjonali.  

Fir-rigward tat-talba għal leave tal-maternità estiż għall-perjodu tal-permanenza l-isptar fil-
każ ta’ trabi ġodda b’difetti tat-twelid li se jiġu kkoreġuti b’mod kirurġiku fl-ewwel sena tal-
ħajja tat-tarbija:

Il-Kummissjoni fl-2008 adottat proposta biex temenda d-Direttiva 92/85/KEE li tinkludi leave 
tal-maternità itwal fejn it-tarbija jkollha problema tas-saħħa serja mat-twelid. Skont l-
Artikolu 8(4) tal-proposta, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li jingħata leave addizzjonali 
fil-każ ta’ ħlas qabel il-waqt, tfal li jeħtieġu kura fl-isptar mat-twelid, tfal b’diżabbiltà u twelid 
multiplu. It-tul ta’ żmien tal-leave addizzjonali għandu jkun proporzjonali u jakkomoda l-
ħtiġijiet speċjali tal-omm u tat-tarbija/trabi. Bħalissa l-proposta qed tiġi kkunsidrata mill-
Parlament Ewropew u l-Kunsill. 

Konklużjoni

Fid-dawl tal-osservazzjonijiet ta’ hawn fuq, il-Kummissjoni bħalissa mhix tippjana li 
tipproponi leġiżlazzjoni ġdida tal-UE jew tirrevedi l-qafas legali eżistenti dwar il-kwistjonijiet 
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imqajma mill-petizzjonanta.


