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Rapport 
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It-titjib fis-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol għall-ħaddiema nisa tqal u ħaddiema li 

welldu reëentement, jew li qed ireddgħu 

 

Proposta għal direttiva (COM(2008)0637  – C6-0340/2008  – 2008/0193(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

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 jinkoraāāixxu t-titjib fis-saħħa 
u s-siāurtà fuq il-post tax-xogħol għall-

ħaddiema nisa tqal u ħaddiema li welldu 

reëentement, 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' 

miŜuri biex jinkoraāāixxu t-titjib fis-saħħa 
u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol għall-

ħaddiema nisa tqal u ħaddiema li welldu 

reëentement, jew li qed ireddgħu u dwar l-
introduzzjoni ta' miŜuri ta' appoāā għall-
ħaddiema sabiex jilħqu bilanë bejn il-
ħajja professjonali u dik familjari 

Āustifikazzjoni 

Il-baŜi legali kkombinata, li tinkludi l-Artikolu 141(3) tat-Trattat KE, tagħmilha possibbli li jiāi 
estiŜ il-kamp ta' applikazzjoni tad-direttiva. Dan l-approëë globali jsaħħaħ il-messaāā lill-
intrapriŜi li r-riproduzzjoni umana tikkonëerna kemm lill-irāiel kif ukoll lin-nisa. 

 



 

 

 PE441.989/ 2 

 MT 

Emenda  2 

Proposta għal Direttiva – att li jemenda 

Premessa 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) L-ugwaljanza bejn l-irāiel u n-nisa 

huwa prinëipju fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea. L-Artikoli 21 u 23 tal-Karta tad-

Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea 

jipprojbixxu kwalunkwe tip ta’ 

diskriminazzjoni fuq baŜi ta’ sess u jitolbu 

li tiāi Ŝgurata l-ugwaljanza bejn l-irāiel u 

n-nisa fl-oqsma kollha. 

(4) L-ugwaljanza bejn l-irāiel u n-nisa 

tikkostitwixxi prinëipju fundamentali tal-
Unjoni Ewropea. L-Artikoli 21 u 23 tal-

Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-

Unjoni Ewropea jipprojbixxu kwalunkwe 

tip ta’ diskriminazzjoni fuq baŜi ta’ sess u 

jitolbu li tiāi Ŝgurata l-ugwaljanza bejn l-

irāiel u n-nisa fl-oqsma kollha, inkluŜ fir-
rigward tal-kisba ta’ bilanë bejn ix-xogħol 
u l-ħajja privata. 

 

Emenda  3 

Proposta għal Direttiva – att li jemenda 

Premessa 5 a (ādida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (5a) Fis-sentenza tal-Qorti tal-Āustizzja 
tal-Komunitajiet Ewropej li ngħatat fis-26 
ta’ Frar 2008 fil-KaŜ C-506/06 Mayr v 
Flöckner1, il-Qorti ddeëidiet li 
diskriminazzjoni diretta fuq baŜi ta’ sess 
isseħħ jekk ħaddiema mara tiāi 
Ŝvantaāāata minħabba assenza b’rabta 
mat-trattament tal-fertiliŜŜazzjoni in vitro. 

 
1 [2008] ECR I-01017. 

 

Emenda  4 

Proposta għal Direttiva – att li jemenda 

Premessa 5 b (ādida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (5b) Id-dritt ta' mara li tkun bil-lif tal-
maternità li, wara li jintemm dan il-lif, 
tmur lura fl-impjieg tagħha jew 
f'poŜizzjoni ekwivalenti huwa stipulat fl-
Artikolu 15 tad-Direttiva tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill 2006/54/KE tal-5 
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ta' Lulju 2006 dwar l-implimentazzjoni 
tal-prinëipju ta’ opportunitajiet indaqs u 
ta’ trattament ugwali tal-irāiel u n-nisa fi 
kwistjonijiet ta’ impjiegi u xogħol(tfassil 
mill-ādid)1. 

 
1 ĀU L 204, 26.7.2006, p. 23 

Āustifikazzjoni 

Il-lista tal-proposti fl-att li jemenda d-Direttiva 92/85/KEE ma fiha l-ebda referenza għall-
Artikolu 15 tad-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2006/54/KE, li jirregola d-
drittijiet li għandhom jingħataw lin-nisa ladarba jmorru lura għall-impjieg tagħhom wara l-lif 
tal-maternità. 
 

Emenda  5 

Proposta għal Direttiva – att li jemenda 

Premessa 6 a (ādida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (6a) Il-Ftehim Qafas rivedut dwar il-Lif 
tal-Āenituri ffirmat fit-18 ta' Āunju 2009 
mill-imsieħba soëjali Ewropej ma jkoprix 
b'mod adegwat kwistjonijiet ta' 
rimunerazzjoni u tipi speëifiëi ta' lif 
relatat mal-familja, u għalhekk ma 
jwettaqx ir-rwol tiegħu bħala miŜura 
importanti biex jittejjeb il-bilanë bejn il-
ħajja privata u l-ħajja professjonali tal-
āenituri.  

Āustifikazzjoni 

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

Emenda  6 

Proposta għal Direttiva – att li jemenda 

Premessa 6 b (ādida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (6b) L-objettivi stabbiliti fil-
KonkluŜjonijiet tal-Presidenza fil-Kunsill 
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Ewropew f'Barëellona tal-15 u s-16 ta' 
Marzu 2002 iddikjaraw li l-Istati Membri 
għandhom jeliminaw id-diŜinëentivi 
għall-involviment tan-nisa fis-suq tax-
xogħol u għandhom jimmiraw biex, sal-
2010, jipprovdu faëilitajiet ta' kura tat-tfal 
għal tal-anqas 90% tat-tfal f'età bejn it-
tliet snin u l-età skolastika obbligatorja u 
tal-anqas 33% tat-tfal ta' taħt it-tliet snin, 
u dawn it-tfal għandu jkollhom l-istess 
aëëess għal faëilitajiet bħal dawn kemm 
fil-bliet kif ukoll fiŜ-Ŝoni rurali. 

 

 

 

  

  

 

Emenda  7 

Proposta għal Direttiva – att li jemenda 

Premessa 6 c (ādida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (6c) Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
tal-4 ta' Lulju 2006 intitolata "Lejn 
Strateāija tal-UE għad-Drittijiet tat-Tfal" 
tiddikjara li d-drittijiet tat-tfal għandhom 
ikunu prijorità għall-UE u li l-Istati 
Membri għandhom jikkonformaw mal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
id-drittijiet tat-Tfal u l-protokolli 
addizzjonali, kif ukoll l-Objettivi tal-
Millennju għall-IŜvilupp. 

Āustifikazzjoni 

Il-Komunikazzjoni tqis id-drittijiet tat-tfal bħala prijorità għall-UE u titlob lill-Istati Membri 
biex jirrispettaw il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-jeddijiet tat-tfal u l-protokolli 
addizzjonali, kif ukoll l-objettivi tal-millennju għall-iŜvilupp. Meta titqies din id-Direttiva, dan 
ifisser li għandha tiāi Ŝgurata għat-tfal kollha l-possibilità li jitrejqu bil-ħalib t'ommhom u li 
tingħatalhom kura adegwata bi qbil mal-bŜonnijiet tagħhom ta' Ŝvilupp kif ukoll li jkollhom 
aëëess għal kura adegwata u ta' kwalità. 
 

Emenda  8 
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Proposta għal Direttiva – att li jemenda 

Premessa 6 d (ādida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (6d) L-Istrateāija globali tal-
Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa tas-16 
ta' April 2002 dwar it-trejjiq tat-trabi u 
tat-tfal ta' età Ŝgħira ħafna, appoāājata 
bir-RiŜoluzzjoni 55.25 tal-55 Assemblea 
Dinjija dwar is-Saħħa, tgħid li treddigħ 
esklussiv matul l-ewwel sitt xhur fil-ħajja 
ta' tarbija jiggarantixxi tkabbir u Ŝvilupp 
ottimali. Fuq il-baŜi ta' din ir-riŜoluzzjoni, 
l-Istati Membri għandhom jinkoraāāixxu 
l-għoti ta' lif maħsub għal dan l-għan. 

 

 

 

  

  

Emenda  9 

Proposta għal Direttiva – att li jemenda 

Premessa 8 a (ādida)  

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

  

 (8a) Il-āenituri kollha għandhom id-dritt 
li jieħdu ħsieb uliedhom. 

Emenda  10 

Proposta għal Direttiva – att li jemenda 

Premessa 8 b (ādida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (8b) Id-dispoŜizzjonijiet f'din id-Direttiva 
fir-rigward tal-lif tal-maternità 
m'għandhomx imorru kontra regoli oħra 
tal-Istati Membri dwar il-lif tal-āenituri, u 
din id-Direttiva m'għandhiex iddgħajjef 
dawk ir-regoli. Il-lif tal-maternità, il-lif 
tal-paternità u l-lif tal-āenituri huma 
kumplimentari għal xulxin u meta 
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jintuŜaw flimkien, jistgħu jippromwovu 
bilanë aħjar bejn ix-xogħol u l-familja.  

Āustifikazzjoni 

Fil-Memorandum ta’ spjegazzjoni l-Kummissjoni toħloq distinzjoni artifiëjali bejn il-lif tal-
maternità u l-lif tal-āenituri. IŜ-Ŝewā mudelli huma kumplimentarji u, jekk jintuŜaw flimkien, 
jista' jikkontribwixxi għall-promozzjoni ta' sejba ta' bilanë aħjar bejn ix-xogħol u l-familja. 
 

 

Emenda  11 

Proposta għal Direttiva – att li jemenda 

Premessa 8 c (ādida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (8c) Ħaddiema li tadotta tarbija għandu 
jkollha l-istess drittijiet daqs āenitur 
naturali u għandha tkun tista' tieħu l-lif 
tal-maternità bl-istess kundizzjonijiet. 

Āustifikazzjoni 

Għalkemm l-ambitu ta' din id-Direttiva jirreferi għall-maternità naturali, il-maternità permezz 
ta' adozzjoni āāib magħha l-istess dmirijiet, responsabilitajiet u diffikultajiet fis-sejba ta' bilanë 
bejn il-ħajja familjari u dik tax-xogħol. 
 

Emenda  12 

Proposta għal Direttiva – att li jemenda 

Premessa 9  

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) Il-vulnerabbiltà tal-ħaddiema tqal u tal-
ħaddiema li welldu reëentement jew li qed 

ireddgħu tagħmilha neëessarja għalihom li 

jingħataw id-dritt ta' lif tal-maternità ta' 

mill-inqas 18-il āimgħa kontinwi, allokati 
qabel u/jew wara l-ħlas, u tirrendi 

neëessarja n-natura obbligatorja tal-lif tal-

maternità għal mill-inqas sitt āimgħat, 

allokati wara l-ħlas. 

(9) Il-vulnerabbiltà tal-ħaddiema tqal u tal-
ħaddiema li welldu reëentement jew li qed 

ireddgħu tagħmilha neëessarja għalihom li 

jingħataw id-dritt ta' lif tal-maternità ta' 

mill-inqas 20 āimgħa kontinwi, allokati 
qabel u/jew wara l-ħlas, u tirrendi 

neëessarja n-natura obbligatorja tal-lif tal-

maternità għal mill-inqas sitt āimgħat, 

allokati wara l-ħlas. 

 

Emenda  13 
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Proposta għal Direttiva – att li jemenda 

Premessa 9 a (ādida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (9a) Il-kura ta' tfal b'diŜabilità toħloq 
sfidi partikolari għall-ommijiet li jaħdmu, 
u dan għandu jkun rikonoxxut mis-
soëjetà. Il-vulnerabilità Ŝejda ta' ommijiet 
li jaħdmu li jkollhom tfal b'diŜabilità 
tfisser li dawn għandhom jingħataw lif 
tal-maternità addizzjonali. Din id-
Direttiva għandha tistipula l-perjodu 
minimu għal tali lif. 

 

Emenda  14 

Proposta għal Direttiva – att li jemenda 

Premessa 10 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) L-Organizzazzjoni Internazzjonali 
tax-Xogħol tirrakkomanda l-adozzjoni tal-
lif tal-maternità ta’ perjodu minimu ta’ 
18-il āimgħa, li matulu il-ħaddiema nisa 
jkomplu jirëievu l-ammont sħiħ tas-
salarju preëedenti tagħhom. Il-
Konvenzjoni tal-ILO tal-2000 dwar il-
Ħarsien tul il-Maternità tistipula perjodu 
ta’ sitt āimgħat lif obbligatorju wara l-
ħlas. 

imħassar 

 

Emenda  15 

Proposta għal Direttiva – att li jemenda 

Premessa 10 a (ādida) 

 

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 jiāi estiŜ 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 
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rigward it-tkeëëija, ir-ritorn fl-istess 
impjieg jew impjieg ekwivalenti u d-
diskriminazzjoni.  

Āustifikazzjoni 

Hu importanti li l-Istati Membri li diāà għandhom dispoŜizzjonijiet għal perjodi aktar twal ta' 
lif tal-āenituri għaŜ-Ŝewā āenituri jŜommu l-kundizzjonijiet āeneruŜi 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  16 

Proposta għal Direttiva – att li jemenda 

Premessa 12 a (ādida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (12a) PoŜizzjoni definita bħala 
''ekwivalenti'' skont l-Artikolu 11(2)(c) 
għandu jfisser poŜizzjoni li tkun l-istess 
bħal dik ta' qabel ma jkun ittieħed il-lif 
tal-maternità, fir-rigward kemm tas-
salarju kif ukoll tal-kompiti li għandhom 
jitwettqu, jew, meta dan ma jkunx 
possibbli, poŜizzjoni simili li 
tikkorrispondi għall-kwalifiki u s-salarju 
eŜistenti tal-ħaddiema. 

Āustifikazzjoni 

Min iħaddem għandu jagħmel kull sforz biex jagħti lill-ħaddiema l-kundizzjonijiet tax-xogħol li 
kellha qabel ħarāet bil-lif tal-maternità, iŜda f'kaŜ li dan ma jkunx oāāettivament possibbli, 
għandha tiāi applikata l-flessibilità, u b'hekk jinŜammu d-drittijiet tax-xogħol. 
 

Emenda  17 

Proposta għal Direttiva – att li jemenda 

Premessa 12 b (ādida)  

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (12b) Fid-dawl tat-tendenzi demografiëi 
fl-Unjoni Ewropea, huwa neëessarju li 
jkun hemm promozzjoni ta' Ŝieda fir-rata 
tat-twelid permezz ta’ leāislazzjoni u ta' 
miŜuri speëifiëi biex jinstab bilanë bejn 
ix-xogħol, il-ħajja privata u l-ħajja tal-
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familja b’mod aktar effettiv. 

 

Emenda  18 

Proposta għal Direttiva – att li jemenda 

Premessa 13  

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) In-nisa għandhom għalhekk ikunu 

mħarsa mid-diskriminazzjoni minħabba 

raāunijiet 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 

raāunijiet ta' tqala jew ta' lif tal-maternità, 

u għandu jkollhom il-mezzi xierqa ta' 

ħarsien legali, sabiex jiāu ssalvagwardjati 
d-drittijiet tagħhom ta’ kundizzjonijiet 
tax-xogħol deëenti u bilanë aħjar bejn il-
ħajja tal-familja u x-xogħol. 

 

Emenda  19 

Proposta għal Direttiva – att li jemenda 

Premessa 13 a (ādida)  

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (13a) Fir-riŜoluzzjoni tal-Kunsill u tal-
Ministri għax-Xogħol u għall-Politika 
Soëjali, li ltaqgħu fi ħdan il-Kunsill tad-
29 ta’ Āunju 2000, dwar il-parteëipazzjoni 
tan-nisa u tal-irāiel fil-ħajja tal-familja u 
tax-xogħol1, l-Istati Membri tħeāāew 
jeŜaminaw il-possibilità, għas-sistemi 
legali rispettivi tagħhom, li jirrikonoxxu 
dritt individwali u mhux trasferibbli għal-
lif tal-paternità għall-irāiel li jaħdmu, 
mingħajr ma jintilef ebda jedd tal-impjieg. 

 
1 ĀU C 218, 31.7.2000, p. 5. 

Āustifikazzjoni 

Fir-riŜoluzzjoni tal-Kunsill u tal-ministri għax-xogħol u għall-politika soëjali, tad-29 ta’ Āunju 
2000, l-Istati Membri āew imħeāāa jeŜaminaw il-possibilità li s-sistemi legali rispettivi 
tagħhom jirrikonoxxu dritt individwali u mhux trasferibbli għal lif tal-paternità għall-irāiel li 
jaħdmu, filwaqt li jinŜammu d-drittijiet relatati mal-impjieg tagħhom. Il-biëëa l-kbira tal-Istati 
Membri kellhom reazzjoni favorevoli. 
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Emenda  20 

Proposta għal Direttiva – att li jemenda 

Premessa 13 b (ādida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (13b) Sabiex il-ħaddiema jiāu megħjuna 
jirrikonëiljaw il-ħajja professjonali u 
familjari tagħhom, huwa essenzjali li 
jingħata iktar lif tal-maternità u tal-
paternità, inkluŜ f'kaŜ ta' adozzjoni ta' 
trabi ta' inqas minn 12-il xahar. Ħaddiem 
li jadotta tarbija ta' inqas minn 12-il 
xahar għandu jkollu l-istess drittijiet daqs 
āenitur naturali u għandu jkun jista' 
jieħu l-lif tal-maternità jew tal-paternità 
bl-istess kundizzjonijiet. 

 

Emenda  21 

Proposta għal Direttiva – att li jemenda 

Premessa 13 c (ādida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (13c) Sabiex il-ħaddiema jiāu megħjuna 
jirrikonëiljaw id-drittijiet u l-obbligi 
professjonali u familjari tagħhom, u biex 
tintlaħaq ugwaljanza reali bejn is-sessi, 
huwa essenzjali li l-irāiel ikollhom id-dritt 
għal-lif tal-paternità imħallas, li għandu 
jingħata fuq baŜi ekwivalenti – minbarra 
fir-rigward tad-dewmien tiegħu – bħal-lif 
tal-maternità, bl-għan li jiāu stabbiliti 
gradwalment il-kundizzjonijiet meħtieāa. 
Dan id-dritt għandu wkoll jingħata lill-
koppji mhux miŜŜewāa. L-Istati Membri 
huma mħeāāa jqisu jekk, skont is-sistemi 
legali rispettivi tagħhom, l-irāiel li 
jaħdmu jistgħux jingħataw dritt 
individwali mhux trasferibbli għal lif tal-
paternità, mingħajr l-ebda telf tad-
drittijiet relatati max-xogħol. 
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Emenda  22 

Proposta għal Direttiva – att li jemenda 

Premessa 13 d (ādida)  

 

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-āejjieni 
demografiku tal-Ewropa, il-bidla ta’ sfida 
f’opportunità", se jkun hemm bŜonn li jsir 
kull sforz biex jiāi Ŝgurat ħarsien effettiv 
tal-maternità u tal-paternità. 

Āustifikazzjoni 

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

Emenda  23 

Proposta għal Direttiva – att li jemenda 

Premessa 13 e (ādida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (13e) Il-Green Paper tal-Kummissjoni bit-
titolu "Quddiem it-tibdiliet demografiëi, 
solidarjetà ādida bejn il-āenerazzjonijiet" 
tirreferi għall-fatt li l-Istati Membri 
għandhom rata baxxa ta' fertilità, li 
mhijiex biŜŜejjed għat-tiādid tal-
popolazzjoni. Jeħtieā għalhekk li jittieħdu 
miŜuri għat-titjib tal-kundizzjonijiet fuq il-
post tax-xogħol għall-ħaddiema qabel, 
matul u wara t-tqala. Huwa rakkomandat 
li jiāu segwiti l-aħjar prattiki ta' dawk l-
Istati Membri b'rati tal-fertilità għoljin u 
li tiāi Ŝgurata l-parteëipazzjoni kontinwa 
tan-nisa fis-suq tax-xogħol. 
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Emenda  24 

Proposta għal Direttiva – att li jemenda 

Premessa 13 f (ādida)  

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (13f) Fil-konkluŜjonijiet ta' Diëembru 
2007 tal-Kunsill Impjiegi, Politika Soëjali, 
Saħħa u Affarijiet tal-Konsumatur 
(EPSCO) dwar "Rwoli bilanëjati tan-nisa 
u tal-irāiel għall-impjiegi, it-tkabbir u l-
koeŜjoni soëjali", il-Kunsill irrikonoxxa r-
rikonëiljazzjoni tax-xogħol u l-ħajja 
privata u tal-familja bħala qasam tal-
akbar siwi għall-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn is-sessi fis-suq tax-
xogħol. 

JustificationĀustifikazzjoni 
In the December 2007 conclusions of the Employment, Social Policy, Health and Consumer 
Affairs (EPSCO) Council on “Balanced roles for women and men for jobs, growth and social 
cohesion”, the Council recognised reconciliation of work and family and private life to be a key 
area as regards the promotion of gender equality in the labour market.Fil-konkluŜjonijiet ta' 
Diëembru 2007 tal-Kunsill Impjiegi, Politika Soëjali, Saħħa u Affarijiet tal-Konsumatur 
(EPSCO) dwar "Rwoli bilanëjati tan-nisa u tal-irāiel għall-impjiegi, it-tkabbir u l-koeŜjoni 
soëjali", il-Kunsill irrikonoxxa r-rikonëiljazzjoni tax-xogħol u tal-ħajja privata u familjari 
bħala qasam ewlieni għall-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi fis-suq tax-xogħol. 

Emenda  25 

Proposta għal Direttiva – att li jemenda 

Premessa 16 a (ādida)  

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (16a) DispoŜizzjoni dwar lif tal-maternità 
ma sservi l-ebda skop jekk ma tkunx 
akkumpanjata minn ħarsien tad-drittijiet 
kollha marbuta mal-kuntratt tal-impjieg, 
inkluŜa Ŝ-Ŝamma tal-paga sħiħa u drittijiet 
għal allowance ekwivalenti.  

Āustifikazzjoni 

In-nisa għandhom ikunu jistgħu jirëievu allowance fil-livell tas-salarju sħiħ, sabiex ma jkunux 
penalizzati finanzjarjament għall-fatt li jkunu ommijiet. 
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Emenda  26 

Proposta għal Direttiva – att li jemenda 

Premessa 18 a (ādida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (18a) L-Istati Membri huma mħeāāa 
jintroduëu fis-sistemi legali nazzjonali 
tagħhom miŜuri biex jiŜguraw kumpens 
jew riparazzjoni reali u effettiva, kif jitqies 
xieraq, għal kull ħsara kkawŜata lil 
ħaddiema minħabba kwalunkwe ksur tal-
obbligi skont din id-Direttiva, b'mod li 
jkun disswaŜiv, effettiv u proporzjonat 
għall-ħsara kkawŜata lilha. 

 

Emenda  27 

Proposta għal Direttiva – att li jemenda 

Premessa 19 a (ādida)  

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (19a) Il-vittmi ta' diskriminazzjoni 
għandu jkollhom mezzi xierqa ta' 
protezzjoni legali. Biex tiāi ggarantita 
protezzjoni aktar effikaëi, l-
assoëjazzjonijiet, l-organizzazzjonijiet u l-
entitajiet legali l-oħra għandu jkollhom il-
possibilità li, skont kif jiddeterminaw l-
Istati Membri, jieħdu sehem fi proëeduri 
f’isem il-vittmi jew biex jappoāāawhom, 
mingħajr preāudizzju għar-regoli ta’ 
proëedura nazzjonali rigward ir-
rappreŜentanza u d-difiŜa quddiem il-
qrati. 

 

Emenda  28 
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Proposta għal Direttiva – att li jemenda 

Premessa 19 b (ādida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (19b) Se jkun neëessarju għall-Istati 
Membri li jinkoraāāixxu u jippromwovu l-
parteëipazzjoni attiva tal-imsieħba soëjali 
sabiex jiāi Ŝgurat tagħrif aħjar għal dawk 
ikkonëernati u arranāamenti aktar 
effettivi. Permezz tal-inkoraāāiment tad-
djalogu mal-korpi msemmijin hawn fuq, 
l-Istati Membri jistgħu jiksbu rispons 
aħjar u għarfien aktar ëar dwar l-
implimentazzjoni ta' din id-Direttiva fil-
prattika u dwar il-problemi li jistgħu 
jinqalgħu, bil-għan li tinqered id-
diskriminazzjoni. 

Āustifikazzjoni 

Il-parteëipazzjoni tal-imsieħba soëjali hija estremament importanti fl-isforzi biex titneħħa d-
diskriminazzjoni. In-netwerks tagħhom tad-data għandhom jagħtu mezzi ta’ informazzjoni 
addizzjonali lill-ħaddiema dwar drittijiethom u jkunu sors ta’ rispons għall-Istati Membri 
ladarba huma għandhom aktar esperjenza f’dak li għandu x’jaqsam mal-problemi varji li 
x’aktarx jinqalgħu. Għalhekk inqisu li hu importanti li tkun Ŝgurata l-parteëipazzjoni attiva 
tagħhom u li jinfetaħ djalogu miftuħ. 
 

Emenda  29 

Proposta għal Direttiva – att li jemenda 

Premessa 20  

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(20) Din id-Direttiva tistipula r-rekwiŜiti 

minimi u għalhekk toffri lill-Istati Membri 

l-għaŜla li jintroduëu jew iŜommu 

dispoŜizzjonijiet aktar favorevoli.  L-

implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva ma 

għandhiex isservi biex tiāāustifika 

kwalunkwe rigress fir-rigward tas-

sitwazzjoni li diāà teŜisti f’kull Stat 

Membru. 

(20) Din id-Direttiva tistipula r-rekwiŜiti 

minimi u għalhekk toffri lill-Istati Membri 

l-għaŜla li jintroduëu jew iŜommu 

dispoŜizzjonijiet aktar favorevoli. L-

implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva tista’ 

ma sservix biex tiāāustifika kwalunkwe 

rigress fir-rigward tas-sitwazzjoni li diāà 

teŜisti f’kull Stat Membru, b’mod 
partikolari l-liāijiet nazzjonali li, peress li 
jgħaqqdu l-lif tal-maternità u l-lif tal-
paternità, jistipulaw intitolament għall-
omm ta' mill-inqas 20 āimgħa ta’ lif 
allokati qabel u/jew wara l-ħlas, u 
mħallas mill-inqas fil-livell stipulat f'din 
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id-Direttiva.  

  

Āustifikazzjoni 

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

Emenda  30 

Proposta għal Direttiva – att li jemenda 

Premessa 20 a (ādida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (20a) L-Istati Membri għandhom iħeāāu 
djalogu bejn l-imsieħba soëjali u l-
Organizzazzjonijiet Mhux Governattivi, 
sabiex isiru jafu bil-forom differenti ta' 
diskriminazzjoni u jiāāildulhom. 

 

Emenda  31 

Proposta għal Direttiva – att li jemenda 

Artikolu 1 – punt -1 (ādid) 

Direttiva 92/85/KEE 

Artikolu 1 – paragrafu 1 a (ādid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 -1. Fl-Artikolu 1 qed jiddaħħal il-
paragrafu 1a li āej: 

 “1a. Din id-Direttiva timmira wkoll li 
ttejjeb il-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-
ħaddiema tqal u tal-ħaddiema li jkunu 
għadhom kemm welldu, li jibqgħu jew 
jirritornaw fis-suq tax-xogħol, u biex 
jirrikonëiljaw aħjar il-ħajja professjonali, 
dik privata u l-ħajja tal-familja." 

Āustifikazzjoni 

Meta titqies l-integrazzjoni tal-Artikolu 141 tat-Trattat KE fil-baŜi legali ta' din il-proposta, il-
paragrafu miŜjud 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. 
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Emenda  32 

Proposta għal Direttiva – att li jemenda 

Artikolu 1 – punt -1a (ādid) 

Direttiva 92/85/KEE 

Artikolu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 -1a. L-Artikolu 2 jinbidel b'dan li āej: 

 “Artikolu 2 

 Tifsiriet 

 Għall-iskopijiet ta’ din id-Direttiva: 

 (a) ħaddiema tqila għandha tfisser 

ħaddiema tqila b’kull tip ta’ kuntratt, 
inkluŜ f’xogħol domestiku, li tinforma lil 

min iħaddimha bil-kundizzjoni tagħha, 

skont il-liāi u/jew prattika nazzjonali; 

 (b) ħaddiema li welldet reëentement 

għandha tfisser ħaddiema b’kull tip ta’ 
kuntratt, inkluŜ f’xogħol domestiku, li 
welldet reëentement fis-sens tal-

leāislazzjoni u/jew prattika nazzjonali u 

li tinforma lil min iħaddimha dwar il-

kundizzjoni tagħha skont dik il-liāi 

u/jew prattika; għall-iskop ta' din id-
Direttiva għandha tfisser ukoll ħaddiema 
li tkun adottat tarbija reëentement; 

 (c) ħaddiema li qiegħda tredda’ tfisser 

ħaddiema b’kull tip ta kuntratt, inkluŜ 
f’xogħol domestiku, li qiegħda tredda' 
fis-sens tal-leāislazzjoni u/jew prattika 

nazzjonali u li tinforma lil min 

iħaddimha bil-kundizzjoni tagħha skont 

dik il-liāi u/jew prattika; ” 

 

Emenda  33 

Proposta għal Direttiva – att li jemenda 

Artikolu 1 – punt -1b (ādid) 

Direttiva 92/85/KEE 

Artikolu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 -1b. L-Artikolu 3 jinbidel b'dan li āej: 
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 “Artikolu 3 

 Linji ta’ Gwida 

 1. Wara konsultazzjoni mal-Istati 

Membri u megħjuna mill-Kumitat 

Konsultattiv dwar is-Sigurtà, l-Iājene u 

l-Protezzjoni tas-Saħħa fuq il-Post tax-

Xogħol, il-Kummissjoni trid tfassal linji 

ta' gwida dwar l-istima tal-aāenti kimiëi, 

fiŜiëi u bijoloāiëi u l-proëessi industrijali 

kkunsidrati bħala perikoluŜi għas-saħħa 
riproduttiva tal-irāiel u tan-nisa li 
jaħdmu, u għas-sigurtà jew għas-saħħa 
tal-ħaddiema fis-sens ta' l-Artikolu 2. 
Dawn il-linji ta’ gwida għandhom jiāu 
eŜaminati mill-ādid u, mill-2012, 
għandhom jiāu aāāornati tal-inqas kull 
ħames snin. 

 Il-linji ta' gwida msemmija fl-ewwel 

subparagrafu għandhom ukoll ikopru 

movimenti u qagħdiet, għeja fiŜika u 

mentali u tipi oħra ta' stress fiŜiku u 

mentali konness max-xogħol imwettaq 

minn ħaddiema fis-sens ta' l-Artikolu 2. 

 2. L-għan tal-linji ta' gwida msemmija 

fil-paragrafu 1 huwa li jservu bħala baŜi 

għall-istima mesmmija fl-Artikolu 4(1). 

 Għal dan l-iskop l-Istati Membri 

għandhom iāibu dawn il-linji ta' gwida 

għall-attenzjoni ta' kull min iħaddem u 

l-ħaddiema nisa u rāiel, u/jew ir-
rappreŜentanti tagħhom, kif ukoll l-
imsieħba soëjali, fl-Istati Membri 

rispettivi.” 

Āustifikazzjoni 

Hu importanti li l-linji gwida jiāu aāāornati skont l-evoluzzjoni tas-sitwazzjoni u tal-għarfien. 
Barra minn hekk, jeŜistu riskji għas-saħħa u għas-sigurtà kemm tal-irāiel kif ukoll tan-nisa, u 
għalhekk dan għandu jitqies b'mod iktar āenerali peress li dawn huma importanti anke qabel il-
konëepiment. 
 

Emenda  34 

Proposta għal Direttiva – att li jemenda 

Artikolu 1 – punt -1c (ādid) 

Direttiva 92/85/KEE 

Artikolu 4 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 -1c. L-Artikolu 4 jinbidel b'dan li āej: 

 “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 rāiel u 
nisa. 

 2. Għall-attivitajiet kollha li jistgħu 

jinvolvu riskju speëifiku ta' espoŜizzjoni 

għal aāenti, proëessi jew kondizzjonijiet 

tax-xogħol li tagħhom lista mhux 

eŜawrijenti hija mogħtija fl-Anness I, 

min iħaddem għandu jagħmel stima tan-

natura, il-grad u t-tul tal-espoŜizzjoni fl-

impriŜa u/jew stabbiliment ikkonëernat, 

tal-ħaddiema fis-sens tal-Artikolu 2 u 
tal-ħaddiema nisa 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 
nisa suxxettibli li jsibu ruħhom f’waħda 
mis-sitwazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 
2, 

 - jiddeëiedu liema miŜuri għandhom 

jittieħdu. 

 3. Mingħajr preāudizzju 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-impriŜa u/jew 

stabbiliment konëernat u/jew ir-

rappreŜentanti tagħhom, kif ukoll l-
imsieħba soëjali kkonëernati, għandhom 

jiāu infurmati bir-riŜultati tal-istima 

msemmija fil-paragrafu 1 u bil-miŜuri 

kollha li għandhom jittieħdu għas-saħħa 
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u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. 

 4. Għandhom jittieħdu l-miŜuri xierqa 
biex ikun Ŝgurat li l-ħaddiema u/jew ir-
rappreŜentanti tagħhom fl-intrapriŜa jew 
fl-istabbiliment ikkonëernat ikunu jistgħu 
jissorveljaw l-applikazzjoni ta’ din id-
Direttiva jew jintervjenu fl-applikazzjoni 
tagħha, f’dak li jikkonëerna b’mod 
partikolari l-miŜuri deëiŜi minn min 
iħaddem li jissemmew fil-paragrafu 2, 
mingħajr preāudizzju għar-responsabilità 
li taqa’ fuq min iħaddem għall-adozzjoni 
ta’ dawn il-miŜuri. 

 5. Il-konsultazzjoni u l-parteëipazzjoni tal-
ħaddiema u/jew tar-rappreŜentanti 
tagħhom fi kwistjonijiet li jaqgħu taħt il-
kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva 
għandhom jitwettqu b'konformità mal-
Artikolu 11 tad-Direttiva 89/391/KEE." 

Āustifikazzjoni 

Huwa essenzjali li ssir promozzjoni favur approëë preventiv li jipprovdi għal stima xierqa tar-
riskju f’kull post tax-xogħol fejn hemm ħaddiema nisa u rāiel f'età fertili. Kemm l-irāiel kif ukoll 
in-nisa jistgħu jkunu esposti, qabel il-fertilizzazzjoni, għall-fatturi li jikkawŜaw tibdil u 
anormalitajiet āenetiëi li jwasslu għall-infertilità u malformazzjonijiet jew aberrazzjonijiet 
kromosomali; l-agħar effetti, madankollu, iseħħu fl-embriju. Il-paragrafi 4 u 5 Ŝdiedu 
minħabba l-fatt li d-direttivi l-oħra kollha dwar is-saħħa u s-sigurtà fihom artikoli speëifiëi 
dwar l-informazzjoni u l-konsultazzjoni tal-ħaddiema u tar-rappreŜentanti tagħhom. 
 

Emenda  35 

Proposta għal Direttiva – att li jemenda 

Artikolu 1 – punt -1d (ādid) 

Direttiva 92/85/KEE 

Artikolu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 -1d. L-Artikolu 5 huwa emendat kif āej: 

 (a) Il-paragrafu 2 jinbidel b'dan li āej: 

 “2. Jekk l-aāāustament tal-

kondizzjonijiet tax-xogħol u/jew tas-

sigħat tax-xogħol tagħha ma jkunx 

teknikament u/jew oāāettivament 

possibbli, [...] min iħaddem jrid jieħu l-

passi neëessarji sabiex jagħti xogħol 
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ieħor lill-ħaddiema konëernata.” 

 (b) Il-paragrafu 3 jinbidel b'dan li āej: 

 “3. Jekk it-tibdil tal-post għal xogħol 

ieħor mhuwiex teknikament jew 

oāāettivament possibbli[...], il-ħaddiema 

kkonëernata għandha tingħata leave 

skont il-liāi u/jew prattika nazzjonali 

għaŜ-Ŝmien kollu li huwa neëessarju biex 

tiāi mħarsa s-sigurtà jew is-saħħa 

tagħha.” 

Āustifikazzjoni 

Il-kliem attwali tal-paragrafi 2 u 3 iħalli wisq lok għal min iħaddem biex ikunu jistgħu 
jargumentaw li ma jistgħux jadattaw l-impjieg jew joffru impjieg ieħor. It-tneħħija tal-kliem 
“jew ma jistax jiāi mitlub b'mod raāonevoli għal motivi āustifikati” tagħmilha possibbli li 
tissaħħaħ il-protezzjoni tal-impjieg tan-nisa, peress li se jsir iktar diffiëli għal min iħaddem li 
jargumenta li mhux possibbli teknikament jew oāāettivament li joffri impjieg ieħor. 
 

Emenda  36 

Proposta għal Direttiva – att li jemenda 

Artikolu 1 – punt -1 e (ādid) 

Direttiva 92/85/KEE 

Artikolu 6 – punt 2 a (ādid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 -1e. Il-punt li āej jiŜdied mal-Artikolu 6: 

 "2a. nisa tqal, barra minn hekk, 
m'għandhomx jintalbu jagħmlu xogħol 
bħalma huwa l-āarr u l-irfigħ ta' piŜijiet 
tqal jew xogħol li jkun ta' periklu jew li 
jgħajji jew li jkun ta' riskju għas-saħħa." 

Āustifikazzjoni 

Ħaddiema tqal għandhom ikunu eŜentati mhux biss mill-attivitajiet li jesponuhom għal riskji 
kbar imma wkoll minn kompiti li jinvolvu sforz fiŜiku jew huma ta’ riskju għal saħħithom. 

 
 

Emenda  37 
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Proposta għal Direttiva – att li jemenda 

Artikolu 1 – punt -1 f (ādid) 

Direttiva 92/85/KEE 

Artikolu 7 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 -1f. L-Artikolu 7 jinbidel b'dan li āej: 

 “Artikolu 7 

 Ix-Xogħol ta' bil-Lejl u s-Sigħat śejda 

 1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-

passi neëessarji biex jiŜguraw li l-

ħaddiema msemmija fl-Artikolu 2 ma 

jkunux imāiegħla li jagħmlu xogħol ta' 

bil-lejl u ma jkunux obbligati jaħdmu 
sigħat Ŝejda: 

 (a) matul l-għaxar āimgħat qabel il-ħlas; 

 (b) matul il-bqija tat-tqala jekk dan ikun 
meħtieā minħabba raāunijiet ta' saħħa 
tal-omm jew tat-tarbija li għandha 
f'āufha; 

 (c) matul il-perjodu kollu tat-treddigħ. 

 2. Il-miŜuri msemmija fil-paragrafu 1 

għandhom jinkludu l-possibilità, skont 

il-liāi u/jew prattika nazzjonali, li: 

 (a) taqleb għal xogħol paragunabbli bi 
nhar; jew 

 (b) ikun hemm leave mix-xogħol jew 

estensjoni tal-leave tal-maternità meta 

dan it-trasferiment mhux teknikament 

u/jew oāāettivament possibbli [...]. 
 3. Il-ħaddiema li jkunu jixtiequ jiāu 

eŜentati mix-xogħol bil-lejl għandhom, f' 
konformita' mar-regoli stabbiliti mill-
Istati Membri, jinformaw lil min 
iħaddimhom u, fil-kaŜ imsemmi fil-
paragrafu 1b, jipprovdu ëertifikat mediku 
lil min iħaddimhom. 

 4. Għall-āenituri bla sieħeb u għall-
āenituri ta' tfal b'diŜabilità serja, il-
perjodi msemmija fil-paragrafu 1 jistgħu 
jiāu estiŜi b'konformità mal-proëeduri 
stabbiliti mill-Istati Membri.'' 
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Emenda  38 

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 meħtieāa biex jiŜguraw li l-ħaddiema 

fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2 jkunu 

intitolati għal Ŝmien kontinwu ta' lif tal-

maternità ta' mill-inqas 18-il āimgħa, 
allokati qabel u/jew wara l-ħlas. 

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-

passi meħtieāa biex jiŜguraw li l-ħaddiema 

fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2 jkunu 

intitolati għal Ŝmien kontinwu ta' lif tal-

maternità ta' mill-inqas 20 āimgħa, allokati 
qabel u/jew wara l-ħlas. 

Āustifikazzjoni 

Lif tal-maternità ta' 20 āimgħa huwa twil biŜŜejjed 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 biŜŜejjed Ŝmien biex jirpiljaw mill-ħlas u jippermetti li omm issawwar rabta 
f'saħħitha ma' wildha. 

Hu importanti li l-Istati Membri li diāà għandhom provvedimenti għal perjodi aktar twal ta' lif 
tal-āenituri għaŜ-Ŝewā āenituri jŜommu l-kundizzjonijiet āeneruŜi 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  39 

Proposta għal Direttiva – att li jemenda 

Artikolu 1 – punt 1 

Direttiva 92/85/KEE 

Artikolu 8 – paragrafu 1 a (ādid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. Rigward l-aħħar erba' āimgħat tal-
perjodu msemmi fil-paragrafu 1, skema 
eŜistenti ta' lif marbut mal-familja li tkun 
disponibbli fil-livell nazzjonali tista' titqies 
bħala lif tal-maternità għall-iskopijiet ta' 
din id-Direttiva, sakemm din tipprovdi 
ħarsien totali lill-ħaddiema skont it-tifsira 
tal-Artikolu 2 ta' din id-Direttiva li jkun 
adegwat fir-riward tal-livell stabbilit f'din 
id-Direttiva. F'dan il-kaŜ, il-perjodu totali 
ta' lif mogħti għandu jkun itwal mil-lif 
tal-āenituri mogħti bid-Direttiva 
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96/34/KE.  

Āustifikazzjoni 

Lif tal-maternità ta' 20 āimgħa huwa twil biŜŜejjed 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 biŜŜejjed Ŝmien biex jirpiljaw mill-ħlas u jippermetti li omm issawwar rabta 
f'saħħitha ma' wildha. 

Hu importanti li l-Istati Membri li diāà għandhom provvedimenti għal perjodi aktar twal ta' lif 
tal-āenituri għaŜ-Ŝewā āenituri jŜommu l-kundizzjonijiet āeneruŜi 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  40 

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 āimgħat wara l-ħlas.  L-Istati 

Membri għandhom jieħdu l-passi meħtieāa 

biex jiŜguraw li l-ħaddiema fi ħdan it-

tifsira tal-Artikolu 2 jkunu intitolati li 

jagħŜlu liberament iŜ-Ŝmien 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 bi ħlas sħiħ ta' mill-inqas sitt 
āimgħat wara l-ħlas, mingħajr preāudizzju 
għal-liāijiet nazzjonali eŜistenti li 
jipprovdu għal perjodu ta' lif tal-
maternità obbligatorju qabel il-ħlas. L-
Istati Membri għandhom jieħdu l-passi 

meħtieāa biex jiŜguraw li l-ħaddiema fi 

ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2 jkunu intitolati 

li jagħŜlu liberament iŜ-Ŝmien li fih 

jixtiequ jieħdu l-porzjon ta' lif tal-maternità 

mhux obbligatorju, qabel jew wara l-ħlas. 
Il-perjodu ta' sitt āimgħat għal-lif tal-
maternità obbligatorju għandu japplika 
għan-nisa li jaħdmu irrispettivament mill-
għadd ta' āranet li jkunu ħadmu qabel il-
ħlas. 
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Emenda  41 

Proposta għal Direttiva – att li jemenda 

Artikolu 1 – punt 1 

Direttiva 92/85/KEE 

Artikolu 8 – paragrafu 2 a (ādid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

 

Emenda  42 

Proposta għal Direttiva – att li jemenda 

Artikolu 1 – punt 1 

Direttiva 92/85/KEE 

Artikolu 8 – paragrafu 2 b (ādid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

 

Emenda  43 

Proposta għal Direttiva – att li jemenda 

Artikolu 1 – punt 1 

Direttiva 92/85/KEE 

Artikolu 8 – paragrafu 2 c (ādid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2c. Il-ħaddiema għandha tindika l-
perjodu li tkun għaŜlet għall-parti mhux 
obbligatorja tal-lif tal-maternità mill-
inqas xahar qabel id-data ta' bidu ta' dan 
il-lif. 

 

Emenda  44 
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Proposta għal Direttiva – att li jemenda 

Artikolu 1 – punt 1 

Direttiva 92/85/KEE 

Artikolu 8 – paragrafu 2 d (ādid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2d. Għal twelid multiplu, il-perjodu tal-lif 
tal-maternità obbligatorju msemmi fil-
paragrafu 2 għandu jiŜdied għal kull wild 
addizzjonali skont il-leāislazzjoni 
nazzjonali. 

Emenda  45 

Proposta għal Direttiva – att li jemenda 

Artikolu 1 – punt 1 

Direttiva 92/85/KEE 

Artikolu 8 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-

miŜuri kollha meħtieāa biex jiŜguraw li 

jingħata lif addizzjonali fil-kaz ta' ħlas 
qabel il-waqt, tfal li jeħtieāu kura fl-isptar 
mat-twelid, tfal b'diŜabbiltà u twelid 
multiplu.  It-tul ta' Ŝmien tal-lif 

addizzjonali għandu jkun proporzjonali u 

jakkomoda l-ħtiāijiet speëjali tal-omm u 

tat-tarbija/trabi. 

4. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-

miŜuri kollha meħtieāa biex jiŜguraw li 

jingħata lif tal-maternità addizzjonali bi 
ħlas sħiħ f'sitwazzjonijiet speëifiëi 
b'āustifikazzjoni medika, bħalma huwa l-
kaŜ ta’ ħlas qabel il-waqt, tfal b’diŜabilità, 
ommijiet b'diŜabilità, ommijiet ta’ bejn it-
tlettax u d-dsatax-il sena, twelid multiplu 
jew twelid fi Ŝmien 18-il xahar wara t-
twelid preëedenti. It-tul ta' Ŝmien tal-lif tal-
maternità addizzjonali wara l-ħlas għandu 
jkun proporzjonali u jakkomoda l-ħtiāijiet 

speëjali tal-omm u tat-tarbija/trabi. Meta l-
leāislazzjoni u/jew il-prassi nazzjonali 
jipprevedu lif tal-maternità jew lif tal-
āenituri ta' iktar minn 20 āimgħa, dan 
jista' jingħadd ma’ kull perjodu 
addizzjonali ta' lif tal-maternità stabbilit 
fil-paragrafi 3 u 4. 

 

Emenda  46 

Proposta għal Direttiva – att li jemenda 

Artikolu 1 – punt 1 

Direttiva 92/85/KEE 

Artikolu 8 – paragrafu 5 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li 
kwalunkwe perjodu ta' lif għall-mard 
minħabba mard jew kumplikazzjonijiet li 
jinqalgħu minħabba t-tqala erba' āimgħat 
jew iŜjed qabel il-ħlas m'għandux iħalli 
impatt fuq it-tul ta' Ŝmien tal-lif tal-
maternità." 

imħassar 

 

Emenda  47 

Proposta għal Direttiva – att li jemenda 

Artikolu 1 – punt 1 

Direttiva 92/85/KEE 

Artikolu 8 – paragrafu 5 a (ādid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 5a. l-Istati Membri għandhom jipproteāu 
d-drittijiet tal-ommijiet u l-missirijiet billi 
jiŜguraw li jkun hemm kundizzjonijiet 
speëjali marbuta max-xogħol biex jgħinu 
lill-āenituri ta' tfal b’diŜabilità. 

 

Emenda  48 

Proposta għal Direttiva – att li jemenda 

Artikolu 1 – punt 1 

Direttiva 92/85/KEE 

Artikolu 8 – paragrafu 5 b (ādid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 5b. Din id-Direttiva hija wkoll applikabbli 
għall-ħaddiema nisa li jaħdmu għal 
rashom, peress li l-Istati Membri jridu 
jwettqu l-aāāustamenti neëessarji fil-
leāislazzjonijiet rispettivi tagħhom, b'tali 
mod li tiāi salvagwardjata l-ugwaljanza 
tad-drittijiet fuq il-post tax-xogħol, 
partikolarment f'dak li jikkonëerna l-lif 
tal-maternità. 

Āustifikazzjoni 

Il-ħaddiema nisa li jaħdmu għal rashom m'għandhomx jiāu trattati b'mod differenti billi ma 
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jiāix permess lilhom li jibbenefikaw mill-istess drittijiet tal-ħaddiema nisa impjegati. 
 

Emenda  49 

Proposta għal Direttiva – att li jemenda 

Artikolu 1 – punt 1 

Direttiva 92/85/KEE 

Artikolu 8 – paragrafu 5 c (ādid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 5c. L-Istati Membri għandhom jadottaw 
miŜuri xierqa għar-rikonoxximent tad-
depressjoni ta' wara t-twelid bħala marda 
serja, u għandhom jagħtu l-appoāā 
tagħhom għal kampanji ta' 
sensibilizzazzjoni mmirati biex tinxtered 
informazzjoni preëiŜa dwar din il-marda u 
biex jiāu korretti l-preāudizzji u l-
possibilità ta' stigmatizzazzjoni li l-marda 
għadha tista' āāib magħha. 

Āustifikazzjoni 
L-għan ta' din l-emenda hu li tiŜdied is-sensibilizzazzjoni fl-Istati Membri dwar il-bŜonn ta' 
rikonoxximent speëjali 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  50 

Proposta għal Direttiva – att li jemenda 

Artikolu 1 – punt 1 a (ādid) 

Direttiva 92/85/KEE 

Artikolu 8 a (ādid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. Jiddaħħal l-Artikolu 8a li āej: 

 "Artikolu 8a 

 Lif tal-paternità 

 1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miŜuri neëessarji biex jiŜguraw li l-
ħaddiema li s-sieħba tagħhom tkun 
welldet reëentement ikollhom id-dritt għal 
perjodu ta' lif tal-paternità mhux 
trasferibbli, u li jkun imħallas bis-sħiħ, 
ta’ mhux inqas minn āimagħtejn, li 
għandu jittieħed wara li l-mara jew is-
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sieħba tagħhom tkun welldet matul il-
perjodu ta' lif tal-maternità; 

 L-Istati Membri li għadhom ma 
introduëewx lif tal-paternità mħallas bis-
sħiħ u li mhux trasferibbli li għandu 
jittieħed b'mod obbligatorju matul il-
perjodu ta' lif tal-maternità għal perjodu 
kontinwu ta' mill-inqas āimagħtejn wara 
l-ħlas tal-mara jew l-imsieħba tal-
ħaddiem huma mħeāāa bis-saħħa li 
jimplimentaw dan il-lif sabiex 
jippromwovu parteëipazzjoni indaqs taŜ-
Ŝewā āenituri fis-sejba ta' bilanë bejn id-
drittijiet u r-responsabilitajiet familjari. 

 2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miŜuri neëessarji biex jiŜguraw li l-
ħaddiema li s-sieħba tagħhom tkun 
welldet reëentement jingħataw perjodu ta' 
lif speëjali inkluŜ il-porzjon mhux uŜat 
tal-lif tal-maternità fil-kaŜ tal-mewt jew l-
inkapaëità fiŜika tal-omm." 

 

 

Emenda  51 

Proposta għal Direttiva – att li jemenda 

Artikolu 1 – punt 1 b (ādid) 

Direttiva 92/85/KEE 

Artikolu 8 b (ādida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1b. Jiddaħħal l-Artikolu 8b li āej: 

 "Artikolu 8b 

 Lif għall-adozzjoni 

 L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miŜuri neëessarji sabiex jiŜguraw li d-
dispoŜizzjonijiet ta' din id-Direttiva 
rigward il-lif tal-maternità u tal-paternità 
japplikaw ukoll f'kaŜ ta' adozzjoni ta' 
tarbija ta' inqas minn 12-il xahar.'' 

 

Emenda  52 
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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 meħtieāa biex tiāi pprojbita t-tkeëëija 

u t-tħejjijiet kollha ta' tkeëëija 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'kaŜijiet eëëezzjonali 

li m'għandhomx x'jaqsmu mal-kundizzjoni 

tagħhom li huma permessi taħt il-liāi 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 meħtieāa biex tiāi pprojbita t-tkeëëija 

u t-tħejjijiet kollha ta' tkeëëija ta' ħaddiema 

fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2, matul il-

perjodu mill-bidu tat-tqala tagħhom sa 

mill-inqas sitt xhur wara tmiem il-lif tal-
maternità msemmi fl-Artikolu 8(1). It-
tkeëëija matul dan il-perjodu għandha 
tkun āustifikata b'mod formali u għandha 
tiāi speëifikata bil-miktub, għajr f'kaŜijiet 
eëëezzjonali li m'għandhomx x'jaqsmu 

mal-kundizzjoni tagħhom li huma permessi 

taħt il-liāi u/jew il-prattika nazzjonali u, 

fejn applikabbli, sakemm l-awtorità 

kompetenti tkun tat il-kunsens tagħha. 

 

Emenda  53 

Proposta għal Direttiva – att li jemenda 

Artikolu 1 – punt 2 

Direttiva 92/85/KEE 

Artikolu 10 – punt 3 a (ādid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miŜuri meħtieāa biex jipprojbixxu d-
diskriminazzjoni kontra n-nisa tqal fis-
suq tax-xogħol billi jinħolqu 
opportunitajiet indaqs fir-reklutaāā, jekk 
dawn jilħqu r-rekwiŜiti għall-poŜizzjoni 
applikabbli. 

Āustifikazzjoni 

L-Istati Membri għandhom jiggarantixxu l-aëëess ugwali għas-suq tax-xogħol għan-nisa tqal, 
sabiex it-tqala ma tkunx ta’ xkiel għall-karriera u l-opportunitajiet għall-iŜvilupp professjonali 
tan-nisa sempliëement għaliex jekk min iħaddem jimpjega mara tqila joħloq piŜ Ŝejjed fuqu 
nnifsu. 
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Emenda  54 

Proposta għal Direttiva – att li jemenda 

Artikolu 1 – punt 2 

Direttiva 92/85/KEE 

Artikolu 10 – punt 4 a (ādid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 4a. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miŜuri meħtieāa biex jiŜguraw li waqt il-
lif tal-paternità/ko-maternità, il-ħaddiema 
jgawdu mill-istess protezzjoni mit-tkeëëija 
msemmija fl-Artikolu 1 għall-ħaddiema fi 
ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2. 

 

Emenda  55 

Proposta għal Direttiva – att li jemenda 

Artikolu 1 – punt 2 

Direttiva 92/85/KEE 

Artikolu 10 – paragrafu 4 b (ādid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 4b. L-Istati Membri għandhom ikunu 
mħeāāa jadottaw miŜuri li jiŜguraw li l-
ħaddiema jkunu jistgħu jagħŜlu li jaħdmu 
part-time għal perjodu ta’ mhux aktar 
minn sena, bi protezzjoni sħiħa mill-
possibilità ta’ tkeëëija u tad-drittijiet 
kollha li jieħdu lura l-poŜizzjoni u l-ħlas 
ta' full-time tagħhom fi tmiem dan il-
perjodu. 

Āustifikazzjoni 

Din il-miŜura tista’ tikkontribwixxi għal rikonëiljazzjoni aħjar tal-ħajja privata, tal-familja u 
dik professjonali, billi tippermetti li l-ħaddiema jadattaw aħjar u bla xkiel għas-sitwazzjoni 
ādida tagħhom. 
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Emenda  56 

Proposta għal Direttiva – att li jemenda 

Artikolu 1 – punt 3 – punt -a (ādid) 

Direttiva 92/85/KEE 

Artikolu 11 – punt 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (-a) Il-punt 1 jinbidel b'dan li āej: 

 “1. fil-kaŜijiet imsemmija fl-Artikoli 5, 6 

u 7, id-drittijiet ta' impjieg relatati mal-

kuntratt tal-impjieg, inkluŜ il-ħarsien ta' 

ħlas ta', u/jew l-intitolament għal 

benefiëëju ekwivalenti għal, ħaddiema 

fis-sens tal-Artikolu 2, għandhom jiāu 

Ŝgurati skont il-liāi u/jew prattika 

nazzjonali;'' 

Āustifikazzjoni 

In-nisa jrid ikunu jistgħu jirëievu allowance fil-livell tas-salarju sħiħ, sabiex ma jkunux 
penalizzati finanzjarjament minħabba l-fatt li huma ommijiet. 
 

  

Emenda  57 

Proposta għal Direttiva – att li jemenda 

Artikolu 1 – punt 3 – punt a 

Direttiva 92/85/KEE 

Artikolu 11 – paragrafu 1a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1a. ħaddiema, fi ħdan it-tifsira tal-

Artikolu 2, li huma eskluŜi mix-xogħol 
minn min iħaddimhom li jqishom bħala li 
mhumiex tajbin għax-xogħol mingħajr 
indikazzjoni medika miājuba mill-

ħaddiema, għandhom sal-bidu tal-lif tal-
maternità fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 8(2) 

jirëievu pagament ekwivalenti għas-
salarju sħiħ tagħhom. 

1a. ħaddiema, fi ħdan it-tifsira tal-

Artikolu 2, li hija eskluŜa mix-xogħol 
minn min iħaddimha li jqisha bħala li 
mhijiex tajba għax-xogħol mingħajr 
indikazzjoni medika miājuba mill-

ħaddiema, tista' tikkonsulta tabib fuq 
inizjattiva tagħha stess. Jekk it-tabib 
jiëëertifika lil din il-mara bħala tajba 
għax-xogħol, jew min iħaddem irid jerāa’ 
jimpjegaha bħala ħaddiema normali, jew 
hija għandha tirëievi pagament 
ekwivalenti għas-salarju sħiħ tagħha, sal-
bidu tal-lif tal-maternità fi ħdan it-tifsira 

tal-Artikolu 8(2). . 
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Āustifikazzjoni 

Jekk mara tikkonsulta tabib tal-għaŜla tagħha, dan jassigura ëarezza dwar jekk hijiex realment 
marida jew le. Huwa biss wara li tkun iëëarata s-sitwazzjoni li jistgħu jittieħdu miŜuri ulterjuri.  

 
 

Emenda  58 

Proposta għal Direttiva – att li jemenda 

Artikolu 1 – punt 3 – punt a a (ādid) 

Direttiva 92/85/KEE 

Artikolu 11 – punt 1 b (ādid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (aa) Jiddaħħal il-punt 1b li āej: 

 

1b. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miŜuri neëessarji sabiex jiŜguraw il-
protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tal-
ħaddiema tqal, partikolarment fir-rigward 
ta’ kundizzjonijiet ergonomiëi, ħinijiet 
tax-xogħol (inkluŜ ix-xogħol bil-lejl u t-
tibdil ta' impjieg) u l-intensità tax-xogħol, 
kif ukoll billi jŜidu l-protezzjoni kontra l-
aāenti infettuŜi speëifiëi u r-radjazzjoni 
jonizzanti.  

Āustifikazzjoni 

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

 
 

Emenda  59 

Proposta għal Direttiva – att li jemenda 

Artikolu 1 – punt 3 – punt a b (ādid) 

Direttiva 92/85/KEE 

Artikolu 11 – punt 2 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ab) Fil-punt 2, il-punt b jinbidel b'dan li 
āej: 
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 “(b) il-manteniment ta' ħlas ta', u/jew 

intitolament, għal allowance ekwivalenti 
għal, ħaddiema fis-sens tal-Artikolu 2;" 

Āustifikazzjoni 

In-nisa għandhom ikunu jistgħu jirëievu allowance fil-livell tas-salarju sħiħ, sabiex ma jkunux 
penalizzati finanzjarjament minħabba li huma ommijiet. 
 

Emenda  60 

Proposta għal Direttiva – att li jemenda 

Artikolu 1 – punt 3 – punt a c (ādid) 

Direttiva 92/85/KEE 

Artikolu 11 – punt 2 – punt b a (ādid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ac) Fil-punt 2, jiŜdied il-punt (ba) li āej: 

 "(ba) id-dritt tal-ħaddiema li qegħdin bil-
lif tal-maternità biex awtomatikament 
jirëievu kull Ŝieda fis-salarju, jekk 
tapplika, mingħajr ma jkollhom itemmu l-
lif tagħhom tal-maternità temporanjament 
biex b’hekk jibbenefikaw miŜ-Ŝieda fis-
salarju." 

Āustifikazzjoni 

F’kaŜ li jkun hemm Ŝieda fil-paga għall-poŜizzjoni tal-ħaddiema li jinsabu bil-lif tal-maternità, 
din għandha tiddaħħal mal-ewwel fis-seħħ, biex ma jħarbtux il-lif tal-maternità biex jieħdu 
salarju ogħla u wara dan jerāgħu joħorāu bil-lif. Ix-xogħol amministrattiv ta’ min iħaddem 
f’dan ir-rigward jitnaqqas u jiāi simplifikat. 
 

Emenda  61 

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 jerāgħu lura fuq 

xogħolhom jew f'impjieg ekwivalenti 

b'termini u kundizzjonijiet li mhumiex 

inqas favorevoli għalihom u li 

"c) id-dritt tal-ħaddiema fi ħdan it-tifsira 

tal-Artikolu 2 li jerāgħu lura fuq 

xogħolhom jew f'impjieg ekwivalenti 

b'termini u kundizzjonijiet li mhumiex 

inqas favorevoli għalihom, bl-istess paga, 
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jibbenefikaw minn kwalunkwe titjib fil-

kundizzjonijiet tax-xogħol li huma kienu 

jkunu intitolati għalih matul l-assenza 

tagħhom, " 

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'kaŜijiet 
eëëezzjonali marbuta mar- 
ristrutturazzjoni jew organizzazzjoni mill-
ādid sostanzjali tal-proëess 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;'' 

Āustifikazzjoni 

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

Dan il-punt huwa importanti għaliex, meta jkun hemm ëirkostanzi partikolari (pereŜempju 
sitwazzjonijiet ta' kriŜi finanzjarja) li jistgħu jikkawŜaw dannu lis-sitwazzjoni tal-mara li tinsab 
fuq lif tal-maternità u jikkawŜaw telf ta' drittijiet, jekk din ma teŜaminax, flimkien mal-persuna 
li tħaddimha, il-konsegwenzi tar-ristrutturazzjoni, ikun hemm ir-riskju li s-sitwazzjoni 
professjonali tagħha fi ħdan l-impriŜa tkun ipperikolata. 
 

Emenda  62 

Proposta għal Direttiva – att li jemenda 

Artikolu 1 – punt 3 – punt b a (ādid) 

Direttiva 92/85/KEE 

Artikolu 11 – punt 2 – punt c a (ādid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) Fil-punt 2, jiŜdied il-punt (ca) li āej: 

 "(ca) iŜ-Ŝamma għall-ħaddiema fis-sens 
tal-Artikolu 2 tal-opportunitajiet għall-
iŜvilupp tal-karriera permezz tal-
edukazzjoni, flimkien ma' taħriā 
professjonali u addizzjonali kontinwu, bl-
għan li jikkonsolidaw il-prospetti għall-
karriera tagħhom;" 

Āustifikazzjoni 

Dan biex jiāi Ŝgurat li l-prospetti għall-karriera ta' nisa li jkunu ommijiet ma jintlaqtux ħaŜin. 
Min iħaddem għandu, b'konsultazzjoni mal-ħaddiema kkonëernati, jieħu l-miŜuri neëessarji ta' 
edukazzjoni u ta' taħriā biex jiāi Ŝgurat li l-prospetti tal-ħaddiema għall-karriera jinŜammu. 
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Emenda  63 

Proposta għal Direttiva – att li jemenda 

Artikolu 1 – punt 3 – punt b b (ādid) 

Direttiva 92/85/KEE 

Artikolu 11 — punt 2 — punt c b (ādid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (bb) Fil-punt 2, jiŜdied il-punt (cb) li āej: 

 ''(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.'' 

Āustifikazzjoni 

Huwa importanti li l-allokazzjonijiet mogħtija lill-ħaddiema matul il-perjodu tal-lif tal-
maternità ma jipperikolawx id-drittijiet tagħhom għall-pensjoni. L-Istati Membri għandhom 
jimpedixxu din il-possibilità u jirrimborŜaw it-telf eventwali tad-drittijiet tal-pensjoni. 
 

Emenda  64 

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-benefiëëju msemmi fil-punt 2(b) 

għandu jitqies bħala xieraq jekk 
jiggarantixxi dħul ekwivalenti għall-aħħar 

salarju tax-xahar, jew salarju medju ta' 

xahar, soāāett għal kwalunkwe limitu 
massimu stipulat fil-leāislazzjoni 
nazzjonali. Limitu massimu bħal dan ma 
jistax ikun inqas mill-benefiëëju li jirëievu 
l-ħaddiema fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2 
fil-kaŜ ta' waqfa mill-attività minħabba 
raāunijiet marbuta mal-qagħda tas-saħħa 
tal-ħaddiema. L-Istati Membri jistgħu 
jistipulaw il-perjodu li matulu s-salarju 

3. il-benefiëëju msemmi fil-punt 2(b) 

għandu jitqies bħala ekwivalenti jekk 
jiggarantixxi dħul ekwivalenti għall-aħħar 

salarju tax-xahar, jew salarju medju ta' 

xahar. Il-ħaddiema fuq lif tal-maternità 
għandhom jitħallsu salarju sħiħ u l-
allowance għandha tkun ekwivalenti għal 
100% tal-aħħar salarju ta' xahar jew 
salarju medju ta' xahar. L-Istati Membri 
jistgħu jistipulaw il-perjodu li matulu s-

salarju medju tax-xahar huwa kkalkolat. 
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medju tax-xahar huwa kkalkolat. 

Emenda  65 

Proposta għal Direttiva – att li jemenda 

Artikolu 1 – punt 3 – punt c a (ādid) 

Direttiva 92/85/KEE 

Artikolu 11 – punt 3 a (ādid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ca) Jiddaħħal il-punt 3a li āej:  

 "3a. l-allowance li jirëievu l-ħaddiema 
fis-sens tal-Artikolu 2 ma tistax tkun 
inqas mill-allowance li jirëievu l-
ħaddiema fis-sens tal-Artikolu 2 fil-kaŜ ta' 
waqfa mill-attività minħabba raāunijiet 
marbutin mal-qagħda tas-saħħa 
tagħhom.'' 

Āustifikazzjoni 

Jekk jingħad li l-benefiëëju ma jistax ikun iktar baxx mill-benefiëëju tas-saħħa, ikun Ŝgurat li d-
direttiva tqis dawk in-nisa li għandhom salarji baxxi, kif inhu partikolarment il-kaŜ fl-Istati 
Membri l-āodda. 

 
 

Emenda  66 

Proposta għal Direttiva – att li jemenda 

Artikolu 1 — punt 3 — punt c b (ādid) 

Direttiva 92/85/KEE 

Artikolu 11 – punt 3 b (ādid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (cb) Jiddaħħal il-punt 3b li āej: 

 "(3b) L-Istati Membri għandhom 
jiŜguraw li l-ħaddiema bil-lif tal-maternità 
jkunu intitolati biex awtomatikament 
jirëievu kull Ŝieda fis-salarju, jekk 
tapplika, mingħajr ma jkollhom jispiëëaw 
il-lif tagħhom tal-maternità b'mod 
temporanju biex b’hekk jibbenefikaw miŜ-
Ŝieda fis-salarju." 
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Āustifikazzjoni 
 

F’kaŜ li jkun hemm Ŝieda fil-paga għall-poŜizzjoni tal-ħaddiema li jinsabu bil-lif tal-maternità, 
din għandha tiddaħħal mal-ewwel fis-seħħ, biex ma jħarbtux il-lif tal-maternità biex jieħdu 
salarju ogħla u wara dan jerāgħu joħorāu bil-lif. Ix-xogħol amministrattiv ta’ min iħaddem 
f’dan ir-rigward se jitnaqqas u jiāi ssimplifikat. 
 

Emenda  67 

Proposta għal Direttiva – att li jemenda 

Artikolu 1 – punt 3 – punt c c (ādid) 

Direttiva 92/85/KEE 

Artikolu 11 – punt 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (cc) Il-punt 4 huwa revokat. 

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

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

 

Emenda 68 

Proposta għal Direttiva – att li jemenda 

Artikolu 1 – punt 3 – punt d a (ādid) 

Direttiva 92/85/KEE 

Artikolu 11 – punt 5 a (ādid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (da) Jiddaħħal il-punt 5a li āej: 

 "5a. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miŜuri neëessarji biex iħeāāu lil min 
iħaddem u biex jippromwovu d-djalogu 
bejn l-imsieħba soëjali sabiex tiāi prevista 
l-integrazzjoni mill-ādid u t-taħriā għall-
ħaddiema li jmorru lura x-xogħol wara l-
lif tal-maternità, meta dan ikun meħtieā 
u/jew rikjest mill-ħaddiema nnifisha u 
jkun konformi mal-leāislazzjoni 
nazzjonali." 
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Emenda  69 

Proposta għal Direttiva – att li jemenda 

Artikolu 1 – punt 3 – punt d b (ādid) 

Direttiva 92/85/KEE 

Artikolu 11 – punt 5 b (ādid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (db) Jiddaħħal il-punt 5b li āej: 

 "5b. Min iħaddem għandu jiŜgura li l-ħin 
tax-xogħol ta’ mara tqila jieħu kont tal-
ħtieāa għal visti mediëi regolari u 
staordinarji." 

Āustifikazzjoni 

Il-visti mediëi huma obbligatorji għan-nisa tqal u ta’ importanza kbira għall-iŜvilupp normali 
tal-fetu, għaldaqstant, min iħaddem għandu jqis dan u jiŜgura flessibilità fil-ħinijiet tax-xogħol 
tal-ħaddiema tqal. 
 

Emenda  70 

Proposta għal Direttiva – att li jemenda 

Artikolu 1 – punt 3 – punt d c (ādid) 

Direttiva 92/85/KEE 

Artikolu 11 – punt 5 c (ādid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (dc) Jiddaħħal il-punt 5c li āej: 

 "5c. L-Istati Membri għandhom 
jinkoraāixxu lil min iħaddem biex 
iwaqqaf faëilitajiet għall-kura tat-tfal għal 
ulied l-impjegati li jkollhom inqas minn 3 
snin." 

Āustifikazzjoni 

In-nuqqas ta’ faëilitajiet għall-kura tat-tfal hija realtà innegabbli fl-UE. Din id-dispoŜizzjoni 
hija importanti ħafna biex jitħarsu n-nisa sabiex ma jieqfux jaħdmu għax iridu jieħdu ħsieb tfal 
Ŝgħar. 
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Emenda  71 

Proposta għal Direttiva – att li jemenda 

Artikolu 1 – punt 3 a (ādid) 

Direttiva 92/85/KEE 

Artikolu 11 a (ādid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. L-Artikolu 11a li āej qed jiddaħħal: 

 "L-Artikolu 11a 

 Liv (time off)  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'Ŝewā perjodi separati, li kull wieħed 
minnhom għandu jkun ta' siegħa, 
sakemm ma kienx miftiehem xi 
arranāament ieħor ma' min iħaddem, 
mingħajr ma titlef il-privileāāi marbuta 
mal-impjieg tagħha. 

 2. F'kaŜ 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, iŜda ma jistax ikun ta' 
inqas minn 30 minuta. 

 4. Fil-kaŜ 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 jiāix miftiehem 
arranāament ieħor ma' min iħaddem." 

 

 

Emenda  72 

Proposta għal Direttiva – att li jemenda 

Artikolu 1 – punt 3 b (ādid) 

Direttiva 92/85/KEE 

Artikolu 11 b (ādida) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

  3b. Jiddaħħal l-Artikolu 11b li āej: 

 "Artikolu 11b 

 Prevenzjoni tad-diskriminazzjoni u 
integrazzjoni tas-sessi 

 L-Istati Membri għandhom jinkoraāāixxi 
lil min iħaddem, permezz ta’ 
konvenzjonijiet kollettivi jew ta’ prattiki, 
biex jieħdu miŜuri effikaëi biex jevitaw 
diskriminazzjoni kontra n-nisa minħabba 
t-tqala, il-maternità jew il-lif għall-
adozzjoni. 

  

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

 

Emenda  73 

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 āej qed jiddaħħal: 

Artikolu 12a 

Id-dmir tal-prova 

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

imħassar 
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Direttiva.  

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

 

(3) Il-paragrafu 1 ma għandux japplika 
għal proëedimenti kriminali. 

 

(4) Stati Membri m’għandomx japplikaw 
paragrafu 1 għal proëeduri li fihom il-
qorti jew korp kompetenti jinvestigaw il-
fatti tal-kaŜ. 

 

(5) Il-paragrafi 1 sa 4 għandhom ukoll 
japplikaw għal kwalunkwe proëedura 
legali li tnediet skont l-Artikolu 12." 

 

Āustifikazzjoni 

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

Emenda  74 

Proposta għal Direttiva – att li jemenda 

Artikolu 1 – punt 4 a (ādid) 

Direttiva 92/85/KEE 

Artikolu 12 a a (ādid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 4a. Jiddaħħal l-Artikolu 12aa li āej: 

 ''Artikolu 12 aa 

 Prevenzjoni tad-diskriminazzjoni 

 l-Istati Membri għandhom, skont it-
tradizzjonijiet nazzjonali u l-prattika 
tagħhom, jieħdu miŜuri adegwati biex 
jippromwovu d-djalogu bejn l-imsieħba 
soëjali fil-livelli xierqa biex jieħdu miŜuri 
effikaëi biex jiāu evitati d-
diskriminazzjonijiet kontra n-nisa 
minħabba t-tqala, il-maternità jew il-lif 
tal-adozzjoni.  

 

Emenda  75 
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Proposta għal Direttiva – att li jemenda 

Artikolu 1 – punt 5 

Direttiva 92/85/KEE 

Artikolu 12 b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri għandhom jintroduëu fis-

sistemi legali nazzjonali tagħhom miŜuri 

bħal dawn skont kif meħtieā biex iħarsu 

lill-individwi minn kwalunkwe trattament 

ŜvantaāāuŜ jew konsegwenza ŜvantaāāuŜa 

li jirrizultaw minn ilment li ressqu jew 

minn proëedimenti li nedew bl-għan li 

jinforzaw il-konformità mad-drittijiet 

mogħtija skont din id-Direttiva." 

L-Istati Membri għandhom jintroduëu fis-

sistemi legali nazzjonali tagħhom miŜuri 

bħal dawn skont kif meħtieā biex iħarsu 

lill-individwi inkluŜi x-xhieda minn 
kwalunkwe trattament ŜvantaāāuŜ jew 

konsegwenza ŜvantaāāuŜa li jirrizultaw 

minn ilment li ressqu jew minn 

proëedimenti li nedew bl-għan li jinforzaw 

il-konformità mad-drittijiet mogħtija skont 

din id-Direttiva." 

Āustifikazzjoni 

Il-protezzjoni għandha tkun estiŜa wkoll għax-xhieda sabiex tagħmilha possibbli li dawn ikunu 
ħielsa li jagħtu xhieda affidabbli fi proëeduri ta’ lmenti mingħajr biŜa’ ta’ xi diskriminazzjoni 
kontrihom. 
 

 

Emenda  76 

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-

regoli dwar il-pieni applikabbli għall-ksur 

tad-dispoŜizzjonijiet nazzjonali adottati 

skont din id-Direttiva, u għandhom jieħdu 

l-miŜuri kollha meħtieāa biex jiŜguraw li 

jiāu 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 
disswaŜiv.". 

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-

regoli dwar il-pieni applikabbli għall-ksur 

tad-dispoŜizzjonijiet nazzjonali adottati 

skont din id-Direttiva, u għandhom jieħdu 

l-miŜuri kollha meħtieāa biex jiŜguraw li 

jiāu applikati. Il-pieni jistgħu jinvolvu l-

ħlas ta’ kumpens, u dawn għandhom ikunu 
effettivi, proporzjonati u disswaŜivi. 

Āustifikazzjoni 

Projbizzjoni tal-UE dwar il-limitazzjoni tat-talbiet għall-kumpens tirrestrināi b’mod 
sproporzjonat il-libertà tal-Istati Membri li jadottaw ir-regoli tagħhom u tisfurzahom jadottaw 
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dispoŜizzjonijiet dettaljati li mhumiex konformi mal-liāi āudizzjarja tagħhom.  

 
 

Emenda  77 

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 jiŜguraw li l-

korp jew korpi maħtura skont l-Artikolu 20 

tad-Direttiva 2002/73/KE kif imfassal mill-

ādid bid-Direttiva 2006/54/KE għall-

promozzjoni, l-analiŜi, is-sorveljanza u l-

appoāā tat-trattament ugwali tal-persuni 

kollha mingħajr diskriminazzjoni għal 

raāunijiet ta' sess ikunu kompetenti 

addizzjonalment fir-rigward ta' 

kwistjonijiet li jaqgħu taħt l-ambitu ta' din 

id-Direttiva, fejn dawn il-kwistjonijiet 

jikkonëernaw l-ewwel u qabel kollox it-

trattament ugwali u mhux is-saħħa u s-

sigurtà tal-ħaddiema." 

L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li l-

korp jew korpi maħtura skont l-Artikolu 20 

tad-Direttiva 2002/73/KE kif imfassal mill-

ādid bid-Direttiva 2006/54/KE għall-

promozzjoni, l-analiŜi, is-sorveljanza u l-

appoāā tat-trattament ugwali tal-persuni 

kollha mingħajr diskriminazzjoni għal 

raāunijiet ta' sess ikunu kompetenti 

addizzjonalment fir-rigward ta' 

kwistjonijiet li jaqgħu taħt l-ambitu ta' din 

id-Direttiva, fejn dawn il-kwistjonijiet 

jikkonëernaw l-ewwel u qabel kollox it-

trattament ugwali u mhux biss is-saħħa u s-
sigurtà tal-ħaddiema. 

 

Emenda  78 

Proposta għal Direttiva – att li jemenda 

Artikolu 2 – paragrafu 1 a (ādid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. L-Istati Membri jistgħu jadottaw 
miŜuri ta’ prevenzoni għall-protezzjoni u 
s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol għall-
ħaddiema tqal u l-ommijiet ta’ trabi tat-
twelid. 

Āustifikazzjoni 

L-istress fuq il-post tax-xogħol jista’ jkollu effetti psikoloāiëi negattivi fuq in-nisa tqal u 
ommijiet ta’ trabi tat-twelid u jista’ jkollu riperkussjonijiet fuq il-fetu jew it-tarbija. 
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Emenda  79 

Proposta għal Direttiva – att li jemenda 

Artikolu 2 – paragrafu 2 b (ādid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2b.Id-dispoŜizzjonijiet ta' din id-Direttiva 
għandhom jiddaħħlu fit-test tal-kuntratti 
tax-xogħol kollettivi u individwali fl-Istati 
Membri.  

Āustifikazzjoni 

Il-ħaddiema nisa sikwit ma jagħmlux uŜu mid-drittijiet tagħhom għaliex ma jkunux jafu li huma 
mħarsa mil-liāi. Jekk fil-kuntratti ssir referenza għal dawn id-drittijiet, in-natura tal-
leāislazzjoni applikabbli tkun iktar ëara. 
 

Emenda  80 

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 
meħtieā 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 

[tliet snin wara l-adozzjoni] u kull tliet snin 
wara dan, it-tagħrif kollu meħtieā 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. 

 

Emenda  81 

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 

soëjali u tal-organizzazzjonijiet mhux 

governattivi rilevanti.  Skont il-prinëipju li 

titqies b'mod sistematiku l-ugwaljanza bejn 

2. Ir-rapport tal-Kummissjoni għandu jqis, 

kif xieraq, l-opinjonijiet tal-imsieħba 

soëjali u tal-organizzazzjonijiet mhux 

governattivi rilevanti. Skont il-prinëipju li 

titqies b'mod sistematiku l-ugwaljanza bejn 
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l-irāiel u n-nisa, dan ir-rapport, għandu fost 

l-oħrajn jipprovdi stima tal-impatt ta' dawn 

il-miŜuri fuq in-nisa u l-irāiel.  Fid-dawl 

tat-tagħrif li wasal, dan ir-rapport għandu 

jinkludi, fejn meħtieā, proposti għar-

reviŜjoni u l-aāāornament tad-Direttiva 

92/85/KEE kif emendata b'din id-Direttiva. 

l-irāiel u n-nisa, dan ir-rapport, għandu fost 

l-oħrajn jipprovdi stima tal-impatt ta' dawn 

il-miŜuri fuq in-nisa u l-irāiel. Dan għandu 
jinkludi wkoll studju tal-impatt li janalizza 
l-effetti soëjali u ekonomiëi, fl-Unjoni 
Ewropea kollha kemm hi, ta’ Ŝieda 
supplimentari fid-dewmien tal-perjodu 
tal-lif tal-maternità u tal-implimentazzjoni 
tal-lif tal-paternità. Fid-dawl tat-tagħrif li 
wasal, dan ir-rapport għandu jinkludi, fejn 

meħtieā, proposti għar-reviŜjoni u l-

aāāornament tad-Direttiva 92/85/KEE kif 

emendata b'din id-Direttiva. 

Āustifikazzjoni 

Hu neëessarju li jiāu evalwati b’mod preëiŜ l-ispejjeŜ u l-benefiëëji, kemm għan-nisa kif ukoll 
għas-soëjetà ta’ Ŝieda sustanzjali fid-dewmien tal-lif tal-maternità. Billi jiāi ffaëilitat it-
treddigħ, jista’ jkun possibbli li jitwettqu ekonomiji fil-livell tal-ispejjeŜ tas-saħħa u li jkun 
hemm impatt poŜittiv fuq l-ambjent u l-potenzjal tax-xiri tal-unitajiet domestiëi. 

 
 

 

 

 

 


