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Edite Estrela 

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

welldu reëentement, jew li qed ireddgħu 

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

Proposta għal direttiva – att li jemenda 

Artikolu 1 – punt 1 

Regolament 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 ikunu 
intitolati għal Ŝmien kontinwu ta' lif tal-

maternità ta' 18-il āimgħa. 

Or. en 
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welldu reëentement, jew li qed ireddgħu 
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Proposta għal direttiva – att li jemenda 

Artikolu 1 – punt 1 

Regolament 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 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 ikunu 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 lif tal-maternità 

obbligatorju wara l-ħlas għandu japplika 

għan-nisa kollha li jaħdmu 

irrispettivament mill-għadd ta' āranet li 

jkunu ħadmu qabel il-ħlas. L-Istati 

Membri jistgħu jestendu l-porzjon 

obbligatorju tal-lif tal-maternità sa 

massimu ta’ erba' āimgħat qabel il-ħlas u 

ta' mill-inqas tmien āimgħat wara l-ħlas 

ta' wild b'diŜabilità. 
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COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD) 

Proposta għal direttiva – att li jemenda 

Artikolu 1 – punt 1 

Regolament 92/85/KEE 

Artikolu 8 – paragrafu 2 b (ādid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2b. Fil-kaŜ ta' twelid multiplu, il-perjodu 

tal-lif tal-maternità msemmi fl-Artikolu 

8(1) għandu jiŜdied b’erba’ āimgħat għal 

kull wild. 

Or. en 

Āustifikazzjoni 

 

Il-perjodu totali ta’ lif normali hu espress ukoll f’āimgħat. 
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Titjib fis-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol għall-ħaddiema nisa tqal u ħaddiema li 

welldu reëentement, jew li qed ireddgħu 

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

Proposta għal direttiva – att li jemenda 

Artikolu 1 – punt 1 

Regolament 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-kaŜ 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 addizzjonali b'paga sħiħa fil-

kaŜ ta' ħlas qabel il-waqt, tfal li jeħtieāu 

kura fl-isptar mat-twelid, tfal b'diŜabbiltà, 

ommijiet 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. Il-

perjodu sħiħ tal-lif tal-maternità għandu 

jiāi estiŜ b'mill-inqas tmien āimgħat wara 

t-twelid fil-kaŜ tat-twelid ta' wild 

b'diŜabbiltà u l-Istati Membri għandhom 

jiŜguraw ukoll perjodu addizzjonali ta' lif 

ta' sitt āimgħat fil-kaŜ tat-twelid ta' tarbija 

mejta. 

Or. en 
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Edite Estrela 

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

welldu reëentement, jew li qed ireddgħu 

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

Proposta għal direttiva – att li jemenda 

Artikolu 1 – punt 3 – punt b 

Regolament 92/85/KEE 

Artikolu 11 – paragrafu 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 

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 jerāgħu 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; f'sitwazzjonijiet eëëezzjonali ta' 

ristrutturar jew riorganizzazzjoni radikali 

tal-proëess ta' produzzjoni, għandhom 

dejjem jittieħdu l-passi biex jiāi Ŝgurat li l-

ħaddiema tista' tiddiskuti ma' min 

iħaddimha dwar l-impatt ta' bidliet bħal 

dawn fuq is-sitwazzjoni tax-xogħol tagħha 

u l-korp li jkun qed jirrappreŜenta l-

interessi tal-ħaddiema jrid dejjem 

jingħata l-opportunità, flimkien ma' min 

iħaddem, li jagħtu parir lill-ħaddiema 

kkonëernata dwar l-effetti ta' bidliet bħal 

dawn; 

Or. en 

 

 

 


