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EMENDI 001-017  
mill-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi 
 
Rakkomandazzjoni għat-tieni qari 

Astrid Lulling A7-0146/2010 

Trattament ugwali bejn l-irāiel u n-nisa li jeŜerëitaw attività li fiha jaħdmu għal rashom 
 
PoŜizzjoni tal-Kunsill (17279/3/2009 – C7-0075/2010 – 2008/0192(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Emenda  1 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Premessa 4 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

(4) Il-Parlament Ewropew sejjaħ b’mod 
konsistenti lill-Kummissjoni biex tirrivedi 
d-Direttiva 86/613/KEE, b’mod partikolari 
biex tissaħħaħ il-protezzjoni tal-maternità 
ta' nisa li jaħdmu għal rashom u biex 
tittejjeb il-qagħda tal-konjuāi ta' persuni li 
jaħdmu għal rashom fl-agrikoltura. 

(4) Il-Parlament Ewropew sejjaħ b’mod 
konsistenti lill-Kummissjoni biex tirrivedi 
d-Direttiva 86/613/KEE, b’mod partikolari 
biex tissaħħaħ il-protezzjoni tal-maternità 
ta' nisa li jaħdmu għal rashom u biex 
tittejjeb il-qagħda tal-konjuāi ta' persuni li 
jaħdmu għal rashom. 

Āustifikazzjoni 

M’hemmx raāuni għaliex l-kamp ta' applikazzjoni għandu jiāi ristrett għall-qasam tal-
agrikoltura biss. Din l-emenda tirriproduëi s-sustanza tal-Emenda 1 tal-ewwel qari adottat fis-
6 ta' Mejju 2009. 
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Emenda  2 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Premessa 4 a (ādida) 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

  (4a) Il-Parlament Ewropew diāà 
ppreŜenta l-poŜizzjoni tiegħu f’dan il-
qasam fir-riŜoluzzjoni tiegħu tal-21 ta’ 
Frar 1997 dwar is-sitwazzjoni tal-konjuāi 
ta’ għajnuna ta’ ħaddiema li jaħdmu għal 
rashom1. 

 
1 ĀU C 85, 17.3.1997, p. 186. 

Āustifikazzjoni 

Din l-emenda tirriproduëi s-sustanza tal-Emenda 2 tal-ewwel qari adottat fis-6 ta' Mejju 2009.  
 

Emenda  3 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Premessa 16 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

(16) Bil-ħsieb tal-parteëipazzjoni tagħhom 
fl-attivitajiet tan-negozju tal-familja, il-
konjuāi jew, meta u sa fejn huma 
rikonoxxuti bil-liāi nazzjonali, il-life 
partners ta' persuni li jaħdmu għal rashom, 
li għandhom aëëess għal sistema għal 
protezzjoni soëjali, għandhom ikunu 
intitolati wkoll li jibbenefikaw minn 
protezzjoni soëjali. L-Istati Membri 
għandhom ikunu obbligati li jieħdu l-
miŜuri meħtieāa biex din il-protezzjoni 
soëjali tiāi organizzata f'konformità mal-
liāi nazzjonali. B'mod partikolari, huma l-
Istati Membri li jridu jiddeëiedu jekk din il-
protezzjoni soëjali għandhiex tiāi 
implimentata fuq baŜi obbligatorja jew 
volontarja. L-Istati Membri jistgħu 
jipprevedu li din il-protezzjoni soëjali tista' 
tkun proporzjonali għall-parteëipazzjoni fl-
attivitajiet tal-ħaddiem li jaħdem għal rasu 
u/jew il-livell ta' kontribuzzjoni. Mingħajr 
preāudizzju għal din id-Direttiva, l-Istati 
Membri jistgħu jŜommu dispoŜizzjonijiet 

(16) Bil-ħsieb tal-parteëipazzjoni tagħhom 
fl-attivitajiet tan-negozju tal-familja, il-
konjuāi jew, meta u sa fejn huma 
rikonoxxuti bil-liāi nazzjonali, il-life 
partners ta' persuni li jaħdmu għal rashom, 
li għandhom aëëess għal sistema għal 
protezzjoni soëjali, għandhom ikunu 
intitolati wkoll li jibbenefikaw minn 
protezzjoni soëjali. L-Istati Membri 
għandhom ikunu obbligati li jieħdu l-
miŜuri meħtieāa biex din il-protezzjoni 
soëjali tiāi organizzata f'konformità mal-
liāi nazzjonali. B'mod partikolari, huma l-
Istati Membri li jridu jiddeëiedu jekk din il-
protezzjoni soëjali għandhiex tiāi 
implimentata fuq baŜi obbligatorja jew 
volontarja. L-Istati Membri jistgħu 
jipprevedu li din il-protezzjoni soëjali tista' 
tkun proporzjonali għall-parteëipazzjoni fl-
attivitajiet tal-ħaddiem li jaħdem għal rasu 
u/jew il-livell ta' kontribuzzjoni. 
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nazzjonali li jillimitaw l-aëëess għal skemi 
speëifiëi tal-protezzjoni soëjali, jew għal 
ëertu livell ta' protezzjoni, inkluŜi 
kondizzjonijiet speëjali tal-finanzjament, 
għal ëerti gruppi ta' ħaddiema jew 
professjonisti li jaħdmu għal rashom, 
sakemm jkun disponibbli l-aëëess għal xi 
skema āenerali. 

Āustifikazzjoni 

Din l-emenda għandha l-intenzjoni li ma ddaħħalx dispoŜizzjonijiet li jagħmluha possibbli li 
jiāi limitat l-aëëess għall-protezzjoni soëjali. 
 

Emenda  4 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Premessa 17 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

(17) Il-vulnerabbiltà ekonomika u fiŜika ta’ 
nisa tqal li jaħdmu għal rashom u ta’ 
konjuāi tqal u, meta u safejn huma 
rikonoxxuti bil-liāi nazzjonali, ta’ life 
partners tqal ta' persuni li jaħdmu għal 
rashom, tirriŜulta fil-ħtieāa tagħhom li 
jingħataw id-dritt tal-benefiëëji tal-
maternità. L-Istati Membri jibqgħu 
kompetenti li jorganizzaw tali benefiëëji, 
inkluŜ l-istabbiliment tal-livell ta’ 
kontribuzzjonijiet u l-arranāamenti kollha 
li jikkonëernaw benefiëëji u ħlasijiet, 
sakemm jiāu mħarsa r-rekwiŜiti minimi ta’ 
din id-Direttiva. B'mod partikolari, huma 
jistgħu jiddeterminaw f'liema perijodu 
qabel u/jew wara t-twellid jingħata d-dritt 
għall-benefiëëji tal-maternità. Barra minn 
dan, is-sitwazzjoni ekonomika tal-persuna 
jew tal-familja inkwistjoni tista' tittieħed 
f'kont meta jkunu qed jiāu stabbiliti l-
kontribuzzjonijiet u/jew il-benefiëëji. 

(17) Il-vulnerabbiltà ekonomika u fiŜika ta’ 
nisa tqal li jaħdmu għal rashom u ta’ 
konjuāi tqal u, meta u safejn huma 
rikonoxxuti bil-liāi nazzjonali, ta’ life 
partners tqal ta' persuni li jaħdmu għal 
rashom, tirriŜulta fil-ħtieāa tagħhom li 
jingħataw id-dritt tal-benefiëëji tal-
maternità. L-Istati Membri jibqgħu 
kompetenti li jorganizzaw tali benefiëëji, 
inkluŜ l-istabbiliment tal-livell ta’ 
kontribuzzjonijiet u l-arranāamenti kollha 
li jikkonëernaw benefiëëji u ħlasijiet, 
sakemm jiāu mħarsa r-rekwiŜiti minimi ta’ 
din id-Direttiva. B'mod partikolari, huma 
jistgħu jiddeterminaw f'liema perijodu 
qabel u/jew wara t-twellid jingħata d-dritt 
għall-benefiëëji tal-maternità. 

Āustifikazzjoni 

Din l-emenda għandha l-intenzjoni li ma ddaħħalx kriterju wiesa' wisq, bħal dak tas-
sitwazzjoni ekonomika tal-persuna jew tal-familja, kriterju li mhux karatteristiku tad-
dispoŜizzjonijiet leāiŜlattivi tal-qasam soëjali.  
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Emenda  5 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Premessa 17 a (ādida) 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

  (17a) It-tul taŜ-Ŝmien li matulu ħaddiema 
li taħdem għal rasha, jew il-konjuāi ta' 
sess feminili jew, meta u sakemm din tkun 
rikonoxxuta mil-liāi nazzjonali, l-life 
partner ta' sess feminili, ta' ħaddiema li 
jaħdmu għal rashom, tingħata benefiëëji 
ta' lif tal-maternità għandu jkun simili 
għat-tul tal-lif tal-maternità għal 
impjegati li huwa attwalment fis-seħħ fl-
UE. F'kaŜ li t-tul tal-lif tal-maternità 
mogħti lil impjegati jiāi modifikat fil-livell 
tal-UE, il-Kummissjoni għandha 
tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill billi tagħmel valutazzjoni dwar 
jekk għandux jiāi modifikat it-tul  tal-
benefiëëji ta' lif tal-maternità għal 
ħaddiema nisa li jaħdmu għal rashom u 
konjuāi ta' sess feminili jew life partner 
tas-sess feminili msemmija fl-Artikolu 2. 

Āustifikazzjoni 

Din l-emenda għandha l-intenzjoni li tikkunsidra s-sitwazzjoni evoluttiva tal-protezzjoni tal-
maternità għall-ħaddiema bi ħlas u li tagħmilha possibbli li jiāi modifikat it-tul ta' Ŝmien tal-
benefiëëji tal-maternità mogħtija lill-ħaddiema nisa li jaħdmu għal rashom u lill-konjuāi nisa 
jew lil-life partners nisa tagħhom jekk rapport tal-Kummissjoni li jevalwa s-sitwazzjoni jagħmel 
proposta għal modifika f'dan is-sens. 
 

Emenda  6 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Premessa 18 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

(18) Biex jittieħed kont tal-ispeëifiëitajiet 
ta’ attivitajiet ta’ persuni li jaħdmu għal 
rashom, nisa li jaħdmu għal rashom u l-
konjuāi nisa jew, meta u safejn huma 
rikonoxxuti bil-liāi nazzjonali, il-life 
partners nisa ta' persuni li jaħdmu għal 
rashom, għandhom jingħataw aëëess, 

(18) Biex jittieħed kont tal-ispeëifiëitajiet 
ta’ attivitajiet ta’ persuni li jaħdmu għal 
rashom, nisa li jaħdmu għal rashom u l-
konjuāi nisa jew, meta u safejn huma 
rikonoxxuti bil-liāi nazzjonali, il-life 
partners nisa ta' persuni li jaħdmu għal 
rashom, għandhom jingħataw aëëess għal 
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kemm jista’ jkun, għal kwalunkwe servizz 
eŜistenti li jipprovdi sostituzzjoni 
temporanja li jippermettilhom li 
jinterrompu l-attività tax-xogħol tagħhom 
minħabba t-tqala jew minħabba li qed 
irabbu t-tfal jew għal kwalunkwe servizz 
soëjali nazzjonali eŜistenti. L-aëëess għal 
dawk is-servizzi jista' jkun alternattiva 
għal, jew parti mill-allowance tal-
maternità. 

kwalunkwe servizz eŜistenti li jipprovdi 
sostituzzjoni temporanja li jippermettilhom 
li jinterrompu l-attività tax-xogħol 
tagħhom minħabba t-tqala jew minħabba li 
qed irabbu t-tfal jew għal kwalunkwe 
servizz soëjali nazzjonali eŜistenti. L-
aëëess għal dawk is-servizzi jista' jkun 
alternattiva għal, jew parti mill-allowance 
tal-maternità. 

Āustifikazzjoni 

L-aëëess għal servizzi eŜistenti li jipprovdu sostituzzjoni temporanja jew għal servizzi soëjali 
eŜistenti fil-livell nazzjonali m’għandux ikun limitat minn kriterju li mhux preëiŜ jew 
identifikabbli. 
 

Emenda  7 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Premessa 19 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

(19) It-titjib fl-effiëjenza u l-effettività tas-
sistemi ta’ għajnuna soëjali, notevolment 
permezz ta’ inëentivi mtejba, 
amministrazzjoni u evalwazzjoni aħjar, u 
l-prijoritizzazzjoni ta’ programmi ta’ nfiq, 
sar kruëjali għas-sostenibbiltà finanzjarja 
fit-tul tal-mudelli soëjali Ewropej. Meta 
jkunu qed ifasslu l-miŜuri meħtieāa biex 
tiāi implimentata din id-Direttiva, l-Istati 
Membri għandhom jagħtu attenzjoni 
speëjali lit-titjib u l-iŜgurar tal-kwalità u 
s-sostenibbiltà fit-tul tas-sistemi ta' 
protezzjoni soëjali tagħhom. 

imħassar 

Āustifikazzjoni 

Din l-emenda tirriproduëi parzjalment is-sustanza tal-Emenda 8 tal-ewwel qari adottat fis-6 ta' 
Mejju 2009. Dan hu test ta’ natura āenerali li ma jinsabx fit-testi leāiŜlattivi l-oħra f'dan il-
qasam. 
 

Emenda  8 
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PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Premessa 20 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

(20) Il-persuni li kienu suāāetti għal 
diskriminazzjoni fuq baŜi ta’ sess għandu 
jkollhom mezzi xierqa ta’ protezzjoni 
legali. Biex tingħata protezzjoni aktar 
effettiva, assoëjazzjonijiet, 
organizzazzjonijiet u entitajiet legali oħra 
għandhom jingħataw is-setgħa li jinvolvu 
ruħhom fi proëedimenti, kif jiddeëiedu l-
Istati Membri, jew f'isem jew b'appoāā 
għal kull vittima, bla preāudizzju għar-
regoli nazzjonali ta' proëedura dwar 
rappreŜentazzjoni u difiŜa quddiem il-qrati. 

(Ma taffettwax il-verŜjoni Maltija.) 

 

Emenda  9 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Premessa 21 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

(21) Il-protezzjoni ta' persuni li jaħdmu 
għal rashom u konjuāi ta' persuni li jaħdmu 
għal rashom u, meta u safejn huma 
rikonoxxuti bil-liāi nazzjonali, life partners 
ta' persuni li jaħdmu għal rashom, mid-
diskriminazzjoni fuq baŜi ta' sess għandha 
tissaħħaħ bl-eŜistenza ta’ korp jew korpi 
f'kull Stat Membru b' kompetenza li 
janalizzaw il-problemi involuti, jistudjaw 
soluzzjonijiet possibbli u jagħtu assistenza 
prattika lill-vittmi. Il-korp jew korpi jistgħu 
jkunu l-istess bħal dawk b’responsabbiltà 
fuq livell nazzjonali għad-difiŜa tad-
drittijiet tal-bniedem jew is-salvagwardja 
tad-drittijiet tal-individwi, jew għall-
implimentazzjoni tal-prinëipju tat-
trattament ugwali. 

(21) Il-protezzjoni ta' persuni li jaħdmu 
għal rashom u konjuāi ta' persuni li jaħdmu 
għal rashom u, meta u safejn huma 
rikonoxxuti bil-liāi nazzjonali, life partners 
ta' persuni li jaħdmu għal rashom, mid-
diskriminazzjoni fuq baŜi ta' sess għandha 
tissaħħaħ bl-eŜistenza ta’ korp jew korpi 
f'kull Stat Membru b' kompetenza li 
janalizzaw il-problemi involuti, jistudjaw 
soluzzjonijiet possibbli u jagħtu assistenza 
prattika lill-vittmi. Il-korp jew korpi jistgħu 
jkunu l-istess bħal dawk b’responsabbiltà 
fuq livell nazzjonali għall-
implimentazzjoni tal-prinëipju tat-
trattament ugwali. 

Āustifikazzjoni 

Din l-emenda tirriproduëi parzjalment is-sustanza tal-Emenda 9 tal-ewwel qari adottat fis-6 ta' 
Mejju 2009: il-kwistjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem m’għandhomx jitħalltu mat-trattament 
ugwali bejn l-irāiel u n-nisa. 
 



 

 
 PE441.850/ 7 

 MT 

Emenda  10 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 5 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

L-Istati Membri jistgħu jŜommu jew 
jadottaw mizuri fis-sens tal-Artikolu 
157(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea bil-ħsieb li tiāi Ŝgurata 
ugwaljanza sħiħa fil-prattika bejn l-irāiel u 
n-nisa fil-ħajja tax-xogħol li tkun immirata, 
pereŜempju, għall-promozzjoni tal-
intraprenditorija fost in-nisa. 

L-Istati Membri jistgħu jŜommu jew 
jadottaw mizuri fis-sens tal-Artikolu 
157(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea bil-ħsieb li tiāi Ŝgurata 
ugwaljanza sħiħa fil-prattika bejn l-irāiel u 
n-nisa fil-ħajja tax-xogħol li tkun immirata, 
pereŜempju, għall-promozzjoni ta' 
inizjattivi tal-intraprenditorija fost in-nisa. 

 

Emenda  11 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 7 – paragrafu 2 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

2. L-Istati Membri jistgħu jiddeëiedu jekk 
il-protezzjoni soëjali msemmija fil-
paragrafu 1 hijiex implimentat fuq baŜi 
obbligatorja jew volontarja. F'konformità 
ma' dan, huma jistgħu jipprevedu li din il-
protezzjoni soëjali tingħata biss fuq talba 
tal-konjuāi u l-life partners msemmijin fl-
Artikolu 2(b). 

2. L-Istati Membri jistgħu jiddeëiedu jekk 
il-protezzjoni soëjali msemmija fil-
paragrafu 1 hijiex implimentat fuq baŜi 
obbligatorja jew volontarja. 

 

Emenda  12 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 8 - paragrafu 1 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miŜuri meħtieāa biex jiŜguraw li nisa li 
jaħdmu għal rashom u konjuāi u life 
partners nisa msemmijin fl-Artikolu 2 
ikunu jistgħu, skont il-liāi nazzjonali, 
jingħataw allowance tal-maternità 
adegwata li jippermettilhom li jinterrompu 
l-attività tax-xogħol tagħhom minħabba t-
tqala jew minħabba l-maternita' għal mhux 

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miŜuri meħtieāa biex jiŜguraw li nisa li 
jaħdmu għal rashom u konjuāi u life 
partners nisa msemmijin fl-Artikolu 2 
ikunu jistgħu, skont il-liāi nazzjonali, 
jingħataw allowance tal-maternità li tkun 
biŜŜejjed biex tippermettilhom li 
jinterrompu l-attività tax-xogħol tagħhom 
minħabba t-tqala jew minħabba l-maternita' 
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inqas minn 14-il āimgħa. għal mhux inqas minn 14-il āimgħa. 

Āustifikazzjoni 

Allowance ''adegwata'' timplika āudizzju soāāettiv, filwaqt li ''biŜŜejjed'' tfisser li l-Istat 
Membru vvaluta l-ispejjeŜ finanzjarji medji biex persuna ssir omm u biex tieqaf mill-attività ta' 
xogħol tagħha, u qed joffri allowance li tkopri dawn l-ispejjeŜ. 
 

Emenda  13 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 8 – paragrafu 2 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

2. L-Istati Membri jistgħu jiddeëiedu jekk 
l-allowance tal-maternità msemmija fil-
paragrafu 1 hijiex mogħtija fuq baŜi 
obbligatorja jew volontarja. F'konformità 
ma' dan, huma jistgħu jipprevedu li din l-
allowance tingħata biss fuq talba ta' 
ħaddiema nisa li jaħdmu għal rashom u 
tal-konjuāi u l-life partners nisa 
msemmijin fl-Artikolu 2. 

2. L-Istati Membri jistgħu jiddeëiedu jekk 
l-allowance tal-maternità msemmija fil-
paragrafu 1 hijiex mogħtija fuq baŜi 
obbligatorja jew volontarja.  

 

Emenda  14 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 8 - paragrafu 3 - parti introduttorja 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

3. L-allowance imsemmija fil-paragrafu 1 
għandu jitqies adegwat jekk jiggarantixxi 
dħul għall-inqas ekwivalenti għal: 

3. L-allowance imsemmija fil-paragrafu 1 
għandha titqies li tkun biŜŜejjed jekk 
tiggarantixxi dħul għall-inqas ekwivalenti 
għal: 

Āustifikazzjoni 

Allowance ''adegwata'' timplika āudizzju soāāettiv, filwaqt li ''biŜŜejjed'' tfisser li l-Istat 
Membru vvaluta l-ispejjeŜ finanzjarji medji biex persuna ssir omm u biex tieqaf mill-attività ta' 
xogħol tagħha, u qed joffri allowance li tkopri dawn l-ispejjeŜ. 
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Emenda  15 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 8 – paragrafu 4 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

4. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miŜuri meħtieāa biex jiŜguraw li nisa li 
jaħdmu għal rashom u konjuāi u life 
partners nisa msemmijin fl-Artikolu 2 
ikollhom aëëess kemm jista’ jkun għal 
kwalunkwe servizz eŜistenti li jipprovdi 
sostituzzjonijiet temporanji jew għal 
kwalunkwe servizz soëjali nazzjonali 
eŜistenti. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu 
li l-aëëess għal dawk is-servizzi jkun 
alternattiva għal, jew parti mill-allowance 
imsemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-
Artikolu. 

4. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miŜuri meħtieāa biex jiŜguraw li nisa li 
jaħdmu għal rashom u konjuāi u life 
partners nisa msemmijin fl-Artikolu 2 
ikollhom aëëess għal kwalunkwe servizz 
eŜistenti li jipprovdi sostituzzjonijiet 
temporanji jew għal kwalunkwe servizz 
soëjali nazzjonali eŜistenti. L-Istati Membri 
jistgħu jipprovdu li l-aëëess għal dawk is-
servizzi jkun alternattiva għal, jew parti 
mill-allowance imsemmija fil-paragrafu 1 
ta’ dan l-Artikolu. 

Āustifikazzjoni 

L-aëëess għal servizzi eŜistenti li jipprovdu sostituzzjoni temporanja jew għal servizzi soëjali 
eŜistenti fil-livell nazzjonali m’għandux ikun limitat minn kriterju li mhux preëiŜ jew 
identifikabbli. 
 

Emenda  16 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 11 – paragrafu 1 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

1. L-Istati Membri għandhom jaħtru u 
jagħmlu l-arranāamenti meħtieāa għal 
korp jew korpi għall-promozzjoni, l-
analiŜi, il-monitoraāā u l-appoāā ta' 
trattament ugwali tal-persuni kollha 
mingħajr diskriminazzjoni fuq baŜi ta' sess. 
Tali korpi jistgħu jifformaw parti minn 
aāenziji b’responsabbiltà fuq livell 
nazzjonali għad-difiŜa tad-drittijiet tal-
bniedem jew is-salvagwardja tad-drittijiet 
tal-individwi, jew għall-implimentazzjoni 
tal-prinëipju ta’ trattament ugwali. 

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miŜuri neëessarji biex jiŜguraw li l-korp 
jew korpi maħtura skont l-Artikolu 20 
tad-Direttiva 2006/54/KE jkunu wkoll 
kompetenti għall-promozzjoni, l-analiŜi, il-
monitoraāā u l-appoāā ta' trattament 
ugwali tal-persuni kollha koperti min din 
id-Direttiva mingħajr diskriminazzjoni fuq 
baŜi ta' sess. 



 

 
 PE441.850/ 10 

 MT 

Āustifikazzjoni 

Din l-emenda tirriproduëi parzjalment is-sustanza tal-Emenda 9 tal-ewwel qari adottat fis-6 ta’ 
Mejju 2009 u tirreferi għall-Artikolu 20 tad-Direttiva 2006/54/KE li jistabbilixxi l-korpi għat-
trattament ugwali. 
 

Emenda  17 

PoŜizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 15 – paragrafu 1 

 
PoŜizzjoni tal-Kunsill Emenda 

1. L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw l-informazzjoni kollha 
disponibbli dwar l-applikazzjoni ta’ din id-
Direttiva lill-Kummissjoni sa …*. 

1. L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw l-informazzjoni kollha 
disponibbli dwar l-applikazzjoni ta’ din id-
Direttiva lill-Kummissjoni sa …*. 

Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fil-
qosor biex jiāi ppreŜentat lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill mhux aktar tard 
minn ...**. Fejn ikun il-kaŜ, dan ir-rapport 
għandu jkun akkumpanjat minn proposti 
biex tiāi emendata din id-Direttiva. 

Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fil-
qosor biex jiāi ppreŜentat lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill mhux aktar tard 
minn ...**. Dan ir-rapport għandu jieħu 
kont ta' kwalunkwe bidla legali li 
tikkonëerna t-tul ta' Ŝmien tal-lif tal-
maternità għall-impjegati. Fejn ikun il-
kaŜ, dan ir-rapport għandu jkun 
akkumpanjat minn proposti biex tiāi 
emendata din id-Direttiva. 

___________ ___________ 

* Nota lill-ĀU: daħħal id-data sitt snin wara d-dħul 
fis-seħħ ta’ din id-Direttiva. 

* Nota lill-ĀU: daħħal id-data ħames snin wara d-
dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva. 

** Nota lill-ĀU: daħħal id-data seba' snin wara d-
dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva. 

** Nota lill-ĀU: daħħal id-data sitt snin wara d-
dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva. 

Āustifikazzjoni 

Din l-emenda hija bbaŜata fuq l-istess raāunijiet tal-emenda 25 tal-ewwel qari adottat fis-6 ta' 
Mejju 2009: il-perijodi ta' sitt snin u seba' snin rispettivement huma meqjusa twal wisq. 
 
 


