
 

AM\895029MT.doc  PE483.179v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

7.3.2012 A7-0041/27 

Emenda  27 

Mariya Nedelcheva, Lívia Járóka, Anna Záborská, Angelika Niebler, Edit Bauer, 

Christa Klaß, Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

f'isem il-Grupp PPE 

 

Rapport A7-0041/2012 

Sophia in 't Veld 

L-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irāiel fl-Unjoni Ewropea - 2011 

SEC(2011)0193 – 2011/2244(INI) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 5 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

5. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati 

Membri ifasslu proposti għar-

rikonoxximent reëiproku tal-unjoni ëivili u 

ta' familji tal-istess sess madwar l-Ewropa, 

fost dawk il-pajjiŜi fejn din il-leāiŜlazzjoni 

diāà daħlet fis-seħħ, sabiex jiŜguraw it-

trattament ugwali fir-rigward tax-xogħol, 

il-moviment liberu, it-tassazzjoni u s-

sigurtà soëjali, il-protezzjoni tad-dħul tal-

familji u t-tfal; 

imħassar 

Or. en 
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Paragrafu 7 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

7. Jiddispjaëih rigward l-implimentazzjoni 

minn xi Stati Membri ta’ definizzjonijiet 

restrittivi ta’ ‘familja’ sabiex tiāi miëħuda 

l-protezzjoni legali għal koppji tal-istess 

sess u t-tfal tagħhom; ifakkar li l-liāi tal-

UE tapplika mingħajr diskriminazzjoni 

abbaŜi tas-sess jew l-orjentazzjoni 

sesswali, skont il-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea; 

7. Jisħaq li d-definizzjoni ta’ ‘familja’ hija 

kwestjoni ta’ sussidjarjetà; ifakkar li l-liāi 

tal-UE tapplika mingħajr diskriminazzjoni 

abbaŜi tas-sess jew l-orjentazzjoni 

sesswali, skont il-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea; 
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Paragrafu 62 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

62. 62. Jitlob lill-Kunsill li jmiss biex 

jevalwa mill-ādid il-prinëipju ta' trattament 

ugwali bejn il-persuni, irrispettivament 

mir-reliājon jew twemmin, diŜabilità, età 

jew orjentazzjoni sesswali, bil-għan li dan 

jiāi adottat tul il-Presidenza DaniŜa; 

imħassar 

Or. en 
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9. Jitlob lill-Kunsill jipproëedi ‘l quddiem 

fir-rigward tal-poŜizzjoni tal-Parlament 

Ewropew biex tiāi emendata d-Direttiva 

dwar il-Liv tal-Maternità, b’mod 

partikolari fir-rigward tal-paga għal nisa 

li jkunu għadhom kemm welldu, sabiex 

tiāi Ŝgurata l-kontinwità tal-indipendenza 

ekonomika tan-nisa matul dan il-perjodu. 

9. Jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE biex 

isibu kompromess ibbilanëjat dwar id-

Direttiva tal-Liv tal-Maternità biex 

tirreaāixxi għall-ħtiāijiet tal-familji 

Ewropej u tal-ekonomika Ewropea; jitlob 

lill-Kummissjoni tressaq proposti għal 

arranāamenti ta' liv għall-kura ta' 

membri tal-familja anzjani jew morda; 

Or. en 
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Paragrafu 66 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

66. 66. Jiddispjaëih għan-nuqqas ta' 

progress mill-Istati Membri dwar pjanijiet 

għall-immodernizzar tal-leāiŜlazzjoni 

dwar il-liv tal-maternità u l-paternità u 

jitlob li jinstab kompromess ibbilanëjat 

mal-Presidenza DaniŜa futura tal-UE, bil-

għan li tiāi adottata fl-ewwel nofs tal-

2012, biex tirreaāixxi għall-ħtiāijiet tal-

familji Ewropej u tal-ekonomija Ewropea; 

jitlob lill-Kummissjoni tressaq proposti 

għal arranāamenti ta' liv għall-kura ta' 

qraba anzjani jew morda; 

66. Jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE 

biex isibu kompromess ibbilanëjat dwar id-

Direttiva tal-Liv tal-Maternità biex 

tirreaāixxi għall-ħtiāijiet tal-familji 

Ewropej u tal-ekonomika Ewropea; jitlob 

lill-Kummissjoni tressaq proposti għal 

arranāamenti ta' liv għall-kura ta' membri 

tal-familja anzjani jew morda; 

Or. en 
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47. 47. Itenni l-poŜizzjoni tiegħu fir-

rigward tad-drittijiet għas-saħħa sesswali u 

riproduttiva stabbiliti fir-riŜoluzzjoni tal-10 

ta’ Frar tal-2010 u tat-8 ta’ Marzu tal-2011 

dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irāiel fl-

Unjoni Ewropea – 2009 u 2010; jesprimi 

tħassib f'dan ir-rigward, dwar it-tnaqqis 

riëenti fil-finanzjament għall-ippjanar tal-

familja u għall-edukazzjoni sesswali u 

ukoll ir-restrizzjonijiet għall-aëëess ta’ 

saħħa sesswali u riproduttivi f’ëerti Stati 

Membri, b’referenza partikolari għall-

protezzjoni tat-tqala u tal-maternità u għall-

abort sigur u legali; jenfasizza li n-nisa 

għandu jkollhom kontroll fuq id-drittijiet 

sesswali u riproduttivi tagħhom inkluŜ 

b'aëëess għal kontraëettivi ta' kwalità 

għolja u bi prezz raāonevoli; 

47. 47. Itenni l-poŜizzjoni tiegħu fir-

rigward tad-drittijiet għas-saħħa sesswali u 

riproduttiva stabbiliti fir-riŜoluzzjoni tal-10 

ta’ Frar tal-2010 u tat-8 ta’ Marzu tal-2011 

dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irāiel fl-

Unjoni Ewropea – 2009 u 2010; jesprimi 

tħassib f'dan ir-rigward, dwar it-tnaqqis 

riëenti fil-finanzjament għall-ippjanar tal-

familja u għall-edukazzjoni sesswali u 

ukoll ir-restrizzjonijiet għall-aëëess ta’ 

saħħa sesswali u riproduttivi f’ëerti Stati 

Membri, b’referenza partikolari għall-

protezzjoni tat-tqala u tal-maternità u għall-

abort sigur u legali; jenfasizza li n-nisa 

għandu jkollhom kontroll fuq id-drittijiet 

sesswali u riproduttivi tagħhom inkluŜ 

b'aëëess għal kontraëettivi ta' kwalità 

għolja u bi prezz raāonevoli; jisħaq li l-

abort huwa kwestjoni ta’ sussidjarjetà; 

Or. en 

 

 


