
AD\765756MT.doc PE415.010v02-00

MT MT

PARLAMENT EWROPEW
2004 










 2009

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

2008/0192(COD)

12.2.2009

OPINJONI
tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

għall-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
applikazzjoni tal-prinċipju ta’ trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa involuti 
f’attività b’kapaċità li fiha jaħdmu għal rashom u li tirrevoka d-Direttiva 
86/613/KEE
(COM(2008)0636 – C6-0341/2008 – 2008/0192(COD))

Rapporteur għal opinjoni: Luigi Cocilovo



PE415.010v02-00 2/12 AD\765756MT.doc

MT

PA_Legam



AD\765756MT.doc 3/12 PE415.010v02-00

MT

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-proposta għal direttiva, li għandha tissostitwixxi d-direttiva eżistenti 86/613/KE, kienet 
mitluba mill-Parlament Ewropew "bl-intenzjoni li tiġi eliminata d-diskriminazzjoni indiretta, 
biex jiġi żviluppat obbligu pożittiv għall-ugwaljanza ta' trattament u biex tittejjeb il-qagħda 
legali tal-persuni li jgħinu lill-konjuġi tagħhom. Ingħatat kunsiderazzjoni lis-sitwazzjoni tal-
persuni li jgħinu lill-konjuġi tagħhom fl-artiġjanat, fil-kummerċ, fl-agrikoltura, fis-sajd u 
f'negozji żgħar tal-familji mill-perspettiva tal-ugwaljanza bejn is-sessi filwaqt li tqies ukoll il-
fatt li n-nisa jinsabu f'pożizzjoni aktar vulnerabbli mill-irġiel1.

Din l-opinjoni għandha l-għan li tenfasizza din it-talba. Barra minn hekk, tappoġġja l-proposta 
tal-Kummissjoni sabiex jiżdiedu 'l-konviventi' bħala grupp li għandu jkun kopert ukoll bid-
Direttiva. Peress li s-sitwazzjoni fl-Istati Membri hija kumplessa ħafna rigward il-
leġiżlazzjoni dwar il-konviventi, jidher li hu neċessarju li wieħed jagħmilha ċara li minn 
perspettiva Ewropea l-persuni kollha li jipparteċipaw fl-attivitajiet ta' persuni li jaħdmu għal 
rashom mingħajr ma jkunu impjegati jew sħab fin-negozju għandhom jibbenefikaw mill-istess 
livell ta' drittijiet u ta' ħarsien.

Fir-rigward tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, il-prinċipju tat-trattament ugwali jrid jiġi 
applikat mhux biss fir-rigward tat-twaqqif, it-tagħmir jew l-estensjoni ta' negozju, iżda wkoll 
għall-ġestjoni, li tinkludi l-parteċipazzjoni fil-proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet.

Fir-rigward tat-trattament ugwali, l-isforz tal-Kummissjoni biex tiżgura ħarsien soċjali aħjar 
għall-persuni li jgħinu lill-konjuġi u l-konviventi tagħhom hu milqugħ b'sodisfazzjon ukoll.
Madankollu, il-benefiċċji mis-sistemi tal-ħarsien soċjali għandhom ikunu fuq bażi volontarja 
jekk l-istess prinċipju jiġi applikat lil dawk li jaħdmu għal rashom. Jekk Stat Membru jobbliga 
lil dawk li jaħdmu għal rashom biex jissieħbu f'sistema tas-sigurtà soċjali, dan għandu jkun 
obbligatorju wkoll għall-konjuġi u għall-konviventi li jgħinuhom.

Fl-aħħarnett, qed jiġi ssuġġerit li l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jikkonformaw mal-
għanijiet tad-direttiva ħafna aktar kmieni milli qed tbassar il-Kummissjoni, peress li diġà 
hemm direttiva fis-seħħ li se tiġi biss estiża f'ċerti aspetti.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u 
l-Ugwaljanza bejn is-Sessi, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin 
fir-rapport tiegħu:

                                               
1 Riżoluzzjoni tal-PE tat-3 ta' Settembru 2008 dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel - 2008
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Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Id-Direttiva għandha tapplika għal 
persuni li jaħdmu għal rashom u l-konjuġi 
ta’ għajnuna, billi t-tnejn jieħdu sehem fl-
attivitajiet tan-negozju.

(7) Id-Direttiva għandha tapplika għal 
persuni li jaħdmu għal rashom, il-konjuġi u 
l-konviventi li jgħinuhom, billi t-tnejn 
jieħdu sehem fl-attivitajiet tan-negozju.

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Fil-qasam tax-xogħol ta' min jaħdem 
għal rasu, l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ 
trattament ugwali tfisser li ma għandu jkun 
hemm l-ebda diskriminazzjoni b’rabta mat-
twaqqif, it-tagħmir jew l-estensjoni ta’ 
negozju jew kull forma oħra ta’ attività ta’ 
persuni li jaħdmu għal rashom.

(11) Fil-qasam tax-xogħol ta' min jaħdem 
għal rasu, l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ 
trattament ugwali tfisser li ma għandu jkun 
hemm l-ebda diskriminazzjoni b’rabta mat-
twaqqif, il-ġestjoni, it-tagħmir jew l-
estensjoni ta’ negozju jew kull forma oħra 
ta’ attività ta’ persuni li jaħdmu għal 
rashom.

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Jeħtieġ li jkun żgurat li ma jkun hemm 
l-ebda diskriminazzjoni bbażata fuq l-istat 
konjugali jew tal-familja fir-rigward tal-
kundizzjonijiet għat-twaqqif ta' kumpanija 
bejn il-konjuġi jew l-imsieħba għall-ħajja
fejn dawn ikunu rikonoxxuti mil-liġi 
nazzjonali.

(12) Jeħtieġ li jkun żgurat li ma jkun hemm 
l-ebda diskriminazzjoni bbażata fuq l-istat 
konjugali jew tal-familja fir-rigward tal-
kundizzjonijiet għat-twaqqif ta' kumpanija 
bejn il-konjuġi jew il-konviventi fejn dawn 
ikunu rikonoxxuti mil-liġi nazzjonali. 
Għall-iskopijiet ta' din id-Direttiva, it-
termini 'stat konjugali' u 'negozju tal-
familja' għandhom jiġu interpretati fid-
dawl tar-rikonoxximent mogħti lill-
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konvivenzi fis-sentenzi rilevanti tal-Qorti 
Ewropea tal-Ġustizzja.

Ġustifikazzjoni
Din l-emenda timplimenta s-sentenza tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja tal-1 ta’ April 2008 fil-
każ C-267/06 (Tadao Maruko).

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Fid-dawl tal-kontribuzzjoni tagħhom 
għan-negozju tal-familja, il-konjuġi ta’ 
għajnuna għandhom ikunu intitolati, fuq 
talba tagħhom, li jibbenefikaw għall-inqas 
mill-istess livell ta’ ħarsien bħal persuni li 
jaħdmu għal rashom, taħt l-istess 
kundizzjonijiet applikabbli għal persuni li 
jaħdmu għal rashom, partikolarment fir-
rigward tal-kontribuzzjonijiet. L-Istati 
Membri għandhom ikunu mitluba jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jagħmlu din l-għażla 
possibbli. F’kull każ, il-livell ta’ ħarsien ta’ 
persuni li jaħdmu għal rashom u tal-
konjuġi ta’ għajnuna jista’ jkun 
proporzjonali għar-rata ta’ parteċipazzjoni 
fl-attivitajiet tan-negozju tal-familja.

(13) Fid-dawl tal-kontribuzzjoni tagħhom 
għan-negozju tal-familja, il-konjuġi u l-
konviventi li jgħinu għandhom ikunu 
intitolati, fuq talba tagħhom, li 
jibbenefikaw għall-inqas mill-istess livell 
ta’ ħarsien bħal persuni li jaħdmu għal 
rashom, taħt l-istess kundizzjonijiet 
applikabbli għal persuni li jaħdmu għal 
rashom, partikolarment fir-rigward tal-
kontribuzzjonijiet. L-Istati Membri 
għandhom ikunu mitluba jieħdu l-miżuri 
meħtieġa biex jagħmlu din l-għażla 
possibbli jew biex jinkludu l-konjuġi u l-
konviventi li jgħinu fl-iskema 
obbligatorja tagħhom tas-sigurtà soċjali 
bl-istess kundizzjonijiet applikabbli għall-
persuni li jaħdmu għal rashom. F’kull 
każ, il-livell ta’ ħarsien ta’ persuni li 
jaħdmu għal rashom, tal-konjuġi u l-
konviventi li jgħinuhom jista’ jkun 
proporzjonali għar-rata ta’ parteċipazzjoni 
fl-attivitajiet tan-negozju tal-familja.

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-vulnerabbiltà ekonomika u fiżika ta’ (14) Il-vulnerabbiltà ekonomika u fiżika ta’ 
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persuni li jaħdmu għal rashom li jkunu qed 
jistennew tarbija u tal-konjuġi ta’ 
għajnuna tagħmilha neċessarja għalihom li 
jingħataw id-dritt għal lif ta’ maternità, li 
parti minnu għandu jitqies obbligatorju. L-
Istati Membri jibqgħu kompetenti li 
jistabbilixxu l-livell ta’ kontribuzzjonijiet u 
l-arranġamenti kollha li jikkonċernaw il-
benefiċċji u l-ħlasijiet, sakemm ikunu 
mħarsa l-preskrizzjonijiet minimali ta’ din
id-Direttiva. Biex titqies il-qagħda 
speċifika tal-persuni li jaħdmu għal rashom 
u l-konjuġi ta’ għajnuna, dawn għandhom 
jingħataw l-aħħar għażla dwar jekk iridux 
jibbenefikaw jew le mil-lif ta’ maternità.

persuni li jaħdmu għal rashom, tal-konjuġi 
u l-konviventi li jgħinuhom li jkunu qed 
jistennew tarbija tagħmilha neċessarja 
għalihom li jingħataw id-dritt għal lif ta’ 
maternità, li parti minnu għandu jitqies 
obbligatorju. L-Istati Membri jibqgħu 
kompetenti li jistabbilixxu l-livell ta’ 
kontribuzzjonijiet u l-arranġamenti kollha 
li jikkonċernaw il-benefiċċji u l-ħlasijiet, 
sakemm ikunu mħarsa l-preskrizzjonijiet 
minimi ta’ din id-Direttiva. Biex titqies il-
qagħda speċifika tal-persuni li jaħdmu għal 
rashom, tal-konjuġi u tal-konviventi li 
jgħinuhom, dawn għandhom jingħataw l-
aħħar għażla dwar jekk iridux jibbenefikaw 
jew le mil-lif ta’ maternità.

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Biex jitqiesu l-ispeċifiċitajiet ta’ 
attivitajiet ta’ persuni li jaħdmu għal 
rashom, in-nisa li jaħdmu għal rashom u l-
konjuġi ta’ għajnuna għandhom ikunu 
kapaċi jagħżlu, kemm jista’ jkun, bejn 
allowance finanzjarja u sostituzzjoni 
temporanja matul il-lif ta’ maternità.

(15) Biex jitqiesu l-ispeċifiċitajiet ta’ 
attivitajiet ta’ persuni li jaħdmu għal 
rashom, in-nisa li jaħdmu għal rashom, il-
konjuġi u l-konviventi li jgħinu għandhom 
ikunu kapaċi jagħżlu, kemm jista’ jkun, 
bejn allowance finanzjarja u sostituzzjoni 
temporanja matul il-lif ta’ maternità.

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Din id-Direttiva tkopri l-persuni li 
jaħdmu għal rashom u l-konjuġi ta’ 
għajnuna.

2. Din id-Direttiva tkopri l-persuni li 
jaħdmu għal rashom, il-konjuġi u l-
konviventi li jgħinuhom.

Emenda 8
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Proposta għal direttiva
Artikolu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li ma 
jkun hemm l-ebda diskriminazzjoni 
bbażata fuq l-istat konjugali jew tal-
familja fir-rigward tal-kundizzjonijiet 
għat-twaqqif ta' kumpanija bejn il-
konjuġi jew il-konviventi fejn dawn ikunu 
rikonoxxuti mil-liġi nazzjonali. Il-
kumpaniji kollha li huma stabbiliti b'mod 
konġunt minn konjuġi jew konviventi fejn 
dawn huma rikonuxxuti mil-liġi 
nazzjonali għandhom jiġu rikonoxxuti 
bħala 'negozji tal-familja'. Ir-
rikonoxximent tal-konvivenzi għandu 
jkun ibbażat fuq is-sentenzi rilevanti tal-
Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. 

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) 'konjuġi ta’ għajnuna': il-konjuġi jew,
l-imsieħba għall-ħajja jew il-persuni li 
jaħdmu għal rashom, meta jkunu 
rikonoxxuti mil-liġi nazzjonali, li ma 
jkunux impjegati jew imsieħba fin-negozju, 
fejn huma abitwalment, skont il-
kundizzjonijiet stabbiliti mil-liġi 
nazzjonali, jieħdu sehem fl-attivitajiet tal-
persuna li taħdem għal rasha u jwettqu l-
istess ħidmiet jew ħidmiet anċillari.

(b) 'konjuġi u konviventi li jgħinu': il-
konjuġi jew il-konviventi tal-persuni li 
jaħdmu għal rashom, meta jkunu 
rikonoxxuti mil-liġi nazzjonali, li ma 
jkunux impjegati jew imsieħba fin-negozju, 
fejn huma abitwalment, skont il-
kundizzjonijiet stabbiliti mil-liġi 
nazzjonali, jieħdu sehem fl-attivitajiet tal-
persuna li taħdem għal rasha u jwettqu l-
istess ħidmiet jew ħidmiet anċillari.
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Emenda 10

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-prinċipju ta’ trattament ugwali jfisser 
li ma għandu jkun hemm assolutament l-
ebda diskriminazzjoni fuq bażi ta’ sess, 
kemm direttament kif ukoll indirettament, 
b’referenza b’mod partikolari għall-istat 
konjugali jew tal-familja, b’mod partikolari 
b’rabta mat-twaqqif, it-tagħmir jew l-
estensjoni ta’ negozju jew it-tnedija jew l-
estensjoni ta’ kull forma oħra ta’ attività ta’ 
persuni li jaħdmu għal rashom.

1. Il-prinċipju ta’ trattament ugwali jfisser 
li ma għandu jkun hemm assolutament l-
ebda diskriminazzjoni fuq bażi ta’ sess, 
kemm direttament kif ukoll indirettament, 
b’referenza b’mod partikolari għall-istat 
konjugali jew tal-familja, b’mod partikolari 
b’rabta mat-twaqqif, il-ġestjoni, it-tagħmir 
jew l-estensjoni ta’ negozju jew it-tnedija 
jew l-estensjoni ta’ kull forma oħra ta’ 
attività ta’ persuni li jaħdmu għal rashom.

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bla ħsara għall-kundizzjonijiet speċifiċi 
għal aċċess għal ċerti attivitajiet li 
japplikaw ugwalment għaż-żewġ sessi, l-
Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
meħtieġa biex jiżguraw li l-kundizzjonijiet 
għat-twaqqif ta' kumpanija bejn il-konjuġi 
jew l-imsieħba għall-ħajja, meta jkunu 
rikonoxxuti mil-liġi nazzjonali, mhumiex
aktar restrittivi mill-kundizzjonijiet għat-
twaqqif ta' kumpanija ma’ persuni oħra.

Bla ħsara għall-kundizzjonijiet speċifiċi 
għal aċċess għal ċerti attivitajiet li 
japplikaw ugwalment għaż-żewġ sessi, l-
Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
meħtieġa biex jiżguraw li l-kundizzjonijiet 
għat-twaqqif ta' kumpanija bejn il-konjuġi 
jew bejn il-konviventi, meta jkunu 
rikonoxxuti mil-liġi nazzjonali, ma jkunux
aktar restrittivi mill-kundizzjonijiet għat-
twaqqif ta' kumpanija ma’ persuni oħra.

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ħarsien soċjali għall-konjuġi ta’ għajnuna Ħarsien soċjali għall-konjuġi u għall-
konviventi li jgħinu

6. L-Istati Membri għandhom jieħdu l- 6. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
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miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-konjuġi 
ta’ għajnuna jistgħu, fuq talba tagħhom,
jibbenefikaw għall-inqas mill-istess livell 
ta’ ħarsien bħal persuni li jaħdmu għal 
rashom taħt l-istess kundizzjonijiet 
applikabbli għal persuni li jaħdmu għal 
rashom.

miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-konjuġi 
u l-konviventi li jgħinu jkunu jistgħu 
jibbenefikaw għall-inqas mill-istess livell 
ta’ ħarsien bħal persuni li jaħdmu għal 
rashom taħt l-istess kundizzjonijiet 
applikabbli għal persuni li jaħdmu għal 
rashom. Jekk din l-estensjoni ta' 
benefiċċji ma tkunx obbligatorja skont il-
leġiżlazzjoni ta' Stat Membru partikolari, 
għandha tingħata meta konjuġi jew 
konvivent li jgħin jitlobha.

Ġustifikazzjoni

F'sistemi soċjali li ma jħalluhiex fid-diskrezzjoni tal-persuna li taħdem għal rasha jekk 
tikkontribwix għal skema ta' sigurtà soċjali, dan għandu jkun obbligatorju wkoll għall-
konjuġi u l-konviventi li jgħinu; jekk il-persuni li jaħdmu għal rashom ikollhom għażla, il-
konjuġi u l-konviventi li jgħinu għandu jkollhom għażla wkoll. 

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li n-nisa li 
jaħdmu għal rashom u l-konjuġi ta’ 
għajnuna jistgħu, fuq talba tagħhom, ikunu 
intitolati għall-istess perjodu ta’ lif ta’ 
maternità kif stipulat fid-
Direttiva 92/85/KEE.

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li n-nisa li 
jaħdmu għal rashom, il-konjuġi u l-
konviventi li jgħinu jkunu jistgħu, fuq talba 
tagħhom, ikunu intitolati għall-istess 
perjodu ta’ lif ta’ maternità kif stipulat fid-
Direttiva 92/85/KEE.

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-allowance msemmija fil-paragrafu 2 
għandha titqies xierqa jekk tiggarantixxi 
dħul għall-inqas ekwivalenti għal dak li l-
persuna kkonċernata tirċievi f’każ li tieqaf 

3. L-allowance imsemmija fil-paragrafu 2 
għandha titqies xierqa jekk tiggarantixxi 
dħul għall-inqas ekwivalenti għas-salarju 
minimu sakemm dan ikun stabbilit skont 
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temporanjament mill-attivitajiet tagħha 
għal raġunijiet marbuta mal-istat ta’ saħħa 
tagħha jew, jekk mhux applikabbli, kull 
allowance ekwivalenti stabbilita mil-liġi 
nazzjonali, soġġetta għal kull limitu 
stabbilit skont il-liġi nazzjonali.

il-leġiżlazzjoni nazzjonali jew għall-inqas 
ekwivalenti għal dak li l-persuna 
kkonċernata tirċievi f’każ li tieqaf 
temporanjament mill-attivitajiet tagħha 
għal raġunijiet marbuta mal-istat ta’ saħħa 
tagħha jew, jekk mhux applikabbli, kull 
allowance ekwivalenti stabbilita mil-liġi 
nazzjonali, soġġetta għal kull limitu 
stabbilit skont il-liġi nazzjonali sakemm 
dak il-limitu ma jwassalx għal kwalunkwe 
diskriminazzjoni.

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li n-nisa li 
jaħdmu għal rashom u l-konjuġi ta’ 
għajnuna jkollhom aċċess kemm jista’ 
jkun għal servizzi li jfornu sostituzzjonijiet 
temporanji jew għal kull servizz soċjali 
nazzjonali eżistenti, bħala alternattiva 
għall-allowance msemmija fil-paragrafu 2.

4. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li n-nisa li 
jaħdmu għal rashom u l-konjuġi u l-
konviventi nisa li jgħinu jkollhom aċċess 
għal servizzi li jfornu sostituzzjonijiet 
temporanji jew għal kull servizz soċjali 
nazzjonali eżistenti, bħala alternattiva 
għall-allowance imsemmija fil-paragrafu 2.

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw it-tagħrif kollu disponibbli 
dwar l-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva 
lill-Kummissjoni sa [sitt snin wara l-
adozzjoni].

1. L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw it-tagħrif kollu disponibbli 
dwar l-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva 
lill-Kummissjoni sa [erba' snin wara l-
adozzjoni].

Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fil-
qosor biex jiġi ppreżentat lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill mhux aktar tard 
minn [seba’ snin wara l-adozzjoni]. Fejn 

Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fil-
qosor biex jiġi ppreżentat lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill mhux aktar tard 
minn [ħames snin wara l-adozzjoni]. Fejn 
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xieraq, dan ir-rapport għandu jkun 
akkumpanjat minn proposti biex tiġi 
emendata din id-Direttiva.

xieraq, dan ir-rapport għandu jkun 
akkumpanjat minn proposti biex tiġi 
emendata din id-Direttiva.

Emenda 17

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Biex jitqiesu l-kundizzjonijiet 
partikolari, l-Istati Membri jista’ jkollhom, 
jekk ikun meħtieġ, perjodu addizzjonali ta' 
[sentejn] biex jikkonformaw mal-
Artikolu 6.

2. Biex jitqiesu l-kundizzjonijiet 
partikolari, l-Istati Membri jista’ jkollhom, 
jekk ikun meħtieġ, perjodu addizzjonali ta' 
[sena] biex jikkonformaw mal-Artikolu 6.
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