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Abbozz ta' opinjoni (PE 386.544v01-00)
Marie Panayotopoulos-Cassiotou
dwar qafas regolatorju għall-miżuri ta' konċiljazzjoni tal-ħajja familjari u tal-perjodu ta' studju 
għan-nisa żgħażagħ fl-Unjoni Ewropea
(2006/2276(INI))

Proposta għal riżoluzzjoni

Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco et Iratxe 
García Pérez

Emenda 1
Premessa B a (ġdida)

B a. billi s-sistema edukattiva għandha tinkludi l-eliminazzjoni ta' l-ostakoli li jrendu 
diffiċli l-ugwaljanza effettiva bejn in-nisa u l-irġiel kif ukoll il-promozzjoni sħiħa ta' 
l-ugwaljanza bejn is-sessi,

Or. es

Emenda mressqa minn Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emenda 2
Premessa C

C. billi l-aċċess għall-edukazzjoni, it-taħriġ tul il-ħajja u għal tagħlim ta' kwalità huma 
elementi essenzjali sabiex iż-żgħażagħ, irġiel u nisa, ikunu jistgħu jipprovdu l-
kompetenzi li l-Ewropa għandha bżonn, kemm fil-qasam ta' l-istimulazzjoni ta' l-
impjieg u tat-tkabbir, kif ukoll fil-qasam ta' solidarjetà interġenerazzjonali u tat-tiġdid 
tal-popolazzjoni,
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Or. fr

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 3
Premessa C

C. billi l-aċċess għall-edukazzjoni u għal tagħlim ta' kwalità huma elementi essenzjali 
sabiex iż-żgħażagħ, irġiel u nisa, ikunu jistgħu jipprovdu l-kompetenzi li l-Ewropa 
għandha bżonn, kemm fil-qasam ta' l-istimulazzjoni ta' l-impjieg u tat-tkabbir, kif 
ukoll fil-qasam ta' solidarjetà interġenerazzjonali u tat-tiġdid tal-popolazzjoni, u billi l-
familji multiġenerazzjonali u l-irwol primordjali tagħhom huma ta' importanza 
għall-proċess ta' l-edukazzjoni tal-ġenerazzjonijiet futuri,

Or. pl

Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco et Iratxe 
García Pérez

Emenda 4
Premessa E

E. billi l-futur ta' l-Ewropa jiddependi mill-kapaċità tagħha li tippromwovi soċjetajiet li 
jilqgħu lit-tfal u liż-żgħażagħ, nisa u rġiel u billi, f'dan il-qafas, ir-realizzazzjoni tax-
xewqat ta' maternità u paternità, jew il-kura ta' persuni anzjani dipendenti jew ta' 
persuni b'diżabilità m'għandhiex tmur kontra l-għażliet edukattivi u professjonali jew 
tikkonstitwixxi waqfien meta dawn jiġu segwiti jew jinbdew mill-ġdid,

Or. es

Emenda mressqa minn Filiz Husmenova

Emenda 5
Premessa E a (ġdida)

E a. billi l-eżistenza ta' tagħlim kemm superjuri u kemm professjonali, jikkostitwixxi 
waħda mill-kundizzjonijiet fundamentali li jippermettu aċċess reali għas-suq tax-
xogħol u wieħed mill-istrumenti maħsuba sabiex jevitaw il-faqar li jolqot ħafna 
drabi lin-nisa u sabiex jistandardizza l-livelli tar-remunerazzjonijiet bejn l-irġiel u 
n-nisa,

Or. bg
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Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 6
Premessa H

H. billi ż-żieda fl-istennija tal-ħajja tinfluwenza r-relazzjonijiet interġenerazzjonali u 
familjari billi żżid in-numru ta' persuni fi stat ta' dipendenza, billi, barra minn hekk, 
il-familji multiġenerazzjonali u l-irwol primordjali tagħhom huwa importanti għall-
proċess ta' l-edukazzjoni tat-tfal u għall-għajnuna lill-ġenituri li jistudjaw u li 
jaħdmu,

Or. pl

Emenda mressqa minn Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emenda 7
Premessa J

J. billi d-diffikultajiet materjali u kwalunkwe tip ta' diskriminazzjoni spiss jagħmlu 
diffiċli l-aċċess għal u l-insegwiment ta' l-istudji u billi dawn id-diffikultajiet huma 
partikolarment ikbar għaż-żgħażagħ nisa u rġiel li, b'mod paralleli ma' l-istudji 
tagħhom, jassumu responsabiltajiet familjari u eventwalment professjonali,

Or. fr

Emenda mressqa minn Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Emenda 8
Premessa J

J. billi d-diffikultajiet materjali spiss jagħmlu diffiċli l-aċċess għal u l-insegwiment ta' l-
istudji jew tat-taħriġ diffiċli u billi dawn id-diffikultajiet huma partikolarment ikbar 
għaż-żgħażagħ nisa u rġiel li, b'mod paralleli ma' l-istudji tagħhom jew maż-żmien ta' 
taħriġ, jassumu responsabiltajiet familjari u eventwalment professjonali1,

Or. pl

  
1 Rapport Eurostudent 2005, Social and Economic Conditions of student life in Europe: 91% ta' l-istudenti kollha 
fl-Olanda, 69% fl-Irlanda, 67% fl-Awstrija, 66% fil-Ġermanja, 65% fil-Finlandja jaħdmu.



AM\663249MT.doc PE 388.442v01-00 4/19 AM\

MT

Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco et Iratxe 
García Pérez

Emenda 9
Premessa K

K. billi anke jekk mhuwiex kompitu ta' l-Istati Membri li jinfluwenzaw l-għażliet 
individwali li wieħed jassumi responsabbilitajiet familjari, dawn għandhom joħolqu 
ambjent soċjali u ekonomiku li jiffavorixxi l-ġenituri żgħażagħ li jkunu responsabbli 
għat-tfal, għal persuni anzjani dipendenti jew għal persuni b'diżabilità,

Or. es

Emenda mressqa minn Filiz Husmenova

Emenda 10
Premessa K

K. billi anke jekk mhuwiex kompitu ta' l-Istati Membri li jinfluwenzaw l-għażliet 
individwali li wieħed ikollu jew ma jkollux tfal, dawn għandhom joħolqu ambjent 
soċjali u ekonomiku li jiffavorixxi l-ġenituri żgħażagħ, b'kunsiderazzjoni għall-isfidi 
demografiċi li l-Unjoni Ewropea qed taffaċċja, 

Or. bg

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 11
Premessa L a (ġdida)

L a billi l-kontraċettivi huma ta' ħsara għas-saħħa u l-fertilità tan-nisa kif ukoll għall-
effetti negattivi għas-saħħa tat-tfal futuri tagħhom,

Or. pl

Emenda mressqa minn Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Emenda 12
Premessa M

M. billi n-nisa, li bħala maġġoranza jieħdu ħsieb persuni dipendenti1, huma iktar 
  

1 Rapport Eurostudent 2005, Social and Economic Conditions of student life in Europe: 13.8% ta' l-istudenti li 
għandhom tarbija fil-Latvja f'paragun ma' 5.3% ta' l-istudenti, 12.1% f'paragun ma' 10.4% fl-Irlanda, 11.5%  
f'paragun ma' 10.1% fl-Awstrija.
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suxxettibbli mill-irġiel li ma jsegwux l-istudji tagħhom, li jabbandunawhom matul it-
triq jew li qatt ma jkompluhom - ħaġa li b'mod inevitabbli twassal għad-
diskriminazzjoni de facto fl-aċċess u fl-insegwiment ta' l-istudji u tat-taħriġ matul il-
ħajja kif ukoll in-nuqqas ta' inugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa fil-ħajja professjonali,

Or. pl

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 13
Premessa M a (ġdida)

M a. billi sabiex jintlaħaq b'mod sħiħ l-objettiv ta' ugwaljanza reali bejn l-irġiel u n-nisa, 
hemm bżonn li jkun inkluż liv għall-maternità u liv parentali fil-kalkolu tal-ħin tax-
xogħol globali tan-nisa kif ukoll fil-kalkolu tad-drittijiet tal-pensjoni ta' l-irtirar,

Or. pl

Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco et Iratxe 
García Pérez

Emenda 14
Premessa O

O. billi r-responsabilitajiet familjari jimplikaw bżonnijiet speċifiċi f'ċertu numru ta' 
oqsma, b'mod partikulari fil-qasam ta' l-akkomodazzjoni, tas-servizzi taż-żamma tat-
tfal, tas-servizzi tal-kura ta' persuni indipendenti u tal-flessibilità fis-segwitu ta' 
korsijiet,

Or. es

Emenda mressqa minn Anna Hedh

Emenda 15
Premessa P a (ġdida)

P a. billi fid-dinja ta' llum, numru dejjem jikber ta' persuni qed jgħixu skond mudelli 
familjali alternattivi li ma jaqblux ma' l-iskema tradizzjonali ta' ċellula familjali 
magħmula mill-mara, r-raġel u t-tfal bijoloġiċi li jgħixu flimkien,

Or. sv



AM\663249MT.doc PE 388.442v01-00 6/19 AM\

MT

Emenda mressqa minn Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emenda 16
Premessa P a (ġdida)

P bis. billi prattikament ma jeżistux statistiċi u indikaturi fuq livelli nazzjonali u Ewropej li 
jippermettu li jitpoġġew fid-dawl il-kundizzjonijiet tal-ħajja taż-żgħażagħ li jkunu 
qed jistudjaw jew jitħarrġu u li jkollhom responsabbilitajiet familjali,

Or. fr

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer u Raül Romeva i Rueda

Emenda 17
Paragrafu -1

-1. jenfasizza li l-edukazzjoni u l-formazzjoni tal-bniet u tan-nisa huwa dritt tal-
bniedem u element essenzjali li jippermettilhom li jgawdu bis-sħiħid-drittijiet l-oħra 
kollha soċjali, ekonomiċi, kulturali u politiċi; 

Or. en

Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco et Iratxe 
García Pérez

Emenda 18
Paragrafu 1

1. ifakkar li r-rakkomandazzjonijiet li ġejjin jikkonċernaw liż-żgħażagħ,(tħassir) fil-
perjodu ta' studji jew ta' tagħlim li għandhom u li jixtiequ jassumu reponsabilitajiet 
familjari, kemm fil-każ ta' maternità jew paternità u kemm fil-każ ta' kura ta' 
persuni anzjani dipendenti jew ta' persuni b'diżabilità;

Or. es

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 19
Paragrafu 2 a (ġdid)

2 a. jenfasizza li d-defiċit demografiku huwa parzjalment ikkawżat mill-mezzi ta' 
kontraċezzjoni, b'mod partikolari ta' l-ormoni li jagħmlu ħsara lis-saħħa u jnaqqsu 
l-fertilità tan-nisa, filwaqt li jħallu effetti negattivi fuq is-saħħa tat-tfal futuri 
tagħhom,
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Or. pl

Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco u Iratxe 
García Pérez

Emenda 20
Paragrafu 4

4. jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri (tħassir), biex jippromwovu politiki favur il-konċiljazzjoni 
tal-ħajja ta' l-istudent u tal-ħajja familjari li jħeġġu liż-żgħażagħ jassumu r-responsabbiltajiet tal-familja, b'mod 
bilanċjat filwaqt li jevitaw kull forma ta' diskriminazzjoni bbażata fuq ir-responsabbilitajiet u li jippermettulhom
li jagħtu l-ogħla valur possibbli lill-kontribuzzjoni tagħhom għat-tkabbir u għall-kompetittività Ewropea;

Or. es

Emenda mressqa minn Christa Prets

Emenda 21
Paragrafu 4

4. jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri, fil-qafas ta' l-impenn tagħhom 
favur soċjetà iktar ġovjali għat-tfal u għaż-żgħażagħ, biex jippromwovu politiki favur 
il-konċiljazzjoni ta' l-istudji u t-taħriġ u l-ħajja familjari (tħassir) filwaqt li jingħata 
iktar valur lill-kontribuzzjoni tagħhom għat-tkabbir u għall-kompetittività Ewropea;

Or. de

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer uRaül Romeva i Rueda

Emenda 22
Paragrafu 4

4. iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri fil-kuntest ta' l-impenn tagħhom favur 
soċjetà aktar konvivjali għat-tfal u ż-żgħażagħ, sabiex jippromwovu politiki li 
jiffavorixxu l-konċiljazzjoni tal- ħajja studenteska u l-ħajja familjali; jinnota li fis-
setturi ta' l-edukazzjoni u tar-riċerka, hemm aktar nisa li jiksbu diploma milli irġiel 
(59%), iżda l-preżenza tagħhom tonqos konsiderevolment maż-żmien iktar ma 
javvanzaw fil-karriera tagħhom: 43% ta' dawk li għandhom dottorat huma nisa 
kontra 15% biss li għandhom kariga;

Or. en
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Emenda mressqa minn Astrid Lulling

Emenda 23
Paragrafu 5

5. jinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex jirrikonoxxu aħjar is-sitwazzjoni taż-żgħażagħ, u 
b'mod partikulari taż-żgħażagħ nisa, li jkollhom responsabilitajiet familjari fil-perjodu 
ta' l-istudji jew ta' tagħlim, b'mod partikulari billi jagħmlu għad-dispożizzjoni sistemi 
adattati għall-bżonnijiet tagħhom (tħassir);

Or. fr

Emenda mressqa minn Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emenda 24
Paragrafu 5

5. jinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex jirrikonoxxu aħjar is-sitwazzjoni taż-żgħażagħ, u 
b'mod partikulari taż-żgħażagħ nisa, li jkollhom responsabilitajiet familjari fil-perjodu 
ta' l-istudji jew ta' tagħlim, b'mod partikulari billi jagħmlu għad-dispożizzjoni tagħhom 
għajnuniet soċjali speċifiċi adattati għall-bżonnijiet tagħhom u indipendenti mid-dħul 
tal-ġenituri u mill-eżerċitar jew le ta' attività professjonali b'mod paralleli ma' l-
istudji;

Or. fr

Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco u Iratxe 
García Pérez

Emenda 25
Paragrafu 5

5. jinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex jirrikonoxxu aħjar is-sitwazzjoni taż-żgħażagħ, 
irġiel u nisa li jkollhom responsabilitajiet familjari fil-perjodu ta' l-istudji jew ta' 
tagħlim, b'mod partikulari billi jagħmlu għad-dispożizzjoni tagħhom għajnuniet soċjali 
speċifiċi adattati għall-bżonnijiet tagħhom u indipendenti mill-eżerċitar jew le ta' 
attività professjonali b'mod paralleli ma' l-istudji;

Or. es
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Emenda mressqa minn Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Emenda 26
Paragrafu 5

(ma tikkonċernax il-verżjoni franċiża)

Or. pl

Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco u Iratxe 
García Pérez

Emenda 27
Paragrafu 5 a (ġdid)

5 a. huwa konxju tal-fatt li minħabba li l-maġġoranza tan-nisa huma responsabbli minn 
persuni dipendenti, dan irendi l-istudji tagħhom aktar diffiċli u għalhekk iħeġġeġ 
lill-Istati Membri joħolqu servizzi soċjali li jippromwovu l-indipendenza personali u 
li joffru kura għall-persuni li jiddependu fuq ħaddieħor;

Or. es

Emenda mressqa minn Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emenda 28
Paragrafu 6

6. iħeġġeġ lill-Istati Membri jipprovdu "assikurazzjonijiet ta' l-istudenti" u b'mod 
partikolari kopertura soċjali u medika li tkun tista' tiġi estiża għall-persuni jiġifieri 
l-istudent/a inkarigat/a;

Or. fr

Emenda mressqa minn Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Emenda 29
Paragrafu 6

6. jinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex jagħmlu b'tali mod li l-"assikurazzjonijiet għaż-
żgħażagħ" ikunu b'xejn jew bi prezz fiss fl-iktar livell baxx possibbli, u li jkunu estiżi 
wkoll għal kura medika speċjalizzata mogħtija għall-persuni li jkunu taħt ir-
responsabilità ta' l-istudent(a);

Or. pl
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Emenda mressqa minn Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Emenda 30
Paragrafu 7 a (ġdid)

7 bis. jappella lill-Istati Membri sabiex inaqqsu jew ineħħu t-taxxi fuq iż-żgħażagħ, nisa u 
rġiel, li matul il-perjodu ta' studju jew taħriġ tagħhom u l-attività professjonali, 
jassumu responsabbilitajiet familjali jew ta' persuni dipendenti;

Or. pl

Emenda mressqa minn Christa Prets

Emenda 31
Paragrafu 8 a (ġdid)

8 bis. jilqa' b'sudisfazzjon il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta' Barċellona skond 
liema l-Istati Membri huma espliċitament mistiedna li jwaqqfu minn issa sa l-2010 
sistemi għaż-żamma tat-tfal għal minn l-inqas 90% tat-tfal bejn it-tliet snin u l-età 
meta jibdew imorru l-iskola obbligatorja u għal minn l-inqas 33% tat-tfal ta' inqas 
minn tliet snin; jiddispjaċih li l-Istati Membri għadhom ma segwewx din l-istedina 
b'mod sodisfaċenti;

Or. de

Emenda mressqa minn Anna Hedh

Emenda 32
Paragrafu 9

imħassar

Or. sv

Emenda mressqa minn Christa Prets

Emenda 33
Paragrafu 9

9. jinkoraġġixxi lill-istituzzjonijiet ta' tagħlim superjuri jew professjonali biex 
jimplimentaw servizzi ta' żamma tat-tfal fi ħdan l-infrastrutturi tagħhom u jistieden 
lill-Istati Membri biex jappoġġjaw dan it-tip ta' inizjattivi;
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Or. de

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 34
Paragrafu 9

9. jinkoraġġixxi lill-istituzzjonijiet ta' tagħlim superjuri jew professjonali biex 
jimplimentaw servizzi ta' żamma tat-tfal fi ħdan l-infrastrutturi tagħhom u jistieden 
lill-Istati Membri biex jappoġġjaw dan it-tip ta' inizjattivi; jenfasizza barra minn 
hekk, l-importanza tal-membri anzjani tal-familja (il-ġenituri tal-ġenituri) u l-irwol 
primordjali tagħhom għall-proċess ta' l-edukazzjoni tat-tfal u għall-għajnuna lill-
ġenituri li jistudjaw u jaħdmu,

Or. pl

Emenda mressqa minn Anna Hedh

Emenda 35
Paragrafu 9 a (ġdid)

9 a. jimpenja lill-Istati Membri jiżguraw li l-istudenti kollha li għandhom it-trabi jistgħu 
jkollhom aċċess għal 'nurseries' muniċipali/pubbliċi ta' kwalità tajba bi prezz 
raġjonevoli;

Or. sv

Emenda mressqa minn Anna Hedh

Emenda 36
Paragrafu 9 b (ġdid)

9 b. jimpenja lill-Istati Membri jiżguraw li l-istudenti kollha li għandhom tfal ikbar, 
jistgħu jkollhom aċċess għal 'kindergartens' muniċipali/pubbliċi ta' kwalità tajba bi 
prezz raġjonevoli;

Or. sv
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Emenda mressqa minn Anna Hedh

Emenda 37
Paragrafu 9 c (ġdid)

9 c jimpenja lill-Istati Membri li jeħilsu liż-żgħażagħ, speċjalment lin-nisa 
żgħażagħ mir-responsabilità ta' persuni dipendenti li ttellifhom sabiex ikunu 
jistgħu jkomplu jsegwu l-istudji tagħhom;

Or. sv

Emenda mressqa minn Anneli Jäätteenmäki

Emenda 38
Paragrafu 10

10. Jistieden lill-Istati Membri, b'assoċjazzjoni ma' l-istituzzjonijiet ta' tagħlim superjuri 
jew professjonali, biex jipproponu organizzazzjoni iktar flessibbli ta' l-istudji, 
pereżempju permezz ta' żieda ta' l-offerta ta' tagħlim minn distanza u tal-possibilitajiet 
ta' studju fuq bażi parzjali u filwaqt li jippermettu li numru ikbar ta' adulti jsegwu t-
tagħlim tagħhom, fil-qafas ta' l-edukazzjoni tul il-ħajja;

Or. en

Emenda mressqa minn Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Emenda 39
Paragrafu 11

11. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri u lill-istituzzjonijiet ta' tagħlim superjuri jew 
professjonali biex jużaw iktar it-tekniki flessibbli ta' tagħlim li jiġu mit-teknoloġiji l-
ġodda u biex jagħmlu dawn għad-dispożizzjoni taż-żgħażagħ kollha fil-perjodu ta' 
studju jew ta' tagħlim u b'mod partikulari ta' dawk li jkollhom responsabilitajiet 
familjari jew rigward il-persuni b'diżabilità;

Or. pl

Emenda mressqa minn Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emenda 40
Paragrafu 12

12. jistieden lill-Istati Membri u lill-istituzzjonijiet ta' tagħlim superjuri jew professjonali 
sabiex jiżguraw trattament ugwali u mingħajr diskriminazzjoni għall-aċċess, is-
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segwitu u r-ritorn lejn l-istudji għall-istudenti tqal u l-ommijiet ta' trabi u sabiex jiġu 
kkunsidrati b'mod partikolari l-bżonnijiet tagħhom;

Or. fr

Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco u Iratxe 
García Pérez

Emenda 41
Paragrafu 13

13. Jistieden lill-istituzzjonijiet ta' tagħlim superjuri jew professjonali biex jagħmlu lill-
persunal għalliem u professjonali tagħhom konxju mill-bżonnijiet partikulari ta' 
istudenti li għandhom persuni dipendenti u, jekk ikun hemm bżonn, biex 
jimplimentaw servizzi ta' appoġġ u servizzi konsultattivi għalihom b'tali mod li 
jiffaċilitaw id-dħul tagħhom, il-kontinwazzjoni tagħhom u r-rijintegrazzjoni tagħhom 
fit-tagħlim superjuri jew professjonali;

Or. es

Emenda mressqa minn Astrid Lulling

Emenda 42
Paragrafu 14

14. Jistieden lill-istituzzjonijiet ta' tagħlim superjuri jew professjonali biex iqisu s-
sitwazzjoni finanzjarja taż-żgħażagħ irġiel u nisa li jkollhom responsabilitajiet 
familjari, meta jikkalkulaw l-ispejjeż ta' skolarità, (tħassir);

Or. fr

Emenda mressqa minn Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emenda 43
Paragrafu 14 a (ġdid)

14 a. jistieden lill-Istati Membri sabiex jistabilixxu sistema ta' "ċertifikazzjoni" nazzjonali 
li tippermetti l-identifikazzjoni ta' istituzzjonijiet ta' tagħlim superjuri jew 
professjonali li joffru possibilitajiet ta' konċiljazzjoni bejn il-ħajja studenteska u l-
ħajja familjali bil-għan li jiffaċilitaw u jinkoraġġixxus-segwitu jew it-tkomplija ta' 
studji għal persuni li għandhom responsabbilitajiet familjali;

Or. fr
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Emenda mressqa minn Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emenda 44
Paragrafu 14 b (ġdid)

14 b. jinkoraġġixxi lil min iħaddem, fil-kuntest tar-responsabilità soċjali ta' l-intrapriżi, 
sabiex jagħtu boroż ta' studju li jistgħu jibbenifikaw minnhom ukoll studenti li 
għandhom responsabbilitajiet familjali bl-iskop li jiġi ffaċilitat ix-xogħol għaż-
żgħażagħ kwalifiakti;

Or. fr

Emenda mressqa minn Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emenda 45
Paragrafu 15

15. Jistieden lill-Istati Membri u lill-imsieħba soċjali, sabiex jinkoraġġixxu u jiffaċilitaw 
l-edukazzjoni tul il-ħajja filwaqt li jiġu previsti, fost affarijiet oħra, il-possibilitajiet 
ta' liv parentali kif ukoll għal flessibilità ikbar fil-kundizzjonijiet ta' xogħol b'mod 
partikulari permezz ta' l-użu tat-teknoloġiji l-ġodda;

Or. fr

Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco u Iratxe 
García Pérez

Emenda 46
Paragrafu 15

15. Jistieden lill-Istati Membri u lill-imsieħba soċjali, fil-qafas tat-taħriġ matul il-ħajja, 
biex jipprovdu, fost oħrajn, possibilitajiet ta' liv parentali jew liv tal-maternità jew liv 
għal raġunijiet personali minħabba kustodja legali u għall-kura ta' persuni anzjani 
dipendenti jew persuni li għandhom diżabilità kif ukoll għal flessibilità ikbar fil-
kundizzjonijiet ta' xogħol b'mod partikulari permezz ta' l-użu tat-teknoloġiji l-ġodda;

Or. es
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Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 47
Paragrafu 15

15. Jistieden lill-Istati Membri u lill-imsieħba soċjali, fil-qafas tat-taħriġ matul il-ħajja, 
biex jipprovdu, fost oħrajn, għall-possibilitajiet ta' liv parentali kif ukoll għal 
flessibilità ikbar fil-kundizzjonijiet ta' xogħol b'mod partikulari permezz ta' l-użu tat-
teknoloġiji l-ġodda; jappella wkoll lill-Istati Membri biex jinkludu liv għall-
maternità u liv parentali fil-kalkolu tal-ħin tax-xogħol globali tan-nisa kif ukoll fil-
kalkolu tad-drittijiet tal-pensjoni ta' l-irtirar,bil-għan li jintlaħaq b'mod sħiħ l-
objettiv ta' ugwaljanza reali bejn l-irġiel u n-nisa;

Or. pl

Amendement déposé par Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Amendement 48
Paragraphe 15 bis (nouveau)

15 a jappella lill-Istati Membri u lill-istituzzjonijiet ta' tagħlim superjuri jew 
professjonali sabiex iżommu l-għajnuniet soċjali allokati għal persuni li jassumu 
responsabbilitajiet familjali għal perjodu ta' sitt xhur wara t-tmiem ta' l-istudji 
tagħhom bil-għan li tkun iffaċilitata l-integrazzjoni professjonali tagħhom fis-suq 
tax-xogħol;

Or. pl

Emenda mressqa minn Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Emenda 49
Paragrafu 15 b (ġdid)

15 b jitlob lill-Istati Membri jneħħu r-restrizzjonijiet fuq l-attivitajiet kumplimentari bi 
ħlas ta' persuni waqt li jkunu qed jistudjaw jew waqt taħriġ jew waqt liv parentali
meta s-somma ma taqbiżx l-ammont massimu stabbilit mill-Istati Membri mingħajr 
ma il-persuni jkunu imċaħħdin mill-allokazzjonijiet familjali, li jippermettulhom li 
jibqgħu f'kuntatt ma' min iħaddimhom filwaqt li jaħdmu mid-dar ix-xogħol li 
jingħatalhom u b'hekk jiffaċilitaw it-ritorn tagħhom fis-suq tax-xogħol wara t-
tmiem tal-liv parentali;

Or. pl
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Emenda mressqa minn Anneli Jäätteenmäki

Emenda 50
Paragrafu 16

16. Ifakkar li l-implikazzjoni maġġoritarja taż-żgħażagħ nisa meta dawn jieħdu persuni 
dipendenti taħt ir-responsabilità tagħhom tinkludi diskriminazzjoni bejn l-irġiel u n-
nisa fil-livelli edukattivi u professjonali; jistieden, b'hekk, lill-Istati Membri biex 
jagħtu valur lill-ħajja fil-familja u biex jippromwovu l-irwol tal-missirijiet kif ukoll 
qsim aħjar tar-responsabilitajiet fil-ħajja familjari, anke matul il-perjodu ta' studju, u 
wara t-tmiem ta' kors ta' studji, bħala komponent sħiħ mill-ugwaljanza ta' l-
opportunitajiet bejn l-irġiel u n-nisa;

Or. en

Emenda mressqa minn Anna Hedh

Emenda 51
Paragrafu 16

16. Ifakkar li l-implikazzjoni maġġoritarja taż-żgħażagħ nisa meta dawn jieħdu persuni 
dipendenti taħt ir-responsabilità tagħhom tinkludi diskriminazzjoni bejn l-irġiel u n-
nisa fil-livelli edukattivi u professjonali; jenfasizza li t-tisħiħ tar-responsabbilitajiet li 
huma kompitu ta' l-irġiel f'dak li jirrigwarda d-dmirijiet domestiċi u l-kura tat-tfal u 
persuni dipendenti, jikkostitwixxu element fundamentali li jippermetti lin-nisa 
żgħażagħ li jikkonċiljaw l-irwol tagħhom ta' ommijiet ma' l-istudji tagħhom;
jistieden, b'hekk, lill-Istati Membri (tħassir) biex jippromwovu l-irwol tal-missirijiet 
kif ukoll qsim aħjar tar-responsabilitajiet fil-ħajja familjari, anke matul il-perjodu ta' 
studju, bħala komponent sħiħ mill-ugwaljanza ta' l-opportunitajiet bejn l-irġiel u n-
nisa;

Or. sv

Emenda mressqa minn Anna Hedh

Emenda 52
Paragrafu 16 a (ġdid)

16 a jimpenja lill-Istati Membri sabiex jimmodifikaw id-dispożizzjonijiet li jitrattaw il-
ħarsien tal-maternità sabiex tkun iffaċilitata l-parteċipazzjoni ta' l-irġiel fl-
edukazzjoni tat-tfal;

Or. sv
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Emenda mressqa minn Anna Hedh

Emenda 53
Paragrafu 17

17. Jirrakkomanda lill-Istati Membri, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, fil-qafas tal-Metodu 
Miftuħ ta' Koordinazzjoni u tal-laqgħat tal-ministri għall-edukazzjoni u ta' l-affarijiet 
soċjali biex jaqsmu bejniethom l-aħjar prattiċi fil-qasam ta' l-appoġġ lill-istudenti li 
jkollhom responsabilitajiet familjari, kif ukoll biex iqisu dispożizzjonijiet innovattivi 
f'dan ir-rigward, li ġew implimentati f'ċerti pajjiżi Ewropej;

Or. sv

Emenda mressqa minn Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Emenda 54
Paragrafu 17 a (ġdid)

17 a. jirrakkomanda lill-Istati Membri sabiex jimplimentaw miżuri li jiffaċilitaw l-għoti 
jew l-estensjoni ta' għajnuniet soċjali lill-studenti li għandhom it-tfal li ġejjin minn 
pajjiżi terzi;

Or. pl

Emenda mressqa minn Anneli Jäätteenmäki

Emenda 55
Paragrafu 18

18. Jirrakkomanda lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri rispettivament, biex meta jħejju u 
jimplimentaw programmi Komunitarji u nazzjonali fil-qasam ta' l-edukazzjoni, iqisu s-
sitwazzjoni partikulari ta' l-istudenti li jkollhom responsabilitajiet familjari, u jiġbed l-
attenzjoni lejn l-importanza li f'dawn il-programmi jiddaħħlu azzjonijiet transversali li 
jiffavorixxu l-konċiljazzjoni tal-ħajja ta' l-istudenti u tal-ħajja familjari; jitlob li s-
sistemi edukattivi jkunu flessibbli sabiex ikun garantit li wara l-liv ta' maternità, 
omm tista' tkompli ssegwi l-istudji tagħha u tkun integrata mill-ġdid fl-istess livell li 
kienet fih qabel tkun ħarġet bil-liv;

Or. en
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Emenda mressqa minn Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emenda 56
Paragrafu 19

19. Jistieden lill-Istati Membri biex jevalwaw, skond is-sitwazzjoni nazzjonali tagħhom, 
jekk riforma tas-sistemi edukattivi tagħhom li tiffavorixxi l-flessibilità u ġestjoni aħjar 
tal-ħin ta' l-istudju, bħala effett taċċellerax id-dħul taż-żgħażagħ fil-ħajja attiva kif 
ukoll ir-realizzazzjoni tax-xewqat familjari tagħhom;

Or. fr

Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco u Iratxe 
García Pérez

Emenda 57
Paragrafu 19

19. Jistieden lill-Istati Membri biex jevalwaw, skond is-sitwazzjoni nazzjonali tagħhom, 
jekk riforma tas-sistemi edukattivi tagħhom li tiffavorixxi l-flessibilità u ġestjoni aħjar 
tal-ħin ta' l-istudju, bħala effett taċċellerax l-emanċipazzjoni taż-żgħażagħ u d-dħul 
tagħhom fil-ħajja attiva kif ukoll ir-realizzazzjoni tax-xewqat ta' maternità u ta' 
paternità tagħhom;

Or. es

Emenda mressqa minn Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emenda 58
Paragrafu 19 a (ġdid)

19 a. jinkoraġġixxi lill-EUROSTAT u lill-Istati Membri jaġġustaw l-indikaturi eżistenti 
sabiex jiġbru dejta li tippermetti li jkun iddeterminat fuq livell nazzjonali u Ewropew 
min-naħa, in-numru ta' studenti li għandhom responsabbilitajiet familjali kif ukoll 
il-kundizzjonijiet tal-ħajja tagħhom u min-naħa l-oħra bl-liema miżura r-
responsabbilitajiet familjali huma fattur ta' abbandun ta' l-istudji, b'mod partikolari 
għan-nisa żgħażagħ;

Or. fr
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Emenda mressqa minn Anna Hedh

Emenda 59
Paragrafu 19 a (ġdid)

19 a ifakkar li l-motivazzjoni tan-nisa żgħażagħ sabiex jikkonċiljaw l-istudji mal-
maternità tista' wkoll tiddgħajjef minħabba l-fatt li huma jibżgħu li jkunu 
diskriminati fil-ħajja professjonali tagħhom; għalhekk, jimpenja lill-Istati Membri 
sabiex jiġġieldu d-diskriminazzjoni prattika min-naħa ta' min iħaddem kontra l-
ommijiet ta' familji kemm fir-rigward tal-kundizzjonijiet u kemm rigward l-għoti ta' 
promozzjonijiet;

Or. sv

Emenda mressqa minn Filiz Husmenova

Emenda 60
Paragrafu 20 a (ġdid)

20 a. jistieden lil ambjenti xjentifiċi u universitarji sabiex jieħdu miżuri xierqa bil-għan li 
jiggarantixxu lill-irġiel u lin-nisa li għandhom responsabbilitajiet familjali aċċess 
ugwali għall-karrieri xjentifiċi u/jew ta' riċerka, u sabiex iħeġġuhom jagħżlu din it-
tip ta' karriera u li jibqgħu fl-oqsma xjentifiċi;

Or. bg

Emenda mressqa minn Filiz Husmenova

Emenda 61
Paragrafu 20 b (ġdid)

20 b. jistieden lill-Istati Membri sabiex isegwu l-isforzi tagħhom bil-għan li jiżviluppaw u 
jxerrdu l-formazzjoni professjonali maħsuba għal persuni li għandhom 
responsabbilitajiet familjali, għal persuni marġinalizzati jew għal minoritajiet 
sabiex huma jevitaw il-qgħad fit-tul u sabiex huma jkollhom garanzija ta' aċċess 
għas-suq tax-xogħol; 

Or. bg


