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Emenda 1
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Ċitazzjoni 14 a (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

- wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu 
tad-9 ta' Marzu 2004 dwar ir-
rikonċiljazzjoni tal-ħajja professjonali, 
familjari u privata1,

Or. fr

Emenda 2
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Ċitazzjoni 14 b (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

- wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu 
tad-19 ta' Ġunju 2007 dwar qafas 
regolatorju għall-miżuri ta' konċiljazzjoni 
tal-ħajja familjari u tal-perjodu ta' studju 
għan-nisa żgħażagħ fl-Unjoni Ewropea2,

Or. fr

Emenda 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Ċitazzjoni 14 c (ġdida)

                                               
1 ĠU C 102E du 28.4.2004, p. 492.
2 P6_TA(2007)0265.
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

- wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu 
dwar is-sitwazzjoni partikolari tan-nisa 
fil-ħabs u l-impatt tal-priġunerija ta' 
ġenituri fuq il-ħajja soċjali u dik tal-
familja1,

Or. fr

Emenda 4
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa A

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

A. billi l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 
hi dritt fundamentali u prinċipju ta' l-UE, 
rikonoxxut mit-Trattat li jistabbilixxi l-
Komunità Ewropea u mill-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali ta' l-Unjoni 
Ewropea, u billi minkejja l-progress 
sinifikanti li sar f'dan il-qasam, għad fadal
ħafna inugwaljanzi bejn in-nisa u l-irġiel,

A. billi l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 
hi dritt fundamentali u prinċipju ta' l-UE, 
rikonoxxut mit-Trattat li jistabbilixxi l-
Komunità Ewropea u mill-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali ta' l-Unjoni 
Ewropea, u billi minkejja l-progress 
sinifikanti li sar f'dan il-qasam, għad fadal 
inugwaljanzi bejn in-nisa u l-irġiel,

Or. fr

Emenda 5
Anna Záborská

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa B

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

B. billi l-vjolenza kontra n-nisa hi xkiel 
ewlieni għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-
irġiel u hi l-vjolazzjoni l-aktar mifruxa tad-
drittijiet tal-bniedem, li ma taf l-ebda limiti 

B. billi l-vjolenza kontra n-nisa hi xkiel 
ewlieni għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-
irġiel u hi waħda mill-vjolazzjonijiet l-
aktar mifruxa tad-drittijiet tal-bniedem, li 

                                               
1 P6_TA-PROV(2008)0102.
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ġeografiċi, ekonomiċi jew soċjali, u billi l-
għadd ta' nisa li huma vittmi tal-vjolenza 
hu allarmanti,

ma taf l-ebda limiti ġeografiċi, ekonomiċi 
jew soċjali, u billi l-għadd ta' nisa li huma 
vittmi tal-vjolenza hu allarmanti,

Or. en

Emenda 6
Urszula Krupa

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa B

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

B. billi l-vjolenza kontra n-nisa hi xkiel 
ewlieni għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-
irġiel u hi l-vjolazzjoni l-aktar mifruxa tad-
drittijiet tal-bniedem, li ma taf l-ebda limiti 
ġeografiċi, ekonomiċi jew soċjali, u billi l-
għadd ta' nisa li huma vittmi tal-vjolenza 
hu allarmanti,

B. billi l-vjolenza kontra n-nisa hi wieħed 
mix-xkiel ewlenin għall-ugwaljanza bejn 
in-nisa u l-irġiel u hi l-vjolazzjoni l-aktar 
mifruxa tad-drittijiet tal-bniedem, li ma taf 
l-ebda limiti ġeografiċi, ekonomiċi jew 
soċjali, u billi l-għadd ta' nisa li huma 
vittmi tal-vjolenza hu allarmanti,

Or. pl

Emenda 7
Iratxe García Pérez

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa B a (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Ba. billi t-terminu "vjolenza kontra n-
nisa" jindika l-atti kollha ta' vjolenza 
diretti kontra s-sess feminili u li 
jikkawżaw jew jistgħu jikkawżaw lin-nisa 
ħsara jew tbatija fiżiċi, sesswali jew 
psikoloġiċi, inkluża t-theddida ta' atti ta' 
dan it-tip, il-limitazzjoni jew il-privazzjoni 
arbitrarja tal-libertà, kemm jekk tkun fil-
ħajja privata jew fil-ħajja pubblika, 

Or. en
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Emenda 8
Gabriela Creţu

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa B a (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Ba. billi t-traffikar tan-nisa għal finijiet 
ta' prostituzzjoni hu vjolazzjoni 
inaċċettabbli tad-drittijiet tan-nisa u tal-
leġiżlazzjoni, peress li hu forma moderna 
ta' skjavitù marbut mill-qrib ma' forom 
oħra ta' kriminalità, li tagħmel ħsara 
kbira għall-isforzi kollha li jsiru biex tiġi 
żgurata l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-
irġiel,

Or. en

Emenda 9
Anna Záborská

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa B a (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Ba. billi l-irġiel u n-nies ma jistgħux 
jitqiesu bħala sempliċiment għodda tax-
xogħol intenzjonata biex iżżid il-qligħ ta' 
intrapriżi jew l-effiċjenza ta' 
amministrazzjonijiet; iqis għalhekk li l-
politiki differenti favur ugwaljanza reali 
ta' opportunitajiet bejn in-nisa u l-irġiel 
għandhom jikkunsidraw l-approċċi 
distinti għall-irġiel u n-nisa fi stadji 
differenti tal-ħajja fil-kuntest tal-
kumplimentarjetà tas-sessi, b'mod li ma 
jiġux penalizzati n-nisa u l-irġiel li 
jagħżlu li jkollhom it-tfal u li jieħdu bis-
serjetà ir-responsabilitajiet tagħhom 
bħala ġenitur,
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Or. fr

Emenda 10
Anna Záborská

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa B b (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Bb. billi m'hemm l-ebda dubju li l-
ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa f'dak li 
għandu x'jaqsam mad-dinjità u r-
responsabilitajiet tiġġustifika 
kompletament l-aċċess min-nisa għal 
funzjonijiet importanti fis-setturi pubbliċi 
u privati; waqt li jfakkar li promozzjoni ta' 
vera tan-nisa teżiġi li jiġu rikonoxxuti 
b'mod ċar il-valur ta' l-irwol maternali u 
familjari tagħhom fil-kuntest tal-
funzjonijiet l-oħra kollha fis-setturi 
pubbliċi u privati u l-professjonijiet l-oħra 
kollha; waqt li jirrimarka li, barra minn 
hekk, hemm bżonn li dawn il-funzjonijiet 
u professjonijiet jintrabtu mill-qrib 
bejnithom jekk wieħed irid li l-evoluzzjoni 
soċjali u kulturali fl-Ewropa jkunu 
realment u kompletament umani,

Or. fr

Emenda 11
Anna Záborská

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa B c (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Bc. billi l-promozzjoni ta' politika 
imprenditorjali ta' flessibilità fis-suq tax-
xogħol m'għandhiex tkun primarjament 
orjentata lejn il-bżonnijiet ta' l-intrapriżi 
jew ta' l-amministrazzjonijiet pubbliċi, 
imma politika ta' flessibilità għandha l-
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ewwel nett tkun immirata lejn iż-żmien li 
n-nisa u l-irġiel għandhom bżonn biex 
jassumu bis-serjetà r-responsabilitajiet 
rispettivi tagħhom fi ħdan il-familja,

Or. fr

Emenda 12
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda, Heide Rühle

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa C a (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Ca. billi l-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq 
tax-xogħol hi dejjem karatterizzata fil-
biċċa l-kbira tagħha minn sehem elevat u 
dejjem jikber ta' xogħol part-time li jilħaq 
74.9% fl-Olanda u 31.4% fl-UE ta' 27 fl-
2007, kontra 7.8% biss għall-irġiel,

Or. en

Emenda 13
Urszula Krupa

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa E

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

E. billi s-segregazzjoni settorjali u 
okkupazzjonali skond is-sessi mhix qed 
tonqos u qiegħda anke tiżdied f'ċertu 
pajjiżi,

imħassra

Or. pl
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Emenda 14
Anna Záborská

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa E

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

E. billi s-segregazzjoni settorjali u 
okkupazzjonali skond is-sessi mhix qed 
tonqos u qiegħda anke tiżdied f'ċertu 
pajjiżi,

E. billi s-segregazzjoni settorjali u 
okkupazzjonali bejn in-nisa u l-irġiel mhix 
qed tonqos u qiegħda anke tiżdied f'ċertu 
pajjiżi,

Or. en

Emenda 15
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa F

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

F. billi l-parteċipazzjoni tan-nisa fit-teħid 
tad-deċiżjonijiet hi indikatur deċisiv ta' l-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, u billi l-
preżenza ta' maniġers nisa f'impriżi hija 
stabbli u l-għadd ta' politiċi femminili qed 
jiżdiedu bil-mod ħafna biss,

F. billi l-parteċipazzjoni tan-nisa fit-teħid 
tad-deċiżjonijiet hi indikatur deċisiv ta' l-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, u billi l-
preżenza ta' maniġers nisa f'impriżi u 
f'universitajiet għadha dgħajfa u l-għadd 
ta' politiċi jew riċerkaturi femminili qed 
jiżdied bil-mod ħafna biss,

Or. fr

Emenda 16
Anna Záborská

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa H

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

H. billi l-objettivi ta’ Liżbona dwar il-
ġenerazzjoni ta' l-iżvilupp u dwar il-
promozzjoni ta’ l-ekonomija tas-suq soċjali 
jistgħu jintlaħqu biss billi jintuża 

H. billi l-objettivi ta’ Liżbona dwar il-
ġenerazzjoni ta' l-iżvilupp u dwar il-
promozzjoni ta’ l-ekonomija tas-suq soċjali 
jistgħu jintlaħqu biss billi jintuża 
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kompletament il-potenzjal sinifikanti tan-
nisa fis-suq tax-xogħol,

kompletament il-potenzjal sinifikanti tan-
nisa fis-suq tax-xogħol u anke billi jiġu 
formalment rikonoxxuti l-kapaċitajiet 
partikulari tagħhom biex jagħtu l-ħajja lil 
netwerks ta' solidarjetà bejn il-
ġenerazzjonijiet u biex jedukaw għal 
ċittadinanza attiva u għall-kapaċitajiet 
humani tal-ġenerazzjonijiet fil-ġejjieni,

Or. fr

Emenda 17
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda, Heide Rühle

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa H a (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Ha. billi jeżisti riskju ta' xogħol part-time 
"sfurzat", b'mod partikulari għan-nisa, 
għażla li ta' spiss tkun imposta minħabba 
n-nuqqas ta' strutturi għal kura tat-tfal li 
ma jkunux għaljin iżżejjed għalihom;

Or. en

Emenda 18
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa I

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

I. billi għadd ta' sfidi u diffiukultajiet
jaffettwa lin-nisa aktar mill-irġiel, 
speċifikament il-kwalità ta' l-impjieg, l-
impjieg part-time u temporanju, il-qagħda 
tal-konjuġi li jgħinu fl-agrikultura, u anke 
riskju ogħla ta' faqar,

I. billi għadd ta' sfidi u diffikultajiet
jaffettwa lin-nisa aktar mill-irġiel, 
speċifikament il-kwalità ta' l-impjieg, l-
impjieg part-time u temporanju, il-qagħda 
tal-konjuġi li jgħinu f'ċertu oqsma bħall-
agrikultura jew is-sajd jew l-intrapriżi 
żgħar tal-familja, is-saħħu u s-sigurtà fuq 
ix-xogħolu l-ħarsien tal-maternità, u anke 
riskju ogħla ta' faqar,
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Or. fr

Emenda 19
Iratxe García Pérez

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa I a (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Ia. billi kemm għan-nisa u kemm għall-
irġiel, ir-rati ta' impjieg huma aktar baxxi 
fl-inħawi rurali; billi, barra minn hekk, l-
għadd ta' nies li qatt ma kien attiv fis-suq 
uffiċjali tax-xogħol u li, għalhekk, qatt 
ma ġew irreġistrati bħala qiegħda jew 
inklużi fl-istatistika dwar il-qgħad, li 
jwassal għal problemi finanzjarji u legali 
speċifiċi f'dak li għandu x'jaqsam mad-
dritt għal liv ta' maternità jew mard, l-
akkwist tad-drittijiet għal pensjoni u l-
aċċess għas-sigurtà soċjali, u anke fil-każ 
ta' divorzju; billi l-inħawi rurali huma 
affetwati sew min-nuqqas ta' impjiegi ta' 
kwalità,

Or. en

Emenda 20
Iratxe García Pérez

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa J a (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Ja. billi għad hemm differenzi 
konsiderevoli bejn in-nisa u l-irġiel fl-
aspetti l-oħra kollha relatati mal-kwalità 
tax-xogħol, bħar-rikonċiljazzjoni tal-ħajja 
professjonali u privata, l-arranġamenti 
tax-xogħol li ma jisfruttawx 
kompletament il-kapaċitajiet tan-nies, u 
anke fil-qasam tas-saħħa u s-sikurezza 
fuq ix-xogħol; billi r-rata ta' impjieg tan-
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nisa bi tfal dipendenti tilħaq biss it-62.4% 
kontra l-91.4% għall-irġiel; billi 76.5% ta' 
dawk li jaħdmu part-time huma nisa; billi 
anke l-kuntratti għal impjiegi temporanji 
huma aktar komuni għan-nisa (15.1%, 
punt aktar milli għall-irġiel); billi l-qgħad 
fit-tul jibqa' aktar komuni fost in-nisa 
(4.5%) milli fost l-irġiel (3.5%),

Or. en

Emenda 21
Iratxe García Pérez

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa J a (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Ja. billi r-riskju ta' għajxien fil-faqar hu 
ogħla għan-nisa milli għall-irġiel, b'mod 
partikulari għal dawk ta' aktar minn 65 
sena (21%, ħames punti aktar milli għall-
irġiel),

Or. en

Emenda 22
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa K

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

K. billi r-rikonċiljazzjoni tal-ħajjiet
professjonali, familjari u privati tibqa' 
kwistjoni mhux solvuta għan-nisa u anke 
għall-irġiel,

K. billi r-rikonċiljazzjoni tal-ħajja
professjonaliu tal-perjodu ta' taħriġ jew 
ta' studju u tal-ħajja familjari u privata
tibqa' kwistjoni mhux solvuta għan-nisa u 
anke għall-irġiel,

Or. fr
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Emenda 23
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa L

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

L. billi l-imsieħba soċjali għandhom irwol 
importanti fid-definizzjoni ta' l-azzjonijiet 
għall-ugwaljanza bejn is-sessi fil-livelli 
Ewropej, nazzjonali, reġjonali, settorjali u 
korporattiv,

L. billi l-imsieħba soċjali għandhom irwol 
importanti fid-definizzjoni u l-
implimentazzjoni effettiva ta' l-azzjonijiet 
għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fil-
livelli Ewropej, nazzjonali, reġjonali, 
settorjali u korporattivi,

Or. fr

Emenda 24
Anna Záborská

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa L

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

L. billi l-imsieħba soċjali għandhom irwol 
importanti fid-definizzjoni ta' l-azzjonijiet 
għall-ugwaljanza bejn is-sessi fil-livelli 
Ewropej, nazzjonali, reġjonali, settorjali u 
korporattiv,

L. billi l-imsieħba soċjali għandhom irwol 
importanti fid-definizzjoni ta' l-azzjonijiet 
għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fil-
livelli Ewropej, nazzjonali, reġjonali, 
settorjali u korporattivi,

Or. en

Emenda 25
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa M

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

M. billi d-drittijiet għal-liv għall-paternità 
jippermettu li l-missirijiet jaqsmu r-
responsabilitajiet u għalhekk 
jippromwovu l-ugwaljanza bejn in-nisa u 

M. billi t-tqassim tar-responsabilitajiet 
familjari u domestiċi bejn l-irġiel u n-
nisa, speċifikament permezz tal-
valorizzazzjoni ta' l-użu tal-liv għall-
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l-irġiel, ġenituri u għall-paternità, hu kundizzjoni 
indispendabbli biex tiġi promossa u 
tintlaħaq l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-
irġiel,

Or. fr

Emenda 26
Urszula Krupa

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa M

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

M. billi d-drittijiet għal-liv għall-paternità 
jippermettu li l-missirijiet jaqsmu r-
responsabilitajiet u għalhekk jippromwovu 
l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel,

M. billi d-drittijiet għal-liv għall-paternità 
jippermettu li l-missirijiet jaqsmu r-
responsabilitajiet u għalhekk jippromwovu 
l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u billi, 
jekk il-liv għall-maternità ma jiġix 
integrat meta jiġi kkalkulat iż-żmien ta' 
ħidma globali, ikun hemm 
diskriminazzjoni u żvantaġġ għan-nisa 
fis-suq tax-xogħol,

Or. pl

Emenda 27
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa N

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

N. billi l-aċċess għas-servizzi għall-kura 
tat-tfal, ta’ l-anzjani u ta’ dipendenti oħrajn 
huwa essenzjali biex in-nies u l-irġiel 
jieħdu sehem b’mod indaqs fis-suq tax-
xogħol,

N. billi l-aċċess għas-servizzi għall-kura 
tat-tfal, ta’ l-anzjani u ta’ dipendenti oħrajn 
huwa essenzjali biex in-nies u l-irġiel 
jieħdu sehem b’mod indaqs fis-suq tax-
xogħol, fl-edukazzjoni u t-taħriġ,

Or. fr
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Emenda 28
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1. Jilqa’ r-rapport tal-Kummissjoni u 
jerġa’ jtenni n-natura doppja ta’ l-
ugwaljanza bejn is-sessi fuq il-livell ta’ l-
UE, li fuq naħa tiżgura l-ugwaljanza bejn 
in-nisa u l-irġiel fl-oqsma politiċi kollha, u 
fuq l-oħra taċċerta li jittieħdu miżuri 
mmirati biex titrażżan id-diskriminazzjoni 
kontra n-nisa, li jinkludu kampanji li 
jqajmu kuxjenza, l-iskambju ta’ l-aqwa 
prattiki, djalogi maċ-ċittadini u inizjattivi 
bejn is-settur pubbliku u dak privat;

1. Jinnota li t-titjib kwantitattiv ta' l-
impjiegi għan-nisa ma ġiex akkumpanjat 
minn titijib kwalitattiv u li r-rapport tal-
Kummissjoni jillimita ruħu li jtenni n-
natura doppja ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi 
fil-livell ta’ l-UE, li fuq naħa hi 
intenzjonata biex tiżgura l-ugwaljanza 
bejn in-nisa u l-irġiel fl-oqsma politiċi 
kollha, u fuq l-oħra biex taċċerta li jittieħdu 
miżuri mmirati biex titrażżan id-
diskriminazzjoni kontra n-nisa, li jinkludu 
kampanji li jqajmu kuxjenza, l-iskambju 
ta’ l-aqwa prattiki, djalogi maċ-ċittadini u 
inizjattivi bejn is-settur pubbliku u dak 
privat;

Or. fr

Emenda 29
Anne Van Lancker

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1. Jilqa’ r-rapport tal-Kummissjoni u jerġa’ 
jtenni n-natura doppja ta’ l-ugwaljanza
bejn is-sessi fuq il-livell ta’ l-UE, li fuq 
naħa tiżgura l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-
irġiel fl-oqsma politiċi kollha, u fuq l-oħra 
taċċerta li jittieħdu miżuri mmirati biex 
titrażżan id-diskriminazzjoni kontra n-nisa, 
li jinkludu kampanji li jqajmu kuxjenza, l-
iskambju ta’ l-aqwa prattiki, djalogi maċ-
ċittadini u inizjattivi bejn is-settur pubbliku 
u dak privat;

1. Jilqa’ r-rapport tal-Kummissjoni u jerġa’ 
jtenni n-natura doppja tal-politika dwar l-
ugwaljanza bejn is-sessi fil-livell ta’ l-UE, 
li fuq naħa tiżgura l-ugwaljanza bejn in-
nisa u l-irġiel fl-oqsma politiċi kollha 
(integrazzjoni tad-dimensjoni tal-ġeneri), 
u fuq l-oħra taċċerta li jittieħdu miżuri 
mmirati biex titrażżan id-diskriminazzjoni 
kontra n-nisa, li jinkludu kampanji li 
jqajmu kuxjenza, l-iskambju ta’ l-aqwa 
prattiki, djalogi maċ-ċittadini u inizjattivi 
bejn is-settur pubbliku u dak privat;
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Or. nl

Emenda 30
Anna Záborská

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1. Jilqa’ r-rapport tal-Kummissjoni u jerġa’ 
jtenni n-natura doppja ta’ l-ugwaljanza 
bejn is-sessi fuq il-livell ta’ l-UE, li fuq 
naħa tiżgura l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-
irġiel fl-oqsma politiċi kollha, u fuq l-oħra 
taċċerta li jittieħdu miżuri mmirati biex 
titrażżan id-diskriminazzjoni kontra n-nisa, 
li jinkludu kampanji li jqajmu kuxjenza, l-
iskambju ta’ l-aqwa prattiki, djalogi maċ-
ċittadini u inizjattivi bejn is-settur pubbliku 
u dak privat;

1. Jilqa’ r-rapport tal-Kummissjoni u jerġa’ 
jtenni n-natura doppja ta’ l-ugwaljanza ta' 
opportunitajiet bejn in-nisa u l-irġiel fil-
livell ta’ l-UE, li fuq naħa tiżgura l-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-oqsma 
politiċi kollha, u fuq l-oħra taċċerta li 
jittieħdu miżuri mmirati biex titrażżan id-
diskriminazzjoni kontra n-nisa, li jinkludu 
kampanji li jqajmu kuxjenza, l-iskambju 
ta’ l-aqwa prattiki, djalogi maċ-ċittadini u 
inizjattivi bejn is-settur pubbliku u dak 
privat;

Or. en

Emenda 31
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2. Jenfasizza l-importanza li tiġi miġġielda 
l-vjolenza fuq in-nisa fil-kisba ta’ l-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, u 
għalhekk jitlob lill-Istati Membri u lill-
Kummissjoni biex jieħdu azzjoni 
miftiehma; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex 
tikkunsidra l-possibilitajiet ta’ miżuri 
ġodda fil-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-
nisa;

2. Jenfasizza l-importanza li tiġi miġġielda 
l-vjolenza fuq in-nisa fil-kisba ta’ l-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, u 
għalhekk jitlob lill-Istati Membri u lill-
Kummissjoni biex jieħdu azzjoni 
miftiehma f'dan il-qasam bl-intenzjoni li 
tiġi evalwat l-effiċjenza tal-miżuri adottati 
biex tiġi miġġielda l-vjolenza lejn in-nisa, 
u jekk ikun hemm bżonn, li tiġi ppjanata 
l-adozzjoni ta' miżuri ġodda;
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Or. fr

Emenda 32
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda, Heide Rühle

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2 a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2a. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-
Kunsill biex jimplimentaw bażi legali ċara 
għall-ġlieda kontra kull forma ta' vjolenza 
lejn in-nisa, inkluż it-traffikar, u biex 
jieħdu deċiżjoni dwar il-
komunitarizzazzjoni sħiħa ta' politika 
Ewropea għall-ġlieda kontra t-traffikar 
ta' bnedmin u dwar il-kwistjonijiet 
marbutin ma' l-immigrazzjoni u l-ażil, u 
speċifikament dwar id-dritt għal ażil 
minħabba raġunijiet ta' ripressjoni u 
persekuzzjoni marbutin ma' raġunijiet ta' 
ġeneru; 

Or. en

Emenda 33
Gabriela Creţu

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2 a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2a. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex jgħaqqdu l-isforzi tagħhom 
fil-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata 
u n-netwerks tat-traffikar, u kif ukoll biex 
jadottaw miżuri leġiżlattivi, 
amministrattivi, edukattivi, soċjali u 
kulturali ġodda biex tiġi skoraġġuta t-
talba għall-prostituzzjoni;

Or. en
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Emenda 34
Gabriela Creţu

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2 b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2b. Jistieden lill-Istati Membri biex, bla 
dewmien, jirratifikaw il-Konvenzjoni tal-
Kunsill ta' l-Ewropa dwar il-ġlieda kontra 
t-traffikar tal-bnedmin;

Or. en

Emenda 35
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3. Iqis li l-parteċipazzjoni ġenerali tan-nisa 
fit-teħid tad-deċiżjonijiet fuq il-livelli 
lokali, nazzjonali u ta’ l-UE hija 
insuffiċjenti, u għalhekk jistieden lill-
Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-
partiti politiċi biex jikkunsidraw jieħdu 
azzjonijiet pożittivi biex itejbu s-
sitwazzjoni;

3. Iqis li l-parteċipazzjoni ġenerali tan-nisa 
fit-teħid tad-deċiżjonijiet fuq il-livelli 
lokali, nazzjonali u ta’ l-UE m'hijiex 
rappreżentattiva, u għalhekk jistieden lill-
Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-
partiti politiċi biex jikkunsidraw jieħdu 
azzjonijiet pożittivi biex itejbu s-
sitwazzjoni, speċifikament permezz ta' l-
organizzazzjoni ta' kampanji ta' 
ċittadinanza attiva u ta' programmi ta' 
familjarizzazzjoni ma' l-attivitajiet politiċi;

Or. fr

Emenda 36
Anne Van Lancker

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3. Iqis li l-parteċipazzjoni ġenerali tan-nisa 
fit-teħid tad-deċiżjonijiet fuq il-livelli 
lokali, nazzjonali u ta’ l-UE hija 
insuffiċjenti, u għalhekk jistieden lill-
Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-
partiti politiċi biex jikkunsidraw jieħdu 
azzjonijiet pożittivi biex itejbu s-
sitwazzjoni;

3. Iqis li l-parteċipazzjoni ġenerali tan-nisa 
fit-teħid tad-deċiżjonijiet fuq il-livelli 
lokali, nazzjonali u ta’ l-UE hija 
insuffiċjenti, u għalhekk jistieden lill-
Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-
partiti politiċi biex jikkunsidraw jieħdu 
azzjonijiet pożittivi biex itejbu s-
sitwazzjoni; jindika li, f'dan ir-rigward, l-
użu ta' kwoti elettorali għandu effetti 
pożittivi fuq ir-rappreżentanza tan-nisa;

Or. nl

Emenda 37
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 5

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5. Huwa mħasseb dwar in-nuqqas ta’ 
progress fir-rigward tad-differenza fil-pagi 
bejn is-sessi f’dawn l-aħħar snin; għalhekk, 
iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex jevalwaw l-istrateġiji u l-
azzjonijiet f’dan il-qasam u biex 
jistabbilixxu jekk miżuri ġodda, jew 
approċċi ġodda fl-implimentazzjoni ta’ 
dawk eżistenti, jistgħux itejbu s-
sitwazzjoni; jenfasizza l-ħtieġa għal azzjoni 
miftehma, b’mod speċjali fil-kuntest taċ-
ċiklu l-ġdid ta’ l-Istrateġija Ewropea għat-
Tkabbir u l-Impjiegi, u l-ħtieġa ta’ prinċipji 
ta’ flessigurtà komuni;

5. Huwa mħasseb dwar in-nuqqas ta’ 
progress fir-rigward tad-differenza fil-pagi 
bejn is-sessi f’dawn l-aħħar snin; għalhekk, 
iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex jevalwaw l-istrateġiji u l-
azzjonijiet f’dan il-qasam u, jekk ikun 
hemm bżonn, biex jistabbilixxu, flimkien 
ma' l-imsieħba soċjali, miżuri ġodda, jew 
approċċi ġodda fl-implimentazzjoni ta’ 
dawk eżistenti, għat-titjib tas-sitwazzjoni; 
jenfasizza l-ħtieġa għal azzjoni miftehma, 
b’mod speċjali fil-kuntest taċ-ċiklu l-ġdid 
ta’ l-Istrateġija Ewropea għat-Tkabbir u l-
Impjiegi, u l-ħtieġa ta’ prinċipji ta’ 
flessigurtà komuni;

Or. fr



PE407.723v01-00 20/37 AM\726737MT.doc

MT

Emenda 38
Anne Van Lancker

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 5

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5. Huwa mħasseb dwar in-nuqqas ta’ 
progress fir-rigward tad-differenza fil-pagi 
bejn is-sessi f’dawn l-aħħar snin; għalhekk, 
iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex jevalwaw l-istrateġiji u l-
azzjonijiet f’dan il-qasam u biex 
jistabbilixxu jekk miżuri ġodda, jew 
approċċi ġodda fl-implimentazzjoni ta’ 
dawk eżistenti, jistgħux itejbu s-
sitwazzjoni; jenfasizza l-ħtieġa għal 
azzjoni miftehma, b’mod speċjali fil-
kuntest taċ-ċiklu l-ġdid ta’ l-Istrateġija 
Ewropea għat-Tkabbir u l-Impjiegi, u l-
ħtieġa ta’ prinċipji ta’ flessigurtà komuni;

5. Huwa mħasseb dwar in-nuqqas ta’ 
progress fir-rigward tad-differenza fil-pagi 
bejn is-sessi f’dawn l-aħħar snin; għalhekk, 
iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex jevalwaw l-istrateġiji u l-
azzjonijiet f’dan il-qasam u biex 
jistabbilixxu jekk miżuri ġodda, jew 
approċċi ġodda fl-implimentazzjoni ta’ 
dawk eżistenti, jistgħux itejbu s-
sitwazzjoni; jappoġġja, f'dan il-kuntest, il-
proposta tal-Kumitat Konsultattiv dwar l-
ugwaljanza ta' opportunitajiet 
intenzjonata biex tissaħħaħ il-
leġiżlazzjoni Ewropea applikabbli fil-
qasam biex jiġi impost fuq min jimpjega l-
obbligu li jitwettqa verifiki tal-pagi u li 
jiġu żviluppati pjanijiet t'azzjoni adatti 
biex tiġi assorbita d-differenza fil-pagi;
jenfasizza l-ħtieġa għal azzjoni miftehma, 
b’mod speċjali fil-kuntest taċ-ċiklu l-ġdid 
ta’ l-Istrateġija Ewropea għat-Tkabbir u l-
Impjiegi, u l-ħtieġa ta’ prinċipji ta’ 
flessigurtà komuni;

Or. nl

Emenda 39
Anna Záborská

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 5

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5. Huwa mħasseb dwar in-nuqqas ta’ 
progress fir-rigward tad-differenza fil-pagi 
bejn is-sessi f’dawn l-aħħar snin; għalhekk, 
iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati 

5. Huwa mħasseb dwar in-nuqqas ta’ 
progress fir-rigward tad-differenza fil-pagi 
bejn in-nisa u l-irġiel f’dawn l-aħħar snin; 
għalhekk, iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-
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Membri biex jevalwaw l-istrateġiji u l-
azzjonijiet f’dan il-qasam u biex 
jistabbilixxu jekk miżuri ġodda, jew 
approċċi ġodda fl-implimentazzjoni ta’ 
dawk eżistenti, jistgħux itejbu s-
sitwazzjoni; jenfasizza l-ħtieġa għal 
azzjoni miftehma, b’mod speċjali fil-
kuntest taċ-ċiklu l-ġdid ta’ l-Istrateġija 
Ewropea għat-Tkabbir u l-Impjiegi, u l-
ħtieġa ta’ prinċipji ta’ flessigurtà komuni;

Istati Membri biex jevalwaw l-istrateġiji u 
l-azzjonijiet f’dan il-qasam u biex 
jistabbilixxu jekk miżuri ġodda, jew 
approċċi ġodda fl-implimentazzjoni ta’ 
dawk eżistenti, jistgħux itejbu s-
sitwazzjoni; jenfasizza l-ħtieġa għal 
azzjoni miftehma, b’mod speċjali fil-
kuntest taċ-ċiklu l-ġdid ta’ l-Istrateġija 
Ewropea għat-Tkabbir u l-Impjiegi, u l-
ħtieġa ta’ prinċipji ta’ flessigurtà komuni; 

Or. en

Emenda 40
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda, Heide Rühle

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 5 a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5a. Jinsab imħasseb mill-qagħda 
żvantaġġata tan-nisa fis-suq tax-xogħol li 
timplika li jakkumulaw anqas drittijiet 
individwali għal pensjonijiet u ħlasijiet 
soċjali oħra, b'mod speċjali fis-sistemi 
fejn id-drittijiet huma marbutin mill-qrib 
mal-kontributi jew mad-dħul ta' tip 
professjonali ta' l-individwu;

Or. en

Emenda 41
Iratxe García Pérez

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 5 a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5a. Jitlob lill-istituzzjonijiet Komunitarji u 
lill-Istati Membri biex it-22 ta' Frar jiġi 
ddikjarat Jum Internazzjonali għall-



PE407.723v01-00 22/37 AM\726737MT.doc

MT

Ugwaljanza tal-Pagi;

Or. es

Emenda 42
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6. Huwa mħasseb dwar il-kuntrast 
persistenti bejn il-livell ta' edukazzjoni ta' 
l-irġiel u n-nisa fuq naħa, u s-sitwazzjoni 
fis-suq tax-xogħol fuq l-oħra, fejn in-nisa 
jaqilgħu pagi inqas u javvanzaw fil-karriera 
iżjed bil-mod mill-irġiel, filwaqt li r-
rendiment edukattiv tan-nisa huwa aħjar 
minn dak ta’ l-irġiel; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri biex 
jesploraw ir-raġunijiet ta’ dan u biex isibu 
soluzzjonijiet għas-sitwazzjoni;

6. Huwa mħasseb dwar il-kuntrast 
persistenti bejn il-livell ta' edukazzjoni ta' 
l-irġiel u n-nisa fuq naħa, u s-sitwazzjoni 
fis-suq tax-xogħol fuq l-oħra, fejn in-nisa 
jaqilgħu pagi inqas, ikollhom xogħlijiet 
aktar prekarji u javvanzaw fil-karriera 
iżjed bil-mod mill-irġiel, filwaqt li r-
rendiment edukattiv tan-nisa huwa aħjar 
minn dak ta’ l-irġiel; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri biex 
jesploraw ir-raġunijiet ta’ dan u biex isibu 
soluzzjonijiet għas-sitwazzjoni;

Or. fr

Emenda 43
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 7

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

7. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex jieħdu l-miżuri xierqa biex 
jittrattaw l-isterjotipi fl-edukazzjoni, fis-
suq tax-xogħol u fil-midja, u biex 
jenfasizzaw l-irwol ta' l-irġiel fil-
promozzjoni ta' l-ugwaljanza;

7. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex jieħdu l-miżuri xierqa biex 
jittrattaw l-isterjotipi fl-oqsma ta' l-
edukazzjoni u ta' l-impjiegi fil-livelli 
kollha u fl-oqsma kollha, biex iqajmu 
kuxjenza u biex jassoċjaw lill-midja, lis-
soċjetà ċivili u lill-imsieħba soċjali f'dan 
l-isforz u anke biex jenfasizzaw l-irwol ta' 
l-irġiel fil-promozzjoni ta' l-ugwaljanza;
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Or. fr

Emenda 44
Urszula Krupa

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 7

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

7. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex jieħdu l-miżuri xierqa biex 
jittrattaw l-isterjotipi fl-edukazzjoni, fis-
suq tax-xogħol u fil-midja, u biex 
jenfasizzaw l-irwol ta' l-irġiel fil-
promozzjoni ta' l-ugwaljanza;

7. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex jieħdu l-miżuri xierqa biex 
jiġġieldu kontra l-prattiki ħżiena fl-
edukazzjoni, fis-suq tax-xogħol u fil-midja, 
u biex jenfasizzaw l-irwol ta' l-irġiel fil-
promozzjoni ta' l-ugwaljanza;

Or. pl

Emenda 45
Anna Záborská

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8. Jinnota l-importanza tal-kontroll tan-
nisa fuq id-drittijiet sesswali u riproduttivi 
tagħhom fl-empanċipazzjoni tal-mara; 
għalhekk jappoġġja l-miżuri u l-
azzjonijiet li jtejbu l-aċċess tan-nisa għas-
servizzi tas-saħħa sesswali u riproduttivi u 
li jżidu l-għarfien tan-nisa dwar id-
drittijiet tagħhom u s-servizzi disponibbli;

imħassar

Or. fr

Emenda 46
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8. Jinnota l-importanza tal-kontroll tan-
nisa fuq id-drittijiet sesswali u riproduttivi 
tagħhom fl-empanċipazzjoni tal-mara; 
għalhekk jappoġġja l-miżuri u l-
azzjonijiet li jtejbu l-aċċess tan-nisa għas-
servizzi tas-saħħa sesswali u riproduttivi u 
li jżidu l-għarfien tan-nisa dwar id-
drittijiet tagħhom u s-servizzi disponibbli;

8. Jinnota l-importanza li n-nisa jgawdu 
minn aċċess ugwali għas-servizzi tas-
saħħa, minn livell għoli ta' ħarsien tal-
maternità fuq ix-xogħol u anke minn 
tagħrif dwar id-drittijiet tagħhom u s-
servizzi disponibbli u l-mod biex jagħmlu 
l-aħjar użu minnhom;

Or. fr

Emenda 47
Urszula Krupa

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8. Jinnota l-importanza tal-kontroll tan-nisa 
fuq id-drittijiet sesswali u riproduttivi
tagħhom fl-empanċipazzjoni tal-mara; 
għalhekk jappoġġja l-miżuri u l-azzjonijiet 
li jtejbu l-aċċess tan-nisa għas-servizzi tas-
saħħa sesswali u riproduttivi u li jżidu l-
għarfien tan-nisa dwar id-drittijiet 
tagħhom u s-servizzi disponibbli;

8. Jinnota l-importanza tal-kontroll tan-nisa 
fuq id-drittijiet tagħhom relatati mas-
saħħa; għalhekk jappoġġja l-miżuri u l-
azzjonijiet li jtejbu l-aċċess tan-nisa għas-
servizzi tas-saħħa;

Or. pl

Emenda 48
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8 a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8a. Jitlob lill-Istati Membri biex 
jappoġġjaw lill-Kummissjoni fl-azzjoni ta' 
kontroll tagħha dwar l-implimentazzjoni 
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tal-miżuri nazzjonali, bl-għan li jkun 
evalwat ir-rispett tal-prinċipju ta' 
ugwaljanza f'dak li għandu x'jaqsam, 
b'mod partikulari, mad-drittijiet legali 
bħas-sistemi għall-pensjoni u s-sigurtà 
soċjali;

Or. fr

Emenda 49
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 9

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

9. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex jieħdu miżuri ulterjuri sabiex 
itejbu l-aċċess tan-nisa għas-suq u l-
parteċipazzjoni tagħhom fih u l-kwalità ta’ 
l-impjiegi tan-nisa, b’mod partikulari 
permezz ta’ programmi ta’ tagħlim tul il-
ħajja maħsuba għal dan il-għan; iħeġġeġ 
lill-Kummissjoni biex tuża l-Fondi
Strutturali Ewropej biex tilħaq dan l-għan;

9. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex jieħdu miżuri ulterjuri sabiex 
itejbu l-aċċess tan-nisa għas-suq tax-
xogħolu l-parteċipazzjoni tagħhom fih, 
b'mod partikulari fis-setturi fejn għadhom 
mhux rappreżentati biżżejjed, bħal dawk 
tat-teknoloġiji għoljin, tar-riċerka, tax-
xjenzi u l-inġenjerija u l-kwalità ta’ l-
impjiegi tan-nisa, b’mod partikulari 
permezz ta’ programmi ta’ taħriġ u ta' 
edukazzjoni tul il-ħajja fil-livelli kollha;  
iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex jużaw il-Fondi Strutturali 
Ewropej biex jintlaħaq dan l-għan;

Or. fr

Emenda 50
Esther De Lange

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 10

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

10. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex joqgħodu attenti għas-

10. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex joqgħodu attenti għas-
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sitwazzjoni tal-qagħda tal-konjuġi li jgħinu 
fl-agrikultura, kemm billi jadottaw il-
perspettiva ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi u 
kemm billi jqisu l-fatt li n-nisa huma 
f’pożizzjoni iżjed vulnerabbli mill-irġiel;

sitwazzjoni tal-konjuġi li jgħinu fl-
agrikultura u anke fl-intrapriżi ta' daqs 
żgħir u medju fl-inħawi rurali;

Or. en

Emenda 51
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 10

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

10. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex joqgħodu attenti għas-
sitwazzjoni tal-qagħda tal-konjuġi li jgħinu 
fl-agrikultura, kemm billi jadottaw il-
perspettiva ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi u 
kemm billi jqisu l-fatt li n-nisa huma 
f’pożizzjoni iżjed vulnerabbli mill-irġiel; 

10. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex joqgħodu attenti għas-
sitwazzjoni tal-konjuġi li jgħinu f'ċerti 
oqsma bħall-agrikultura, is-sajd u l-
intrapriżi żgħar tal-familja, kemm billi 
jadottaw il-perspettiva ta’ l-ugwaljanza 
bejn is-sessi u kemm billi jqisu l-fatt li n-
nisa huma f’pożizzjoni iżjed vulnerabbli 
mill-irġiel;

Or. fr

Emenda 52
Anne Van Lancker

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 10

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

10. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex joqgħodu attenti għas-
sitwazzjoni tal-qagħda tal-konjuġi li jgħinu 
fl-agrikultura, kemm billi jadottaw il-
perspettiva ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi u 
kemm billi jqisu l-fatt li n-nisa huma 
f’pożizzjoni iżjed vulnerabbli mill-irġiel;

10. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex joqgħodu attenti għas-
sitwazzjoni tal-konjuġi li jgħinu fl-
agrikultura, kemm billi jadottaw il-
perspettiva ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi u 
kemm billi jqisu l-fatt li n-nisa huma 
f’pożizzjoni iżjed vulnerabbli mill-irġiel;
jitlob lill-Kummissjoni biex, bla dewmien, 
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timmodifika d-Direttiva 86/613/KEE dwar 
l-applikazzjoni tal-principju ta' trattament 
ugwali bejn l-irġiel u n-nisa involuti 
f'attività, inkluża l-agrikoltura, b'kapaċità 
li fiha jaħdmu għal rashom, u dwar il-
protezzjoni ta' nisa li jaħdmu għal rashom 
waqt it-tqala u waqt li qegħdin irabbu t-
tfal1, bl-intenzjoni li tiġi eliminata d-
diskriminazzjoni indiretta, biex jiġi 
żviluppat obbligu posittiv għall-
ugwaljanza ta' trattament u biex tittejjeb
il-qagħda legali tal-konjuġi li jgħinu;

Or. nl

Emenda 53
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11. Jitlob lill-Istati Membri biex 
jiżviluppaw l-kunċett legali tas-sjieda 
maqsuma, sabiex ikunu żgurati r-
rikonoxximent sħiħ tad-drittijiet tan-nisa 
fis-settur agrikolu, il-ħarsien xieraq fil-
qasam tas-sigurtà soċjali u r-rikonoxximent 
tax-xogħol tagħhom;

11. Jitlob lill-Istati Membri biex jiżguraw 
ir-rikonoxximent sħiħ tad-drittijiet tal-
konjuġi li jgħinu, il-ħarsien xieraq fil-
qasam tas-sigurtà soċjali, tal-pensjoni u r-
rikonoxximent tax-xogħol tagħhom;

Or. fr

Emenda 54
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

                                               
1 ĠU L 359, 19.12.1986, p. 56.
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex 
jippromwovu l-intrapriża tan-nisa fis-settur 
industrijali u biex jipprovdu appoġġ 
finanzjarju għan-nisa li jwaqqfu l-
kumpaniji;

12. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex 
jippromwovu l-imprenditorjat tan-nisa fis-
settur industrijali u biex jipprovdu appoġġ 
finanzjarju u strutturi għal konsulenza 
professjonali għan-nisa li jwaqqfu l-
kumpaniji u kif ukoll taħriġ xieraq;

Or. fr

Emenda 55
Esther De Lange

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12 a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12a. Jistieden lill-Istati Membri biex 
jagħtu attenzjoni partikulari għad-
disponibilità ta' faċilitajiet li jirrigwardaw 
il-maternità għan-nisa li jaħdmu għal 
rashom; 

Or. en

Emenda 56
Esther De Lange

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Pragrafu 12 b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12b. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex jagħtu attenzjoni għall-
qagħda ta' l-għadd dejjem jikber ta' 
ħaddiema li formalment jaħdmu għal 
rashom imma li fil-verità jistgħu jiġu 
kklassifikati fil-kategorija ta' "ħaddiema 
ekonomikament dipendenti";
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Or. en

Emenda 57
Iratxe García Pérez

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12 a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12a. Jistieden lill-Istati Membri biex 
jirrikonoxxu lill-intrapriżi li jieħdu miżuri 
biex jippromwovu l-ugwaljanza bejn in-
nisa u l-irġiel sabiex jiġi ffaċilitat l-
ekwilibriju bejn il-ħajja professjonali u 
dik privata, b'mod li jitrawwem it-tifrix ta' 
l-aħjar prattiki f'dan il-qasam;

Or. en

Emenda 58
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex jagħtu prijorità u attenzjoni 
speċjali lil iżjed gruppi ta’ nisa vulnerabbli, 
b’mod speċjali lin-nisa bi bżonnijiet 
speċjali, lin-nisa dipendenti, lin-nisa 
anzjani, lin-nisa f’minoranza u lin-nisa 
immigranti, u biex jiżviluppaw miżuri 
mmirati li jkunu maħsubin għall-bżonnijiet 
tagħhom;

13. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex jagħtu prijorità u attenzjoni 
speċjali lill-gruppi ta’ nisa l-iżjed 
vulnerabbli, b’mod speċjali lin-nisa bi 
bżonnijiet speċjali, lin-nisa dipendenti, lin-
nisa anzjani, lin-nisa f’minoranza u lin-nisa 
immigranti, lin-nisa fil-ħabs, u biex 
jiżviluppaw miżuri mmirati li jkunu 
maħsubin għall-bżonnijiet tagħhom;

Or. fr
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Emenda 59
Iratxe García Pérez

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13 a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13a. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex jadottaw u jimplimentaw il-
miżuri meħtieġa biex in-nisa b'diżabilità 
jiġu mgħejjuna jagħmlu progress fl-
oqsma tal-ħajja soċjali, professjonali, 
kulturali u politika fejn għadhom 
m'humiex rappreżentati biżżejjed;

Or. en

Emenda 60
Iratxe García Pérez

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Pragrafu 13 b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13b. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex jippromwovu l-aċċess tan-
nisa migranti għall-edukazzjoni u għall-
impjieg u biex jassigurawlhom taħriġ 
professjonali adattat, waqt li jiġu adottati 
miżuri sostanzjali biex tiġi miġġielda d-
diskriminazzjoni doppja li huma vittmi 
tagħha fis-suq tax-xogħol u waqt li 
jinħolqu l-kundizzjonijiet favorevoli 
meħtieġa biex ikunu jistgħu jkollhom 
aċċess għas-suq tax-xogħol u 
jirrikonċiljaw l-ħajja professjonali u dik 
privata tagħhom;

Or. en
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Emenda 61
Anne Van Lancker

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14. Jilqa' l-konsultazzjoni biex il-
Kummissjoni u l-isħab soċjali li għandhom 
l-għan li jtejbu l-oqfsa leġiżlattivi u mhux 
leġiżlattivi tar-rikonċiljazzjoni bejn il-ħajja 
professjonali, il-ħajja tal-familja u l-ħajja 
privata; huwa ħerqan ukoll biex jara analiżi 
ta’ dik il-konsultazzjoni u ta’ proposti li 
joriġinaw minnha, b’mod partikulari ta’ 
proposti konnessi mal-lijf tal-maternità u 
tal-paternità, mal-lijf ta' l-adozzjoni u mal-
lijf li jintuża biex tittieħed kura ta’ persuni 
dipendenti;

14. Jilqa' l-konsultazzjoni bejn il-
Kummissjoni u l-isħab soċjali intenzjonata 
biex jittejbu l-oqfsa leġiżlattivi u mhux 
leġiżlattivi għar-rikonċiljazzjoni bejn il-
ħajja professjonali, il-ħajja tal-familja u l-
ħajja privata; huwa ħerqan ukoll biex jara 
analiżi ta’ dik il-konsultazzjoni u ta’ 
proposti li joriġinaw minnha, b’mod 
partikulari ta’ proposti konnessi mal-liv tal-
maternità u tal-paternità, mal-liv ta' 
ġenitur, mal-liv ta' l-adozzjoni u mal-liv li 
jintuża biex wieħed jieħu ħsieb persuni 
dipendenti; iqis, barra minn hekk, li l-
ftehima qafas dwar il-liv ta' ġenitur tista' 
tittejjeb skond il-punti li ġejjin: l-
implimetazzjoni ta' miżuri biex il-
missirijiet jitħeġġu biex jieħdu liv ta' 
ġenitur, it-tisħiħ tad-drittijiet tal-
ħaddiema li jieħdu liv ta' ġenitur u t-
tħaffif tas-sistema tal-liv, tat-tul u ta' l-
indennizzi għal-liv ta' ġenitur;

Or. nl

Emenda 62
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14. Jilqa' l-konsultazzjoni biex il-
Kummissjoni u l-isħab soċjali li għandhom 
l-għan li jtejbu l-oqfsa leġiżlattivi u mhux 
leġiżlattivi tar-rikonċiljazzjoni bejn il-ħajja 
professjonali, il-ħajja tal-familja u l-ħajja 
privata; huwa ħerqan ukoll biex jara analiżi 

14. Jilqa' l-konsultazzjoni bejn il-
Kummissjoni u l-isħab soċjali intenzjonata 
biex jittejbu l-oqfsa leġiżlattivi u mhux 
leġiżlattivi għar-rikonċiljazzjoni bejn il-
ħajja professjonali, il-ħajja tal-familja u l-
ħajja privata; huwa ħerqan ukoll biex jara 



PE407.723v01-00 32/37 AM\726737MT.doc

MT

ta’ dik il-konsultazzjoni u ta’ proposti li 
joriġinaw minnha, b’mod partikulari ta’ 
proposti konnessi mal-lijf tal-maternità u 
tal-paternità, mal-lijf ta' l-adozzjoni u mal-
lijf li jintuża biex tittieħed kura ta’ persuni 
dipendenti;

analiżi ta’ dik il-konsultazzjoni u ta’ 
proposti li joriġinaw minnha, b’mod 
partikulari ta’ proposti konnessi mal-liv tal-
maternità u tal-paternità, mal-liv ta' 
ġenitur, mal-liv ta' l-adozzjoni, mal-liv li 
jintuża biex wieħed jieħu ħsieb persuni 
dipendenti u anke ma' liv li jista' jkun 
estiż għal dawk fl-ambjent familjari qrib, 
bħan-nanniet;

Or. fr

Emenda 63
Urszula Krupa

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14. Jilqa' l-konsultazzjoni biex il-
Kummissjoni u l-isħab soċjali li għandhom 
l-għan li jtejbu l-oqfsa leġiżlattivi u mhux 
leġiżlattivi tar-rikonċiljazzjoni bejn il-ħajja 
professjonali, il-ħajja tal-familja u l-ħajja 
privata; huwa ħerqan ukoll biex jara analiżi 
ta’ dik il-konsultazzjoni u ta’ proposti li 
joriġinaw minnha, b’mod partikulari ta’ 
proposti konnessi mal-lijf tal-maternità u
tal-paternità, mal-lijf ta' l-adozzjoni u mal-
lijf li jintuża biex tittieħed kura ta’ persuni 
dipendenti;

14. Jilqa' l-konsultazzjoni bejn il-
Kummissjoni u l-isħab soċjali intenzjonata 
biex jittejbu l-oqfsa leġiżlattivi u mhux 
leġiżlattivi għar-rikonċiljazzjoni bejn il-
ħajja professjonali, il-ħajja tal-familja u l-
ħajja privata; huwa ħerqan ukoll biex jara 
analiżi ta’ dik il-konsultazzjoni u ta’ 
proposti li joriġinaw minnha, b’mod 
partikulari ta’ proposti konnessi mal-liv tal-
maternità, u ma' l-integrazzjoni tiegħu fil-
kalkolu taż-żmien tax-xogħol globali, mal-
liv tal-paternità, mal-liv ta' ġenitur, mal-liv
ta' l-adozzjoni u mal-liv li jintuża biex 
wieħed jieħu ħsieb persuni dipendenti;

Or. pl

Emenda 64
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14 a (ġdid)
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14a. Ifakkar li kull politika dwar ir-
rikonċiljazzjoni tal-ħajja professjonali u 
dik familjari għandha tissejjes fuq il-
prinċipju ta' għażla libera għall-individwi 
u tkun adattata għaċ-ċikli differenti tal-
ħajja;

Or. fr

Emenda 65
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 16

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

16. Jirrimarka li r-rikonċiljazzjoni bejn il-
ħajja tax-xogħol, il-ħajja privata u l-ħajja 
tal-familja hija waħda mill-fatturi ewlenin 
fiż-żieda ta’ l-impjiegi, u jitlob lill-
Kummissjoni biex tiġbor u tqassam l-aqwa 
prattiki li jippermettu bilanċ effettiv bejn 
ix-xogħol u l-ħajja privata u iżjed 
involviment ta' l-irġiel fil-ħajja tal-familja;

16. Ifakkar li r-rikonċiljazzjoni bejn il-
ħajja tax-xogħol, il-ħajja privata u l-ħajja 
tal-familja hija waħda mill-fatturi ewlenin 
fiż-żieda tal-parteċipazzjoni fis-suq tax-
xogħol u l-kwalità ta’ l-impjiegi, u 
jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill 
biex jiġbru u jqassmu, fost l-oħrajn fil-
qafas ta' l-Alleanza Ewropea għall-
Familja, l-aqwa prattiki li jippermettu 
bilanċ effettiv bejn il-perjodu ta' taħriġ fil-
livelli kollha, ix-xogħol u l-ħajja privata u 
iżjed involviment ta' l-irġiel fil-ħajja tal-
familja;

Or. fr

Emenda 66
Iratxe García Pérez

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 16 a (ġdid)
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

16a. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex jinkoraġġixxu l-
parteċipazzjoni ta' l-irġiel fl-
implimentazzjoni tal-politiki ta' 
ugwaljanza bejn is-sessi, speċifikament 
f'dak li għandu x'jaqsam mar-
rikonċiljazzjoni bejn il-ħajja 
professjonali, il-ħajja familjari u l-ħajja 
privata;

Or. es

Emenda 67
Urszula Krupa

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17. Jitlob lill-Istati Membri u lill-
awtoritajiet reġjonali u lokali biex, b’mod 
konformi ma’ l-objettivi ta’ Barcellona, 
itejbu d-disponibilità, il-kwalità u l-
aċċessibilità tas-servizzi tal-kura tat-tfal u 
tas-servizzi ta’ kura għal nies dipendenti, u 
biex jiżguraw li d-disponibilità ta’ dawn is-
servizzi tkun kompatibbli ma’ l-iskedi tax-
xogħol full-time tan-nisa u ta’ l-irġiel li 
jkunu responsabbli minn tfal jew minn 
persuni dipendenti;

17. Jitlob lill-Istati Membri u lill-
awtoritajiet reġjonali u lokali biex itejbu d-
disponibilità, il-kwalità u l-aċċessibilità 
tas-servizzi tal-kura tat-tfal u tas-servizzi 
ta’ kura għal nies dipendenti, u biex 
jiżguraw li d-disponibilità ta’ dawn is-
servizzi tkun kompatibbli mal-ħinijiet tax-
xogħol full-time tan-nisa u ta’ l-irġiel li 
jkunu responsabbli minn tfal jew minn 
persuni dipendenti;

Or. pl

Emenda 68
Anna Záborská

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 20
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

20. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex jiżviluppaw għodod ta' taħriġ 
u ta' implimentazzjoni li jippermettu lill-
parteċipanti kollha kkonċernati li jintegraw 
perspettiva tas-sessi fl-oqsma ta' 
kompetenza rispettiva tagħhom, inkluża l-
istima ta' l-impatt speċifiku tal-politiki fuq 
in-nisa u l-irġiel;

20. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex jiżviluppaw għodod ta' taħriġ 
u ta' implimentazzjoni li jippermettu lill-
parteċipanti kollha kkonċernati li jintegraw 
perspettiva bbażata fuq l-ugwaljanza ta' 
opportunitajiet bejn in-nisa u l-irġiel fl-
oqsma ta' kompetenza rispettiva tagħhom, 
inkluża l-evalwazzjoni ta' l-impatt speċifiku 
tal-politiki fuq in-nisa u l-irġiel;

Or. en

Emenda 69
Anna Záborská

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 21

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

21. Iħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-
awtoritajiet reġjonali u lokali biex jiżguraw 
l-użu effettiv ta’ l-għodod eżistenti, bħall-
manwali għall-integrazzjoni ta' perspettiva 
tas-sessi fil-politiki ta' l-impjieg imwettqa
mill-Kummissjoni;

21. Iħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-
awtoritajiet reġjonali u lokali biex jiżguraw 
l-użu effettiv ta’ l-għodod eżistenti, bħall-
manwali għall-integrazzjoni ta' 
opportunitajiet ugwali għan-nisa u l-irġiel
fil-politiki ta' l-impjieg stabbiliti mill-
Kummissjoni;

Or. en

Emenda 70
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 21 a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

21a. Jistieden bil-ħerqa lill-Istati Membri 
biex jiguraw taħriġ xieraq biex titqies id-
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dimensjoni ta' ugwaljanza bejn in-nisa u 
l-irġiel għall-uffiċjali responsabbli għall-
implimentazzjoni tal-programmi 
Komunitarji fil-livelli nazzjonali, 
reġjonali u lokali;

Or. fr

Emenda 71
Iratxe García Pérez

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 21 a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

21a. Jenfasizza l-bżonn ta' indikaturi 
kwantitattivi u kwalitattivi u anke ta' 
statistika bbażata fuq il-ġeneru li jkunu 
affidabbli, jistgħu jitqabblu bejnithom u 
disponibbli fil-każ ta' bżonn, b'mod li jiġu 
żgurati implimentazzjoni u segwitu xierqa 
għall-politiki; 

Or. en

Emenda 72
Urszula Krupa

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 22

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

22. Jilqa’ t-twaqqif ta' Istitut Ewropew 
għall-Ugwaljanza bejn in-Nisa u l-Irġiel u 
l-ħatra tal-membri tal-Kunsill 
Amministrattiv li tat lill-Istitut bord li 
jieħu d-deċiżjonijiet; huwa mħasseb. 
madankollu, dwar id-dewmien fl-għażla 
tad-direttur ta’ l-Istitut, u jħeġġeġ lill-
Kummissjoni biex tirrimedja s-
sitwazzjoni;

imħassar
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Or. pl

Emenda 73
Iratxe García Pérez

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 22 a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

22a. Jitlob lill-Kummissjoni, bl-għajnuna 
ta' l-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza 
bejn in-Nisa u l-Irġiel, biex jiġu inklużi 
fatti u statistika li joriġinaw mill-pajjiżi 
fit-triq ta' l-adeżjoni u mill-pajjiżi 
kandidati fir-rapporti annwali futuri dwar 
l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel;

Or. en
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