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Emenda 18
Elisabeth Schroedter

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 u l-imsieħba għall-ħajja 
fejn dawn ikunu rikonoxxuti mil-liġi 
nazzjonali. Meta t-termini “stat konjugali” 
u “negozju tal-familja” jintużaw f’din id-
Direttiva, permezz ta’ dan jiġi kkunsidrat 
ir-rikonoxximent ta’ koppji skont is-
sentenzi mogħtija mill-Qorti Ewropea tal-
Ġustizzja.

Or. de

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 19
Elisabeth Schroedter

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kumpaniji kollha mwaqqfa b’mod 
konġunt minn konjuġi u l-koppji fejn 
dawn ikunu rikonoxxuti mil-liġi 
nazzjonali, li ma jwasslu għal ebda 
diskriminazzjoni bbażata fuq l-istat 
konjugali jew tal-familja, għandhom 
ikunu rikonoxxuti bħala “negozju tal-
familja”. Ir-rikonoxximent tal-koppji 
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għandu jkun ibbażat fuq is-sentenzi 
relevanti tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. 

Or. de

Emenda 20
Edit Bauer

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 
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.

3. L-allowance msemmija fil-paragrafu 2 
għandha titqies xierqa jekk tiggarantixxi 
dħul għall-inqas ekwivalenti għas-salarju 
minimu jekk dan ikun stabbilit skont il-
leġiżlazzjoni nazzjonali jew għall-inqas 
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.

Or. en

Emenda 21
Elisabeth Schroedter

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 ta’ 
għajnuna u koppji nisa jkollhom aċċess 
għal servizzi li jfornu sostituzzjonijiet 
temporanji jew għal kull servizz soċjali 
nazzjonali eżistenti, bħala alternattiva 
għall-allowance msemmija fil-paragrafu 2.
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