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Emenda 15
Gabriele Stauner

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 8 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Il-lif tal-maternità taħt din id-
Direttiva mhuwiex kuntradittorju għar-
regoli l-oħra tal-Istati Membri dwar il-lif 
tal-ġenituri jew dwar il-regolazzjoni tal-
ħinijiet u bl-ebda mod ma għandu l-iskop 
li jevita dawn il-mudelli. Il-lif tal-
maternità u l-lif tal-ġenituri huma 
kumplimentari għal xulxin u jistgħu jiġu 
kkombinati biex jinstab bilanċ aħjar bejn 
ix-xogħol u l-familja. Id-deċiżjoni jekk il-
ġenituri jmorrux lura jaħdmu eżatt wara 
t-twelid jew li jagħmlu użu mill-
possibilitajiet li jipprovdu l-Istati Membri 
bħall-lif tal-ġenituri jew ir-regolazzjoni 
tal-ħinijiet tinsab f’idejn il-ġenituri biss.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fil-Memorandum ta’ spjegazzjoni l-Kummissjoni toħloq distinzioni artificiali bejn il-lif tal-
maternità u l-lif tal-ġenituri. Iż-żewġ mudelli huma kumplimnetari u jistgħu partikolarment 
jiġu kkombinati biex jinstab bilanċ aħjar bejn ix-xogħol u l-familja.

Emenda 16
Elizabeth Lynne

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-vulnerabbiltà tal-ħaddiema tqal u tal-
ħaddiema li welldu reċentement jew li qed 
ireddgħu tagħmilha neċessarja għalihom li 
jingħataw id-dritt ta' lif tal-maternità ta' 
mill-inqas 18-il ġimgħa kontinwi, allokati 
qabel u/jew wara l-ħlas, u tirrendi 

(9) Il-vulnerabbiltà tal-ħaddiema tqal u tal-
ħaddiema li welldu reċentement jew li qed 
ireddgħu tagħmilha neċessarja għalihom li 
jingħataw id-dritt ta' lif tal-maternità ta' 
mill-inqas 18-il ġimgħa kontinwi, allokati 
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neċessarja n-natura obbligatorja tal-lif 
tal-maternità għal mill-inqas sitt ġimgħat, 
allokati wara l-ħlas.

qabel u/jew wara l-ħlas.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex l-implimentazzjoni tad-Direttiva mill-Istati Membri tkun kompatibbli mal-għan tagħha 
li jiġu ggarantiti s-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema, il-Kummissjoni għandha teżamina u 
tissorvelja kif l-Istati Membri qed jużaw il-possibilitajiet ta’ deroga mid-Direttiva dwar il-
ħinijiet tax-xogħol bħala metodu de facto kif joħorġu mid-Direttiva.

Emenda 17
Elizabeth Lynne

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-Organizzazzjoni Internazzjonali 
tax-Xogħol tirrakkomanda tul ta żmien 
minimu ta' lif tal-maternità ta' 18-il ġimgħa 
mħallsa bl-ammont sħiħ tas-salarju 
preċendenti tal-impjegata. Il-Konvenzjoni 
tal-ILO tal-2000 dwar il-Ħarsien tul il-
Maternità tistipula perjodu ta' sitt 
ġimgħat lif obbligatorju wara l-ħlas.

(10) L-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-
Xogħol tirrakkomanda tul ta żmien minimu 
ta' lif tal-maternità ta' 18-il ġimgħa mħallsa 
bl-ammont sħiħ tas-salarju preċendenti tal-
impjegata. 

Or. en

Emenda 18
Elisabeth Schroedter

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 12 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Post tax-xogħol li jissejjaħ 
“ekwivalenti” skont l-Artikolu 11 (2c) 
ifisser li dan il-post tax-xogħol 
essenzjalment ikopri l-istess funzjonijiet 
bħall-post tax-xogħol preċedenti, kemm 
fis-sens tas-salarju kif ukoll id-dmirijiet li 
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għandhom isiru.

Or. de

Emenda 19
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) In-nisa għandhom għalhekk ikunu 
mħarsa mid-diskriminazzjoni minħabba 
raġunijiet ta' tqala jew ta' lif tal-maternità, 
u għandu jkollhom il-mezzi xierqa ta' 
ħarsien legali.

(13) In-nisa għandhom għalhekk ikunu 
mħarsa mid-diskriminazzjoni minħabba 
raġunijiet ta' tqala jew ta' lif tal-maternità, 
u għandu jkollhom il-mezzi xierqa ta' 
ħarsien legali¸ sabiex jiġu ssalvagwardjati 
d-drittijiet tagħhom ta’ kundizzjonijiet 
tax-xogħol deċenti u bilanċ aħjar bejn il-
ħajja tal-familja u x-xogħol.

Or. el

Emenda 20
Elisabeth Schroedter

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 18 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) L-Istati Membri għandhom 
jintroduċu fis-sistemi legali nazzjonali 
tagħhom miżuri li jiżguraw li jitpatta jew 
jingħata kumpens realment u 
effettivament, skont id-dispożizzjonijiet 
legali tal-Istati Membri, għal ħsara 
kkawżata lill-ħaddiema minn ksur tal-
obbligi stabbiliti f’din id-Direttiva, u dan 
b’mod li jkun dissważiv u proporzjonat 
għall-ħsara li tkun saret.

Or. de
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Emenda 21
Elisabeth Schroedter

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 19 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Il-vittmi ta’ diskriminazzjoni 
sesswali għandu jkollhom mezzi xierqa ta’ 
protezzjoni legali. Biex tiġi ggarantita 
protezzjoni aktar effettiva, l-
assoċjazzjonijiet, l-organizzazzjonijiet u l-
entitajiet legali l-oħra għandu jkollhom il-
possibilità li jieħdu sehem fi proċeduri, 
skont kif jiddeterminaw l-Istati Membri, 
f’isem il-vittmi jew biex jappoġġawhom, 
mingħajr preġudizzju għar-regoli 
nazzjonali ta’ proċedura rigward ir-
rappreżentazzjoni u d-difiża quddiem il-
qrati.

Or. de

Emenda 22
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt -1 (ġdid)
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 1 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. Fl-Artikolu 1 għandu jiżdied il-punt li 
ġej:
"1a. Din id-Direttiva timmira wkoll biex 
ittejjeb il-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-
ħaddiema tqal u l-ħaddiema li jkunu 
għadhom kemm welldu, li jibqgħu jiew 
jirritornaw fis-suq tax-xogħol, u biex 
jirrikonċiljaw aħjar il-ħajja professjonali, 
dik privata u l-ħajja tal-familja." 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Is-subparagrafu addizzjonali jimmira sabiex jitwessa’ l-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 
u jippermetti l-inklużjoni ta’ elementi bħall-arranġamenti ta’ ħinijiet flessibbli tax-xogħol, il-
lif tal-paternità, eċċ.

Emenda 23
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt -1 a (ġdid)
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 2 a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"-1a. L-Artikolu 2 a għandu jinbidel 
b'dan li ġej:
"(a) Ħaddiema tqila tfisser kull 
ħaddiema, inklużi ħaddiema domestiċi, li 
tinforma lil min jimpjegaha dwar it-
tqala tagħha skont id-dispożizzjonijiet 
legali u/jew il-prattika nazzjonali; "

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-direttiva qafas dwar is-saħħa u s-sigurtà teskludi l-ħaddiema domestiċi. Madankollu dawn 
għandhom jiġu inklużi espressament fl-ambitu tal-ħarsien tal-maternità. 

Emenda 24
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt -1 b (ġdid)
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 2 b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1b. L-Artikolu 2 b għandu jinbidel b'dan 
li ġej:
"(b) Ħaddiema li tkun welldet 
reċentement tfisser ħaddiema, inkluża 
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ħaddiema domestika, li welldet 
reċentement fis-sens tal-leġiżlazzjoni 
nazzjonali u/jew il-prattika nazzjonali u 
li tinforma lil min jimpjegaha dwar il-
kundizzjoni tagħha, skont il-
leġiżlazzjoni u/jew il-prattika 
nazzjonali;"

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-direttiva qafas dwar is-saħħa u s-sigurtà teskludi l-ħaddiema domestiċi. Madankollu dawn 
għandhom jiġu inklużi espressament fl-ambitu tal-ħarsien tal-maternità. 

Emenda 25
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt -1 c (ġdid)
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 2 c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1c. L-Artikolu 2 c għandu jinbidel b'dan 
li ġej:
"(c) Ħaddiema li qed tredda’ tfisser 
ħaddiema, inkluża ħaddiema domestika, 
li qed tredda’ fis-sens tal-leġiżlazzjoni 
nazzjonali u/jew il-prattika nazzjonali u 
li tinforma lil min jimpjegaha dwar il-
kundizzjoni tagħha, skont il-
leġiżlazzjoni u/jew il-prattika 
nazzjonali;"

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-direttiva qafas dwar is-saħħa u s-sigurtà teskludi l-ħaddiema domestiċi. Madankollu dawn 
għandhom jiġu inklużi espressament fl-ambitu tal-ħarsien tal-maternità. 
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Emenda 26
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt -1 d (ġdid)
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1d. Fl-Artikolu 3 għandu jiżdied il-
paragrafu li ġej:
"Il-linji gwida li hemm referenza 
għalihom fl-ewwel subparagrafu 
għandhom jiġu evalwati regolarment bil-
ħsieb tar-reviżjoni tagħhom, mill-inqas 
darba kull ħames snin, mill-2012 ’il 
quddiem."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Spjegazzjoni: Huwa importanti li l-linji gwida jiġu aġġornati bi żviluppi u għarfien reċenti.

Emenda 27
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt -1 e (ġdid)
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 4 – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1e. It-titolu tal-Artikolu 4 għandu jkun 
kif ġej:
“Evalwazzjoni u informazzjoni u 
konsultazzjoni"

Or. en

Ġustifikazzjoni

Riskji marbuta mar-riproduzzjoni jeżistu kemm għall-irġiel u għan-nisa, u għandhom jiġu 
kkunsidrati b’mod aktar ġenerali peress li huma importanti anki qabel il-mument tal-
konċepiment.



PE420.190v01-00 10/32 AM\769559MT.doc

MT

Emenda 28
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt -1 f (ġdid)
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 4 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1f. Fl-Artikolu 4 għandu jiżdied il-
paragrafu li ġej:
"-1. Fl-evalwazzjoni tar-riskju li sar skont 
id-Direttiva 89/391/KEE, min jimpjega 
għandu jinkludi riskji relatati mar-
riproduzzjoni għall-ħaddiema rġiel u  
nisa."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Riskji marbuta mar-riproduzzjoni jeżistu kemm għall-irġiel u għan-nisa, u għandhom jiġu 
kkunsidrati b’mod aktar ġenerali peress li huma importanti anki qabel il-mument tal-
konċepiment.

Emenda 29
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt -1 g (ġdid)
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1g. Fl-Arikolu 4 (1) l-introduzzjoni 
għandha tkun kif ġej:
"1. Għall-attivitajiet kollha li jinvolvu 
riskju speċifiku ta’ esponiment għall-
aġenti, il-proċessi jew il-kundizzjonijiet 
tax-xogħol li huma elenkati fl-Anness I 
permezz ta’ lista li mhijiex eżawrita, min 
jimpjega għandu jevalwa n-natura, il-
grad u t-tul tal-esponiment, fin-negozju 
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u/jew l-impriża kkonċernata, tal-
ħaddiema fis-sens tal-Artikolu 2, u l-
ħaddiema li aktarx ikunu jinsabu f’waħda 
mis-sitwazzjonijiet li jirreferi għalihom l-
Artikolu 2, sew direttament kif ukoll 
permezz tas-servizzi ta’ protezzjoni u 
prevenzjoni msemmija fl-Artikolu 7 tad-
Direttiva 89/391/KEE, sabiex:"

Or. en

Ġustifikazzjoni

Riskji marbuta mar-riproduzzjoni jeżistu kemm għall-irġiel u għan-nisa, u għandhom jiġu 
kkunsidrati b’mod aktar ġenerali peress li huma importanti anki qabel il-mument tal-
konċepiment.

Emenda 30
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt -1 h (ġdid)
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 4 – paragrafu 1 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1h. Fl-Arikolu 4 (1) l-ewwel inċiż għandu 
jkun kif ġej:
"- evalwazzjoni ta’ kull riskju għas-
sigurtà u s-saħħa u kull effett possibbli 
fuq it-tqala jew it-treddigħ tal-ħaddiema 
fis-sens tal-Artikolu 2 u l-ħaddiema li 
aktarx ikunu jinsabu f’waħda mis-
sitwazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 
2,"

Or. en

Ġustifikazzjoni

Riskji marbuta mar-riproduzzjoni jeżistu kemm għall-irġiel u għan-nisa, u għandhom jiġu 
kkunsidrati b’mod aktar ġenerali peress li huma importanti anki qabel il-mument tal-
konċepiment.
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Emenda 31
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt -1 i (ġdid)
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1i. L-Artikolu 4 (2) għandu jinbidel 
b'dan li ġej:
"2. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 
10 tad-Direttiva 89/391/KEE, il-
ħaddiema fis-sens tal-Artikolu 2 u l-
ħaddiema li aktarx ikunu jinsabu 
f’waħda mis-sitwazzjonijiet imsemmija 
fl-Artikolu 2 fl-impriża u/jew l-
istabbiliment ikkonċernat u/jew ir-
rappreżentanti tagħhom u l-imsieħba 
soċjali relevanti għandhom jiġu 
infurmati dwar ir-riżultati tal-
evalwazzjoni imsemmija fil-paragrafu 1 
u l-miżuri kollha li għandhom jittieħdu 
rigward is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post 
tax-xogħol."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Riskji marbuta mar-riproduzzjoni jeżistu kemm għall-irġiel u għan-nisa, u għandhom jiġu 
kkunsidrati b’mod aktar ġenerali peress li huma importanti anki qabel il-mument tal-
konċepiment.

Emenda 32
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt -1 j (ġdid)
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1j. L-Artikolu 5 (2) għandu jinbidel 
b'dan li ġej:
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"2. Jekk l-aġġustament tal-
kundizzjonijiet tax-xogħol tagħha u/jew 
il-ħinijiet tax-xogħol ma jkunux jistgħu 
jsiru teknikament u/jew oġġettivament, 
[...] min jimpjega għandu jieħu l-miżuri 
neċessarji biex iċaqlaq lill-ħaddiema 
kkonċernata għal xogħol ieħor."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Spjegazzjoni: Il-formulazzjoni attwali tat-test tas-subparagrafi differenti tagħti lil min 
iħaddem opportunità kbira ż-żejjed biex jargumenta li ma jistax jadatta l-post tax-xogħol jew 
joffri xogħol alternattiv. Bit-tħassir ta’ dan it-test miftugħ ħafna, jibqa’ marġini biżżejjed biex 
min iħaddem jargumenta li alternattivi bħal dawn ma jistgħux jiġu implimentati teknikament 
jew oġġettivament. 

Emenda 33
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt -1 k (ġdid)
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1k. L-Artikolu 5 (3) għandu jinbidel 
b'dan li ġej:
"3. Jekk iċ-ċaqliq għal xogħol ieħor ma 
jkunx teknikament u/jew oġġettivament 
possibbli, [...] il-ħaddiem ikkonċernat 
għandu jingħata lif skont il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali u/jew il-prattika nazzjonali 
għall-perjodu kollu meħtieġ biex jiġu 
mħarsa s-sigurtà u s-saħħa tagħha."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Spjegazzjoni: Il-formulazzjoni attwali tat-test tas-subparagrafi differenti tagħti lil min 
iħaddem opportunità kbira ż-żejjed biex jargumenta li ma jistax jadatta l-post tax-xogħol jew 
joffri xogħol alternattiv. Bit-tħassir ta’ dan it-test miftugħ ħafna, jibqa’ marġini biżżejjed biex 
min iħaddem jargumenta li alternattivi bħal dawn ma jistgħux jiġu implimentati teknikament 
jew oġġettivament. 
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Emenda 34
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt -1 l (ġdid)
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 7 – punt 2 b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1l. L-Artikolu 7 (2b) għandu jinbidel 
b'dan li ġej:
"(b) Lif jew estensjoni tal-lif tal-
maternità fejn trasferiment bħal dan ma 
jkunx teknikament u/jew oġġettivament 
possibbli. [...]"

Or. en

Emenda 35
Anja Weisgerber

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
passi meħtieġa biex jiżguraw li l-
ħaddiema fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2 
jkunu intitolati għal żmien kontinwu ta' 
lif tal-maternità ta' mill-inqas 18-
il ġimgħa, allokati qabel u/jew wara l-
ħlas.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjoni attwali ta’ 14-il ġimgħa għandha tibqa’, peress li tippermetti l-flessibilità 
meħtieġa lill-Istati Membri biex jipprovdu sabiex mudelli oħra jiżdiedu jew jiġu kkombinati 
mal-lif tal-maternità, bħal-lif tal-ġenituri b’mod partikolari, li jinkludi l-missirijiet. L-Istati 
Membri diġà żviluppaw arranġamenti bħal dawn. Il-Ġermanja introduċiet sistema ta’ leave 
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tal-ġenituri li tipprovdi għal massimu ta’ tliet snin ta’ lif tal-ġenituri immedjatament wara l-
lif tal-maternità, li minnhom 14-il xahar ikunu koperti bi ħlas ta’ lif tal-paternità.

Emenda 36
Gabriele Stauner, Thomas Mann

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
passi meħtieġa biex jiżguraw li l-ħaddiema 
fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2 jkunu 
intitolati għal żmien kontinwu ta' lif tal-
maternità ta' mill-inqas 18-il ġimgħa, 
allokati qabel u/jew wara l-ħlas.

(1) L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
passi meħtieġa biex jiżguraw li l-ħaddiema 
fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2 jkunu 
intitolati għal żmien kontinwu ta' lif tal-
maternità ta' mill-inqas 14-il ġimgħa, 
allokati qabel u/jew wara l-ħlas.

Or. de

Emenda 37
Jamila Madeira

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 8 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
passi meħtieġa biex jiżguraw li l-ħaddiema 
fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2 jkunu 
intitolati għal żmien kontinwu ta' lif tal-
maternità ta' mill-inqas 18-il ġimgħa, 
allokati qabel u/jew wara l-ħlas.

(1) L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
passi meħtieġa biex jiżguraw li l-ħaddiema 
fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2 jkunu 
intitolati għal żmien kontinwu ta' lif tal-
maternità ta' mill-inqas 18-il ġimgħa, bil-
possibilità li, jekk ikunu jixtiequ, jieħdu 
sa ġimagħtejn qabel il-ħlas.

Or. pt

ġustifikazzjoni

Il-ħaddiema nisa għandhom jiġu mħarsa mill-pressjoni li ssir fuqhom minn min jimpjegahom 
sabiex jieħdu lif tal-maternità mhux preskritt bil-liġi qabel il-ħlas.



PE420.190v01-00 16/32 AM\769559MT.doc

MT

Emenda 38
Anja Weisgerber

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-lif tal-maternità stipulat fil-
paragrafu 1 għandu jinkludi lif 
obbligatorju ta' mill-inqas sitt ġimgħat 
wara l-ħlas. L-Istati Membri għandhom 
jieħdu l-passi meħtieġa biex jiżguraw li l-
ħaddiema fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2 
jkunu intitolati li jagħżlu liberament iż-
żmien li fih jixtiequ jieħdu l-porzjon ta' lif 
tal-maternità mhux obbligatorju, qabel 
jew wara l-ħlas.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjoni fis-seħħ tal-paragrafu 2 għandha tibqa’ tapplika. Il-prattiki tal-Istati Membri 
għandhom jiġu kkunsidrati. Għandu jiġi kkunsidrat ukoll, li l-kumpaniji għandhom bżonn tas-
sikurezza fl-ippjanar taż-żmien fir-rigward tal-lif tal-maternità. 

Emenda 39
Gabriele Stauner, Thomas Mann

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-lif tal-maternità stipulat fil-
paragrafu 1 għandu jinkludi lif 
obbligatorju ta' mill-inqas sitt ġimgħat 
wara l-ħlas. L-Istati Membri għandhom 
jieħdu l-passi meħtieġa biex jiżguraw li l-
ħaddiema fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2 
jkunu intitolati li jagħżlu liberament iż-

(2) Mara tqila jew li tkun għadha kif saret 
omm, bi qbil ma’ min iħaddem, għandha 
tkun ħielsa li tistabbilixxi meta jkun dan 
il-perjodu ta’ lif madwar id-data ta’ 
twelid.
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żmien li fih jixtiequ jieħdu l-porzjon ta' lif 
tal-maternità mhux obbligatorju, qabel 
jew wara l-ħlas.

Or. de

Emenda 40
Gabriele Stauner

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-lif tal-maternità stipulat fil-
paragrafu 1 għandu jinkludi lif obbligatorju 
ta' mill-inqas sitt ġimgħat wara l-ħlas. L-
Istati Membri għandhom jieħdu l-passi 
meħtieġa biex jiżguraw li l-ħaddiema fi 
ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2 jkunu 
intitolati li jagħżlu liberament iż-żmien li 
fih jixtiequ jieħdu l-porzjon ta' lif tal-
maternità mhux obbligatorju, qabel jew 
wara l-ħlas.

(2) Il-lif tal-maternità stipulat fil-
paragrafu 1 għandu jinkludi lif obbligatorju 
ta' mill-inqas sitt ġimgħat wara l-ħlas. L-
Istati Membri jistgħu jestendu l-porzjon 
ta’ lif obbligatorju tal-maternità skont din 
id-Direttiva għal massimu ta’ tmien 
ġimgħat wara t-twelid u/jew massimu ta’ 
sitt ġimgħat qabel it-twelid, jekk il-
ħaddiema jkollhom il-possibilità li 
jiddikjaraw esspressament li huma lesti 
jaħdmu fil-qafas tal-perjodu estiż, 
permezz ta’ dikjarazzjoni li tista’ tiġi 
revokata fi kwalunkwe mument.

Or. de

Begründung

Ohne die Regel des vorgeburtlichen Beschäftigungsverbotes steht zu befürchten, dass die 
werdende Mutter viel stärker als bisher selbst- oder fremdinitiiertem Druck ausgesetzt sein 
wird, bis kurz vor der Geburt ihres Kindes zu arbeiten. Diese Situation kann hohe Risiken für 
die Gesundheit sowohl der Mutter als auch ihres ungeborenen Kindes bergen. Die 
Kommission selbst betont in ihrer „Detaillierten Erläuterung“ zum Richtlinienentwurf (S.9) 
den hohen Stellenwert der Entscheidungsfreiheit der werdenden Mutter für oder gegen die 
Inanspruchnahme der vorgeburtlichen Mutterschutzzeit. Gerade um diese frei und ohne 
Zwang auszuüben, benötigt die werdende Mutter einen Schutzraum. Im Grundsatz eines 
vorgeburtlichen Beschäftigungsverbots mit Ausnahmeoption wird ihr ein solcher gewährt. 
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Emenda 41
Elizabeth Lynne

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-lif tal-maternità stipulat fil-
paragrafu 1 għandu jinkludi lif 
obbligatorju ta' mill-inqas sitt ġimgħat 
wara l-ħlas. L-Istati Membri għandhom 
jieħdu l-passi meħtieġa biex jiżguraw li l-
ħaddiema fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2 
jkunu intitolati li jagħżlu liberament iż-
żmien li fih jixtiequ jieħdu l-porzjon ta' lif 
tal-maternità mhux obbligatorju, qabel jew 
wara l-ħlas.

(2) L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
passi meħtieġa biex jiżguraw li l-ħaddiema 
fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2 jkunu 
intitolati li jagħżlu liberament iż-żmien li 
fih jixtiequ jieħdu l-porzjon ta' lif tal-
maternità mhux obbligatorju, qabel jew 
wara l-ħlas. 

Or. en

Emenda 42
Anja Weisgerber

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 8 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Il-ħaddiema għandha tindika l-
perjodu tal-lif tal-maternità mill-inqas 
xahrejn qabel id-data inizjali magħżula. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni tad-dmir ta’ indikazzjoni għall-perjodu tal-lif tal-maternità tagħti ċertezza fl-
ippjanar tal-kumpaniji. Inkella l-organizzazzjoni imprenditorjali partikolarment l-SMEs 
iħabbtu wiċċhom ma problemi kbar.
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Emenda 43
Jamila Madeira

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 8 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li 
jingħata lif addizzjonali fil-kaz ta' ħlas 
qabel il-waqt, tfal li jeħtieġu kura fl-isptar 
mat-twelid, tfal b'diżabbiltà u twelid 
multiplu. It-tul ta' żmien tal-lif addizzjonali 
għandu jkun proporzjonali u jakkomoda l-
ħtiġijiet speċjali tal-omm u tat-tarbija/trabi. 

(4) L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li 
jingħata lif addizzjonali fil-kaz ta' ħlas 
qabel il-waqt, tfal li jeħtieġu kura fl-isptar 
mat-twelid, tfal b'diżabbiltà, ommijiet 
b’diżabilità u twelid multiplu. It-tul ta' 
żmien tal-lif addizzjonali għandu jkun 
proporzjonali u jakkomoda l-ħtiġijiet 
speċjali tal-omm u tat-tarbija/trabi. 

Or. pt

ġustifikazzjoni

L-isfidi dejjem akbar li ommijiet b’diżabilità jiffaċċjaw fis-soċjetà jfissru li f’ħafna każi 
jeħtieġu lif tal-maternità addizzjonali sabiex jadattaw għaċ-ċirkostanzi ġodda tagħhom u 
jiżguraw żvilupp soddisfaċenti tal-ħajja tal-familja.

Emenda 44
Gabriele Stauner, Thomas Mann

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 8 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
kwalunkwe perjodu ta' lif għall-mard 
minħabba mard jew kumplikazzjonijiet li 
jinqalgħu minħabba t-tqala erba' ġimgħat 
jew iżjed qabel il-ħlas m'għandux iħalli 
impatt fuq it-tul ta' żmien tal-lif tal-
maternità."

(5) Perjodi ta’ assenza qabel u wara t-
twelid minħabba mard b’konnessjoni mat-
tqala għandhom jiżdiedu mal-perjodu ta’ 
14-il ġimgħa.

Or. de
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Emenda 45
Patrizia Toia

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 8 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
kwalunkwe perjodu ta' lif għall-mard 
minħabba mard jew kumplikazzjonijiet li 
jinqalgħu minħabba t-tqala erba' ġimgħat 
jew iżjed qabel il-ħlas m'għandux iħalli 
impatt fuq it-tul ta' żmien tal-lif tal-
maternità."

(5) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
kwalunkwe perjodu ta' lif għall-mard 
minħabba mard, kumplikazzjonijiet li 
jinqalgħu minħabba t-tqala jew dipressjoni 
postnatal rikonoxxuta erba' ġimgħat jew 
iżjed qabel jew wara l-ħlas m'għandux 
iħalli impatt fuq it-tul ta' żmien tal-lif tal-
maternità."

Or. it

ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-iskop li tinkludi wkoll fost il-miżuri ta’ protezzjoni fil-każ ta’ mard il-
patoloġija speċifika ta’ dipressjoni postnatal, li teffettwa bejn 10% u 15% tan-nisa u għandha 
impatt qawwi fuq il-ħajja tax-xogħol u l-familja.

Emenda 46
Patrizia Toia

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 8 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) L-Istati Membri għandhom jadottaw 
miżuri xierqa biex tiġi rikonoxxuta d-
dipressjoni postnatal bħala marda li 
tirrendi lill-pazjent invalidu u għandhom 
jappoġġjaw kampanji ta’ 
sensibilizzazzjoni biex jippromwovu 
informazzjoni korretta dwar id-dipressjoni 
postnatal u kontra l-preġudizzji u r-riskji 
ta’ stigmatizzazzjoni li sal-lum għadhom 
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marbuta magħha.

Or. it

ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-iskop li tinkludi wkoll fost il-miżuri ta’ protezzjoni fil-każ ta’ mard il-
patoloġija speċifika ta’ dipressjoni postnatal, li teffettwa bejn 10% u 15% tan-nisa u għandha 
impatt qawwi fuq il-ħajja tax-xogħol u l-familja.

Emenda 47
Gabriele Stauner, Thomas Mann

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10 imħassar
Il-Projbizzjoni ta' Tkeċċija

Biex ikun garantit li l-ħaddiema, fi ħdan 
it-tifsira tal-Artikolu 2, jistgħu jeżerċitaw 
id-drittijiet tal-ħarsien għas-saħħa u s-
sigurtà tagħhom kif rikonoxxut skont dan 
l-Artikolu:
(1) L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
passi meħtieġa biex tiġi pprojbita t-
tkeċċija u t-tħejjijiet kollha ta' tkeċċija ta' 
ħaddiema fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2, 
matul il-perjodu mill-bidu tat-tqala 
tagħhom sa tmiem il-lif tal-maternità 
msemmi fl-Artikolu 8(1), għajr f'każijiet 
eċċezzjonali li m'għandhomx x'jaqsmu 
mal-kundizzjoni tagħhom li huma 
permessi taħt il-liġi u/jew il-prattika 
nazzjonali u, fejn applikabbli, sakemm l-
awtorità kompetenti tkun tat il-kunsens 
tagħha.
(2) Jekk ħaddiema, fi ħdan it-tifsira tal-
Artikolu 2, titkeċċa waqt iż-żmien 
imsemmi fil-punt 1, min iħaddimha jrid 
jikkwota raġunijiet ġustifikati għat-
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tkeċċija tagħha bil-miktub. Jekk it-
tkeċċija sseħħ fi żmien sitt xhur li jsegwu 
t-tmiem tal-lif tal-maternità kif stipulat fl-
Artikolu 8(1), min iħaddem għandu 
jikkwota raġunijiet ġustifikati għat-
tkeċċija tagħha bil-miktub jekk dan 
jintalab mill-ħaddiema kkonċernata.
(3) L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
passi meħtieġa biex iħarsu l-ħaddiema fi 
ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2 mill-
konsegwenzi ta' tkeċċija li hija illegali bis-
saħħa tal-punti 1 u 2.
(4) Trattament inqas favorevoli ta' mara li 
huwa relatat mat-tqala jew mal-lif tal-
maternità fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 8 
għandu jikkostitwixxi diskriminazzjoni fi 
ħdan it-tifsira tad-Direttiva 2002/73/KE, 
kif imfassla mill-ġdid bid-
Direttiva 2006/54/KE."

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 10 tad-Direttiva m’għandux jinbidel. Ir-regoli dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema 
mit-tkeċċija skont id-Direttiva 92/85/KEE attwali għandhom jibqgħu japplikaw.

Emenda 48
Gabriele Stauner

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
passi meħtieġa biex tiġi pprojbita t-tkeċċija 
u t-tħejjijiet kollha ta' tkeċċija ta' ħaddiema 
fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2, matul il-
perjodu mill-bidu tat-tqala tagħhom sa 
tmiem il-lif tal-maternità msemmi fl-
Artikolu 8(1), għajr f'każijiet eċċezzjonali 
li m'għandhomx x'jaqsmu mal-kundizzjoni 
tagħhom li huma permessi taħt il-liġi u/jew 

(1) L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
passi meħtieġa biex tiġi pprojbita t-tkeċċija 
u t-tħejjijiet kollha ta' tkeċċija ta' ħaddiema 
fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2, matul il-
perjodu mill-bidu tat-tqala tagħhom sa 
mill-inqas erba’ xhur wara t-twelid, għajr 
f'każijiet eċċezzjonali li m'għandhomx 
x'jaqsmu mal-kundizzjoni tagħhom li huma 
permessi taħt il-liġi u/jew il-prattika 



AM\769559MT.doc 23/32 PE420.190v01-00

MT

il-prattika nazzjonali u, fejn applikabbli,
sakemm l-awtorità kompetenti tkun tat il-
kunsens tagħha.

nazzjonali u, fejn applikabbli, sakemm l-
awtorità kompetenti tkun tat il-kunsens 
tagħha.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Projbizzjoni tat-tkeċċija sa erba’ xhur wara t-twelid tidher li hija rakkomandabbli. Dan 
għaliex l-ommijiet ikunu jeħtieġu l-protezzjoni proprju wara t-tmiem tal-lif tal-maternità, 
partikolarment fl-ewwel ġimgħat lura fix-xogħol.  F’dan iż-żmien ikollhom l-ewwel diffultajiet 
biex fil-prattika jikkombinaw ix-xogħol mal-familja. Għalhekk aħna tal-fehma li t-tmiem tal-
perjodu tal-projbizzjoni tat-tkeċċija m’għandux ikun marbut b’mod obbligatorju mat-tmiem 
tal-lif tal-maternità. 

Emenda 49
Elisabeth Schroedter

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Jekk ħaddiema, fi ħdan it-tifsira tal-
Artikolu 2, titkeċċa waqt iż-żmien 
imsemmi fil-punt 1, min iħaddimha jrid 
jikkwota raġunijiet ġustifikati għat-tkeċċija 
tagħha bil-miktub. Jekk it-tkeċċija sseħħ fi 
żmien sitt xhur li jsegwu t-tmiem tal-lif 
tal-maternità kif stipulat fl-Artikolu 8(1), 
min iħaddem għandu jikkwota raġunijiet 
ġustifikati għat-tkeċċija tagħha bil-miktub 
jekk dan jintalab mill-ħaddiema 
kkonċernata.

(2) Jekk ħaddiema, fi ħdan it-tifsira tal-
Artikolu 2, titkeċċa waqt iż-żmien 
imsemmi fil-punt 1, min iħaddimha jrid 
jikkwota raġunijiet ġustifikati għat-tkeċċija 
tagħha bil-miktub. Jekk it-tkeċċija sseħħ fi 
żmien tnax-il xahar li jsegwu t-tmiem tal-
lif tal-maternità kif stipulat fl-
Artikolu 8(1), min iħaddem għandu 
jikkwota raġunijiet ġustifikati għat-tkeċċija 
tagħha bil-miktub.

Or. de
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Emenda 50
Jamila Madeira

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 10 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Jekk ħaddiema, fi ħdan it-tifsira tal-
Artikolu 2, titkeċċa waqt iż-żmien 
imsemmi fil-punt 1, min iħaddimha jrid 
jikkwota raġunijiet ġustifikati għat-tkeċċija 
tagħha bil-miktub. Jekk it-tkeċċija sseħħ fi 
żmien sitt xhur li jsegwu t-tmiem tal-lif 
tal-maternità kif stipulat fl-Artikolu 8(1), 
min iħaddem għandu jikkwota raġunijiet 
ġustifikati għat-tkeċċija tagħha bil-miktub 
jekk dan jintalab mill-ħaddiema 
kkonċernata.

(2) Jekk ħaddiema, fi ħdan it-tifsira tal-
Artikolu 2, titkeċċa waqt iż-żmien 
imsemmi fil-punt 1, min iħaddimha jrid 
jikkwota raġunijiet ġustifikati għat-tkeċċija 
tagħha bil-miktub. Jekk it-tkeċċija sseħħ fi 
żmien tnax-il xahar li jsegwu t-tmiem tal-
lif tal-maternità kif stipulat fl-
Artikolu 8(1), min iħaddem għandu 
jikkwota raġunijiet ġustifikati għat-tkeċċija 
tagħha bil-miktub.

Or. pt

ġustifikazzjoni

Matul dan il-perjodu, ir-raġunijiet ta’ tkeċċija għandhom jiġu ddikjarati minn min iħaddem, 
independentement minn jekk issirx it-talba mill-ħaddiema.

Emenda 51
Rovana Plumb

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3 b
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 11 – paragrafu 2 c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) "(c) id-dritt tal-ħaddiema fi ħdan it-
tifsira tal-Artikolu 2 li jerġgħu lura fuq 
xogħolhom jew f'impjieg ekwivalenti 
b'termini u kundizzjonijiet li mhumiex 
inqas favorevoli għalihom u li 
jibbenefikaw minn kwalunkwe titjib fil-
kundizzjonijiet tax-xogħol li huma kienu 
jkunu intitolati għalih matul l-assenza 

c) "id-dritt tal-ħaddiema fi ħdan it-tifsira 
tal-Artikolu 2 li jerġgħu lura fuq 
xogħolhom jew f'impjieg ekwivalenti 
b'termini u kundizzjonijiet li mhumiex 
inqas favorevoli għalihom u li 
jibbenefikaw minn kwalunkwe titjib fil-
kundizzjonijiet tax-xogħol li huma kienu 
jkunu intitolati għalih matul l-assenza 
tagħhom, " F’ċirkostanzi eċċezzjonali ta’ 
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tagħhom, " ristrutturar jew riorganizzazzjoni 
sostanzjali tal-proċess ta’ produzzjoni, il-
ħaddiema dejjem għandhom ikunu 
ggarantiti l-possibilità li jiddiskutu ma’ 
min jimpjagahom l-impatt tal-bidliet fuq 
is-sitwazzjoni professjonali tagħhom u 
indirettament, fuq is-sitwazzjoni personali 
tagħhom;

Or. ro

Emenda 52
Anja Weisgerber

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3 b
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 11 – punt 2 c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ca) Il-ħaddiema fis-sens tal-Artikolu 2 
għandhom iżommu l-opportunitajiet 
tagħhom għall-iżvilupp fil-karriera 
permezz ta’ edukazzjoni u taħriġ 
professjonali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-ħaddiema għandhom jiġu appoġġjati; madankollu m'għandhomx jingħataw dritt għal 
miżuri addizzjonali, peress li bosta Stati Membri ma jipprovdux tali dritt għall-ħaddiema l-
oħra b’mod ġenerali; għalhekk, dan ukoll m’għandux jiġi introdott għall-ħaddiema fis-sens 
tal-paragrafu 2.

Emenda 53
Gabriele Stauner

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3 b
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 11 – punt 2 c a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ca) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-perjodu ta’ lif tal-maternità jingħadd 
bħala perjodu ta’ impjieg għal skopijiet 
ta’ pensjoni u li l-ħaddiema ma jsofrux 
minn tnaqqis ta’ drittijiet tal-pensjoni 
minħabba l-fatt li jieħdu l-lif tal-
maternità.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġi żgurat li l-ħaddiema ma jsofrux tnaqqis mid-drittijiet tal-pensjoni 
tagħhom meta jieħdu l-lif tal-maternità. L-Istati Membri għandhom jimpedixxu din il-
possibilità u jirrimborżaw it-telf eventwali għad-drittijiet tal-pensjoni.

Emenda 54
Rovana Plumb

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3 b
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 11 – paragrafu 2 c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ca) id-dritt tal-ħaddiema nisa, skont l-
Artikolu 2, għal taħriġ bażiku u 
professjonali kontinwu biex jiġi 
kkonsolidat il-potenzjal tagħhom ta’ 
żvilupp tal-karriera.

Or. ro

Emenda 55
Gabriele Stauner, Thomas Mann

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3 c
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 11 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) "3. il-benefiċċju msemmi fil-punt 2(b) 
għandu jitqies bħala xieraq jekk 
jiggarantixxi dħul ekwivalenti għall-aħħar 
salarju tax-xahar, jew salarju medju ta' 
xahar, soġġett għal kwalunkwe limitu 
massimu stipulat fil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali. Limitu massimu bħal dan ma 
jistax ikun inqas mill-benefiċċju li jirċievu 
l-ħaddiema fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2 
fil-każ ta' waqfa mill-attività minħabba 
raġunijiet marbuta mal-qagħda tas-saħħa 
tal-ħaddiema. L-Istati Membri jistgħu 
jistipulaw il-perjodu li matulu s-salarju 
medju tax-xahar huwa kkalkolat."

(3) il-benefiċċju msemmi fil-punt 2(b) 
għandu jitqies bħala xieraq jekk 
jiggarantixxi dħul ekwivalenti għall-aħħar 
salarju tax-xahar, jew salarju medju ta' 
xahar, soġġett għal kwalunkwe limitu 
massimu stipulat fil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali. Limitu massimu bħal dan ma 
għandux ikun inqas minn 90% tal-
benefiċċju li jirċievu l-ħaddiema fi ħdan it-
tifsira tal-Artikolu 2 fil-każ ta' waqfa mill-
attività minħabba raġunijiet marbuta mal-
qagħda tas-saħħa tal-ħaddiema. L-Istati 
Membri jistgħu jistipulaw il-perjodu li 
matulu s-salarju medju tax-xahar huwa 
kkalkolat."

Or. de

Ġustifikazzjoni

Limitu massimu aktar baxx jidher li huwa rakkomandabbli sabiex l-Istati Membri jingħataw 
aktar flessibilità fl-aġġustament tal-leġiżlazzjoni nazzjonali

Emenda 56
Kathy Sinnott

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3 d a
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 11 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

da) Għandu jiżdied il-punt li ġej:
"(5a) L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri biex jiżguraw li min jimpjega 
jipprovdi biżżejjed waqfiet mix-xogħol u 
akkomodazzjoni xierqa lill-ħaddiema li 
jkunu rritornaw mil-liv tal-maternità u 
jixtiequ jkomplu jreddgħu."

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Skont ir-Rakkomandazzjonijiet tal-WHO A55/15  "it-trabi għandhom jiġu mreddgħin 
esklussivament għall-ewwel sitt xhur tal-ħajja biex jikbru u jiżviluppaw bl-aħjar mod u 
b’saħħithom. Wara dan, biex jissodisfaw il-ħtiġijiet tagħhom ta’ nutrizzjoni, li jkunu qed 
jiżviluppaw, it-tfal żgħar għandhom jirċievu nutrizzjoni kumplimentari biżżejjed u sikura 
filwaqt li t-treddigħ ikompli sejjer sa sentejn jew aktar". Dan l-Artikolu ġie miżjud biex jiġi 
ggarantit li nisa jkunu jistgħu jkomplu jreddgħu wara s-sitt xhur tal-lif tal-maternità.

Emenda 57
Anja Weisgerber

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 12 a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri kollha kif meħtieġ, skont is-sistemi 
ġudizzjarji nazzjonali tagħhom, biex 
jiżguraw li meta persuni li jħossu li d-
drittijiet tagħhom skont din id-Direttiva 
ġew miksura jistabbilixxu, quddiem qorti 
jew awtorità kompetenti oħra, fatti li 
minnhom jista’ jkun preżunt li kien hemm 
ksur bħal dan, għandha tkun ir-
responsabbiltà tal-konvenut li jagħti 
prova li ma kienx hemm ksur tad-
Direttiva.

imħassar

(2) Il-paragrafu 1 ma għandux jostakola 
l-Istati Membri milli jintroduċu regoli ta’ 
evidenza li huma iktar favorevoli għall-
atturi.
(3) Il-paragrafu 1 ma għandux japplika 
għal proċedimenti kriminali.
(4) Stati Membri m’għandomx japplikaw 
paragrafu 1 għal proċeduri li fihom il-
qorti jew korp kompetenti jinvestigaw il-
fatti tal-każ.
(5) Il-paragrafi 1 sa 4 għandhom ukoll 
japplikaw għal kwalunkwe proċedura 
legali li tnediet skont l-Artikolu 12."
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Diskriminazzjoni fuq il-bażi ta’ tqala tissodisfa diġà llum il-kriterji ta’ diskriminazzjoni 
bbażata fuq is-sess. B’hekk tista’ wkoll tiġi invokata l-bidla fis-suġġett li għandu r-
responsabilità tal-oneru tal-prova li diġà hija stabbilita fid-Direttiva 2006/54/KEE.

Emenda 58
Elisabeth Schroedter

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 12 a – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li assoċjazzjonijiet, organizzazzjonijiet u 
entitajiet legali oħra li, skont il-kriterji 
stabbiliti bil-liġi nazzjonali tagħhom, 
għandhom interess leġittimu li jiżguraw li 
d-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva jiġu 
rispettati, jistgħu jieħdu sehem, kemm 
f’isem min jagħmel l-ilment jew biex 
jappoġġjaha, bl-approvazzjoni tagħha, fi 
kwalunkwe proċedura ġudizzjarja u/jew 
amministrattiva li hemm provvediment 
għaliha biex jiġu infurzati l-obbligi ta’ di 
nid-Direttiva.
(Jekk din l-emenda tiġi adottata, il-
paragrafu 5 jkun irid jiġi adattat: “Il-
paragrafi 1 sa 4 għandhom ukoll japplikaw 
għal kwalunkwe proċedura skont l-
Artikolu 12.")

Or. de
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Emenda 59
Anja Weisgerber

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 12 c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-
regoli dwar il-pieni applikabbli għall-ksur 
tad-dispożizzjonijiet nazzjonali adottati 
skont din id-Direttiva, u għandhom jieħdu 
l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li 
jiġu applikati. Il-pieni jistgħu jinvolvu l-
ħlas ta’ kumpens, li ma jistax ikun ristrett 
bl-iffissar ta’ limitu ogħla minn qabel, u 
għandu jkun effettiv, proporzjonat u 
dissważiv".

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-
regoli dwar il-pieni applikabbli għall-ksur 
tad-dispożizzjonijiet nazzjonali adottati 
skont din id-Direttiva, u għandhom jieħdu 
l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li 
jiġu applikati.

Or. de

Emenda 60
Rovana Plumb

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 7
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 12 d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
korp jew korpi maħtura skont l-Artikolu 20 
tad-Direttiva 2002/73/KE kif imfassal mill-
ġdid bid-Direttiva 2006/54/KE għall-
promozzjoni, l-analiżi, is-sorveljanza u l-
appoġġ tat-trattament ugwali tal-persuni 
kollha mingħajr diskriminazzjoni għal 
raġunijiet ta' sess ikunu kompetenti 
addizzjonalment fir-rigward ta' 
kwistjonijiet li jaqgħu taħt l-ambitu ta' din 
id-Direttiva, fejn dawn il-kwistjonijiet 
jikkonċernaw l-ewwel u qabel kollox it-
trattament ugwali u mhux is-saħħa u s-
sigurtà tal-ħaddiema."

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
korp jew korpi maħtura skont l-Artikolu 20 
tad-Direttiva 2002/73/KE kif imfassal mill-
ġdid bid-Direttiva 2006/54/KE għall-
promozzjoni, l-analiżi, is-sorveljanza u l-
appoġġ tat-trattament ugwali tal-persuni 
kollha mingħajr diskriminazzjoni għal 
raġunijiet ta' sess ikunu kompetenti 
addizzjonalment fir-rigward ta' 
kwistjonijiet li jaqgħu taħt l-ambitu ta' din 
id-Direttiva, fejn dawn il-kwistjonijiet 
jikkonċernaw l-ewwel u qabel kollox it-
trattament ugwali u mhux biss is-saħħa u s-
sigurtà tal-ħaddiema."
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Or. ro

Emenda 61
Rovana Plumb

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) L-Istati Membri jistgħu jadottaw 
miżuri ta’ prevenzoni għall-protezzjoni u 
s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol għall-
ħaddiema tqal u l-ommijiet ta’ trabi tat-
twelid.

Or. ro

ġustifikazzjoni

L-istress fuq il-post tax-xogħol jista’ jkollu effetti psikoloġiċi negattivi fuq nisa tqal u 
ommijiet ta’ trabi tat-twelid u jista’ jkollu riperkussjonijiet fuq il-fetu jew it-tarbija.

Emenda 62
Jamila Madeira

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Huwa rakkomandabbli li d-
dispożizzjonijiet li jirriżultaw minn din id-
Direttiva jiġu traskritti fit-test tal-kuntratti 
tax-xogħol kollettivi u individwali fl-Istati 
Membri. 

Or. pt

ġustifikazzjoni

Il-ħaddiema nisa spiss ma jagħmlux użu mid-drittijiet tagħhom għaliex ma jkunux jafu kif 
inhuma mħarsa mil-liġi. Jekk fil-kuntratti ssir referenza għal dawn id-drittijiet, ikun iktar ċar 
liema dispożizzjonijiet legali japplikaw għal liema sitwazzjoni.
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