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Emendi 7
Carlo Casini

Proposta għal Direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

(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 
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.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-kunċett ta' 'diskriminazzjoni bbażata fuq l-istat tal-familja' huwa dibattibbli u jista' 
jaffettwa l-qasam tal-liġi tal-familja, li hija r-responsabilità unika tal-Istati Membri.

Emendi 8
Carlo Casini

Proposta għal Direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

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

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

Or. it
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Ġustifikazzjoni

L-emenda taffettwa l-qasam tal-liġi tal-familja, li hija r-responsabilità unika tal-Istati 
Membri. Sabiex ikun irrispettat il-prinċipju tas-sussidjarjetà u l-kompetenzi tal-Istati Membri 
għandu jitħalla f'idejn dawn tal-aħħar biex jiddeċiedu jekk il-koppji miżżewġa u l-konviventi 
għandhomx jitqiegħdu fuq l-istess livell f'dan il-kuntest.

Emendi 9
Alin Lucian Antochi

Proposta għal Direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

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

1. Il-prinċipju ta’ trattament ugwali 
jfisser li ma għandu jkun hemm 
assolutament l-ebda diskriminazzjoni fuq 
bażi ta’ sess, kemm direttament kif ukoll 
indirettament, b’referenza b’mod 
partikolari għall-istat konjugali jew tal-
familja, jew abbażi tar-razza, t-
twemmin, l-età, id-diżabilità jew l-
orjentazzjoni sesswali, b’mod partikolari 
b’rabta mat-twaqqif, it-tagħmir jew l-
estensjoni ta’ negozju jew it-tnedija jew 
l-estensjoni ta’ kull forma oħra ta’ 
attività ta’ persuni li jaħdmu għal 
rashom.

Or. en

Emendi 10
Alin Lucian Antochi

Proposta għal Direttiva
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

Bla ħsara għall-kundizzjonijiet speċifiċi 
għal aċċess għal ċerti attivitajiet li 
japplikaw ugwalment għaż-żewġ sessi, l-
Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
meħtieġa biex jiżguraw li l-kundizzjonijiet 
għat-twaqqif ta' kumpanija bejn il-konjuġi 

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

jew l-imsieħba għall-ħajja, meta jkunu 
rikonoxxuti mil-liġi nazzjonali, mhumiex 
aktar restrittivi mill-kundizzjonijiet għat-
twaqqif ta' kumpanija ma’ persuni oħra u li 
l-proprjetà u r-responsabilitajiet konġunti 
jkunu rikonoxxuti.

Or. en

Emendi 11
Carlo Casini

Proposta għal Direttiva
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

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

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

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-emenda taffettwa l-qasam tal-liġi tal-familja, li hija r-responsabilità unika tal-Istati 
Membri. Sabiex ikun irrispettat il-prinċipju tas-sussidjarjetà u l-kompetenzi tal-Istati Membri 
għandu jitħalla f'idejn dawn tal-aħħar biex jiddeċiedu jekk il-koppji miżżewġa u l-konviventi 
għandhomx jitqiegħdu fuq l-istess livell f'dan il-kuntest.

Emendi 12
Alin Lucian Antochi

Proposta għal Direttiva
Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

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

meħtieġa biex jiżguraw li l-konjuġi ta’ 
għajnuna jistgħu, fuq talba tagħhom, 
jibbenefikaw għall-inqas mill-istess livell 
ta’ ħarsien bħal persuni li jaħdmu għal 
rashom taħt l-istess kundizzjonijiet 
applikabbli għal persuni li jaħdmu għal 
rashom, inkluż il-livell ta' 
kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali, li 
għandhom ikunu r-riżultat ta' ftehim 
konġunt bejn il-konjuġi ta' għajnuna u l-
imprenditur, meta jitqiesu bis-sħiħ il-
kunsiderazzjonijiet ekonomiċi u soċjali.

Or. en

Emendi 13
Alin Lucian Antochi

Proposta għal Direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

1. L-Istati Membri għandhom jaħtru u 
jagħmlu l-arranġamenti meħtieġa għal korp 
jew korpi għall-promozzjoni, l-analiżi, il-
monitoraġġ u s-sostenn ta' trattament 
ugwali tal-persuni kollha mingħajr 
diskriminazzjoni fuq il-bażi ta' sess. Dawn 
il-korpi jistgħu jifformaw parti minn 
aġenziji b’responsabbiltà fuq livell 
nazzjonali għad-difiża tad-drittijiet tal-
bniedem jew is-salvagwardja tad-drittijiet 
tal-individwi, jew għall-implimentazzjoni 
tal-prinċipju ta’ trattament ugwali.

1. L-Istati Membri għandhom jaħtru u 
jagħmlu l-arranġamenti meħtieġa għal korp 
jew korpi għall-promozzjoni, l-analiżi, il-
monitoraġġ u s-sostenn ta' trattament 
ugwali tal-persuni kollha mingħajr 
diskriminazzjoni fuq il-bażi ta' sess. Dawn 
il-korpi jistgħu jifformaw parti minn 
aġenziji b’responsabbiltà fuq livell 
nazzjonali għad-difiża tad-drittijiet tal-
bniedem jew is-salvagwardja tad-drittijiet 
tal-individwi, jew għall-implimentazzjoni 
tal-prinċipju ta’ trattament ugwali, kemm 
għal min jaħdem għal rasu, għall-konjuġi 
ta' għajnuna jew sempliċement għall-
ħaddiema dipendenti.

Or. en


