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Emenda 21
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Proposta għal Direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-Parlament Ewropew talab b’mod 
konsistenti lill-Kummissjoni biex tirrevedi 
d-Direttiva 86/613/KEE, b’mod partikolari 
biex ittejjeb il-qagħda tal-konjuġi ta’ 
għajnuna fl-agrikoltura.

(4) Il-Parlament Ewropew talab b’mod 
konsistenti lill-Kummissjoni biex tirrevedi 
d-Direttiva 86/613/KEE, b’mod partikolari 
biex ittejjeb il-qagħda tal-konjuġi ta’ 
għajnuna u l-membru ta’ għajnuna tal-
koppji mhux miżżewġa fl-agrikoltura.

Or. es

Emenda 22
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Proposta għal Direttiva
Premessa 4 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Il-Parlament Ewropew ippropona, 
fir-Riżoluzzjoni tiegħu tal-21 ta’ Frar 
1997 dwar is-sitwazzjoni tal-konjuġi ta’ 
għajnuna tal-persuni li jaħdmu għal 
rashom, ir-reġistrazzjoni obbligatorja ta’ 
konjuġi ta’ għajnuna u l-membru ta’ 
għajnuna tal-koppji mhux miżżewġa 
sabiex jieqfu milli jibqgħu ħaddiema 
inviżibbli, kif ukoll obbligu tal-Istati 
Membri li jagħmluha possibbli li konjuġi 
ta’ għajnuna jkunu membri fi skemi tal-
assigurazzjoni tal-mard u l-invalidità u 
skemi tal-pensjoni għall-ħaddiema li 
jaħdmu għal rashom.

Or. es
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Emenda 23
Lissy Gröner

Proposta għal Direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Id-Direttiva għandha tapplika għal 
persuni li jaħdmu għal rashom u l-konjuġi
ta’ għajnuna, billi t-tnejn jieħdu sehem fl-
attivitajiet tan-negozju.

(7) Id-Direttiva għandha tapplika għal 
persuni li jaħdmu għal rashom kif ukoll 
għall-konjuġi ta’ għajnuna u/jew għall-
imsieħba għall-ħajja, li jieħdu sehem fl-
attivitajiet tan-negozju.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-imsieħba għall-ħajja għandhom igawdu l-istess dritt bħall-konjuġi sabiex tiġi evitata 
diskriminazzjoni illeċita fi ħdan l-Unjoni Ewropea.  

Emenda 24
Anna Záborská

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.

imħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-bażi għal diskriminazzjoni hija assenti mid-dispożizzjoni relevanti tal-Karta tad-
drittijiet Fundamentali (Artikolu 21); il-kwistjoni tal-istat konjugali jew tal-familja jibqgħu 
fil-kompetenza esklużiva tal-Istati Membri tal-UE.
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Emenda 25
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Proposta għal Direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Fid-dawl tal-kontribuzzjoni tagħhom 
għan-negozju tal-familja, il-konjuġi ta’ 
għajnuna għandhom ikunu intitolati, fuq 
talba tagħhom, li 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, partikolarment fir-
rigward tal-kontribuzzjonijiet. L-Istati 
Membri għandhom ikunu mitluba jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jagħmlu din l-għażla 
possibbli. F’kull każ, il-livell ta’ ħarsien ta’ 
persuni li jaħdmu għal rashom u tal-
konjuġi ta’ għajnuna jista’ jkun 
proporzjonali għar-rata ta’ parteċipazzjoni 
fl-attivitajiet tan-negozju tal-familja.

(13) Fid-dawl tal-kontribuzzjoni tagħhom 
għan-negozju tal-familja, il-konjuġi ta’ 
għajnuna u l-membru ta’ għajnuna ta’ 
koppji mhux miżżewġa għandhom ikunu 
intitolati, fuq talba tagħhom, li 
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, partikolarment fir-rigward tal-
kontribuzzjonijiet. L-Istati Membri 
għandhom ikunu mitluba jieħdu l-miżuri 
meħtieġa biex jagħmlu din l-għażla 
possibbli jew biex jinkludu konjuġi ta’ 
għajnuna u l-membru ta’ għajnuna ta’ 
koppji mhux miżżewġa fl-iskema 
obbligatorja tagħhom tas-sigurtà soċjali 
bl-istess kundizzjonijiet applikabbli għall-
persuni li jaħdmu għal rashom. F’kull 
każ, il-livell ta’ ħarsien ta’ persuni li 
jaħdmu għal rashom, tal-konjuġi ta’ 
għajnuna u tal-membru ta’ għajnuna ta’ 
koppji mhux miżżewġa jista’ jkun 
proporzjonali għar-rata ta’ parteċipazzjoni 
fl-attivitajiet tan-negozju tal-familja.

Or. es
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Emenda 26
Esther De Lange

Proposta għal Direttiva
Premessa 15 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Il-miżura ewlenija ta’ appoġġ għar-
rikonċiljazzjoni, għall-ħaddiema li 
jaħdmu għal rashom u l-konjuġi ta’ 
għajnuna, tal-ħajja tal-familja mal-ħajja 
professjonali, hija l-għoti tad-dritt tal-lif 
ta’ maternità. L-Istati Membri għandhom 
jibqgħu kompetenti biex jistabbilixxu l-
livell ta’ kontribuzzjonijiet u l-
arranġamenti kollha li jikkonċernaw il-
benefiċċji u l-pagamenti, filwaqt li 
jikkunsidraw il-fatt li ħaddiema nisa li 
jaħdmu għal rashom u konjuġi ta’ 
għajnuna jeħtieġu ammont kunsiderevoli 
ta’ flessibilità fil-ħajja tax-xogħol 
tagħhom.

Or. en

Emenda 27
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Proposta għal Direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Il-ħarsien kontra d-diskriminazzjoni 
fuq bażi ta’ sess għandu jissaħħaħ permezz 
tal-eżistenza ta’ korp jew korpi f'kull Stat 
Membru b'kompetenza li janalizzaw il-
problemi involuti, jistudjaw is-
soluzzjonijiet possibbli u jagħtu għajnuna 
prattika lill-vittmi. Il-korp jew korpi jistgħu 
jkunu l-istess bħal dawk b’responsabbiltà 
fuq livell nazzjonali għad-difiża tad-
drittijiet tal-bniedem jew is-salvagwardja 
tad-drittijiet tal-individwi, jew għall-
implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ 

(18) Il-ħarsien tal-ħaddiema li jaħdmu 
għal rashom u tal-konjuġi ta' għajnuna u 
l-membru ta’ għajnuna ta’ koppji mhux
miżżewġa kontra d-diskriminazzjoni fuq 
bażi ta’ sess għandu jissaħħaħ permezz tal-
eżistenza ta’ korp f'kull Stat Membru 
b'kompetenza li janalizzaw il-problemi 
involuti, jistudjaw is-soluzzjonijiet 
possibbli u jagħtu għajnuna prattika lill-
vittmi. Il-korp jew korpi jistgħu jkunu l-
istess bħal dawk b’responsabbiltà fuq livell 
nazzjonali għad-difiża tad-drittijiet tal-

Adlib Express Watermark



AM\774842MT.doc 7/18 PE421.387v01-00

MT

trattament ugwali. Fl-eżerċizzju tas-setgħat 
tagħhom u t-twettiq tar-responsabbiltajiet 
tagħhom skont din id-Direttiva, dawn il-
korpi għandhom joperaw b’mod 
konsistenti mal-Prinċipji ta’ Pariġi tan-
Nazzjonijiet Uniti relatati mal-istat u l-
funzjonament tal-istituzzjonijiet nazzjonali 
għall-ħarsien u l-promozzjoni ta’ drittijiet 
umani.

bniedem jew is-salvagwardja tad-drittijiet 
tal-individwi, jew għall-implimentazzjoni 
tal-prinċipju ta’ trattament ugwali. Fl-
eżerċizzju tas-setgħat tagħhom u t-twettiq 
tar-responsabbiltajiet tagħhom skont din 
id-Direttiva, dawn il-korpi għandhom 
joperaw b’mod konsistenti mal-Prinċipji 
ta’ Pariġi tan-Nazzjonijiet Uniti relatati 
mal-istat u l-funzjonament tal-
istituzzjonijiet nazzjonali għall-ħarsien u l-
promozzjoni ta’ drittijiet umani.

Or. es

Emenda 28
Anna Záborská

Proposta għal Direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Għall-għanijiet ta’ din id-Direttiva, 
għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li 
ġejjin: (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) Għall-għanijiet ta’ din id-Direttiva, 
għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li 
ġejjin: (b) 'konjuġi ta’ għajnuna': il-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. en

Ġustifikazzjoni

Il-formulazzjoni attwali tħalli impatt fil-qasam tal-liġi nazzjonali tal-familja. Id-definizzjoni 
ta’ stat konjuġali tibqa’ fil-kompetenza esklużiva tal-Istati Membri. B'konformità mal-
prinċipju ta' sussidjarjetà u fir-rispett sħiħ tal-kompetenzi tal-Istati Membri, huwa neċessarju 
li d-deċiżjoni li jipprovdu jew le għall-ekwalizzazzjoni tal-konjuġi u l-imsieħba għall-ħajja fl-
ambitu kopert mid-Direttiva titħalla f’idejn l-Istati Membri.
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Emenda 29
Anna Záborská

Proposta għal Direttiva
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 
mhumiex aktar restrittivi mill-
kundizzjonijiet għat-twaqqif ta' kumpanija 
ma’ persuni oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-formulazzjoni attwali tħalli impatt fil-qasam tal-liġi nazzjonali tal-familja. Id-definizzjoni 
ta’ stat konjuġali tibqa’ fil-kompetenza esklużiva tal-Istati Membri. B'konformità mal-
prinċipju ta' sussidjarjetà u fir-rispett sħiħ tal-kompetenzi tal-Istati Membri, huwa neċessarju 
li d-deċiżjoni li jipprovdu jew le għall-ekwalizzazzjoni tal-konjuġi u l-imsieħba għall-ħajja fl-
ambitu kopert mid-Direttiva titħalla f’idejn l-Istati Membri.

Emenda 30
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Proposta għal Direttiva
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 

Bla ħsara għall-kundizzjonijiet speċifiċi 
għal aċċess għal ċerti attivitajiet li 
japplikaw ugwalment għaż-żewġ sessi, l-
Istati Membri għandhom jieħdu l-passi 
biex jagħtu liż-żewġ konjuġi/lill-imsieħba 
għall-ħajja stat legali ugwali  fir-
rikonoxximent tas-sjieda konġunta 
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rikonoxxuti mil-liġi nazzjonali, mhumiex 
aktar restrittivi mill-kundizzjonijiet għat-
twaqqif ta' kumpanija ma’ persuni oħra.

tagħhom u 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa kruċjali li l-konjuġi ta’ għajnuna/l-imsieħba għall-ħajja jiġu rikonoxxuti ndaqs 
quddiem il-liġi f'termini ta' sieda u responsabbiltajiet, li jiggarantixxi li ż-żewġ imsieħba 
jkollhom sehem ugwali fil-frott tan-negozju, responsabbiltà fil-sostenn tiegħu u aċċess ugwali 
f’sitwazzjonijiet ta' separazzjoni, divorzju u/jew il-mewt ta' wieħed mill-imsieħba. Minħabba 
n-nuqqas ta' status legali, konjuġi ta’ għajnuna/imsieħba għall-ħajja jistgħu jsibu ruħhom u 
fil-fatt isibu ruħhom f'sitwazzjoni fejn ma jkollhom l-ebda dritt legali għall-assi tan-negozju u 
jibqgħu mingħajr riżorsi fi żminijiet ta’ vulnerabbiltà. Barra minn hekk, peress li protezzjoni 
obbligatorja tas-sigurtà soċjali mhijiex rekwiżit, dan jiggrava ulterjorment il-vulnerabbiltà 
tagħhom.

Emenda 31
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Proposta għal Direttiva
Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
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.

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
meħtieġa biex jiżguraw li l-konjuġi ta’ 
għajnuna u l-membru ta’ għajnuna ta’ 
koppji mhux miżżewġa 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. Dawn il-miżuri 
għandhom jiżguraw li l-konjuġi ta' 
għajnuna u l-membru ta’ għajnuna ta’ 
koppji mhux miżżewġa jsiru membri 
indipendenti tal-iskemi ta' sigurtà soċjali 
li jeżistu għall-ħaddiema li jaħdmu għal 
rashom u li jkopru l-mard, l-invalidità u 
x-xjuħija, bil-kundizzjoni li dawn iħallsu 

Adlib Express Watermark



PE421.387v01-00 10/18 AM\774842MT.doc

MT

l-istess miżati bħall-ħaddiema li jaħdmu 
għal rashom, anki jekk il-
kontribuzzjonijiet tagħhom ikunu jridu 
jiġu kkalkolati fuq bażi ta' darba.
Il-kontribuzzjonijiet tal-assigurazzjoni ta’ 
konjuġi ta' għajnuna u ta’ membru ta’ 
koppji mhux miżżewġa għandhom 
jitnaqqsu mit-taxxi, inkwantu nfiq 
operattiv, fuq termini simili għal dawk li 
japplikaw għar-rimunerazzjoni 
effettivament imħallsa lill-konjuġi, 
suġġett għall-kundizzjoni doppja li s-
servizzi jkunu twettqu korrettament u li r-
rimunerazzjoni tkun dik normalment fil-
prattika għal tali servizzi.

Or. es

Emenda 32
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Proposta għal Direttiva
Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
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.

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
meħtieġa biex jiżguraw li l-konjuġi ta’ 
għajnuna u l-imsieħba għall-ħajja 
jkollhom protezzjoni soċjali obbligatorja 
bil-possibilità fuq talba tagħhom li 
joħorġu minnha fuq bażi volontarja u li 
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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Protezzjoni soċjali obbligatorja hija kruċjali bil-possibbiltà li wieħed joħroġ minnha fuq bażi 
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volontarja. Sigurtà soċjali obbligatorja tipprovdi wkoll mekkaniżmu għar-reġistrazzjoni tal-
konjuġi ta’ għajnuna/tal-imsieħba għall-ħajja peress li n-nuqqas ta’ reġistrazzjoni jagħmilha 
diffiċli li jiġi aċċertat in-numru ta' nisa fil-kapaċità li jagħtu għajnuna.

Emenda 33
Lissy Gröner

Proposta għal Direttiva
Artikolu 7 — titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Lif ta’ maternità Lif ta’ maternità u lif tal-ġenituri

Or. de

Emenda 34
Edite Estrela

Proposta għal Direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li n-nisa li 
jaħdmu għal rashom u l-konjuġi ta’ 
għajnuna jistgħu, fuq talba tagħhom, 
ikunu intitolati għall-istess perjodu ta’ lif 
ta’ maternità kif stipulat fid-
Direttiva 92/85/KEE.

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li n-nisa li 
jaħdmu għal rashom u l-konjuġi ta’ 
għajnuna jistgħu jkunu intitolati għall-
istess perjodu ta’ lif ta’ maternità kif 
stipulat fid-Direttiva 92/85/KEE.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li n-nisa kollha ekonomikament attivi jingħatalhom l-istess lif obbligatorju 
mħallas tal-maternità.  Dan l-approċċ huwa fundamentali sabiex tiġi miġġielda d-
diskriminazjjoni li teffettwa lin-nisa meta jkollhom it-tfal.  
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Emenda 35
Esther De Lange

Proposta għal Direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li n-nisa li 
jaħdmu għal rashom u l-konjuġi ta’ 
għajnuna jistgħu, fuq talba tagħhom, 
ikunu intitolati għall-istess perjodu ta’ lif 
ta’ maternità kif stipulat fid-
Direttiva 92/85/KEE.

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li n-nisa li 
jaħdmu għal rashom u l-konjuġi ta’ 
għajnuna jistgħu jkunu intitolati għal 
perjodu ta’ lif ta’ maternità adattat għall-
ħtiġijiet speċifiċi tagħhom. It-tul tal-lif ta’ 
maternità għandu jkun fil-għażla 
tagħhom sakemm it-tul kollu ma jaqbiżx 
dak speċifikat fid-Direttiva 92/85/KEE.

Or. en

Emenda 36
Astrid Lulling

Proposta għal Direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li n-nisa li 
jaħdmu għal rashom u l-konjuġi ta’ 
għajnuna jistgħu, fuq talba tagħhom, 
ikunu intitolati għall-istess perjodu ta’ lif 
ta’ maternità kif stipulat fid-
Direttiva 92/85/KEE.

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li n-nisa li 
jaħdmu għal rashom u l-konjuġi ta’ 
għajnuna jistgħu jkunu intitolati għal 
perjodu ta’ lif ta’ maternità adattat għall-
ħtiġijiet speċifiċi tan-nisa li jaħdmu għal 
rashom u ċ-ċirkostanzi tan-nisa miżżewġa 
ta’ għajnuna. It-tul ta’ dan il-lif ta’ 
maternità m’għandux jaqbeż sittax-il 
ġimgħa, li tmienja minnhom għandhom 
ikunu wara l-ħlas.  Il-lif obbligatorju 
wara l-ħlas jista' jiġi estiż sa tnax-il 
ġimgħa fil-każ ta' twelid qabel iż-żmien, 
twelidijiet multipli u l-irdigħ.  

Or. fr
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Emenda 37
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Proposta għal Direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li n-nisa li 
jaħdmu għal rashom u l-konjuġi ta’ 
għajnuna jistgħu, fuq talba tagħhom, ikunu 
intitolati għall-istess perjodu ta’ lif ta’ 
maternità kif stipulat fid-
Direttiva 92/85/KEE.

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li n-nisa li 
jaħdmu għal rashom u l-konjuġi ta’ 
għajnuna jistgħu, fuq talba tagħhom, ikunu 
intitolati għall-istess perjodu ta’ lif ta’ 
maternità kif stipulat fid-
Direttiva 92/85/KEE u kwalunkwe 
leġiżlazzjoni sussegwenti li temenda d-
Direttiva. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-perjodu obbligatorju ta' lif 
stabbilit f'tali leġislazzjoni jingħata, fuq 
talba tagħhom, lill-ħaddiema li jaħdmu 
għal rashom u lill-konjuġi ta’ għajnuna 
jew lill-imsieħba għall-ħajja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet obbligatorji tad-Direttiva tal-Kunsill 92/85/KEE u d-Direttiva emendata 
sussegwenti għandhom ikunu aċċessibbli għan-nisa kollha li jkunu għadhom kif welldu jew li 
jkunu qed ireddgħu, irrispettivament mill-istat ta' impjieg tagħhom. Filwaqt li wieħed 
jirrikonoxxi li mhux in-nisa kollha jwelldu, it-tqala, it-twellid u l-irdigħ huma waħda mill-
esperjenzi li ħafna nisa jkollhom. Għalhekk, id-dritt tagħhom għall-protezzjoni u ta' perijodu 
ta' mistrieħ għandhom jiġu pprovduti lin-nisa kollha f'dawn is-sitwazzjonijiet. L-istatus 
professjonali tan-nisa li attwalment jiddetermina d-dritt tagħhom għall-protezzjoni matul it-
tqala, it-twelid tat-tfal u l-irdigħ, li jinkludi perjodu ta' mistrieħ wara t-twelid u waqt li qed 
ireddgħu jekk din tkun l-għażla tagħhom, joħloq nuqqas ta’ ugwaljanza fost in-nisa.

Emenda 38
Lissy Gröner

Proposta għal Direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l- 1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
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miżuri meħtieġa biex jiżguraw li n-nisa li 
jaħdmu għal rashom u l-konjuġi ta’ 
għajnuna jistgħu, fuq talba tagħhom, 
ikunu intitolati għall-istess perjodu ta’ lif 
ta’ maternità kif stipulat fid-
Direttiva 92/85/KEE.

miżuri meħtieġa biex jiżguraw li dawk li 
jaħdmu għal rashom u l-konjuġi ta’ 
għajnuna jistgħu jkunu intitolati għall-
istess perjodu ta’ lif ta’ maternità u lif tal-
ġenituri kif stipulat fid-Direttivi 
92/85/KEE u 96/34/KE.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri obbligatorji stabbiliti fid-Direttivi 92/85/KEE u 96/34/KE, u fil-leġiżlazzjoni 
eżistenti u futuri li jemendaw id-direttivi, għandhom japplikaw għall-lif ta’ maternità u lif tal-
ġenituri għan-nisa u l-irġiel kollha irrispettivament mill-istatus professjonali tagħhom.  

Emenda 39
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Proposta għal Direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.  L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li n-nisa li 
jaħdmu għal rashom u l-konjuġi ta’ 
għajnuna jistgħu, fuq talba tagħhom, 
ikunu intitolati għall-istess perjodu ta’ lif 
ta’ maternità kif stipulat fid-
Direttiva 92/85/KEE.

1.  L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li n-nisa li 
jaħdmu għal rashom, il-konjuġi ta’ 
għajnuna u l-membru ta’ għajnuna ta’ 
koppji mhux miżżewġa jkunu intitolati 
għall-istess perjodu ta’ lif ta’ maternità kif 
stipulat fid-Direttiva 92/85/KEE.

Or. es

Emenda 40
Edite Estrela

Proposta għal Direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-lif ta’ maternità stipulat fil-
paragrafu 1 għandu jinkludi lif imħallas 
obbligatorju ta' għall-inqas tmien 
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gimgħat wara l-ħlas.  

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Il-perjodu obbligatorju ta' lif ta’ maternità wara l-ħlas għandu japplika għan-nisa kollha li 
jaħdmu, kemm jekk huma impjegati, jaħdmu għal rashom, kemm jekk ikunu konjuġi ta’ 
għajnuna, jew qiegħda, irrispettivament mill-ammont ta' jiem maħduma qabel.   Il-perjodu 
minimu ta' tmien ġimgħat huwa essenzjali biex in-nisa jkunu jistgħu jirkupraw tajjeb wara l-
ħlas, biex jiġi nkuraġġit l-irdigħ u biex tissawwar rabta qawwija bejn l-omm u t-tarbija.   

Emenda 41
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

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 għad-dħul 
dikjarat l-aktar reċenti jew, jekk mhux 
applikabbli, kull allowance ekwivalenti 
stabbilita mil-liġi nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 37.
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Emenda 42
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

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 jkollhom aċċess għal servizzi li 
jfornu sostituzzjonijiet temporanji jew għal 
kull servizz soċjali nazzjonali eżistenti, 
b’żieda mal-allowance msemmija fil-
paragrafu 2.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 37.

Emenda 43
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

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, il-konjuġi ta’ 
għajnuna u l-membru ta’ għajnuna ta’ 
koppji mhux miżżewġa 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.

Or. es
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Emenda 44
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Proposta għal Direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri neċessarji biex jiżguraw li 
ħaddiema li jaħdmu għal rashom u 
konjuġi ta’ għajnuna jew imsieħba għall-
ħajja jkunu intitolati għall-miżuri tal-lif 
tal-ġenituri, inkluż il-lif tal-ġenituri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda 37.

Emenda 45
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Proposta għal Direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7a
Rikonoxximent tax-xogħol tal-konjuġi ta’ 
għajnuna u l-membru ta’ għajnuna tal-

koppji mhux miżżewġa
L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
impenn li jeżaminaw f'liema 
kundizzjonijiet ir-rikonoxximent tax-
xogħol imwettaq mill-konjuġi ta' 
għajnuna u l-membru ta’ għajnuna tal-
koppji mhux miżżewġa jista' jiġi 
inkuraġġit, u fid-dawl ta' dan l-eżami, li 
jeżaminaw l-inizjattivi kollha adegwati 
bil-għan li jinkuraġġixxu dan ir-
rikonoxximent. 

Or. es
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