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Dokument ta’ Ħidma 

Id-Direttiva tal-11 ta’ Diċembru 19861 għandha storja twila u passat xejn sabiħ.
L-ewwel proposta tal-Kummissjoni tal-19842 kienet ħafna aktar ambizzjuża mit-test li fl-
aħħar kien ġie adottat mill-Kunsill fl-1986. 
Bir-riżoluzzjonijiet u r-rapporti adottati matul id-disgħinijiet, il-Parlament Ewropew
ripetutament wettaq titjib f’din id-Direttiva. 
Fir-rapport tiegħu tal-19973, rigward is-sitwazzjoni ta’ konjuġi li jgħinu fix-xogħol ta’ persuni 
li jaħdmu għal rashom, il-Parlament iddeplora l-għażla dgħajfa tal-kliem tad-Direttiva 
86/613/KEE li bilkemm ippermettiet li ttejjeb ix-xorti ta’ konjuġi li jgħinu fix-xogħol ta’ 
persuni li jaħdmu għal rashom rigward tal-livell ta’ rikonoxximent tax-xogħol tagħhom u ta’ 
ħarsien soċjali xieraq.
Il-Parlament talab direttiva emendata għall-Istati Membri li tkun aktar torbot, u li għandha 
tipprovdi: 
-ir-reġistrazzjoni obbligatorja tal-konjuġi li jgħinu b’mod li ma jibqgħux ħaddiema inviżibbli, 
- l-obbligu li l-Istati Membri jadottaw miżuri li jippermettu lill-konjuġi li jgħinu li jkollhom 
assigurazzjoni li tkopri b’mod partikolari l-kura tas-saħħa u l-pensjoni tal-irtirar. 
Minkejja li l-Parlament tenna aktar minn darba l-proposti konkreti ħafna tiegħu li 
jiggarantixxu t-trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa involuti f’attività b’kapaċità li fiha 
jaħdmu għal rashom, inklużi l-konjuġi li jgħinu, il-Kummissjoni stenniet sa Ottubru tal-2008 
biex tipproponi li tirrevoka d-Direttiva 86/613 KEE u tressaq quddiem il-Parlament Ewropew 
u l-Kunsill Proposta għal Direttiva4 li kellha bħala bażi legali speċifika l-Artikolu 141 tat-
Trattat tal-KE. Din tkopri biss l-aspetti li ma kinux koperti sa dak iż-żmien b’direttivi oħra li 
japplikaw il-prinċipju tat-trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa5. Infakkru li d-Direttiva tal-
1986 kienet imsejsa fuq l-Artikoli 100 u 235 u mhux fuq l-Artikolu 119 tat-Trattat ta’ Ruma, 
u li ma kinitx tapplika għal dawk li jaħdmu għal rashom, filwaqt li l-Artikolu 141.3 sar
applikabbli fl-ambitu tal-impjiegi u x-xogħol u jkopri għalhekk lill-persuni li jaħdmu għal 
rashom. 
L-għażla tal-Kummissjoni li tirrevoka d-Direttiva tal-1986 u li tipproponi strument leġiżlattiv 
ġdid għall-implimentazzjoni tal-prinċipju tat-trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa li 
jeżerċitaw attività għal rashom jew li jikkontribwixxu għall-eżerċizzju ta’ din l-attività kienet 
ibbażata fuq ir-rapporti dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva tal-1986, ir-rapporti ta’ esperti u 
evalwazzjonijiet tal-impatt6. Dawn ir-rapporti u l-istudji kollha wrew nuqqas ta’ effikaċja tad-

                                               
1 Id-Direttiva 86/613/KEE tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 1986 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju tat-trattament 
ugwali bejn l-irġiel u n-nisa involuti f’attività b’kapaċità li fiha jaħdmu għal rashom, inkluża attività agrikola, kif 
ukoll dwar il-ħarsien tal-maternità (ĠU L. 359 tad-19.12.1986, p. 56). 
2 Proposta għal Direttiva  tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju tat-trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa 
involuti f’attività b’kapaċità li fiha jaħdmu għal rashom inkluża attività agrikola, kif ukoll dwar il-ħarsien tal-
maternità, COM/84/57FINALI, ĠU C 113 tas-27.4.1984, p. 4
3 Rapport dwar is-sitwazzjoni tal-konjuġi li jgħinu ta’ persuni li jaħdmu għal rashom, tat-8 ta’ Jannar 1997, ĠU 
C 055 tal-24.02.1997, p. 0003. 
4 COM(2008)636 finali
5 79/7 KEE, 2004/113 KE, 2006/54 KE
6 Rapport tal-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 1986 dwar l-
applikazzjoni tal-prinċipju ta’ trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa li jeżerċitaw attività b’kapaċità li fiha 
jaħdmu għal rashom, inkluża attività agrikola, kif ukoll dwar il-ħarsien waqt it-tqala u l-maternità, tan-nisa li 
jeżerċitaw attività b’kapaċità li fiha jaħdmu għal rashom [COM(94) 163], Rapport dwar id-Direttiva  
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Direttiva tal-1986, liema riżultati fil-prattika mhumiex sodisfaċenti fir-rigward tal-objettiv 
tad-Direttiva, u dan mhux biss għall-persuni nfushom li jaħdmu għal rashom, iżda b’mod 
partikolari għall-konjuġi tagħhom li jgħinuhom, u dan minkejja l-fatt li s-sitwazzjoni legali ta’ 
dawn iż-żewġ kategoriji ta’ nies hija evidentement differenti. 
Huwa minnu li mill-1986, kemm is-sitwazzjoni tal-persuni li jaħdmu għal rashom u kemm dik 
tal-konjuġi li jgħinu jew tal-imsieħba għall-ħajja rikonoxxuti bħala tali fil-liġi nazzjonali, fl-
agrikoltura, l-artiġjanat u l-kummerċ u fil-professjonijiet liberali żviluppat fil-biċċa l-kbira tal-
Istati Membri. Dan jikkonċerna kemm l-inklużjoni fl-iskema tas-sigurtà soċjali u kemm il-
ħarsien fil-każ ta’ maternità.

Ir-rapport dwar l-evalwazzjoni tal-impatt1 li jakkumpanja l-Proposta l-ġdida għal Direttiva
jippermetti li tiġi evalwata l-qasam ta’ applikazzjoni tagħha kemm fir-rigward tal-persuni li 
jaħdmu għal rashom u kemm fir-rigward tal-konjuġi li jgħinu u l-imsieħba għall-ħajja 
rikonoxxuti, rispettivament.  

Il-persuni li jaħdmu għal rashom  

B’16 % tal-popolazzjoni li taħdem, l-attività ta’ persuni li jaħdmu għal rashom tibqa’ waħda 
ta’ minoranza fl-Ewropa. Terz biss huma nisa mit-32.5 miljuni ta’ persuni li jaħdmu għal 
rashom2, anke jekk in-nisa jidhru aktar lesti li jinxteħtu f’attività ta’ xogħol għal rashom biex 
jevitaw il-qgħad jew biex jinksbu bilanċ aħjar tal-ħajja professjonali tagħhom u dik tal-
familja. 
71% tan-nisa li jeżerċitaw attività għal rashom jaħdmu fis-settur tas-servizzi. 
Fl-agrikoltura, wieħed josserva kważi l-istess għadd ta’ nisa u rġiel, 21% u 20% 
rispettivament. Skont ir-rapport EPEC3, l-akbar żieda ta’ nisa li jeżerċitaw attività għal 
rashom (10% bejn l-1998 u l-2006) kienet reġistrata fil-Grandukat tal-Lussemburgu, u wara 
dan fil-Greċja, fl-Italja u f’Ċipru (5%).

Il-proposta li jiġu ttrattati l-ostakoli tal-aċċess tan-nisa għal attività b’kapaċità li fiha jaħdmu 
għal rashom, filwaqt li fost affarijiet oħra jiġu previsti miżuri jew vantaġġi speċifiċi bl-għan li 
jiġi ffaċilitat l-eżerċizzju ta’ din l-attività mis-sess l-inqas rappreżentat għandha għalhekk tiġi
appoġġjata, u aktar imsaħħa bħala azzjoni pożittiva (premessa 10, Artikolu 4 tal-Proposta għal 
Direttiva).

Il-proposta dwar it-twaqqif ta’ kumpanija (Artikolu 5) hija importanti ħafna għax tipprovdi 
miżuri obbligatorji biex fil-liġi nazzjonali ma jkunx jista’ jiġi pprojbit it-twaqqif ta’ 
kumpanija bejn konjuġi jew imsieħba. Sempliċement jekk ikun irid, wieħed li jaħdem għal 
rasu jista’ jħaddem il-konjuġi jew l-imsieħba tiegħu fil-kumpanija bħala impjegat, u dan isolvi 
b’mod perfett il-problema tas-sigurtà soċjali tal-konjuġi li jgħin, il-possibilità li fost l-ispejjeż 

                                                                                                                                                  
86/613/KEE min-Netwerk ta’ Esperti Legali rigward l-applikazzjoni tal-Liġi tal-Komunità dwar it-trattament 
ugwali bejn l-irġiel u n-nisa,  , SEC(2008)2592, SEC(2008)2593. 
1 SEC(2008)2593
2 EPEC- Studju dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa involuti f’attività 
b’kapaċità li fiha jaħdmu għal rashom u l-konjuġi li jgħinu, Direttorat Ġenerali tal-Impjiegi, Affarijiet Soċjali u 
Opportunitajiet Indaqs, Ġunju 2008. 
3 EPEC- Studju dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa involuti f’attività 
b’kapaċità li fiha jaħdmu għal rashom u l-konjuġi li jgħinu, Direttorat Ġenerali tal-Impjiegi, Affarijiet Soċjali u 
Opportunitajiet Indaqs, Ġunju 2008. 
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operattivi wieħed jista’ jdaħħal il-paga li tkun tħallset effettivament lill-konjuġi taħt il-
kundizzjoni doppja li jkun ħlas normali ta’ servizz imwettaq kif suppost u li jitħallsu l-
kontribuzzjonijiet u t-taxxi obbligatorji skont il-liġi.

Fir-rigward tal-ħarsien f’każ ta’ maternità għan-nisa li jeżerċitaw attività ta’ xogħol għal 
rashom, wieħed m’għandux jikkopja s-sistema tal-lif tal-maternità applikabbli għal persuni 
impjegati. 
Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet in-nisa kapijiet tal-intrapriżi jew ta’ attività agrikola ma 
jaffordjawx jinterrompu l-attività tagħhom għal ġimgħat twal. Madankollu, skont it-talba 
tagħhom, il-liv għandu jkun tal-inqas ta’ erba’ ġimgħat qabel u erba’ gimgħat wara it-twelid, 
għal raġunijiet ta’ ħarsien tas-saħħa tal-omm u tat-tarbija. Anke fil-każ tal-impjegati, dan il-
perijodu minimu attwalment huwa obbligatorju.
Għal dak li jikkonċerna l-benefiċċju, jagħmel sens li wieħed jipprevedi li dan ikun tal-anqas 
ekwivalenti għall-benefiċċju tal-mard, jeħtieġ iżda li dan il-benefiċċju jkun jeżisti fil-liġi 
nazzjonali, li milli jidher mhux il-każ fl-Istati Membri kollha. 
Huwa minnu  li diġà f’19-il Stat Membru, in-nisa li jeżerċitaw attività għal rashom għandhom 
dritt għal lif tal-maternità mħallas ta’ 14-il ġimgħa. Bil-mod ta’ kif il-benefiċċju jiġi ffinanzjat 
(bħala spiża tal-Istat jew fuq bażi ta’ kontribuzzjoni li jħallsu l-persuni li jaħdmu għal rashom)
jista’ jkun hemm tgħawwiġ tal-kompetizzjoni. Jekk ikun hemm servizzi nazzjonali 
sostituttivi, jagħmel sens li jiġi previst l-aċċess tal-persuni li jaħdmu għal rashom għal dawn
is-servizzi bħala alternattiva għall-benefiċċju ta’ flus. 

Il-konjuġi ta’ għajnuna u l-imsieħba rikonoxxuti 

L-UE tas-27 għandha 3.75 miljun konjuġi (jew membri tal-familja) ta’ għajnuna, li 
jikkorrispondu għal 11.5% tal-persuni kollha li jaħdmu għal rashom fl-Unjoni Ewropea1. 
Madwar 11% tal-persuni li jaħdmu għal rashom jiddikjaraw li membru tal-familja qed 
jgħinhom. Fil-biċċa l-kbira tal-każi dawn ikunu n-nisa li jgħinu l-konjuġi tagħhom jew is-
sieħeb rikonoxxut.

Il-konjuġi ta’ għajnuna mhumiex grupp omoġenju. Il-maġġoranza tal-persuni li jaħdmu b’dan 
il-mod huma fis-setturi tal-agrikoltura, l-artiġjanat u l-kummerċ iżda anke fil-professjonijiet 
liberali. F’ċerti Stati Membri, il-konjuġi ta’ għajnuna jista’ jkollhom il-benefiċċju ta’ status. 
Pereżempju fi Franza, jistgħu jagħżlu bejn tliet possibilitajiet: konjuġi impjegati, konjuġi sħab
jew konjuġi kollaboraturi, b’reġistrazzjoni fir-reġistru tal-kummerċ jew fid-direttorju tan-
negozji. Fil-biċċa l-kbira tal-Istati Membri mhux dejjem għandhom status proprju tagħhom. 
Xogħolhom mhux rikonoxxut. Ma jgawdux sigurtà soċjali indipendenti minn dik tal-konjuġi 
tagħhom. Fil-biċċa l-kbira tal-Istati Membri għandhom drittijiet imnissla, jiġifieri huma 
koperti (bħat-tfal), mill-fondi tal-assigurazzjoni kontra l-mard tal-persuna li taħdem għal rasha 
u għandhom dritt għal pensjoni tar-romol wara l-mewt tal-persuna li taħdem għal rasha. Iżda 
x’jiġri f’każ ta’ divorzju, l-aktar wara snin twal ta’ żwieġ ? Il-konjuġi jirriskja bil-kbir li 
jitfaqqar mingħajr protezzjoni soċjali tiegħu proprja minħabba li m’għandu ebda status u l-
ebda prova ta’ snin ta’ xogħol biex ikun jista’ jikklejmja d-dritt għall-pensjoni tax-xjuħija jew 
tal-invalidità.

                                               
1 EPEC- Studju dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa involuti f’attività 
b’kapaċità li fiha jaħdmu għal rashom u l-konjuġi li jgħinu, Direttorat Ġenerali tal-Impjiegi, Affarijiet Soċjali u 
Opportunitajiet Indaqs, Ġunju 2008.
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Id-Direttiva tal-1986 ma laħqitx l-objettiv tagħha, minkejja l-fatt li f’xi Stati Membri lill-
konjuġi ta’ għajnuna joffrulhom il-possibilità li jissieħbu, jekk iridu, fi skema ta’ sigurtà 
soċjali, normalment f’dik tal-persuni li jaħdmu għal rashom, jekk tkun teżisti. 

F’xi Stati Membri, hemm l-obbligu għall-konjuġi ta’ għajnuna li jissieħbu fl-iskemi ta’ 
protezzjoni soċjali (fi Franza minn Lulju tal-2007, fil-Belġju mill-2006). 
Fil-Portugall ukoll, il-konjuġi ta’ għajnuna jridu bilfors jidħlu fl-iskema tal-persuni li jaħdmu 
għal rashom u jibbenefikaw minn dak li toffri din l-iskema. Fil-Grandukat tal-Lussemburgu, 
sa mill-1974, teżisti skema obbligatorja ta’ assigurazzjoni għall-konjuġi ta’ għajnuna u l-
membri tal-familja li jgħinu fis-settur agrikolu. L-istess skema teżisti wkoll għall-artiġjanat, 
il-kummerċ u l-professjonijiet liberali, iżda din tipprevedi diversi possibilitajiet ta’ derogi u 
eżenzjonijiet. 
Fil-Finlandja, iċ-ċittadini kollha jieħdu sehem awtomatikament fi skema ta’ sigurtà soċjali, 
indipendentement mit-tip ta’ xogħol tagħhom. Fil-Ġermanja, il-konjuġi ta’ għajnuna jitqiesu 
bħala koproprjetarji tal-intrapriża jew tal-attività agrikola u jibbenefikaw mill-istatus ta’ 
persuni li jaħdmu għal rashom. 

L-esperjenzi ta’ dawn l-Istati Membri wrew li l-parteċipazzjoni obbligatorja biss hija 
mekkaniżmu effikaċi. 

Id-Direttiva 86/613/KEE tipprevedi biss sħubija volontarja tal-konjuġi ta’ għajnuna fl-iskemi 
ta’ sigurtà soċjali. Għalhekk din ma kinitx effikaċi. Madankollu, il-proposta l-ġdida tal-
Kummissjoni tipprevedi wkoll l-iskema fuq bażi volontarja. L-Artikolu 6 tal-proposta jistipula 
li: “il-konjuġi ta’ għajnuna għandhom, fuq talba tagħhom, jibbenefikaw għall-inqas mill-
istess livell ta’ ħarsien ta’ sigurtà soċjali bħall-persuni li jaħdmu għal rashom”. Għalhekk il-
proposta tal-Kummissjoni tipprevedi s-sħubija tal-konjuġi ta’ għajnuna tal-persuni li jaħdmu 
għal rashom fuq bażi volontarja u kontributtiva. Ir-rapporteur huwa konvint li approċċ bħal 
dan mhux effikaċi u ma jtejjeb b’ebda mod is-sitwazzjoni tal-konjuġi ta’ għajnuna. L-
esperjenzi tal-Istati Membri fejn teżisti s-sħubija volontarja wrew li meta lill-konjuġi ta’ 
għajnuna tiġi offruta lilhom l-għażla li jissieħbu jew le fi skema ta’ assigurazzjoni tal-
pensjoni, fil-parti l-kbira tal-każi ma jissiħbux. Huma jibżgħu li s-sħubija tikkawżalhom 
spejjeż kbar taħt il-forma ta’ kontribuzzjonijiet. Ftit mill-konjuġi ta’ għajnuna jirrealizzaw 
iżda l-konsegwenzi gravi tan-nuqqas ta’ din is-sħubija li jinħolqu f’każ ta’ divorzju jew tal-
mewt tal-konjuġi li kien fl-iskema. Għal dawn ir-raġunijiet kollha, ir-rapporteur huwa konvint
li l-isħubija fl-iskemi ta’ protezzjoni soċjali għall-konjuġi ta’ għajnuna għandha ssir 
obbligatorja. Jeħtieġ li l-Unjoni tiddisponi minn leġiżlazzjoni aktar stretta li tistabbilixxi qafas 
ta’ garanziji minimi għall-konjuġi ta’ għajnuna, taħt liema qafas l-Istati Membri jkunu jistgħu 
jagħżlu l-mezzi l-aktar xierqa biex jadattaw l-iskemi tagħhom.

Għaldaqstant jeħtieġ li jiġu emendati l-premessa 13 u l-Artikolu 6 tal-Proposta għal Direttiva
biex tiġi garantita mill-ewwel il-possibilità ta’ sħubija fl-iskema ta’ persuni li jaħdmu għal 
rashom, biex ma jkunux permessi eżenzjonijiet, jiġifieri biex ikun hemm sħubija obbligatorja, 
anke jekk dan ifisser li tiġi prevista l-possibilità li jiġu kkalkulati l-kontribuzzjonijiet b’rata
fissa. 
Huwa wkoll essenzjali jiġi previst li dawn il-kontribuzzjonijiet soċjali jkunu jistgħu jitnaqqsu 
mit-taxxa, billi jitqiesu pereżempju bħala spejjeż operattivi.
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Fir-rigward tal-lif tal-maternità, dan għandu jiġi adattat għas-sitwazzjoni speċjali tal-konjuġi
ta’ għajnuna, u mhux jiġi kkupjat fuq dak tal-impjegati, kif ġie diskuss hawn fuq għall-persuni 
li jaħdmu għal rashom. L-għażla għall-waqfien mix-xogħol fl-intrapriża tal-familja qabel u 
wara t-twelid tiddependi, anke għall-konjuġi ta’ għajnuna, mill-benefiċċji relatati mal-
waqfien, u jiġi rrakkomandat b’mod assolut tal-anqas għal perjodu ta’ 4 ġimgħat qabel u wara 
t-twelid tat-tarbija. Is-suġġeriment biex isir dan jiddependi essenzjalment mill-finanzjament 
ta’ dan il-lif ta’ maternità. Bħal fil-Grandukat tal-Lussemburgu, dan il-finanzjament għandu 
jitħallas kollu kemm hu mill-Istat u mhux minn min iħaddem u mill-impjegati jew mill-
persuni li jaħdmu għal rashom u l-konjuġi tagħhom, dan ukoll biex jiġi evitat tgħawwiġ ta’ 
kompetizzjoni fis-suq uniku. 

Ir-rikonoxximent tax-xogħol tal-konjuġi ta’ għajnuna

Fil-Proposta għal Direttiva tagħha biex tissostitwixxi d-Direttiva tal-1986, il-Kummissjoni 
tittraskura l-importanza tar-rikonoxximent tax-xogħol li jitwettaq mill-konjuġi ta’ għajnuna.
L-Artikolu 7 tad-Direttiva ta’ qabel kienet tistipula li: “L-Istati Membri għandhom jieħdu 
fuqhom li jeżaminaw taħt liema kondizzjonijiet ir-rikonoxximent tax-xogħol tal-konjuġi [...] 
jista’ jiġi inkoraġġit”. Fil-Proposta tar-reviżjoni tad-Direttiva, il-Kummissjoni ħassret dan l-
artikolu kompletament.

Meta titqies din il-linja ta’ ideat, jeħtieġ li tinġibed l-attenzjoni għall-fatt li huwa diffiċli li l-
parti tal-konjuġi ta’ għajnuna tiġi rikonoxxuta fir-riżultati tal-intrapriża mingħajr ir-
reġistrazzjoni obbligatorja tagħhom. Għall-previżjoni ta’ kumpens ir-rikonoxximent tax-
xogħol huwa b’mod partikolari leġittimu f’każ ta’ divorzju jew separazzjoni. Huwa veru li, 
meta titqies il-komplessità tas-suġġett, wieħed irid imiss il-liġi matrimonjali, il-liġi fiskali u l-
liġi tal-kumpaniji. 

Entitajiet ta’ ugwaljanza 

Il-proposti tal-Kummissjoni (Artikolu 10) li jikkombinaw flimkien il-kompetenzi fil-kuntest 
tad-drittijiet tal-bniedem u d-diskriminazzjonijiet imsejsa fuq is-sess huma diffiċilment 
aċċettabbli. It-trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa jikkonċerna l-popolazzjoni kollha, u 
mhux xi minoranzi diskriminati fuq xi bażi oħra, bħar-razza, ir-reliġjon, eċċ. Din hija r-raġuni 
għaliex l-entità li tissorvelja l-implimentazzjoni tajba ta’ din id-direttiva tista’ tkun l-istess 
waħda responsabbli għad-direttivi dwar it-trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa impjegati, 
iżda mhux entità għall-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem. 

Konklużjonijiet

Id-Direttiva tal-1986 ma laħqitx l-objettivi tagħha għax kienet dgħajfa wisq. Il-proposta 
attwali tal-Kummissjoni għadha xi ftit ambizzjuża żżejjed għax tipproponi biss soluzzjonijiet 
ftit obbligatorji. Possibilità ta’ opt-out, eżenzjoni mill-obbligu għas-sħubija fl-iskema tas-
siġurtà soċjali għall-persuni li jaħdmu għal rashom u fuq kollox għall-konjuġi ta’ għajnuna 
mhumiex garanzija għat-trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa. 

Filwaqt li kulħadd jaf li l-pożizzjoni tal-Istati Membri għadha ’l bogħod milli tkun waħda 
unanima dwar il-bżonn li l-qafas legali jitjieb biex tiġi żgurata l-applikazzjoni tajba tal-
prinċipju ta’ trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa li jeżerċitaw attività ta’ xogħol għal 
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rashom u l-konjuġi tagħhom li jgħinuhom jew l-imsieħba rikonoxxuti. 
- filwaqt li jitqiesu il-pożizzjonijiet bogħod ħafna minn xulxin tal-organizzazzjonijiet 
professjonali fuq naħa waħda u tal-NGOs interessati fuq in-naħa l-oħra, m’għandux ikun 
impossibbli li jinstab kunsens raġonevoli, biex din id-Direttiva tiġi adottata fl-ewwel qari, 
qabel l-elezzjonijiet Ewropej. 
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