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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-proposta hija bbażata fuq l-Artikoli 137(2) u 141(3) tat-Trattat tal-KE. Għalkemm id-
Direttiva 92/85/KEE hija msejsa fuq l-Artikolu 118a tat-Trattat tal-KE (li issa sar l-
Artikolu 137 KE) u hija Direttiva partikolari skont il-qafas tad-Direttiva dwar is-Saħħa u s-
Sigurtà fuq il-post tax-xogħol (Direttiva 89/391/KEE), l-Artikolu 141 KE qed jiżdied mal-
bażi legali ta' din il-proposta. Il-lif tal-maternità huwa essenzjali għall-ħarsien tas-saħħa u s-
sigurtà tan-nisa tqal jew tal-ħaddiema li għadhom kif welldu reċentement. Il-ħarsien mit-
tkeċċija jew mid-diskriminazzjoni minħabba t-tqala jew it-trobbija tat-tfal huwa strumentali 
għall-ħarsien tas-saħħa u s-sigurtà tal-mara, bħalma huwa l-ħlas tal-lif tal-maternità. Iżda r-
regoli marbuta mal-lif tal-maternità, mat-tul tiegħu, mal-ħlas u mad-drittijiet u l-obbligi tan-
nisa li jieħdu l-lif tal-maternità jew li jerġgħu lura minnu huma marbuta mill-qrib mal-
applikazzjoni tal-prinċipju tal-opportunitajiet indaqs bejn in-nisa u l-irġiel kif stabbilit fl-
Artikolu 141(3) tat-Trattat. Għalhekk, din il-proposta hija bbażata fuq taħlita ta' bażijiet legali.

Il-Kumitat għall-Impjieg u l-Affarijiet Soċjali, fil-kuntest tal-oqsma ta' kompetenza tiegħu, ta 
attenzjoni partikolari lill-punti li ġejjin :

Qsim tar-responsabilità
Huwa ferm importanti li l-mara u r-raġel jaqsmu r-responsabilità għat-tfal sa mit-twelid, u 
huwa wkoll importanti li lir-raġel tingħatalu l-opportunità li jieħu din ir-responsabilità. Peress 
li d-Direttiva attwali ma tippermettix li hawnhekk jiġi inkluż il-lif tal-paternità, il-Parlament 
Ewropew jixtieq jenfasizza l-bżonn ta' direttiva f'dan ir-rigward sabiex jiġu salvagwardjati l-
opportunitajiet indaqs u l-qsim tar-responsabilità.
Barra minn hekk, sabiex jiġi żgurat il-qsim tar-responsabilitajiet, din il-proposta għal direttiva 
għandha titqies bħala element tad-dibattitu futur dwar id-direttiva rigward il-lif tal-paternità u 
dwar id-direttiva rigward it-trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa bħala ħaddiema 
indipendenti. 

Id-drittijiet tal-ħaddiema nisa tqal fil-qasam tal-impjieg
Il-Kumitat għall-Impjieg jinsab konvint li l-proposta li temenda d-Direttiva 92/85/KEE se 
tappoġġja d-drittijiet tan-nisa tqal fil-qasam tal-impjieg. 
Madankollu, mingħajr ma jsiru l-emendi proposti hawnhekk mill-Kumitat għall-Impjieg u l-
Affarijiet Soċjali, u mingħajr il-miżuri kumplimentari adottati mill-imsieħba soċjali fil-livell 
Ewropew, ninsabu konvinti li t-test emendat mhux se jikkontribwixxi bis-sħiħ sabiex jiġu 
konċiljati aħjar il-ħajja professjonali, dik privata u dik familjari, u lanqas biex il-mara tkun 
tista' terġa' tidħol fis-suq tax-xogħol mill-ġdid.

Estensjoni tad-dewmien minimu tal-lif tal-maternità, inkluż perjodu obbligatorju
Il-Kumitat qed jipproponi li jiġi estiż il-perjodu minimu ta' lif tal-maternità minn 14-il xahar 
għal 18-il xahar, inkluż perjodu ta' lif obbligatorju ta' sitt ġimgħat wara t-twelid. L-objettiv 
huwa li l-ħaddiema tkun tista' tirkupra saħħitha wara li twelled.
L-istudju tal-impatt juri li l-estensjoni tal-lif tal-maternità u l-inklużjoni ta' dan il-perjodu 
obbligatorju wara t-twelid mhumiex se jikkawżaw, per se, tibdil ideali fir-rigward tal-
pożizzjoni fis-suq tax-xogħol tal-ħaddiema nisa tqal. Huwa għalhekk neċessarju li jittieħdu 
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miżuri ulterjuri, bħal-lif effettiv tal-ġenituri jew soluzzjonijiet oħra, bħal pereżempju 
faċilitajiet fil-qasam taż-żamma tat-tfal bi qbil mal-impenn meħud fil-kuntest tal-objettivi ta' 
Barċellona. B'hekk, l-emenda tal-proposta għad-Direttiva 92/85/KEE hija biss l-ewwel pass 
fid-direzzjoni t-tajba.

Protezzjoni tal-perspettivi ta' karriera
L-emendi mressqa għad-Direttiva 92/85/KEE isemmu li l-ħaddiema nisa fi ħdan it-tifsira tal-
Artikolu 2 għandhom id-dritt 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 (Artikolu 2(3b)).

Din il-pożizzjoni hija wkoll dik tal-Kumitat għall-Impjieg u l-Affarijiet Soċjali, iżda għandu 
wkoll jiġi żgurat li l-ħaddiema nisa jiġu protetti billi jiksbu l-istruzzjoni u t-taħriġ neċessarji 
għas-salvagwardja tal-perspettivi tal-karriera tagħhom. 
Il-ħaddiema nisa għandhom jibqgħu 'il bogħod mis-suq tax-xogħol matul 18-il xahar, u dan 
jista' jwassal għal waqfa serja fil-perspettivi tal-karriera tagħhom. Għandu jiġi permess sforz 
supplimentari fil-qasam tat-taħriġ u tal-edukazzjoni, b'tali mod illi wieħed jevita li l-ħaddiema 
nisa ma jitilfux il-perspettivi professjonali leġittimi tagħhom.

Id-drittijiet tal-ħaddiema nisa indipendenti 
Għalkemm il-proposta għal direttiva li qed tiġi eżaminata tipproteġi biss id-drittijiet tal-
ħaddiema nisa impjegati, sabiex ikun hemm ġlieda kontra d-diskriminazzjoni u biex jiġu 
żgurati l-opportunitajiet indaqs, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li n-nisa li jaħdmu għal 
rashom ikollhom il-possibilità li jibbenefikaw mill-istess drittijiet previsti b'din id-Direttiva.

L-irwol tal-imsieħba soċjali
L-imsieħba soċjali fil-livell Ewropew (Business Europe(UNICE), is-CEEP u l-ETUC) 
ikkonkludew ftehima dwar il-lif tal-ġenituri fl-14 ta' Diċembru 1995, li ġiet implimentata bid-
Direttiva tal-Kunsill 96/34/KE tat-3 ta' Ġunju 1996. Din id-Direttiva tistabbilixxi r-regoli 
minimi dwar il-lif tal-ġenituri, bħala mezz importanti biex jiġu konċiljati l-ħajja professjonali 
u dik familjari, u biex jiġu promossi l-opportunitajiet indaqs u t-trattament ugwali bejn l-iġiel 
u n-nisa.
Peress li l-proposti għal emendi għad-Direttiva 92/85/KEE isemmu r-ritorn tal-ħaddiema 
għax-xogħol (Artikolu 2(2), (3), (4) u (5), jaqbel ukoll li tingħata attenzjoni partikolari liċ-
ċirkostanzi li effettivament jippermettu r-ritorn tal-ħaddiema nisa għas-suq tax-xogħol. Din il-
kwistjoni, pereżempju, hija marbuta mal-fatt li jeħtieġ li tiġi żgurata b'mod effettiv iż-żamma 
tat-tfal, b'tali mod li l-ħaddiema nisa jkunu jistgħu realment jirritornaw għal xogħolhom.
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EMENDI

Il-Kumitat għall-Impjieg u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u 
l-Ugwaljanzi bejn is-Sessi, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin 
fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a) billi titqies id-Direttiva tal-Kunsill 
96/34/KE tat-3 ta' Ġunju 1996 dwar il-
ftehim fuq il-leave tal-ġenituri konkluż 
mill-UNICE, CEEP u ta' ETUC1. 
__________________________________
1 ĠU L Nru 145, 19. 6. 1996, p. 4.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva tal-Kunsill 96/34/KE hija ftehima ta' qafas bejn il-BusinessEurope (UNICE), is-
CEEP u l-ETUC dwar il-liv tal-ġenituri, u tikkostitwixxi żieda importanti mal-proposta ta' 
modifika tad-Direttiva 92/85/KEE, għaliex tistabbilixxi l-esiġenzi minimi biex jiġu konċiljati 
aħjar ir-responsabilitajiet professjonali u dawk ta' ġenituri tal-ġenituri li jaħdmu.

Emenda 2

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 6b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6b) billi jitqies li l-objettivi mħabbra fil-
konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta' 
Barċellona tal-15 u s-16 ta' Marzu 2002, 
fil-qasam tas-servizzi ta' żamma tat-tfal,

Or. pt
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Ġustifikazzjoni

Il-Kunsill Ewropew ta' Barċellona ta' Marzu 2002 ikkonkluda illi l-Istati Membri kellhom 
jeliminaw l-ostakoli għall-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol u jipprevedu li, sal-
2010, jinħalqu strutturi ta' żamma għal mill-inqas 90% tat-tfal ta' età bejn tliet snin u età li 
jmorru l-iskola obbligatorja, u għal mill-inqas 33% tat-tfal ta' inqas minn tliet snin, li 
għandhom jibbenefikaw minn dawn is-servizzi b'mod ugwali kemm fil-bliet kif ukoll fiz-zoni 
rurali. 

Emenda 3

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 6c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6c) billi titqies il-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni tal-4 ta' Lulju 2006 dwar 
Strateġija Ewropea dwar id-Drittijiet tat-
Tfal2;
_________________________________
2 COM(2006)0367.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Il-Komunikazzjoni tqis id-drittijiet tat-tfal bħala prijorità għall-UE u titlob lill-Istati Membri 
biex jirrispettaw il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-drittijiet tat-tfal u l-protokolli 
addizzjonali, kif ukoll l-objettivi tal-millennju għall-iżvilupp.  Meta titqies din id-Direttiva, 
dan ifisser li għandha tiġi żgurata għat-tfal kollha l-possibilità li jitrejqu bil-ħalib t'ommhom 
u li tingħatalhom kura adegwata bi qbil mal-bżonnijiet tagħhom ta' żvilupp u l-aċċess għal 
kura adegwata u ta' kwalità.

Emenda 4

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 6d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6d) billi titqies ir-Rakkomandazzjoni tal-
Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa tas-16 
ta' April 2002 dwar strateġija dinjija għat-
trejjiq tat-tarbija li tkun għadha kif 
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twieldet u għal tfal ta' età żgħira ħafna 
(A55/15);

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Skont l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, sabiex tarbija ta' età żgħira tikber u tiżviluppa 
b'mod ottimali, hija għandha titrejjaq biss bil-ħalib t'ommha matul l-ewwel sitt xhur ta' 
ħajjitha.

Emenda 5

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

13a) Meta jitqies il-fenomenu tal-
popolazzjoni li qed tixjieħ fl-UE, kif ukoll 
il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bl-
isem ta' ''Il-ġejjieni demografiku ta’ l-
Ewropa, il-bidla ta’ sfida f’opportunità"1, 
għandhom jiġu sodisfatti l-kundizzjonijiet 
kollha sabiex il-maternità tiġi protetta 
b'mod effettiv. 
1 COM(2006)0571.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Meta jitqiesu t-tibdil demografiku u l-importanza li wieħed ikollu iktar tfal, għandu jiġi żgurat 
li jkun hemm il-kundizzjonijiet sabiex jittieħed lif effettiv tal-maternità.

Emenda 6

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 — punt 1
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 8 — punt 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Jekk il-ħaddiema omm tredda' lit-
tarbija tagħha, il-perjodu massimu ta' 18-
il ġimgħa jista' jiżdied b'6 ġimgħat 
addizzjonali;

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Skont ir-Rakkomandazzjoni tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa A55/15, tarbija għandha 
titrejjaq biss bil-ħalib t'ommha matul l-ewwel sitt xhur ta' ħajjitha. Għalhekk, żdiedu s-sitt 
ġimgħat addizzjonali f'dan l-Artikolu.

Emenda 7

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Din id-Direttiva hija wkoll applikabbli 
għall-ħaddiema nisa indipendenti, peress 
li l-Istati Membri jridu jwettqu l-
adattamenti neċessarji tal-leġiżlazzjonijiet 
rispettivi tagħhom, b'tali mod li tiġi 
salvagwardjata l-ugwaljanza tad-drittijiet 
fuq il-post tax-xogħol, partikolarment 
f'dak li jikkonċerna l-lif tal-maternità.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Il-ħaddiema nisa indipendenti m'għandhomx jiġu trattati b'mod differenti billi ma jiġix 
permess lilhom li jibbenefikaw mill-istess drittijiet tal-ħaddiema nisa impjegati.
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Emenda 8

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 — punt 2
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 10 — punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri neċessarji sabiex jiżguraw il-
protezzjoni tas-sigurtà u tas-saħħa tal-
ħaddiema tqal, partikolarment billi 
jorganizzaw spazji ergonomiċi, il-ħinijiet 
tax-xogħol (ix-xogħol bil-lejl u t-tibdil fil-
post tax-xogħol) u l-intensità tax-xogħol, 
kif ukoll billi jqawwu l-protezzjoni kontra 
l-prodotti infettużi speċifiċi u r-radjazzjoni 
jonizzanti.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Il-protezzjoni tas-saħħa u tas-sigurtà tal-ħaddiema tqal għandha tkun waħda mill-
preokkupazzjonijiet ewlenin ta' din id-Direttiva.

Emenda 9

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

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 jekk dan jintalab mill-
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kkonċernata. ħaddiema kkonċernata.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tiżgura li l-ħaddiema nisa ma jitkeċċewx għaliex ikunu 
għamlu użu mid-dritt tagħhom għal-lif tal-maternità fil-perjodu li jsegwi t-tmiem tal-lif ta' 12-
il xahar u mhux 6 xhur biss. Meta jitqies il-fatt li matul l-ewwel sitt xhur, il-ħaddiema nisa u l-
persuna li tħaddem jadattaw mill-ġdid il-ħin tax-xogħol għas-sitwazzjoni l-ġdida, u 
eventwalment jintroduċu modifiki ġodda fil-livell tax-xogħol, il-prevenzjoni kontra t-tkeċċija 
għandha tiġi estiża għal 12-il xahar.

Emenda 10

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

«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, "

«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'każi speċjali ta' 
ristrutturazzjoni jew ta' organizzazzjoni 
mill-ġdid fil-fond tal-proċess ta' 
produzzjoni, dejjem għandu jiġi garantit 
lill-ħaddiema nisa li jkollhom il-
possibilità li jiddiskutu mal-persuna li 
tħaddimhom dwar l-effett ta' dan it-tibdil 
fuq is-sitwazzjoni professjonali 
tagħhom;'' 

Or. pt
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Ġustifikazzjoni

Dan il-punt huwa importanti għaliex, meta jkun hemm ċirkostanzi partikolari (pereżempju 
sitwazzjonijiet ta' kriżi finanzjarja) li jistgħu jikkawżaw dannu lis-sitwazzjoni tal-mara li 
tinsab fuq lif tal-maternità u jikkawżaw telf ta' drittijiet, jekk din ma teżaminax, flimkien mal-
persuna li tħaddimha, il-konsegwenzi tar-ristrutturazzjoni, ikun hemm ir-riskju li s-
sitwazzjoni professjonali tagħha fi ħdan l-impriża tkun ipperikolata.

Emenda 11

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) Fil-punt 2, qed jiżdied il-punt (ca) li 
ġej:
ca) Il-ħaddiema nisa, fis-sens tal-Artikolu 
2, għandhom id-dritt għal edukazzjoni u 
għal taħriġ addizzjonali b'tali mod illi 
jikkonsolidaw il-perspettivi tal-karriera 
tagħhom.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li timpedixxi li n-nisa li jsiru ommijiet ikunu, għal din ir-
raġuni, vittmi ta' deterjorament fil-perspettivi tal-karriera tagħhom, peress li l-persuna li 
tħaddimhom (flimkien mal-ħaddiema mara) għandha tieħu azzjonijiet neċessarji fil-qasam 
tal-edukazzjoni u tat-taħriġ sabiex tiżgura li l-ħaddiema nisa jżommu l-perspettivi tal-karriera 
tagħhom.

Emenda 12

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

bb) Fil-punt 2, qed jiżdied il-punt (cb) li 
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ġej:
cb) L-Istati Membri għandhon jiżguraw 
illi l-użu tal-lif tal-maternità ma 
jipperikola bl-ebda mod id-drittijiet għall-
pensjoni tal-ħaddiema nisa.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-allokazzjonijiet mogħtija lill-ħaddiema nisa matul il-perjodu tal-lif tal-
maternità ma jipperikolawx id-drittijiet tagħhom għall-pensjoni. L-Istati Membri għandhom 
jimpedixxu din il-possibilità u jirrimborżaw it-telf eventwali għad-drittijiet tal-pensjoni.

Emenda 13

Proposta għal Direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 — punt 3 — subparagrafu d)
Direttiva 92/85/KEE
Artikolu 11  punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"5. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-
ħaddiema, fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2, 
jistgħu, matul il-lif tal-maternità jew meta 
jerġgħu lura mil-lif tal-maternità, kif 
stipulat fl-Artikolu 8, jitolbu għal bidliet 
fil-ħinijiet u r-rutina tax-xogħol. Min 
iħaddimhom huwa obbligat li jqis talbiet 
bħal dawn, filwaqt li jikkonsidraw il-
ħtiġijiet tagħhom stess u tal-ħaddiema 
tagħhom.''

5. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-
ħaddiema, fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2, 
tkun tista', matul il-lif tal-maternità jew 
meta terġa' lura mil-lif tal-maternità, kif 
stipulat fl-Artikolu 8, titlob għal bidliet fil-
ħinijiet u r-rutina tax-xogħol. Min 
iħaddimha huwa obbligat li jqis talbiet bħal 
dawn, filwaqt li jikkonsidra l-ħtiġijiet 
tiegħu stess u tal-ħaddiema tiegħu. Talba 
bħal din tista' wkoll issir mill-missier, 
miżżewweġ jew partner tal-ħaddiema 
mara li tibbenefika mil-lif tal-maternità u 
għandha tiġi soġġetta għal trattament 
ugwali.''

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Għall-qsim tar-responsabilità, huwa importanti li l-missier, il-miżżewweġ jew il-partner, 
wara li l-ħaddiema tkun temmet il-lif tal-maternità tagħha, ikollu/ikollha l-possibilità li titlob 
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li jitwettqu dawn il-miżuri ta' adattament tal-ħinijiet tax-xogħol u tal-iskema tax-xogħol.

Emenda 14

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-imsieħba soċjali fil-livell Ewropew 
huma mistednin li jiddibattu rigward il-
ftehima ta' qafas dwar il-lif tal-ġenituri 
sabiex iż-żewġ ġenituri jkunu jistgħu 
jikkontribwixxu għat-titjib tal-bilanċ bejn 
il-ħajja privata u dik professjonali meta 
jkollhom tarbija.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Il-proposta ta' emenda tad-Direttiva 92/85/KEE ma tippreċiżax id-dispożizzjonijiet neċessarji 
sabiex jiġi żgurat b'mod effikaċi l-lif tal-maternità u biex tiġi prevista tranżizzjoni ċara bejn 
it-tmiem tal-lif tal-maternità u r-ritorn fis-suq tax-xogħol, bħall-kindergartens, il-lif tal-
missirijiet jew il-lif tal-ġenituri.
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