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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

115. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar in-

numru ta’ persuni li tilfu darhom b’riŜultat 

tal-kriŜi ekonomika; hu tal-fehma li l-

persuni mingħajr dar għandhom jibqgħu 

jinŜammu integrati fi ħdan is-soëjetà, u li 

għandhom jiāu kkumbattuti l-iŜolament u 

l-emarāinazzjoni tagħhom; għal dak il-

għan, jistieden lill-Istati Membri jadottaw 

politiki ambizzjuŜi sabiex jgħinu lil dawn 

il-persuni; jenfasizza li l-persuni mingħajr 

dar huma persuni vulnerabbli u jtenni l-

istedina tiegħu lill-Istati Membri sabiex 

jastjenu milli jistigmatizzawhom bħala 

delinkwenti; jistieden lill-Istati Membri 

jabolixxu kull liāi jew politika li 

tippreŜentahom bħala tali; jistieden lill-

Istati Membri jfasslu strateāiji nazzjonali li 

jimmiraw li jiāāieldu lill-fenomenu tal-

persuni mingħajr dar fit-territorju tagħhom; 

jenfasizza li d-dritt għall-għajnuna għall-

akkomodazzjoni għall-persuni l-aktar fil-

bŜonn jinsab imnaqqax fil-Karta tad-

Drittijiet Fundamentali; 

115. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar in-

numru ta’ persuni li tilfu darhom b’riŜultat 

tal-kriŜi ekonomika; hu tal-fehma li l-

persuni mingħajr dar għandhom jibqgħu 

jinŜammu integrati fi ħdan is-soëjetà, u li 

għandhom jiāu kkumbattuti l-iŜolament u 

l-emarāinazzjoni tagħhom; għal dak il-

għan, jistieden lill-Istati Membri jadottaw 

politiki ambizzjuŜi sabiex jgħinu lil dawn 

il-persuni; jenfasizza li l-persuni mingħajr 

dar huma persuni vulnerabbli u jtenni l-

istedina tiegħu lill-Istati Membri sabiex 

jastjenu milli jistigmatizzawhom bħala 

delinkwenti; jistieden lill-Istati Membri 

jabolixxu kull liāi jew politika li 

tippreŜentahom bħala tali; jistieden lill-

Istati Membri jfasslu strateāiji nazzjonali li 

jimmiraw li jiāāieldu lill-fenomenu tal-

persuni mingħajr dar fit-territorju tagħhom; 

jistieden lill-Kummissjoni tappoāāa l-

Istati Membri fil-missjoni tagħhom biex 

jiāāieldu l-fenomenu ta’ persuni mingħajr 

djar billi jiffaëilitaw l-iskambju tal-aqwa 

prattika u l-ābir ta’ data preëiŜa; jistieden 

lill-Kummissjoni timmonitorja l-ksur tad-

drittijiet tal-bniedem fl-Istati Membri li 

jirriŜulta minħabba l-fatt li persuna ssib 

ruħha mingħajr saqaf fuq rasha; 

jenfasizza li d-dritt għall-għajnuna għall-

akkomodazzjoni għall-persuni l-aktar fil-

bŜonn jinsab imnaqqax fil-Karta tad-
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Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

138. Jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE u l-

Istati Membri jinvestigaw b’mod sensittiv 

għall-āeneri, l-impatt li għandhom fuq id-

drittijiet fundamentali l-miŜuri ta’ 

awsterità, proposti jew implimentati, 

filwaqt li jqisu l-impatt sproporzjonat tal-

miŜuri ta’ awsterità fuq in-nisa; jistieden 

lill-istituzzjonijiet tal-UE jieħdu azzjoni 

rimedjali immedjata fejn il-miŜuri ta’ 

awsterità jkunu ħallew impatt negattiv fuq 

id-drittijiet ekonomiëi, soëjali u kulturali 

tan-nisa; 

138. Jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE u l-

Istati Membri jinvestigaw, b’mod sensittiv 

għall-āeneri u għall-etajiet, l-impatt fuq 

id-drittijiet fundamentali tat-tnaqqis 

baāitarju drastiku propost jew 

implimentat; jistieden lill-istituzzjonijiet 

tal-UE jieħdu azzjoni rimedjali immedjata 

fejn it-tnaqqis baāitarju drastiku kellu 

impatt negattiv fuq id-drittijiet ekonomiëi, 

soëjali u kulturali tan-nisa u taŜ-ŜgħaŜagħ; 

Or. en 

 

 


