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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern jistieden lill-Kumitat għall-Impjiegi u 

l-Affarijiet Soċjali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-

mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Jenfasizza l-fatt li, fl-UE, individwu mhuwiex protett barra l-post tax-xogħol kontra 

diskriminazzjoni fuq il-bażi tar-reliġjon jew it-twemmin, l-età, id-diżabilità jew l-

orjentament sesswali; huwa tal-fehma, li n-nondiskriminazzjoni fil-qasam tal-impjiegi u x-

xogħol tkun effikaċi biss jekk id-diskriminazzjoni tiġi ddikjarata illegali b'mod 

komprensiv fl-oqsma l-oħra kollha, inklużi l-edukazzjoni, l-aċċess għall-beni u s-servizzi 

u l-protezzjoni soċjali; jiddeplora l-fatt li minkejja li l-Kummissjoni pproponiet direttiva 

tal-UE kontra d-diskriminazzjoni fl-2008, u l-Parlament ivvota favuriha fl-2009, il-

kwistjoni għadha mblukkata fil-Kunsill; jiddeplora n-nuqqas ta' rieda politika murija minn 

xi Stati Membri, in-nuqqas ta' trasparenza fil-proċess ta' negozjar fil-Kunsill u l-abbuż tal-

priniċpju ta' unanimità min-naħa tal-Istati Membri opponenti; ifakkar li stieden lill-Kunsill 

biex jadotta l-proposta għal direttiva dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta' trattament 

ugwali bejn il-persuni, irrispettivament mir-reliġjon jew it-twemmin, id-diżabilità, l-età 

jew l-orjentament sesswali bosta drabi f'dawn l-aħħar 8 snin, iżda li l-Kunsill naqas milli 

jaġixxi u jirreaġixxi b'mod pożittiv għal dan l-appell min-naħa tal-Parmalent Ewropew – l-

unika istituzzjoni tal-Unjoni eletta direttament miċ-ċittadini; iħeġġeġ, għal darb'oħra, lill-

Kunsill jegħleb l-inerzja politika tiegħu u jadotta malajr id-Direttiva proposta 8 snin ilu 

2. Jemmen li l-mekkaniżmi ta' lmenti għandhom jittejbu fil-livell nazzjonali permezz tat-

tisħiħ tal-korpi nazzjonali li jaħdmu favur l-ugwaljanza biex jiżdied l-aċċess għal 

mekkaniżmi ġudizzjarji u mhux ġudizzjarji, u billi tiżdied il-fiduċja fl-awtoritajiet, jiġi 

pprovdut appoġġ legali, jiġu offruti konsulenza u appoġġ legali u jiġu simplifikati l-

proċeduri legali li spiss ikunu twal u kumplessi; 

3. Jiddispjaċih għall-fatt li, bħala prinċipju ġuridiku, l-idea li d-drittijiet tal-bniedem huma 

universali, indiviżibbli u interrelatati għadha kwistjoni teoretika aktar milli prattika, meta 

wieħed iqis li aspetti differenti tal-bniedem jiġu trattati separatament fl-istrumenti ġuridiċi 

eżistenti tal-UE; 

4. Jiddispjaċih dwar iż-żieda fl-esperjenzi ta' diskriminazzjoni u intimidazzjoni, fosthom fuq 

il-post tax-xogħol u speċjalment fir-rigward tal-ġeneru, in-nazzjonalità, l-isfond soċjali, 

id-diżabilità, id-diskriminazzjoni abbażi tal-orjentament sesswali u l-identità tal-ġeneru, l-

oriġini etnika u r-reliġjon, b'mod partikolari fil-konfront ta' nisa Musulmani u persuni 

LGBTI; jiddispjaċih, fl-istess ħin, dwar in-nuqqas ta' rappurtar ta' kull forma ta' 

diskriminazzjoni, speċjalment id-diskriminazzjoni bbażata fuq id-diżabilità u d-

diskriminazzjoni kontra persuni LGBTI; jistieden, għaldaqstant, lill-Kummissjoni tinkludi 

fokus speċifiku fuq it-tipi kollha ta' diskriminazzjoni meta timmonitorja l-

implimentazzjoni tad-Direttiva 2000/78/KE li tistabbilixxi qafas ġenerali għall-ugwaljanza 

fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol, u jenfasizza l-ħtieġa li titqajjem kuxjenza fost il-

persuni LGBTI dwar id-drittijiet tagħhom, pereżempju permezz ta' entitajiet favur l-

ugwaljanza, it-trade unions u l-organizzazzjonijiet ta' min iħaddem; 

5. Jinnota bi tħassib in-nuqqas ta' għarfien dwar id-drittijiet tal-vittmi u l-possibilitajiet li 

dawn ifittxu rimedju, u għaldaqstant jitlob li jiġu organizzati attivitajiet ta' 
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sensibilizzazzjoni strutturati u mmirati dwar il-leġiżlazzjoni tal-UE kontra d-

diskriminazzjoni u l-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-ugwaljanza fl-impjiegi, kemm mill-

Kummissjoni Ewropea kif ukoll mill-Istati Membri; 

6. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar in-nuqqas ta' ċarezza u ċertezza ġuridika fir-rigward tad-

diskriminazzjoni multipla, sikwit bħala konsegwenza ta' standards u regoli differenti u 

frammentati li jeżistu minn Stat Membru għal ieħor; jinnota l-importanza tal-ħidma 

mwettqa mill-Equinet biex jgħin fl-iżvilupp ta' standards komuni, u jemmen li dan għandu 

jingħata appoġġ adegwat 

7. Jiddispjaċih li l-isfruttament tax-xogħol gravi għadu jippersisti fl-Unjoni Ewropea. jinnota 

li l-vittmi tal-isfruttament tax-xogħol gravi spiss ma jkunux konxji mid-drittijiet tagħhom, 

mill-awtoritajiet kompetenti li jistgħu jindirizzaw u mill-possibilitajiet li jirċievu appoġġ u 

rimedju. jitlob, f'dan ir-rigward, li jiġu stabbiliti pjattaforma u hotline Ewropej li 

jipprovdu informazzjoni rilevanti lill-vittmi ta' sfruttament gravi tax-xogħol , inkluża 

informazzjoni speċifika rigward kull Stat Membru. 

8. Jinnota bi tħassib in-nuqqas ta' data komparabbli u diżaggregata dwar l-ugwaljanza, kif 

ukoll id-differenzi fl-Istati Membri f'dak li għandu x'jaqsam mar-rappurtar tal-każijiet; 

Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex b'mod sistematiku jiġbru data dwar l-ugwaljanza biex id-

diskriminazzjoni eżistenti, b'mod partikolari d-diskriminazzjoni indiretta, jagħmluha aktar 

viżibbli f'konformità sħiħa mad-dritt tal-privatezza u l-protezzjoni tad-data; iħeġġeġ lill-

Kummissjoni u lill-Istati Membri biex, flimkien mal-aġenziji rilevanti, jiġbru b'mod 

regolari data rilevanti u komparabbli li jkunu diżaggregati skont il-bażi tad-

diskriminazzjoni, inkluża d-diskriminazzjoni multipla; 

9. Jinsab imħasseb dwar il-fatt li, għall-kuntrarju tad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni tan-

NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità (UNCRPD), id-Direttiva dwar l-Ugwaljanza 

fl-Impjiegi ma tqisx b'mod espliċitu r-rifjut ta' akkomodazzjoni raġonevoli għal persuni 

b'diżabilità bħala forma ta' diskriminazzjoni; 

10. Jinnota li n-nondiskriminazzjoni fil-qasam tal-impjieg u x-xogħol tkun effikaċi biss jekk 

id-diskriminazzjoni tiġi miġġielda b'mod komprensiv fl-oqsma kollha tal-ħajja, 

pereżempju, permezz ta' appoġġ Komunitarju, għodod ta' leġiżlazzjoni u koordinament 

bħal strateġiji u oqfsa kemm fil-livell tal-Istati Membri kif ukoll f'dak tal-UE, inkluża l-

possibilità li jiġu introdotti miżuri ta' azzjoni pożittiva; 

11. Josserva li l-aċċessibilità għall-persuni b'diżabilitajiet hija prerekwiżit għall-ugwaljanza u 

l-parteċipazzjoni attiva fis-soċjetà, u jilqa', għaldaqstant, il-proposta reċenti għal Att 

Ewropew dwar l-Aċċessibilità, peress li tali miżura żgur ikollha impatt reali u pożittiv fuq 

il-ħajja tal-persuni b'diżabilità; jinnota li l-komunikazzjoni dwar din il-proposta kienet ta' 

kwalità baxxa ħafna u dan irriżulta fl-istaġnar tan-negozjati dwar id-direttiva rigward l-

implimentazzjoni tal-prinċipju ta' trattament ugwali bejn il-persuni, irrispettivament mir-

reliġjon jew it-twemmin, id-diżabilità, l-età jew l-orjentament sesswali, li ilha mblukkata 

fil-Kunsill mindu ġiet proposta mill-Kummissjoni fl-2008 u ġiet vvotata fil-Parlament fl-

2009. 
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