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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet 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. Jagħti l-ikbar importanza lill-Artikolu 33 tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' 

Persuni b'Diżabilità – UNCRPD – ("National implementation and monitoring") li jittratta 

dwar l-implimentazzjoni u s-sorveljanza nazzjonali, u lill-osservazzjonijiet finali 76 u 77 

tal-Kumitat tan-NU u, għalhekk, jilqa' b'sodisfazzjon il-qbil tal-Kumitat tan-NU mal-

preżenza tal-Parlament fil-qafas tas-sorveljanza indipendenti; 

2. Ifakkar li l-Kumitat għall-Petizzjonijiet jipprevedi protezzjoni attiva għaċ-ċittadini 

Ewropej (persuni fiżiċi jew ġuridiċi) skont l-Artikolu 227 tat-TFUE, sabiex dawn ikunu 

jistgħu jressqu lment kontra ksur tad-drittijiet tagħhom min-naħa tal-awtoritajiet Ewropej, 

nazzjonali u lokali, inklużi dawk derivati mill-applikazzjoni tal-politiki Ewropej li 

għandhom l-għan li jimplimentaw is-UNCRPD, fl-ambitu tad-Dikjarazzjoni dwar id-

delimitazzjoni tal-kompetenzi annessa mal-Att Finali li jadotta t-Trattat; 

3. Jenfasizza l-fatt li l-Kumitat għall-Petizzjonijiet huwa rikonoxxut bħala wieħed mill-

istrumenti istituzzjonali tal-UE (flimkien mal-Ombudsman, maħtur biex jiddefendi liċ-

ċittadini f'każ ta' amministrazzjoni ħażina) li kapaċi jaqdu r-rwol ta' protezzjoni fil-qafas 

tas-sorveljanza indipendenti, f'konformità mal-prinċipji dwar il-funzjonament tal-

istituzzjonijiet nazzjonali stabbiliti għall-protezzjoni u l-promozzjoni tad-drittijiet tal-

bniedem ("il-Prinċipji ta' Pariġi"), adottati mill-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti 

fir-Riżoluzzjoni 48/134 tagħha tal-1993; 

4. Jirrimarka li, sabiex iwettaq ir-rwol ta' protezzjoni, il-Kumitat għall-Petizzjonijiet 

iqiegħed dmirijietu għas-servizz ta' qafas ta' sorveljanza indipendenti fir-rigward tal-

investigazzjonijiet preliminari ta' ksur tad-dritt tal-UE li jimplimenta lill-UNCRPD, it-

trasmissjoni ta' petizzjonijiet lil kumitati Parlamentari oħra biex ikunu jistgħu jinvestigaw 

jew jieħdu l-azzjoni korrispondenti, u żjarat fuq il-post biex tinġabar informazzjoni u jiġi 

stabbilit kuntatt mal-awtoritajiet nazzjonali; 

5. Ifakkar li l-Kumitat għall-Petizzjonijiet jirċievi għadd konsiderevoli ta' petizzjonijiet 

mingħand persuni b'diżabilità kull sena, u dan juri r-realtà ta' miljuni ta' persuni madwar l-

Ewropa li jħabbtu wiċċhom ma' diffikultajiet ta' kuljum fir-rigward tal-aċċess għax-xogħol 

u l-impjieg, l-edukazzjoni u t-trasport jew il-parteċipazzjoni fil-ħajja politika, pubblika u 

kulturali; jenfasizza l-importanza tal-Artikolu 29 tal-UNCRPD dwar il-parteċipazzjoni 

mingħajr diskriminazzjoni tal-persuni b'diżabilità fil-ħajja politika u pubblika; 

6. Ifakkar li l-inklużjoni sħiħa tal-persuni b'diżabilità mhix biss dritt u benefiċċju mistħoqq 

għall-individwi kkonċernati, imma wkoll ass għas-soċjetà b'mod ġenerali peress li din 

tibbenefika mill-valur u l-ħiliet diversi li dawn il-persuni jġibu magħhom; 

7. Ifakkar li sikwit, il-petizzjonijiet li ngħataw l-aktar attenzjoni kienu appoġġjati minn 

organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li jirrappreżentaw lill-persuni b'diżabilità, u 

għaldaqstant jeħtieġ li jiġi promoss u mxandar fil-pubbliku r-rwol ta' protezzjoni u l-

effikaċja tal-petizzjonijiet imsejsa fuq il-ksur ta' dawn id-drittijiet; ifaħħar ir-rwol ta' dawn 
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l-organizzazzjonijiet f'dak li jikkonċerna l-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali u t-titjib tal-

kwalità tal-ħajja tal-persuni b'diżabilità, u jqis li dan il-kompitu għandu jiġi appoġġjat 

aktar mill-istituzzjonijiet pubbliċi, anke fil-livell tal-finanzjament immirat; 

8. Jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li s-seduta pubblika "Protection of the rights of persons with 

disabilities, from the perspective of petitions received" ("Il-protezzjoni tad-drittijiet tal-

persuni b'diżabilità, mill-perspettiva tal-petizzjonijiet mibgħuta"), li ġiet organizzata mill-

Kumitat għall-Petizzjonijiet fil-15 ta' Ottubru 2015, laħqet standards għolja ta' 

aċċessibilità, u jirrakkomanda li fil-futur, il-laqgħat kollha tal-kumitati tal-Parlament 

ikunu aċċessibbli għall-persuni b'diżabilità;  

9. Iqis li huwa importanti li l-Kumitat għall-Petizzjonijiet jorganizza avvenimenti mmirati li 

jiffokaw fuq il-petizzjonijiet relatati mad-diżabilitajiet, u jenfasizza r-rwol importanti tad-

djalogu b'kontribut minn diversi partijiet konċernati, inklużi kumitati rilevanti oħra tal-

Parlament Ewropew, membri tal-Qafas tal-UE għall-Konvenzjoni tan-NU dwar id-

Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li jirrappreżentaw 

lill-persuni b'diżabilità u l-akkademiċi; 

10. Jilqa' l-użu tal-Braille fil-komunikazzjoni mal-petizzjonanti, u jinkoraġġixxi lill-

istituzzjonijiet kollha tal-UE jużaw il-lingwa tas-sinjali, formati faċli biex jinqraw u l-

Braille fil-komunikazzjoni tagħhom maċ-ċittadini sabiex iżommu u jsaħħu l-isforzi għall-

inklużjoni taċ-ċittadini fil-ħidma tal-istituzzjonijiet u fil-proġett Ewropew; 

11. Iħeġġeġ lis-servizzi tal-Parlament isaħħu l-mekkaniżmu intern stabbilit biex jikkoordina l-

implimentazzjoni tal-UNCRPD ("in-Netwerk tal-UNCRPD") sabiex dan jinbidel 

f'mekkaniżmu trażversali li jkopri l-kumitati parlamentari kollha għas-sorveljanza u l-

implimentazzjoni tal-Konvenzjoni, b'segretarjat tiegħu u b'persunal full-time assenjat 

esklużivament għalih;  

12. Jinnota li xi Stati Membri li rratifikaw il-UNCRPD għadhom iridu jistabbilixxu jew 

jinnominaw il-korpi għall-implimentazzjoni u s-sorveljanza tal-Konvenzjoni, kif mitlub 

skont l-Artikolu 33; jinnota li l-ħdima ta' dawk il-korpi diġà stabbiliti, b'mod partikolari l-

oqfsa ta' sorveljanza stabbiliti skont l-Artikolu 33(2), hija imxekkla minn nuqqas ta' riżorsi 

finanzjarji u umani u min-nuqqas għalkollox ta' bażi ġuridika solida għan-nomina 

tagħhom; 

13. Jitlob lill-Istati Membri li għadhom m'għamlux dan biex jieħdu passi rapidi biex 

jiffinalizzaw l-aħħar riformi li għadhom qed iżommuhom milli jirratifikaw il-UNCRPD; 

jistieden lill-UE u lill-Istati Membri jikkumplementaw ir-ratifika tagħhom tal-UNCRPD 

bl-adozzjoni tal-Protokoll Fakultattiv; iqis li r-rwol tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 

għandu jkun iċċarat u rikonoxxut fir-Regoli ta' Proċedura qabel il-konklużjoni tal-

Protokoll; 

14. Jistieden lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jintensifikaw l-isforzi biex jallinjaw l-oqfsa 

ġuridiċi tagħhom mar-rekwiżiti tal-UNCRPD, inkluż rieżami komprensiv tal-leġiżlazzjoni 

tagħhom sabiex jiżguraw armonizzazzjoni sħiħa mad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni, 

filwaqt li jistabbilixxu miri u oqfsa ta' żmien ċari għar-riformi, u jidentifikaw l-atturi 

responsabbli; 

15. Jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw b'urġenza d-dispożizzjonijiet tal-UNCRPD, 
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jirrevedu l-leġiżlazzjoni tagħhom f'dak is-sens u jiżguraw l-infurzar xieraq tagħhom; jitlob 

li jiġu żviluppati strumenti nazzjonali u li jissaħħu dawk eżistenti bil-għan li l-persuni 

b'diżabilità u l-familji tagħhom jiġu assistiti aħjar; 

16. Iqis li l-UE għandha tkun minn ta' quddiem nett fir-rigward tar-rispett għad-drittijiet tal-

bniedem u l-promozzjoni tagħhom; jilqa' l-fatt li, għall-ewwel darba, it-twettiq tal-obbligi 

internazzjonali tal-UE fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem ġie rieżaminat minn korp tat-

trattat tan-NU; jikkunsidra li l-osservazzjonijiet konklużivi tal-Kumitat tal-UNCRPD dwar 

l-implimentazzjoni tal-UNCRPD min-naħa tal-UE, ippubblikati fl-2015, jirrappreżentaw 

sinjal importanti tal-impenn tal-UE lejn l-ugwaljanza u r-rispett tad-drittijiet tal-bniedem u 

joffru gwida għal azzjonijiet leġiżlattivi u politiċi fl-isfera ta' kompetenza kollha tal-UE; 

17. Jistieden lill-Kummissjoni taħdem mill-qrib ma' istituzzjonijiet, korpi u aġenziji oħra tal-

UE, kif ukoll mal-Istati Membri, biex tikkoordina s-segwitu effettiv u sistematiku tal-

osservazzjonijiet konklużivi, possibbilment permezz ta' strateġija dwar l-implimentazzjoni 

tal-UNCRPD; 

18. Jitlob għal reviżjoni komprensiva tal-Istrateġija Ewropea tad-Diżabilità (2010–2020); 

19. B'segwitu għar-rakkomandazzjonijiet tal-ewwel valutazzjoni min-NU tal-UNCRPD, iqis li 

l-Kummissjoni għandha tistabbilixxi strument indipendenti għas-sorveljanza u r-rieżami 

tal-Konvenzjoni, l-istabbiliment ta' mekkaniżmu ta' koordinament interistituzzjonali u l-

ħolqien ta' punti lokali ta' informazzjoni u aġenziji f'kull Stat Membru, ħaġa li għandha 

tkun permanenti; 

20. Iħeġġeġ lill-Istati Membri kollha jallokaw lill-oqfsa ta' sorveljanza stabbiliti skont l-

Artikolu 33(2) riżorsi finanzjarji u umani suffiċjenti u stabbli biex jaqdu l-funzjonijiet 

tagħhom; iqis li huma għandhom ukoll jiggarantixxu l-indipendenza tal-oqfsa ta' 

sorveljanza billi jiżguraw li l-kompożizzjoni u l-funzjonament tagħhom iqisu il-Prinċipji 

ta' Pariġi dwar il-funzjonament tal-istituzzjonijiet nazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem, kif 

meħtieġ skont l-Artikolu 33(2) – dan ikun appoġġjat bit-twaqqif ta' bażi ġuridika formali, 

li tistabbilixxi b'mod ċar ir-rwol u l-kamp ta' applikazzjoni tal-oqfsa; iħeġġeġ lil dawk l-

Istati Membri li għad iridu jaħtru korpi skont l-Artikolu 33 jagħmlu dan mill-iktar fis 

possibbli u jgħammruhom bir-riżorsi u l-mandati sabiex ikunu jistgħu jimplimentaw u 

jissorveljaw l-obbligi tagħhom skont il-UNCRPD b'mod effettiv; 

21. Iqis li l-persuni b'diżabilità u l-organizzazzjonijiet tal-persuni b'diżabilità għandhom ikunu 

involuti f'kull stadju tal-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet; iqis li l-proċessi ta' rieżami mill-

korpi ta' sorveljanza joffru opportunità imprezzabbli biex jinġabar dak li għandhom xi 

jgħidu l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, inklużi dawk tal-organizzazzjonijiet li 

jirrappreżentaw persuni b'diżabilità; jistieden lill-UE u lill-Istati Membri jiżguraw 

konsultazzjoni strutturata u sistematika mar-rappreżentanti tal-organizzazzjonijiet li 

jirrappreżentaw lill-persuni b'diżabilità meta jkunu qed jieħdu passi biex jimplimentaw l-

osservazzjonijiet konklużivi rispettivi tagħhom u jippromwovu l-ġbir ta' data u l-iskambju 

ta' prattiki tajba; jitlob li din il-konsultazzjoni tkun aċċessibbli bis-sħiħ, sabiex ikun 

possibbli li l-persuni kollha b'diżabilità jipparteċipaw, irrispettivament mit-tip ta' 

diżabilità; 

22. Jenfasizza li l-persuni b'diżabilità għandhom jingħataw l-informazzjoni dwar id-drittijiet 

tagħhom u jingħataw parteċipazzjoni fil-politiki u l-miżuri kollha li jistgħu jolqtuhom, 
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inkluż mekkaniżmu għall-ilmenti, u li għandha tingħata prijorità lill-parteċipazzjoni tat-

tfal b'diżabilità u, meta jkunu jeżistu, lill-organizzazzjonijiet tal-persuni b'diżabilità; 

23. Fir-rigward tal-Artikolu 35 tal-UNCRPD, li jobbliga lil dawk l-Istati Membri li jkunu 

ffirmaw il-Konvenzjoni jissottomettu rapport inizjali u rapporti sussegwenti dwar l-

implimentazzjoni tagħhom tal-Konvenzjoni, iqis li tali rapporti għandhom jitressqu kull 

erba' snin u li għandhom jitħejjew bil-parteċipazzjoni tal-organizzazzjonijiet tal-persuni 

b'diżabilità. 

24. Jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi kjarifika dwar id-definizzjoni wiesgħa ta' diżabilità 

fil-livell tal-UE; 

25. Jistieden lill-istituzzjonijiet kollha tal-UE jippromwovu kampanji ta' qawmien ta' kuxjenza 

dwar kwistjonijiet relatati mad-diżabilitajiet, minn perspettiva tad-drittijiet tal-bniedem; 

iqis li l-midja għandha tistinka biex tipproġetta immaġni pożittiva tal-persuni b'diżabilità, 

b'enfasi fuq il-ħiliet tagħhom u l-kontribut tagħhom lis-soċjetà, u li żżid il-viżibilità 

tagħhom; 

26. Iħeġġeġ lill-Istati Membri kollha tal-UE jirrikonoxxu kif xieraq ir-rwol ewlieni tal-persuni 

li jieħdu ħsieb membri tal-familja dipendenti, filwaqt li jiżgurawlhom rikonoxximent 

soċjali u ekonomiku xierqa u jimplimentaw miżuri ta' sostenn materjali dirett, bħalma 

huma l-protezzjoni tal-intitolamenti tal-pensjoni jew sussidji li jnaqqsu l-ispejjeż sħaħ tas-

servizzi għal dawk li jieħdu ħsieb membri tal-familja dipendenti; jistieden lill-

Kummissjoni twettaq studju mmirat biex janalizza l-istatus ġuridiku tal-persuni li jieħdu 

ħsieb membri tal-familja dipendenti, jew in-nuqqas ta' dan, fl-Istati Membri kollha; 

27. Ifakkar li, skont il-Konvenzjoni, il-persuni b'diżabilità għandhom kapaċità ġuridika fuq 

bażi ugwali mal-oħrajn fl-aspetti kollha tal-ħajja, inkluż l-aċċess għall-ġustizzja – is-

sitwazzjoni ekonomika tagħhom m'għandha għalhekk tirrappreżenta l-ebda ostaklu għal 

tali aċċess – aċċess għall-votazzjoni, u aċċess għas-servizzi bankarji, għall-kura tas-saħħa, 

għall-prodotti u għas-servizzi; jistieden lill-UE tiżgura li l-persuni b'diżabilità 

jibbenefikaw mid-drittijiet kollha stabbiliti fit-Trattati u fid-dritt tal-UE; 

28. Jenfasizza li l-kapaċità ġuridika hija kruċjali biex tinżamm l-awtonomija personali, u li 

kwalunkwe restrizzjoni tagħha u kwalunkwe rappreżentanza minn kustodji ġuridiċi jridu 

jiġu stabbiliti fuq il-bażi ta' kriterji ċari armonizzati fil-livell tal-UE, u għandu jsir rieżami 

perjodiku tal-ħtieġa ta' tali rappreżentanza ġuridika aktar fit-tul kif ukoll l-adegwatezza 

tal-kustodju legali inkwistjoni; 

29. Jemmen li l-interpretazzjonijiet restrittivi fil-leġiżlazzjonijiet tal-Istati Membri tas-

salvagwardji fir-rigward tad-dritt tal-vot għandhom jiġu riveduti fejn dawn jimpedixxu 

lill-persuni b'diżabilità psikosoċjali milli jeżerċitaw dan id-dritt (l-Artikolu 29 tal-

UNCRPD); 

30. Jilqa' l-pubblikazzjoni mill-Kummissjoni tal-proposta għal Att Ewropew dwar l-

Aċċessibilità fit-2 ta' Diċembru 2015; ifakkar li huwa meħtieġ approċċ komprensiv lejn l-

aċċessibilità u li d-dritt għall-aċċessibilità kif imniżżel fl-Artikolu 9 tal-UNCRPD jeħtieġ 

ikun garantit lill-persuni b'kull xorta ta' diżabilità; 

31. Jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi u ssaħħaħ l-użu tal-Fondi Strutturali mill-Istati 
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Membri, bil-ħsieb li jiġu żviluppati servizzi soċjali ta' kwalità għolja għall-persuni 

b'diżabilità u li tiġi żgurata t-tranżizzjoni minn kura istituzzjonali għal kura bbażata fil-

komunità; 

32. Jissottolinja li l-persuni kollha b'diżabilità għandhom id-dritt li jgħixu f'soċjetà li fiha 

jgawdu l-opportunitajiet indaqs flimkien mal-oħrajn, biex b'hekk tiġi żgurata l-inklużjoni 

u l-parteċipazzjoni sħiħa tagħhom fis-soċjetà; 

33. Jitlob li l-użu tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment isir b'mod ibbilanċjat, filwaqt li 

jinkoraġġixxi l-iżvilupp ta' komunitajiet u sistemi ta' istituzzjonalizzazzjoni aktar inklużivi 

fejn mitlub, b'tali mod li fiż-żewġ każijiet, il-persuni b'diżabilità, inklużi t-tfal u ż-

żgħażagħ, jistgħu jirċievu l-appoġġ u l-assistenza xierqa madwar l-UE kollha, u b'hekk 

titrawwem il-mira ta' awtonomija akbar fi ħdan il-possibbiltajiet ta' kull individwu; 

34. Jistieden lill-Istati Membri biex jieħdu miżuri xierqa biex jippromwovu l-aċċess għall-

fondi strutturali għal servizzi ta' appoġġ, b'kunsiderazzjoni speċjali għat-tfal u ż-żgħażagħ, 

u l-familji tagħhom; 

35. Jenfasizza li l-istituti li joffru appoġġ għall-persuni b'diżabilità, u b'mod partikolari dawk 

responsabbli mill-faċilitajiet sikuri, għandhom ikunu suġġetti f'forma protokolari u 

obbligatorja li jissodisfaw standards li għandhom jiġu definiti, u għandhom jissottomettu 

ruħhom għal spezzjonijiet perjodiċi; 

36. Jistieden lill-UE u lill-Istati Membri jipprovdu miżuri effettivi mmirati biex jindirizzaw 

b'mod determinat is-segregazzjoni tal-istudenti b'diżabilità fl-iskejjel u l-ambjenti tat-

tagħlim, billi jagħmlu l-isforzi kollha neċessarji biex jiżguraw li huma jgawdu bis-sħiħ 

edukazzjoni formali, mhux formali u informali li hi inklużiva u ta' kwalità għolja; 

37. Jistieden lill-Kummissjoni tfassal rapport dwar l-impatt fuq il-persuni b'diżabilità tal-

politiki u l-fondi ta' investiment ewlenin tal-UE; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 

Membri jinvolvu lill-organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw lill-persuni b'diżabilità fl-

ipprogrammar tal-Programmi Operazzjonali; jenfasizza, barra minn hekk, l-importanza li 

tiġi ggarantita l-aċċessibilità sħiħa tal-persuni b'diżabilità għall-programmi tal-UE bħalma 

huma l-inizjattivi Erasmus+, Garanzija għaż-Żgħażagħ u EURES; 

38. Jenfasizza li t-tfal b'diżabilità jiltaqgħu ma' problemi speċifiċi u li għandhom isiru sforzi 

biex jiġi eliminat kull tip ta' ostaklu u barriera, u dan jippermettilhom jiksbu awtonomija 

sħiħa u jgawdu minn opportunitajiet indaqs, ħaġa li biex issir hu kruċjali li dawn ikunu 

involuti fit-tfassil tal-politiki li jaffettwawhom; iqis li, għal dan il-għan, għandhom jiġu 

stabbiliti strumenti li jagħmluha possibli li t-tfal b'diżabilità jsemmgħu l-fehmiet tagħhom 

u jiġi żgurat l-involviment tagħhom; 

39. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura edukazzjoni inklużiva ta' kwalità għolja fl-iskejjel 

Ewropej minn età bikrija, b'approċċ preventiv u b'viżjoni ta' diżabilità, f'konformità mar-

rekwiżiti tal-UNCRPD dwar valutazzjoni multidixxiplinarja tal-bżonnijiet individwali, in-

nonesklużjoni tat-tfal b'diżabilità, kif ukoll il-provvediment ta' akkomodazzjoni 

raġonevoli adegwata; 

40. Jistieden lill-Kummissjoni tieħu miżuri urġenti, b'kooperazzjoni mal-Istati Membri u mal-

organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw lill-persuni b'diżabilità, bil-għan li jiġu żgurati l-
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protezzjoni soċjali u livell ta' ħajja adegwat għal dawn il-persuni kif ukoll biex jitħarsu 

mill-konsegwenzi tal-miżuri ta' awsterità meħuda b'riżultat tal-kriżi ekonomika; 

41. Jistieden lill-Istati Membri jastjenu milli jnaqqsu l-benefiċċji relatati mad-diżabilità, is-

servizzi bbażati fil-komunità, is-servizzi tas-saħħa, il-programmi ta' taħriġ u ta' 

edukazzjoni, ħaġa li se ddgħajjef il-UNCRPD u tirriżulta f'livelli ogħla ta' faqar u ta' 

esklużjoni soċjali; 

42. Jieħu nota tal-petizzjonijiet li jiddeskrivu każijiet f'xi Stati Membri ta' atti li jixirqilhom 

kundanna f'dak li jikkonċerna l-iżgurar tas-sussistenza tal-persuni b'diżabilità, mhux biss 

fir-rigward tan-nuqqas ta' ħlas tas-sussidji mogħtija bil-liġi, iżda wkoll każijiet bħal fil-

Petizzjoni 1062/2014 fejn l-awtoritajiet allegatament ħadu deċiżjonijiet amministrattivi 

arbitrarji sabiex inaqqsu l-allokazzjonijiet mogħtija preċedentement fuq il-bażi ta' 

valutazzjonijiet mediċi dubjużi li effettivament naqqsu l-grad ta' diżabilità; jitlob lill-

awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali kkonċernati jkunu aktar sensittivi għall-

implikazzjonijiet ta' tali azzjonijiet fuq ħajjet l-individwi affettwati u l-familji tagħhom, u 

jitlob li l-Kummissjoni timmonitorja bir-reqqa d-diversi politiki u miżuri relatati dwar id-

diżabilitajiet li huma implimentati fl-Istati Membri differenti; 

43. Iħeġġeġ lill-istituzzjonijiet tal-UE jeżaminaw mill-ġdid ir-Regolamenti tal-Persunal, ir-

regolamenti interni u r-regoli implimentattivi bil-għan li jadottaw politiki ta' reklutaġġ 

komprensivi, inklużi miżuri pożittivi, biex iżidu attivament il-għadd ta' persunal u 

apprendisti b'diżabilità u jiżguraw li l-impjegati kollha tal-istituzzjonijiet tal-UE li 

għandhom diżabilità, jew li għandhom membri tal-familja dipendenti b'diżabilità, jirċievu 

l-akkomodazzjoni raġonevoli li jeħtieġu sabiex igawdu d-drittijiet tagħhom fuq bażi 

ugwali ma' ħaddieħor; jistieden lill-Kummissjoni tirrevedi r-Reġim Komuni tal-

Assigurazzjoni tal-Mard tal-istituzzjonijiet tal-UE sabiex din tkopri b'mod komprensiv il-

bżonnijiet tas-saħħa relatati mad-diżabilità b'mod li jkun kompatibbli mal-Konvenzjoni; 

44. Jenfasizza li l-libertà tal-moviment taċ-ċittadini Ewropej għandha tiġi garantita għall-

persuni b'diżabilità, ħaġa li tirrikjedi li l-Istati Membri jiżguraw ir-rikonoxximent 

reċiproku tas-sitwazzjoni u tad-drittijiet soċjali tagħhom (l-Artikolu 18 tas-CRPD); 

45. Iqis li l-Karta Ewropea tad-Diżabilità se tippermetti lill-persuni b'diżabilità jivvjaġġaw lil 

hinn mill-fruntieri tal-pajjiżi tagħhom u jgawdu l-benefiċċji tal-fatt li jkunu jistgħu 

jaċċedu għall-kultura, it-trasport u l-isport, u li għandhom jiġu eżaminati benefiċċji oħra u 

r-rikonoxximent reċiproku tagħhom għandu jiġi promoss; 

46. Iqis li l-Istrateġija għal Suq Uniku Diġitali għandha tiġi implimentata b'tali mod li jiġi 

żgurat l-aċċess sħiħ għall-aspetti kollha tagħha għall-persuni b'diżabilità; 

47. Jinnota li madwar 48 % biss tal-persuni b'diżabilità fl-UE għandhom impjieg u 27,8 % 

biss lestew kors ta' edukazzjoni għolja; jenfasizza l-ħtieġa li l-istituzzjonijiet tal-UE u l-

Istati Membri, skont l-Artikolu 27 tal-UNCRPD, jabolixxu kwalunkwe ostakli eżistenti 

fir-rigward tal-aċċess għall-impjiegi għal persuni b'diżabilità u jippromwovu politiki 

attivi, permezz ta' taħriġ imfassal apposta u strumenti speċifiċi, li għandhom irawmu u 

jiffaċilitaw l-aċċess tagħhom għas-suq tax-xogħol; jinkoraġġixxi l-iskambju tal-aħjar 

prattiki fost l-Istati Membri fir-rigward tal-iktar għodod effiċjenti sabiex jiżdiedu r-rati tal-

okkupazzjoni; 
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48.  Jenfasizza li l-aċċess għas-sistemi tal-kura tas-saħħa u għall-assistenza fil-kura tas-saħħa 

għandu jiġi garantit għall-persuni b'diżabilità bla diskriminazzjoni, u, barra minn hekk, il-

livell tal-attenzjoni waqt it-trattament għandu jiġi adattat għad-diffikultajiet li dan it-tip ta' 

pazjenti jista' jkollhom; jenfasizza, b'mod partikolari, li l-aċċess mhux diskriminatorju 

għall-kura tas-saħħa sesswali u riproduttiva għandu jiġi żgurat u li taħt l-ebda ċirkostanza 

ma għandhom jiġu imposti l-isterilizzazzjoni jew l-abort kontra r-rieda ta' persuna, u li s-

sistemi tal-kura tas-saħħa għandhom, barra minn hekk, jiggarantixxu l-identifikazzjoni, ir-

rappurtar u l-prevenzjoni tal-vjolenza sesswali u/jew l-abbuż sesswali; 

49. Jenfasizza li l-iskemi tal-assigurazzjoni tas-saħħa m'għandhomx jiddiskriminaw kontra l-

persuni b'diżabilità; 

50. Iqis li l-impatt tad-Direttiva dwar is-Saħħa Transkonfinali fuq il-persuni b'diżabilità 

għandu jiġi eżaminat; 

51. Jenfasizza li l-għoti tal-kunsens infurmat mill-persuni b'diżabilità għandu jiġi żgurat fl-atti 

mediċi kollha li jeħtieġu dan, u li għal dan il-għan għandhom ikunu disponibbli l-mezzi 

meħtieġa kollha biex tiġi żgurata l-aċċessibilità għall-informazzjoni għal dawn il-persuni, 

kif ukoll li dawn jifhmu l-informazzjoni rilevanti; jenfasizza li dan il-kunsens irid jingħata 

personalment, minn qabel u b'għarfien sħiħ tal-fatti, bil-mekkaniżmi kollha meħtieġa biex 

jiġi żgurat li dawn il-prinċipji jiġu rrispettati, u li miżuri xierqa simili għandhom jittieħdu 

wkoll fir-rigward tal-persuni b'diżabilità psikosoċjali; 

52. Iqis li r-regolament dwar it-trasport bl-ajru u marittimu għandu jiġi rivedut f'dak li 

jikkonċerna l-passiġġieri sabiex ma jkun fih l-ebda diskriminazzjoni, fiżika jew 

ekonomika, fir-rigward tal-persuni b'diżabilità u sabiex jiġu eliminati l-ostakli kollha; 

53. Jiġbed l-attenzjoni lejn ir-rakkomandazzjoni tan-NU dwar il-ħtieġa li tiġi żgurata 

perspettiva tal-ugwaljanza bejn is-sessi fil-politiki kollha dwar id-diżabilità, u b'mod 

partikolari il-politiki li għandhom il-għan li jiġġieldu lill-vjolenza u d-diskriminazzjoni; 

jistieden lill-Unjoni Ewropea taderixxi mal-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-

Prevenzjoni u l-Ġlieda Kontra l-Vjolenza fuq in-Nisa u l-Vjolenza Domestika (il-

Konvenzjoni ta' Istanbul) bħala pass ieħor lejn il-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-

bniet b'diżabilità; jistieden ukoll lill-UE tippromwovi politiki biex tiġġieled lid-

diskriminazzjoni kontra l-persuni b'diżabilità; 

54. Jistieden lill-Istati Membri kollha tal-UE biex jaslu għal ftehim fuq direttiva b'saħħitha 

dwar l-aċċessibilità tas-siti elettroniċi tal-korpi tas-settur pubbliku, li għandha tapplika 

għas-siti elettroniċi kollha li jipprovdu servizzi pubbliċi – inkluż fejn dawn huma 

pprovduti minn entitajiet privati u/jew iffinanzjati, jew parzjalment iffinanzjati, minn 

fondi pubbliċi – , għas-siti tal-internet aċċessibbli minn apparat mobbli u applikazzjonijiet 

mobbli, u dokumenti li jistgħu jitniżżlu (Word, PDF, eċċ.) li huma użati b'mod estensiv fi 

proċessi online; jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE jiggarantixxu li l-paġni web u d-

dokumenti kollha tagħhom ikunu aċċessibbli għall-persuni b'diżabilità sensorjali; 

55. Jitlob ratifika malajr tat-Trattat ta' Marrakexx biex Jiġi Ffaċilitat l-Aċċess għal Xogħlijiet 

Ippubblikati għall-Persuni Għomja, b'Diżabilità fil-Vista jew li b'xi mod ieħor għandhom 

Diffikultà biex Jaqraw Materjal Stampat; jinnota b'għadab profond li seba' Stati Membri 

tal-UE iffurmaw blokk ta' minoranza li qed jimpedixxi l-proċess ta' ratifika tat-Trattat ta' 

Marrakexx u jħeġġiġhom jerġgħu jikkunsidraw il-pożizzjoni tagħhom u jiffaċilitaw ir-
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ratifika, indipendentement minn jekk hemmx bżonn ta' reviżjoni tal-qafas ġuridiku tal-UE 

jew tad-deċiżjoni mistennija tal-Qorti tal-Ġustizzja dwar il-kwistjoni tal-kompetenzi, li 

għadha tista' tieħu għadd ta' xhur; 

56. Jitlob l-iżblokkar urġenti tad-direttiva tal-UE ta' kontra d-diskriminazzjoni, li mill-2008 'l 

hawn ma sar l-ebda progress fuqha fil-Kunsill. 
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