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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jitlob lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-
Intern, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni tiegħu:

A. Billi skond stħarriġ riċenti tal-Eurobarometer 51% ta' l-Ewropej iqisu li ma sarux 
biżżejjed sforzi biex tiġi miġġielda d-diskriminazzjoni fil-pajjiżi taghom,

B. Billi r-riżultati tal-Eurobarometer rigward in-nuqqas ta' strateġiji ta' l-informazzjoni u 
b'konsegwenza ta' dan, in-nuqqas ta' għarfien pubbliku rigward il-leġiżlazzjonijiet Ewropej 
u nazzjonali kontra d-diskriminazzjoni jenfasizzaw it-tħassib pubbliku,

1. Jilqa' b'sodisfazzjon il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva 
2000/43/KE tad-29 ta' Ġunju, li timplimenta l-prinċipju ta' trattament ugwali tkun xi tkun 
l-oriġini razzjali jew etnika, li tipprova tistabbilixxi qafas biex tiġi miġġielda d-
diskriminazzjoni bbażata fuq oriġini razzjali jew etnika sabiex jiġi żgurat li l-prinċipju ta' 
ugwaljanza quddiem il-liġi, ta' opportunitajiet indaqs u ta' trattament ugwali jiġi 
kkonsolidat fl-Istati Membri, filwaqt li jkun hemm konformità sħiħa mal-prinċipju tas-
sussidjarjetà u filwaqt li jiġu rispettati t-tradizzjonijiet u l-proċeduri nazzjonali varji; 
filwaqt li japprezza l-ħarsa ġenerali ta' l-implimentazzjoni tad-direttiva li tinsab fir-rapport 
tal-Kummissjoni, jinnota li kien ikun utli wkoll kieku ġie pprovdut b'deskrizzjoni 
dettaljata tal-mod kif id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2000/43/KE ġew inkorporati fil-liġi 
nazzjonali, kif speċifikat fid-direttiva nnifisha; barra minn hekk jinnota li l-Kummissjoni 
impenjat ruħha mhux biss biex tiġbor informazzjoni dettaljata, iżda wkoll biex tirrapporta 
dwar dan lill-Parlament u lill-Kunsill u li l-Parlament, fir-riżoluzzjoni tiegħu ta' l-14 ta' 
Ġunju 2006 dwar in-nondiskriminazzjoni u l-opportunitajiet indaqs għal kulħadd -
strateġija ta' qafas 1, talab lill-Kummissjoni biex 'teżamina b'urġenza l-kwalità u l-kontenut 
tal-liġijiet li jimplimentaw id-direttivi kontra d-diskriminazzjoni';

2. Jirrikonoxxi li d-diskriminazzjoni bbażata fuq oriġini razzjali jew etnika u l-forom 
differenti ta' sfruttament tal-migranti tax-xogħol, inkluż, prinċipalment, xogħol klandestin 
u mhux iddikjarat, qed idgħajfu l-kisba ta' livell għoli ta' impjieg u ħarsien soċjali, ta' 
koeżjoni ekonomika u soċjali, ta' tkabbir u effiċjenza ekonomiċi u ta' solidarjetà;

3. Jirrikonoxxi li l-aġenda tal-politika soċjali għall-perjodu 2005-2010 li tikkomplementa u 
tikkonsolida l-Istrateġija ta' Liżbona hija fondamentali għad-dimensjoni ta' l-iżvilupp 
ekonoiku tal-Komunità u tippromwovi opportunitajiet indaqs għal kulħadd, u b'hekk tgħin 
biex tinħoloq soċjetà li toffri possibilitajiet akbar għal integrazzjoni soċjali;

4. Jenfasizza li għandha tingħata l-istess importanza għall-kull raġuni għal diskriminazzjoni, 
inkluża d-diskriminazzjoni bbażata fuq in-nazzjonalità;

5. B'referenza partikulari għall-impjiegi, jitlob li tingħata konsiderazzjoni għal ċerti oqsma 
ta' l-impjiegi, bħal impjiegi f'kwalunkwe wieħed mill-Istati Membri li jipprovdu kura u 
assistenza domestika u lill-familji, li huma suġġetti għal ftit regolamenti u ħarsien, u x-

  
1  Testi Adottati, P6_TA(2006)0261.
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xogħol fis-servizzi tas-saħħa, fejn jinqalgħu wkoll problemi b'konnessjoni mal-liġi 
nazzjonali dwar aċċess għall-impjiegi fis-settur pubbliku;

6. Iħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-imsieħba soċjali li għadhom ma għamlux hekk sabiex 
jipprovdu lill-Kummissjoni bl-informazzjoni neċessarja rigward il-modi u l-mezzi użati u 
r-riżultati miksuba fil-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni bbażata fuq oriġini razzjali u 
etnika; 

7. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tieħu l-azzjoni neċessarja biex tiżgura li d-Direttiva tiġi 
implimentata bis-sħiħ u b'mod xieraq; jappoġġa u jinkuraġġixxi lill-Kummissjoni biex 
tniedi proċeduri għal ksur taħt l-Artikolu 226 tat-Trattat KE kontra dawk l-Istati Membri li 
l-miżuri ta' implimentazzjoni tagħhom ma jkunux skond id-Direttiva 2000/43/KE, b'mod 
partikulari fir-rigward ta' kompetenzi u r-rekwiżit ta' indipendenza għal korpi li jaħdmu 
favur il-promozzjoni ta' trattament ugwali kif definiti fl-Artikolu 13 ta' dik id-direttiva u 
biex tinforma b'mod wiesa' liċ-ċittadini Ewropej dwar il-qagħda preżenti;

8. Jistieden lill-Kummissjoni biex tippreżenta lill-Parlament u lill-Kunsill pjan ta' azzjoni 
speċifiku dwar mekkaniżmi u metodi ta' osservazzjoni u deskrizzjoni ta' l-impatt tal-
miżuri ta' implimentazzjoni nazzjonali; jenfasizza l-importanza li jiġu żviluppati modi kif 
tinġabar dejta dwar id-diskriminazzjoni, b'mod partikulari fir-rigward ta' relazzjonijiet tax-
xogħol, b'konformità mal-leġiżlazzjoni għall-ħarsien tad-dejta, bħala għodda utli biex jiġu 
identifikati, immonitorjati u reveduti l-politiki u l-proċeduri kontra d-diskriminazzjoni, 
filwaqt li jiġu rispettati l-mudelli ta' integrazzjoni nazzjonali; jistieden lill-Kummissjoni 
biex tistipula standards komuni għad-dejta, sabiex l-informazzjoni trasmessa tkun tista' 
titqabbel b'mod effettiv; jitlob li tingħata importanza biex jiġu eżaminati mhux biss il-
kontenut tal-leġiżlazzjoni implimentattiva, iżda wkoll l-effettività tagħha;

9. Jirrikonoxxi li s-servizzi ta' interess ġenerali (SGIs) jista' jkollhom irwol profond kontra d-
diskriminazzjoni u l-esklużjoni bbażati fuq oriġini razzjali jew etnika; għalhekk iħeġġeġ 
lill-Istati Membri biex jiżguraw li l-fornituri ta' l-SGI, fir-rigward tal-leġiżlazzjoni għall-
ħarsien tad-dejta u l-libertajiet ċivili, jużaw monitoraġġ etniku sabiex jiġi żgurat 
trattament ugwali u inklużjoni u b'hekk sabiex jenfasizzaw l-irwol ewlieni tal-fornituri ta' 
l-SGI f'dan il-qasam; jenfasizza li l-fornituri ta' l-SGI jistgħu jservu bħala eżempji ta' korpi 
li japplikaw l-aħjar prattiki fit-trattament ugwali ta' minoritajiet razzjali u etniċi, kemm 
bħala dawk li jħaddmu u kif ukoll bħala fornituri ta' servizz;

10. Jitlob, b'mod partikulari, għal monitoraġġ strett ta' l-applikazzjoni tar-regola dwar l-
inverżjoni parzjali ta' l-obbligu ta' prova, li huwa partikularment effettiv fil-każ ta' 
kwistjonijiet relatati ma' impjiegi;

11. jinkuraġġixxi lill-Kummissjoni biex tikkunsidra dawk id-dispożizzjonijiet nazzjonali li 
jmorru lil hinn mir-rekwiżiti tal-Komunità u biex tfassal karta tal-bilanċ tal-vantaġġi u l-
iżvantaġġi tal-miżuri nazzjonali mressqa u anki biex tikkopera fil-proposti ta' 
soluzzjonijiet possibbli immirati biex itejbu s-sitwazzjoni ta' vittmi ta' diskriminazzjoni;;

12. Jinnota li l-projbizzjoni ta' trattament diskriminatorju m'għandux jippreġudika l-
kontinwazzjoni jew l-introduzzjoni ta' miżuri għall-prevenzjoni jew għat-tpattija ta' 
sitwazzjonijiet żvantaġġużi ta' dawk ta' ċertu oriġini razzjali jew etnika fejn l-objettiv 
prinċipali ta' miżuri bħal dawn ikun li jiġu ssodisfati l-bżonnijiet partikulari tagħhom; 
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jistieden lill-Kummissjoni biex tkompli r-riflessjoni tagħha fuq il-kwistjoni ta' azzjoni 
pożittiva sabiex tiddefinixxi aħjar il-pożizzjoni tagħha dwar il-kunċett; 

13. Jappoġġja l-miżuri promossi mill-Fond Soċjali Ewropew (bħall-inizjattiva EQUAL) u l-
programm PROGRESS għall-2007-2013 li jippruvaw, fost affarijiet oħra, itejbu l-
integrazzjoni soċjali ta' persuni b'diżabilità u kif ukoll jippromwovu l-ġlieda kontra d-
diskriminazzjoni; jistieden lill-Istati Membri u lill-istituzzjonijiet tal-Komunità biex 
jagħmlu kull sforz sabiex jippromwovu objettivi strateġiċi li jindirizzaw b'mod aktar 
effettiv it-tħassib taċ-ċittadini ta' kull età, u biex jallokaw fondi adegwati għal solidarjetà 
akbar kemm fl-Unjoni Ewropea u kif ukoll barra mill-fruntieri tagħha, b'mod partikulari 
waqt li jkunu qed jikkunsidraw l-istruttura ta' l-infiq tal-Komunità fl-2008/2009;

14. Jilqa' b'sodisfazzjon l-interess tal-Komunità fil-kwistjoni ta' diskriminazzjoni multipla, 
ikluża t-tnedija ta' studju dwar dan is-suġġett; jistieden lill-Kummissjoni biex tadotta 
kunċett wiesa' ta' diskriminazzjoni multipla li jkun kapaċi jqis il-possibilità ta' individwi li 
jkunu f'riskju ta' diskriminazzjoni fuq bażijiet diversi f'daqqa;

15. Jistieden lil dawk li jħaddmu biex jipparteċipaw b'mod aktar wiesa' fil-promozzjoni, fl-
appoġġ u fit-tisħiħ tal-proċess ta' nondiskriminazzjoni fuq il-post tax-xogħol; jenfasizza l-
importanza ta' involviment pożittiv ta' min iħaddem u l-effetti pożittivi ta' politika ta' 
diversità fuq il-post tax-xogħol; jilqa' b'sodisfazzjon il-konklużjoni tan-negozjati ta' l-
imsieħba soċjali Ewropej dwar ftehima ta' qafas dwar il-fastidju u l-vjolenza fuq il-post 
tax-xogħol u l-infurzar tal-leġiżlazzjoni eżistenti f'din l-isfera bħala eżempju ta' kif wieħed 
jippromwovi xogħol diċenti fl-Ewropa; jistieden lill-Kummissjoni biex tivverifika li 
ftehimiet bħal dawn jiġu osservati u implimentati; iħeġġeġ lil min iħaddem, skond il-
prinċipju ta' responsabilità soċjali korporattiva, biex iħarsu l-ugwaljanza u biex jiġġieldu 
kontra d-diskriminazzjoni razzjali u etnika u l-esklużjoni fir-rigward ta' l-edukazzjoni u t-
taħriġ għall-ħaddiema;

16. Jenfasizza l-importanza ta' koperazzjoni bejn il-livelli differenti tal-gvern - lokali, 
nazzjonali u Ewropew - kontra d-diskriminazzjoni;

17. Jilqa' b'sodisfazzjon il-kuxjenza dejjem akbar tad-diversità u l-użu tal-ġestjoni tad-
diversità bħala prattika ta' negozju tajba; jinnota l-benefiċċju għan-negozju tal-ġestjoni 
tad-diversità; jirrikonoxxi li d-diversità tista' tippreżenta sfida ta' ġestjoni u ta' reklutaġġ; 
iħeġġeġ lill-assoċjazzjonijeit ta' l-SMEs biex jgħinu lill-membri tagħhom f'dan il-qasam 
sabiex l-SMEs ikunu jistgħu jibbenefikaw minn ħaddiema diversi;

18. Ifakkar fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Marzu 2007 dwar "responsabilità soċjali 
korporattiva: sħubija ġdida"1, bl-enfasi tagħha dwar il-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni 
bħala parti minn dik ir-responsabilità; itenni t-talba tiegħu lill-Kummissjoni biex 
tinkuraġġixxi t-tixrid tal-prattiki tajba li jirriżultaw minn inizjattivi volontarji ta' 
responsabilità soċjali korporattiva, filwaqt li jitlob lill-Kummissjoni biex tinkludi t-
trattament ugwali u l-promozzjoni tad-diversità fil-lista ta' kriterji li n-negozji jkunu 
meħtieġa li jirrispettaw; 

19. Jinkuraġġixxi lill-Kummissjoni biex tiffaċilita l-iskambju bejn l-Istati Membri ta' l-aħjar 
  

1  Testi Adottati, P6_TA(2007)0062.
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prattiki fil-qasam ta’ l-azzjoni kontra d-diskriminazzjoni fis-suq tax-xogħol, inkluż 
f'korsijiet ta’ taħriġ, u fir-rigward ta' l-anonimità fl-applikazzjonijiet għax-xogħol;

20. Jenfasizza t-tħassib min-naħa tat-trejdjunins Ewropej dwar il-prijorità mogħtija mill-Istati 
Membri, fid-djalogu dwar id-diskriminazzjoni, lill-NGOs minflok lill-imsieħba soċjali; 
jinsisti dwar l-irwol essenzjali li għandhom l-imsieħba soċjali fil-promozzjoni tat-
trattament ugwali fi ħdan in-negozji, fl-applikazzjoni tal-prinċipju ta' responsabilità soċjali 
korporattiva, u fl-għajnuna li jipprovdu lill-ħaddiema vittmi tad-diskriminazzjoni; 

21. Japprezza d-Deċiżjoni Nru 771/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' 
Mejju 2006 li tistabbilixxi s-Sena Ewropea ta’ Opportunitajiet Ugwali għal Kulħadd 
(2007) - Lejn Soċjetà Ġusta1; madankollu, jiġbed l-attenzjoni għall-bżonn li l-2007 
tintrabat ma' l-2008, is-Sena Ewropea għad-Djalogu Interkulturali; jilqa' b'sodisfazzjon l-
inizjattiva meħuda b'rabta mas-Sena Ewropea ta’ Opportunitajiet Ugwali għal Kulħadd u 
l-isforzi li saru biex jiġu ċċelebrati d-differenzi u fl-istess ħin tiġi miġġielda d-
diskriminazzjoni; jinnota l-importanza tad-drittijiet li jeżistu skond il-liġi attwali; iħeġġeġ 
lill-Istati Membri biex jieħdu azzjoni fis-Sena Ewropea ta’ Opportunitajiet Ugwali għal 
Kulħadd biex iqajmu kuxjenza fost iċ-ċittadini dwar id-drittijiet legali tagħhom; jinnota li 
fl-aħħar in-nies qed isiru iktar kuxjenti li s-soċjetajiet inklussivi, fi kliem ieħor dawk li 
jirreaġixxu għall-isfidi u l-opportunitajiet li toffri d-diversità, huma dawk li qiegħdin fl-
aħjar pożizzjoni kompetittiva;

22. Jikkunsidra li l-koeżjoni u l-komplementarjetà ma' miżuri oħra tal-Komunità huma 
neċessarji, b'mod partikulari rigward il-politiki mfassla kontra d-diskriminazzjoni u l-
esklużjoni soċjali u għall-kisba ta' titjib fir-rigward tad-drittijiet fundamentali, l-
edukazzjoni, it-taħriġ, id-djalogu interkulturali u l-kwistjonijiet relatati maż-żgħażagħ, 
man-nazzjonalità, mal-migrazzjoni, ma' l-ażil u ma' l-ugwaljanza bejn is-sessi, u jistieden 
lill-Kummissjoni biex issaħħaħ il-kordinazzjoni bejn il-programmi ta' hawn fuq; 

23. Bħala parti mill-istrateġija Ewropea għall-impjieg, jistieden lill-Istati Membri biex 
jistabbilixxu, fil-pjanijiet ta' azzjoni nazzjonali tagħhom, miżuri u metodi usa' bil-għan li 
tiġi ffaċilitata l-integrazzjoni tal-minoritajiet kollha fis-swieq tax-xogħol tagħhom, b'mod 
partikolari l-minoritajiet razzjali jew etniċi; sabiex jiġi żviluppat approċċ iktar konsistenti 
għal integrazzjoni bħal din, jistieden lill-Kummissjoni biex tqis, fil-linji gwida li jmiss 
tagħha għall-politiki ta' impjieg ta' l-Istati Membri, ir-rakkomandazzjonijiet ewlenin dwar 
il-politiki li għandhom jiġu implimentati f'dan il-qasam, li jridu jiġu ppreżentati sa l-aħħar 
ta' l-2007 mill-grupp konsultattiv ta' livell għoli dwar l-integrazzjoni soċjali tal-
minoritajiet etniċi u l-parteċipazzjoni sħiħa tagħhom fis-suq tax-xogħol imwaqqaf mid-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/33/KE 2;

24. Iqis li l-parteċipazzjoni, b'mod indipendenti mill-oriġini razzjali jew etnika, għandha tiġi 
estiża għal oqsma bħall-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, inkluż id-dritt li wieħed 
jitgħallem u jżomm profiċjenza fil-lingwa tal-pajjiż ta' l-oriġini; 

25. Iqis li l-komunità tar-Roma, flimkien ma' komunitajiet etniċi rikonoxxuti oħrajn 
għandhom bżonn ta' ħarsien soċjali, b'mod partikulari wara t-tkabbir, minħabba li l-

  
1  ĠU L 146, 31.5.2006, p. 1.
2 ĠU L 21, 25.1.2006, p. 20.
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problemi ta' sfruttament, diskriminazzjoni u esklużjoni saru aktar akuti; 

26. Jirrikonoxxi d-diffikultajiet li jiffaċċjaw il-migranti li waslu reċentement fl-Unjoni 
Ewropea, b'mod partikulari n-nisa, li jsofru minn forma doppja ta' diskriminazzjoni, 
jiġifieri minħabba s-sess tagħhom u kif ukoll minħabba l-oriġini etnika tagħhom; jistieden 
lill-Istati Membri biex iżidu r-riżorsi u s-servizzi soċjali tagħhom għall-integrazzjoni 
armonjuża tal-migranti, filwaqt li jinfurmawhom bid-drittijiet u l-obbligi tagħhom skond 
il-prinċipji u l-leġiżlazzjoni applikabbli fl-Istati Membri;

27. Jinnota li huwa neċessarju li jiġi adottat approċċ integrat għall-projbizzjoni tad-
diskriminazzjoni fuq il-bażi ta' oriġini razzjali jew etnika li jqis ir-rabta mill-qrib bejn ir-
rikonoxximent u l-ħarsien tad-drittijiet tal-minoritajiet fl-Istati Membri fuq naħa, u l-
miżuri kontra l-ksenofobija fuq in-naħa l-oħra; il-bżonn għal approċċ integrat jestendi 
għas-suġġett konness ta' l-immigrazzjoni, b'referenza partikulari għall-pjan ta' azzjoni 
dwar l-immigrazzjoni legali, kontra l-immigrazzjoni illegali, il-futur tan-netwerk 
Ewropew għall-migrazzjoni u r-regoli li japplikaw għar-riunifikazzjoni tal-familji u d-dħul 
fl-Istati Membri; koordinazzjoni bħal din tagħmilha possibbli biex titjieb l-informazzjoni 
u l-għarfien tal-leġiżlazzjoni, iżda wkoll biex jiġi ċċarat u ssimplifikat il-qafas legali, u 
b'hekk tiġi evitata proliferazzjoni ta' regoli doppji, li għandhom impatt ta' ħsara partikulari 
fuq l-impjieg;

28. Jitlob għal azzjoni ta' l-NGOs għall-ħarsien tal-vittmi ta' l-ittraffikar tal-bnedmin u biex 
ikollhom irwol ikbar biex jiġi ffaċilitat l-għoti ta' permessi għal residenza; jistieden lil-
Istati Membri biex jippromwovu r-regoli neċessarji biex jiżdied in-numru ta' korpi 
governattivi li jappoġġjaw lill-vittmi ta' l-isfruttament u biex jiġu estiżi n-netwerks tal-
kura tas-saħħa u n-netwerks għal appoġġ psikoloġiku kif u fejn ikun neċessarju; jitlob 
ukoll għat-tnedija ta' l-ispezzjonijiet tax-xogħol sabiex tinqered kull forma ta' sfruttament 
u xogħol sfurzat;

29. Jistieden lill-Istati Membri biex jiżguraw li l-ħaddiema kollha, inklużi dawk li qed 
jistennew li jiġu regolarizzati, ikollhom aċċess għat-tribunali industrijali, u jistieden lill-
awtoritajiet responsabbli biex jiżguraw it-trattament ugwali sabiex iħarsu d-drittijiet ta' 
dawn il-ħaddiema b'rabta ma' kwalunkwe xogħol li jwettqu, inkluż kwalunkwe xogħol 
li jitwettaq waqt perjodi li ma jkunux koperti bil-permess ta' residenza; jistieden lill-
Istati Membri biex jintroduċu rekwiżiti legali, fejn ikun neċessarju, biex jiżguraw li l-
ħaddiema migranti li jkunu għadhom ma ġewx regolarizzati jkollhom ukoll aċċess 
għall-awtoritajiet ġudizzjarji xierqa; u biex jiżguraw li l-ħaddiema kollha jiġu pprovduti 
b'assistenza xierqa waqt, qabel u wara l-proċedimenti legali;

30. Jistieden lill-Kummissjoni biex tikkunsidra jekk għandiex tinvestiga l-applikazzjoni tal-
prinċipju ta' trattament ugwali fil-qasam tas-sigurtà soċjali, b'mod partikulari fil-każ ta' 
ħaddiema li jgħixu jew jaħdmu fi Stat Membru għal perjodu limitat biss;

31. Jistieden lill-Kummissjoni biex tieħu passi immedjati biex tippromwovi leġiżlazzjoni 
Ewropea li tipprojbixxi d-diskriminazzjoni ta' kull tip, inkluża d-diskriminazzjoni bbażata 
fuq reliġjon jew twemmin ieħor, diżabilità, età jew orjentazzjoni sesswali, filwaqt li jiġi 
żgurat li jitqiesu kif xieraq id-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni l-ġdida tan-NU dwar id-
Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilitajiet; 

32. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jirrikonoxxu l-eżistenza ta' forom 
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multipli ta' diskriminazzjoni u biex jiżguraw li dan jiġi rifless fil-politiki u l-programmi 
futuri.
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