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ABBOZZ TA' OPINJONI
tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

għall-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

dwar l-applikar tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/43/KE tad-29 ta’ Ġunju 2000 li 
timplimenta l-prinċipju tat-trattament ugwali bejn il-persuni irrespettivament 
mill-oriġini razzjali jew etnika
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Rapporteur għal opinjoni: Lívia Járóka



PE 388.548v01-00 2/3 PA\665257MT.doc

MT

PA_NonLeg



PA\665257MT.doc 3/3 PE 388.548v01-00

MT

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni jistieden lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-
Ġustizzja u l-Intern, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin 
fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni li se jadotta:

1. Jistieden lill-Istati Membri sabiex jittrasponu b’mod xieraq id-Direttiva 2000/43/KE bħala 
mezz kontra d-diskriminazzjoni multipla li jħabbtu wiċċhom magħha n-nisa; jenfasizza li 
d-Direttiva 2000/43/KE tħalli nuqqasijiet kbar fil-protezzjoni legali tal-minoranzi; jisħaq 
barra minn hekk l-impatt limitat li l-implimentazzjoni u l-infurzar ta’ din il-leġiżlazzjoni 
kellhom fuq is-sitwazzjoni tan-nisa tal-minoranzi etniċi, b’mod partikulari r-Roma li 
għadhom ibagħtu kemm preġudizzju sesswali kif ukoll “l-antiżingariżmu";

2. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex jitlob lill-Istati Membri, fir-rapporti annwali tagħhom 
dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2000/43/KE, sabiex janalizzaw l-effettività tal-
leġiżlazzjoni kontra d-diskriminazzjoni biex ikunu miġġielda tendenzi ta' segregazzjoni 
sistematika tal-minoranzi u tan-nisa, u sabiex jinkorporaw barra minn hekk perspettiva ta’ 
ugwaljanza bejn is-sessi fir-rapporti bħala mezz biex tkun imħaffa d-diskriminazzjoni 
multipla li ħafna jħabbtu wiċċhom magħha;

3. Jistieden lill-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi sabiex b’mod sistematiku 
jindirizzaw id-diskriminazzjoni bejn is-sessi b’konnessjoni ma’ raġunijiet ta’ 
diskriminazzjoni oħra kif imsemmi fid-Direttiva 2000/43/KE sabiex jassigura mhux biss 
il-koordinazzjoni legali iżda wkoll arranġamenti fuq livell istituzzjonali sabiex tiġi 
indirizzata d-diskriminazzjoni multipla;

4. Iħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex jagħmlu skambju ta’ l-aħjar prattiki dwar l-iżvilupp ta’ 
għodod għall-integrazzjoni bejn is-sessi għall-użu minn amministrazzjonijiet nazzjonali, 
awtoritajiet lokali, il-ġudikatura u entitajiet amministrattivi oħra meta jiżviluppaw 
programmi ta’ bini ta’ kapaċità u ta’ taħriġ dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 
2000/43/KE;

5. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tiżviluppa format standardizzat għall-ġbir ta’ dejta 
diżagregata skond is-sess dwar diskriminazzjoni razzjali u jisħaq li programmi nazzjonali 
ta’ bini ta’ kapaċità għad iridu jiffukaw fuq ġbir u monitoraġġ ta’ dejta diżagregata skond 
is-sess.


