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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Dan il-proposta tistabbilixxi qafas ġenerali għall-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni għal 
raġunijiet ta’ reliġjon jew twemmin, diżabilità, età jew orjentazzjoni sesswali, sabiex ikollu 
effett fl-Istati Membri l-prinċipju ta’ trattament ugwali anki f' oqsma differenti ta’ impjiegi. 
Hija tibbaża ruħa fuq id-Direttivi 2000/43/KE, 2000/78/KE e 2004/113/KE u tistabbilixxi 
livell minimu ugwali ta' ħarsien fl-Unjoni Ewropea għal persuni li jkunu vittmi tad-
diskriminazzjoni. 

Din l-opinjoni għandha biss l-għan li tkun ta' kjarifika u ma żżid xejn dwar is-sustanza tal-
proposta ta' Direttiva. Madankollu, ir-rapporteur tqis li l-Artikolu 3(2) tal-proposta ta' 
Direttiva huwa problematiku, minħabba li jistabbilixxi li "d-direttiva attwali ma tibdel xejn 
fil-liġijiet nazzjonali dwar l-istat konjugali jew tal-familja u dwar ir-riproduzzjoni", peress li 
ma tagħtix definizzjoni ċara tal-limiti tal-applikazzjoni tal-liġi Komunitarja u nazzjonali. 
Barra minn hekk, it-terminu "drittijiet ta' riproduzzjoni" mhux xieraq. Il-Kumitat responsabbli 
talab l-opinjoni legali tal-Servizz Legali tal-Parlament Ewropew fuq iż-żewġ kwistjonijiet 
imsemmija. L-opinjoni legali għadha qed titfassal. Ir-rapporteur se ssegwi b'attenzjoni kbira 
d-dibattitu li se jsir fil-Kumitat kompetenti f'dawn il-kwistjonijiet. 

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jistieden lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-
Intern, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta ta' direttiva
Artikolu 2–paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fastidju għandu jitqies bħala forma ta’ 
diskriminazzjoni fis-sens tal-paragrafu 1, 
meta kondotta mhix mixtieqa li għandha 
x'taqsam ma' kwalunkwe mir-raġunijiet 
imsemmija fl-Artikolu sseħħ bl-iskop jew 
effett li tmur kontra d-dinjità ta’ persuna u 
ta’ ħolqien ta’ ambjent intimidanti, ostili, 
degradanti, umiljanti jew offensiv.

3. Fastidju għandu jitqies bħala forma ta’ 
diskriminazzjoni fis-sens tal-paragrafu 1, 
meta kondotta ta' ħsara li għandha 
x'taqsam ma' kwalunkwe mir-raġunijiet 
imsemmija fl-Artikolu 1 isseħħ bl-iskop 
jew effett li tmur kontra d-dinjità ta’ 
persuna u ta’ ħolqien ta’ ambjent 
intimidanti, ostili, degradanti, umiljanti jew 
offensiv.

Or. it
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Emenda 2

Proposta ta' direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
proċeduri ġudizzjarji u/jew amministrattivi, 
inkluż meta jikkunsidraw li huma xierqa 
proċeduri ta’ konċiljazzjoni, għall-infurzar 
ta’ obbligazzjonijiet skond din id-Direttiva, 
ikunu disponibbli għall-persuni kollha li 
jħossuhom li kien hemm nuqqas kontrihom 
fl-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ trattament 
ugwali, anki wara li r-relazzjoni li fiha d-
diskriminazzjoni hija allegata li saret tkun 
spiċċat.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
proċeduri ġudizzjarji u/jew amministrattivi, 
inkluż meta jikkunsidraw li huma xierqa 
proċeduri ta’ konċiljazzjoni, għall-infurzar 
ta’ obbligazzjonijiet skond din id-Direttiva, 
ikunu disponibbli b'mod effettiv għall-
persuni kollha li jħossuhom li kien hemm 
nuqqas kontrihom fl-applikazzjoni tal-
prinċipju ta’ trattament ugwali, anki wara li 
r-relazzjoni li fiha d-diskriminazzjoni hija 
allegata li saret tkun spiċċat.

Or. it

Emenda 3

Proposta ta' direttiva
Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Stati Membri għandhom jiżguraw li d-
dispożizzjonijiet adottati skond din id-
Direttiva, flimkien mad-dispożizzjonijiet 
diġà fis-seħħ, jitpoġġew fl-attenzjoni tal-
persuni kkonċernati permezz ta’ mezzi 
approprjati fit-territorju tagħhom. 

Stati Membri għandhom jiżguraw li d-
dispożizzjonijiet adottati skond din id-
Direttiva, flimkien mad-dispożizzjonijiet 
diġà fis-seħħ, jitpoġġew fl-attenzjoni tal-
persuni kkonċernati permezz ta’ mezzi 
xierqa, inkluż permezz tal-internet, fit-
territorju tagħhom.

Or. it
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Emenda 4

Proposta ta' direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– bla ħsara għad-dritt ta’ vittmi u 
assoċjazzjonijiet, organizzazzjonijiet jew 
entitajiet legali oħra msemmija fl-
Artikolu 7(2), li jipprovdu assistenza 
indipendenti għal vittmi ta’ 
diskriminazzjoni biex jagħmlu l-ilmenti 
tagħhom rigward diskriminazzjoni;

– bla ħsara għad-dritt ta’ vittmi u 
assoċjazzjonijiet, organizzazzjonijiet jew 
entitajiet ġuridiċi oħra msemmija fl-
Artikolu 7(2), li jipprovdu assistenza legali
indipendenti għal vittmi ta’ 
diskriminazzjoni biex jagħmlu l-ilmenti 
tagħhom rigward diskriminazzjoni;

Or. it
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