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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-applikazzjoni 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
(2007/2094(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi u l- Kumitat 
għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (A6-0000/2007),

Implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Ugwaljanza tar-Razez
A. billi r-rapport annwali tas-sena 2006 taċ-Ċentru Ewropew ta' Mmoniterjar tar-Razziżmu u 

l-Ksenofobija jikkonferma li d-diskriminazzjoni tibqa' problema serja fl-Istati Membri;

B. billi stħarriġ1 riċenti tal-Eurobarometer juri li 64% taċ-ċittadini f'25 Stat Membru 
mistħarrġa jaħsbu li d-diskriminazzjoni bbażata fuq l-oriġini etnika għadha mifruxa sew; 

C. billi l-adozzjoni tad-Direttiva 2000/43/KE tista' tidher bħala pass maġġuri biex jitqajjem 
il-livell ta' protezzjoni għall-vittmi ta' diskriminazzjoni bbażata fuq l-oriġini razzjali jew 
etnika u biex tagħtihom possibilitajiet aħjar ta' kumpens; 

L-obbligu ta' prova
D. billi d-dispożizzjoni ta' l-obbligu ta' prova hija aspett prinċipali tad-Direttiva għax din 

tikkontribwixxi għall-infurzar effettiv tal-protezzjoni li tipprovdi;

E. billi l-każistika dwar l-obbligu ta' prova turi li għad hemm diverġenzi konsiderevoli bejn 
l-Istati Membri f'dak li jikkonċerna dak li hu aċċettat bħala evidenza prima facie mill-
attur;

F. billi l-implimentazzjoni effettiva tal-prinċipju ta' ugwaljanza tkun megħjuna jekk ir-regoli 
dwar l-obbligu ta' prova fil-każi ċivili u amministrattivi jkunu estiżi għal dispożizzjonijiet 
kontra l-vittimizzazzjoni;

Korpi għall-ugwaljanza
G. billi kważi l-Istati Membri kollha issa għandhom korpi għall-ugwaljanza jew taw il-

funzjonijiet li għandhom jitwettqu minn korpi ta' dan it-tip lil korpi eżistenti;

H. billi l-korpi għall-ugwaljanza għandu jkollhom riżorsi xierqa f'termini kemm ta' persunal 
kif ukoll ta' finanzi; 

I. billi l-korpi għall-ugwaljanza għandhom ikunu kapaċi jiffunzjonaw b'mod indipendenti 

  
1 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_245_
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mill-gvern u għandhom jitqiesu li qed jiffunzjonaw indipendentament, jiġifieri ma 
jagħmlux parti mill-gvern;

J. billi n-numru estremament baxx ta' lmenti rċevuti mill-korpi għall-ugwaljanza f'numru ta' 
Stati Membri hu kawża ta' tħassib, speċjalment f'pajjiżi fejn wieħed jistenna iktar ilmenti;

K. billi t-taħriġ ta' uffiċjali pubbliċi dwar l-għanijiet tad-Direttiva hu vitali minħabba r-
responsabilità tagħhom fl-implimentazzjoni tagħha;

L. billi mhux dejjem ikun possibbli li wieħed jiddistingwi bejn diskriminazzjoni fuq bażi ta' 
razza jew oriġini etnika jew diskriminazzjoni fuq bażi ta' reliġjon, opinjoni jew 
nazzjonalità;

Tixrid ta' informazzjoni u tqajjim ta' kuxjenza
M. billi l-istħarriġ riċenti ta' l-Eurobarometer jikkonferma li l-kuxjenza dwar l-eżistenza ta' 

leġiżlazzjoni kontra d-diskriminazzjoni fl-UE hi pjuttost baxxa u bħala medja terz biss 
miċ-ċittadini ta' l-UE jisħqu li jafu x'inhuma d-drittijiet tagħhom jekk isiru vittmi ta' 
diskriminazzjoni jew abbuż;

N. billi, madankollu, xi Stati Membri ħadu varjetà wiesgħa ta' inizjattivi ta' informazzjoni/li 
jqajmu l-kuxjenza (websajts, kampanji, spots televiżivi, avviżi fuq il-gazzetta); 

O. billi xi Stati Membri ħadu inizjattivi importanti, jiġifieri inkorporaw fil-liġi nazzjonali 
tagħhom obbligu fuq min jimpjiega biex jinforma lill-ħaddiema tiegħu bil-liġijiet dwar 
id-diskriminazzjoni;

P. billi xi korpi speċjalizzati fl-Istati Membri stabbilixxew hotlines li jipprovdu 
informazzjoni u appoġġ lill-vittmi tad-diskriminazzjoni; 

Q. billi hemm ukoll numru ta' Stati Membri li implimentaw attivitajiet pjuttost limitati ta' 
informazzjoni/tqajjim ta' kuxjenza u f'xi pajjiżi oħra ma ġiet irrapurtata ebda kampanja ta' 
tqajjim ta' kuxjenza; 

R. billi, speċjalment fil-kuntest tas-Sena Ewropea għall-Opportunitajiet Indaqs, kemm l-
istituzzjonijiet ta' l-UE kif ukoll l-Istati Membri għandhom jagħmu sforzi sustantivi biex 
jinfurmaw liċ-ċittadini bid-drittijiet tagħhom;

Ġbir ta' data
S. billi l-ġbir ta' data jista' jkun utli bħala prova li hemm diskriminazzjoni, biex jinforma l-

politika u biex jiġu żviluppati strateġiji ta' azzjoni pożittivi, imma fl-istess ħin biex 
jitqajmu diversi mistoqsijiet etiċi u legali;

Kumpens legali
T. billi il-proċeduri alternattivi ta' riżoluzzjoni ta' tilwim m'għandhomx jantiċipaw aċċess 

għall-qrati,

1. Jerġa' jtenni l-importanza tad-Direttiva 200/43/KE li timplimenta l-prinċipju tat-
trattament ugwali bejn il-persuni irrispettivament mill-oriġini razzjali jew etnika;
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2. Ifakkar li d-Direttiva 2000/43/KE hija standard minimu u għandha, għalhekk, taġixxi 
bħala l-bażi li fuqha għandha tinbena politika komprensiva kontra d-diskriminazzjoni;

3. Jisħaq li d-Direttiva tmur lilhinn mill-aċċess għall-impjieg, għall-impjieg għal ras dak li 
jkun u għax-xogħol, imma tapplika wkoll għal oqsma bħall-edukazzjoni, il-protezzjoni 
soċjali u s-sigurtà soċjali, il-benefiċċji soċjali u l-aċċess għall-beni u għas-servizzi u l-
provvista tagħhom sabiex tipproteġi l-iżvilupp ta' soċjetajiet demokratiċi u tolleranti li 
jippermettu l-parteċipazzjoni ta' kulħadd irrispettivament mill-oriġini razzjali jew etnika;

4. Jinnota b'sodisfazzjon li ħafna Stati Membri ħadu azzjoni sabiex jimplimentaw id-
Direttiva, imma hu diżappuntat li ftit biss ittrasponew id-dispożizzjonijiet tagħha bis-sħiħ;

5. Jirrimarka, b'mod partikulari, li l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet dwar il-kamp ta' 
applikazzjoni tad-Direttiva u l-obbligu ta' prova mhix kif mixtieqa;

6. Jesprimi t-tħassib tiegħu li l-Istati Membri eżentaw iktar oqsma ta' attività mill-kamp ta' 
applikazzjoni tad-Direttiva milli hu mixtieq jew ġustifikabbli;

7. Jitlob lill-Kummissjoni biex tkompli timmoniterja l-implimentazzjoni korretta tagħha bir-
reqqa u biex tibda proċeduri ta' ksur fejn hu neċessarju u mingħajr dewmien;

8. Ifakkar lill-Kummissjoni dwar il-fatt li l-Parlament jixtieq jirċievi dokument li jsemmi l-
eżenzjonijiet maħluqa mil-leġiżlazzjoni ta' l-Istati Membri, sabiex ikun hemm dibattitu 
pubbliku dwar dawn l-eżenzjonijiet;

9. Ifakkar li l-Istati Membri għandhom jagħmlu revisti indipendenti dwar l-impatt tal-limiti 
ta' żmien nazzjonali u l-effettività tal-protezzjoni kontra l-vittimizzazzjoni; 

10. Hu mħasseb dwar il-livell baxx ta' kuxjenza dwar leġiżlazzjoni kontra d-diskriminazzjoni 
fost iċ-ċittadini ta' l-Istati Membri;

11. Jenfasizza li l-liġijiet huma effettivi biss meta ċ-ċittadini jkunu konxji mid-drittijiet 
tagħhom u jkollhom aċċess faċli għall-qrati, peress li s-sistema ta' protezzjoni li hemm 
provdut għaliha fid-Direttiva tiddependi fuq li ċ-ċittadini jieħdu inizjattiva;

12. Ifakkar li l-Artikolu 10 tad-Direttiva jimponi obbligu fuq l-Istati Membri biex ixerrdu 
informazzjoni lill-pubbliku dwar id-dispożizzjonijiet relevanti tad-Direttiva bil-mezzi 
kollha xierqa;

13. Jemmen bil-qawwi li hu ta' importanza vitali li l-uffiċjali jirċievu taħriġ dwar is-suġġett 
ta' l-għanijiet u tad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva, fid-dawl tar-responsabilità tagħhom li 
jimplimentaw id-Direttiva fis-soċjetà kollha u sabiex jitneħħew ir-riskji kollha ta' 
razziżmu istituzzjonali fost il-korpi tal-gvern innifishom; jitlob lill-Istati Membri biex 
jinvestu f'taħriġ bħal dan;

14. Jirrakkomanda li l-Istati Membri jagħtu riżorsi u poter lill-korpi għall-ugwaljanza b'mod 
xieraq sabiex dawn ikunu jistgħu jwettqu l-funzjoni importanti tagħhom b'mod effettiv; 
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15. Jirrakkomanda li l-Kummissjoni timmoniterja bir-reqqa t-tħaddim indipendenti ta' korpi 
għall-ugwaljanza, u għal dan l-għan jistgħu jintużaw bħala referenza l-Prinċipji marbuta 
ma' l-Istatus ta' Istituzzjonijiet Nazzjonali (il-'Prinċipju ta' Pariġi'), kif adottati mir-
riżoluzzjoni 48/134 ta' l-Assemblea Ġenerali tan-NU ta' l-20 ta' Diċembru 1993, li 
jinkludu prinċipji dwar l-iffinanzjar xieraq ta' korpi bħal dawn1;

16. Ifakkar lill-Kummissjoni fil-pożizzjoni tal-Parlament li l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-korpi indipendenti jkollhom riżorsi finanzjarji xierqa għad-dispożizzjoni 
tagħhom sabiex għallinqas ikunu jistgħu jiggarantixxi li l-ilmenti jiġu trattati bla ħlas fil-
każ ta' dawk li ma jkunux f'pożizzjoni li jikkontribwixxu huma stess finanzjarjament, u 
jitlob lill-Kummissjoni biex tiddiskuti ma' l-Istati Membri kif jista' jinkiseb dan l-objettiv;

17. Jirrakkomanda lill-Istati Membri biex jużaw l-aħjar prattiki ta' Stati Membri oħra, bħal li 
jippermettu lill-korpi għall-ugwaljanza li jipparteċipaw fil-proċeduri legali bħala amicus 
curiae; 

18. Jirrakkomada li d-data dwar l-ilmenti u r-riżultat tal-proċeduri relevanti mill-qrati, minn 
korpi speċjalizzati, minn korpi jew qrati oħra għandhom jitqassmu skond in-natur tad-
diskriminazzjoni, ħaġa li ttejjeb il-valutazzjoni ta' l-effettività ta' l-implimentazzjoni tal-
leġiżlazzjoni, speċjalment f'pajjiżi fejn il-korpi speċjalizzati u/jew qrati jittrattaw in-naturi 
kollha ta' diskriminazzjoni; 

19. Jisħaq li l-vittmi tad-diskriminazzjoni għandhom ikunu megħjuna minn proċeduri legali u 
jfakkar li l-oranizzazzjonijiet statutorji jew mhux statutorji f'dan ir-rispett jistgħu jkunu ta' 
għajnuna tajba għall-vittmi;

20. Jirrakkomanda lill-Istati Membri biex jiżguraw li organizzazzjonijiet statutorji u mhux 
statutorji bħal dawn jingħataw riżorsi xierqa;

21. Jitlob lill-Kummissjoni biex tistudja sew id-diversi mistoqsijiet u parametri legali dwar il-
kwistjoni ta' ġbir ta' data u biex tressaq proposta biex ittejjeb l-irrekordjar ta' każi ta' 
diskriminazzjoni;

22. Jerġa' jsemmi x-xewqa politika, soċjali u legali li tinqata' l-ġerarkija tal-protezzjoni 
minħabba n-naturi differenti ta' diskriminazzjoni, u f'dan ir-rispett, jilqa' b'sodisfazzjon l-
intenzjoni tal-Kummissjoni li tressaq proposta biex testendi l-kamp ta' applikazzjoni tad-
Direttiva għan-naturi kollha ta' diskriminazzjoni;

*

* *

23. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti ta' l-Istati Membri;

  
1 http://www.ohchr.org/english/law/parisprinciples.htm


