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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/78/KE tas-27 ta' Novembru 2000 
li tistabbilixxi qafas ġenerali għall-ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol

(2012/2324(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari l-Artikolu 2 tiegħu, u 
t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari l-Artikolu 19 
tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, b’mod 
partikolari l-Artikolu 21 tagħha,

– wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2000/78/KE tas-27 ta' Novembru 2000 li 
tistabbilixxi qafas ġenerali għall-ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol1,

– wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2000/43/KE tad-29 ta' Ġunju 2000 li timplimenta 
l-prinċipju ta' ugwaljanza fit-trattament bejn il-persuni irrispettivament mill-oriġini tar-
razza jew l-etniċità2,

–wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar in-non-diskriminazzjoni u l-
opportunitajiet ugwali għal kulħadd – Qafas ta’ Strateġija (COM(2005)0224),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva 
tal-Kunsill 2000/78/KE tas-27 ta' Novembru 2000 li tistabbilixxi qafas ġenerali għall-
ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol (COM(2008)0225),

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilitajiet,

– wara li kkunsidra l-proposta għal Direttiva tal-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-
prinċipju ta’ ugwaljanza fit-trattament bejn il-persuni irrispettivament mir-reliġjon jew it-
twemmin, id-diżabilità, l-età jew l-orjentazzjoni sesswali,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta' Mejju 2008 dwar il-progress miksub fil-
qasam tal-opportunitajiet ugwali u n-nuqqas ta' diskriminazzjoni fl-Unjoni Ewropea (it-
traspożizzjoni tad-Direttivi 2000/43/KE u 2000/78/KE)3,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-21 ta' Ottubru 2008 dwar il-monitoraġġ tal-
applikazzjoni tad-Dritt Komunitarju - l-24 Rapport Annwali tal-Kummissjoni4,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta’ Ottubru 2011 dwar il-mobilità u l-

                                               
1 ĠU L 303, 2.12.2000, p. 16.
2 ĠU L 180, 19.7.2000, p. 22.
3 Testi adottati, P6_TA(2008)0212.
4 Testi adottati, P6_TA(2008)0494.
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inklużjoni ta’ persuni b'diżabilità u l-Istrateġija Ewropea dwar id-Diżabilità 2010-20201,

– wara li kkunsidra l-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-
Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta’ Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp 
Rurali u l-Fond Marittimu u tas-Sajd Ewropew koperti mill-Qafas Strateġiku Komuni u li 
jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, 
il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta’ Koeżjoni u li jħassar ir-
Regolament (KE) Nru 1083/2006,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (A7-
0000/2013),

A. billi huwa importanti li d-dikjarazzjonijiet u l-impenji politiċi dwar il-ġlieda kontra d-
diskriminazzjoni jkunu sostnuti mill-iżvilupp progressiv u mill-implimentazzjoni li 
għaddejja tal-politiki u tal-leġiżlazzjoni; 

B. billi n-nuqqas ta' diskriminazzjoni u l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem għandhom 
ikunu prijorità tal-Unjoni Ewropea kif previst fl-Artikoli 8, 10, 19, 45,151, 153 u 156 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea2 u filwaqt li jiġi meqjus l-ambitu tal-
ġlieda kontra d-diskriminazzjoni f'sens aktar wiesa' bi qbil mal-Artikoli 21 u 23 tal-Karta,  

C. billi, għalkemm għaddew aktar minn 12-il sena mill-adozzjoni tad-Direttiva tal-
Kunsill 2000/78/KE, għad iridu jingħelbu ħafna ostakli biex tiġi żgurata l-ugwaljanza 
quddiem il-liġi bi qbil mal-Artikolu 20 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea;

D. billi l-impjieg hu l-aktar kundizzjoni importanti għall-inklużjoni soċjali u għal għajxien 
indipendenti u billi l-livelli tal-qgħad fost ħafna gruppi, b'mod partikolari ż-żgħażagħ, 
dawk b'diżabbiltà u persuni akbar fl-età, li b'mod partikolari hemm enfasi fuqhom fl-
Artikoli 25 u 26 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, huma ferm għoljin;

E. billi, fl-istess ħin, l-impjieg ta' spiss hu muri li hu l-aspett l-aktar kritiku għall-persuni 
kollha f'riskju ta' diskriminazzjoni abbażi ta' raġunijiet projbiti mid-Direttiva tal-
Kunsill 2000/78/KE;

F. billi, minħabba l-kriżi finanzjarja u strutturali fl-Ewropa, il-livell ta' qgħad fost ħafna 
gruppi, b'mod partikolari żgħażagħ, inkluż dawk b'diżabbiltajiet, u persuni ta' età akbar 
qed jiżdied b'ritmu inaċċettabbli, u jhedded il-paċi soċjali u s-solidarjetà f'ħafna pajjiżi;

G. billi l-liġi tal-Unjoni ma tkoprix id-diskriminazzjoni b'mod effettiv f'diversi oqsma ta' 
kompetenza tal-Unjoni fir-rigward tar-raġunijiet differenti ta' diskriminazzjoni u ta' 
sitwazzjonijiet differenti tal-persuni kkonċernati;

                                               
1 Testi adottati, P7_TA(2011)0453.
2 ĠU C 326, 2.10.2012
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H. billi l-evalwazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-
Unjoni Ewropea fir-rigward tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/78/KE1 tirrimarka li n-nuqqas 
ta' konsistenza tista' tiġi nnutata fl-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni eżistenti fil-livell tal-
Istati Membri, inkluż fl-interpretazzjonijiet differenti mill-qrati nazzjonali; 

I. billi studji u pubblikazzjonijiet distinti oħra juru li, minkejja li tkopri 4 raġunijiet ta' 
diskriminazzjoni (reliġjon jew twemmin, diżabbiltà, età u orjentazzjoni sesswali), id-
Direttiva s'issa ssemmiet l-aktar f'referenza għal diskriminazzjoni relatata mal-età;  

1. Jinnota li, filwaqt li attwalment għada mhijiex disponibbli analiżi fil-fond u data robusta u 
reċenti, l-aħħar stħarriġ dwar il-perċezzjoni tad-diskriminazzjoni fl-Unjoni Ewropea 
jikkonferma li d-diskriminazzjoni fil-qasam tal-impjiegi hi meqjusa bħala l-aktar mifruxa 
fost oqsma oħra tal-ħajja2;

2. Ifakkar li l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea kontinwament kienet qed tikkunsidra l-
fatt li l-wirt kulturali u kostituzzjonali jiġi rispettat abbażi tad-drittijiet tal-bniedem ferm 
stabbilit tal-ugwaljanza u n-nuqqas ta' diskriminazzjoni skont l-Artikolu 52 tal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u li l-Karta, b'mod partikolari l-Artikolu 15 
tagħha, ħoloq momentum ġdid f'termini ta' drittijiet tal-bniedem applikati fl-Unjoni 
Ewropea sa mill-2009;

3. Itenni li d-drittijiet tal-bniedem jaqdu l-interessi tal-persuni kollha u huma s-salvagwardja 
mhux biss tal-paċi, l-armonija u l-ġustizzja fis-soċjetà, imma wkoll ta' Unjoni Ewropea 
aktar b'saħħitha u flessibbli fil-futur, b'livelli ogħla ta' impjiegi u b'bidliet aktar sostenibbli 
tal-popolazzjoni u tax-xejriet tal-konsum;

4. Jenfasizza li l-prinċipju ġenerali ta' ugwaljanza fit-trattament dikjarat fid-
Direttiva 2000/78/KE, li ġej mid-dritt tal-bniedem stabbilit sew ta' ugwaljanza u nuqqas ta' 
diskriminazzjoni, hu ċentrali għall-prattika tal-Qorti tal-Ġustizzja u għandu jkun 
interpretat fid-dawl tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali u b'mod partikulari tal-
Artikoli 15 u 21 tagħha, kif il-Qorti stess tikkonferma fis-sentenza tagħha fil-każ C-297/10 
(Hennings);

5. Jenfasizza l-fatt li d-Direttiva ma tiddefinixxix l-ambitu dettaljat tagħha ta' applikazzjoni 
lil hinn mill-qasam tal-impjieg u t-taħriġ b'mod ġenerali u fl-istess ħin iżżomm it-titlu ta' 
qafas ġenerali u, kif stabbiliet il-Qorti tal-Ġustizzja fis-sentenza tal-każ C-411/05 
(Palacios de la Villa), id-Direttiva għandha interpretazzjoni aktar wiesgħa meta jitqiesu d-
dispożizzjonijiet uniċi tagħha;

6. Jenfasizza li, kif il-Qorti tal-Ġustizzja tirrimarka fis-sentenza tal-każ C-303/06 (Coleman), 
interpretazzjoni stretta tad-Direttiva mhijiex aċċettabbli u li d-Direttiva għandha ambitu 
aktar wiesa' milli tistabbilixxi l-istandards minimi, minħabba li timmira li tiġġieled id-
diskriminizzjoni u tippromovi l-ugwaljanza tal-opportunitajiet fis-sitwazzjonijiet kollha 
relevanti għall-impjieg u t-taħriġ b'mod ġenerali, sabiex kwalunkwe eċċezzjoni tkun 
meqjusa unika, kif spjegat mill-Qorti fis-sentenzi tal-każijiet C-341/09 (Petersen) u C-

                                               
1 L-Evoluzzjoni u l-Impatt tal-Ġuriżprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea dwar id-Direttivi 
2000/43/KE u 2000/78/KE, Kummissjoni Ewropea, Novembru 2012
2 L-Ewrobarometru speċjali 393, id-Diskriminazzjoni fl-UE fl-2012, Novembru 2012
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447/09 (Prigge); 

7. Ifakkar li, skont il-Qorti tal-Ġustizzja, il-premessi għandhom importanza partikolari fl-
interpretazzjoni tad-Direttiva u li l-Qorti irrimarkat ukoll l-importanza tad-diversità fil-
postijiet tax-xogħol bħala għan u approċċ integrattiv ibbażat parzjalment fuq il-każistika 
tal-ugwaljanza bejn is-sessi, kif spjegat fis-sentenza tal-każijiet konġunti C-159/10 
(Fuchs) u C-160/10 (Köhler); 

8. Itenni li l-Qorti tal-Ġustizzja ikkonfermat ukoll, fis-sentenza tal-każ C-132/11 (Tyrolean 
Airways), li differenza fit-trattament jeħtieġ tkun ġustifikata b'mod ċar, ġust u objettiv fuq 
il-bażi ta' fatturi li jiddifrenzjaw bejn kategoriji differenti ta' persuni, u li l-istess trattament 
ma jistax ikun applikat f'każijiet differenti u għal persuni li s-sitwazzjonijiet tagħhom ma 
jistgħux ikunu mqabbla, għaliex dan jista' joħloq diskriminazzjoni addizzjonali jew 
diskriminazzjoni indiretta;

9. Jistieden lill-Istati Membri b'mod ġenerali jiżguraw li d-Direttiva 2000/78/KE, wara t-
traspożizzjoni sħiħa tagħha, tkun implimentata b'mod komplet;

10. Iħeġġeġ sabiex is-sanzjonijiet applikabbli għal każijiet ta' ksur tad-dispożizzjonijiet 
nazzjonali adottati skont it-traspożizzjoni tad-Direttiva 2000/78/KE għandhom ikunu 
effettivi, proporzjonati u dissważivi, bi qbil mas-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-każijiet 
(Bulicke), C-303/06 (Coleman) u C-415/10 (Meister);

11. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura, permezz ta’ proċeduri ta’ ksur u ta’ proċeduri ta’ 
nuqqas ta’ konformità, li l-Istati Membri jirrispettaw l-obbligi legali tagħhom billi 
jittrasponu b’mod sħiħ id-Direttiva 2000/78/KE; jemmen li l-kumitat kompetenti għandu 
jkollu rwol fil-monitoraġġ kontinwu tal-obbligi tal-Istati Membri skont id-Direttiva, bi 
qbil mar-riżoluzzjoni tiegħu tal-21 ta' Ottubru 2008 dwar il-monitoraġġ tal-applikazzjoni 
tad-liġi Komunitarja - l-24 rapport annwali mill-Kummissjoni (2008/2046(INI));

12. Jemmen li n-nuqqas ta' definizzjoni ta' diżabbiltà fid-Direttiva 2000/78/KE jista' jitqies 
bħala lakuna; ifakkar, madankollu, li l-Qorti tal-Ġustizzja żviluppat definizzjoni abbażi 
tal-istandard tad-WHO ICF1 fis-sentenza tagħha fil-każ C-13/05 (Chacón Navas), li 
tiċċara li diżabbiltà hi limitazzjoni li tfixkel il-parteċipazzjoni sħiħa u effettiva fil-ħajja 
professjonali, indipendentement minn jekk il-persuna d'diżabbiltà inkwistjoni għandhiex 
marda kurabbli jew le;

13. Jirrakkomanda li l-Istati Membri u l-Kummissjoni jappoġġaw analiżi indipendenti tal-
effettività tal-protezzjoni għall-vittmi ta' diskriminazzjoni minbarra l-analiżi uffiċjali ta' 
kull ħames snin abbażi tal-Artikolu 19 tad-Direttiva; jipproponi, li minbarra li jkun hemm 
aktar promozzjoni tal-entitajiet tal-ugwaljanza, jitnieda proġett pilota li permezz tiegħu 
jista' jkun provdut appoġġ għal organizzazzjonijiet statutorji u mhux statutorji li jgħinu 
lill-vittmi ta' diskriminazzjoni;

14. Jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni dwar klawsola ta' kundizzjonalità ġenerali ex-ante dwar 
l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni kontra d-diskriminazzjoni fl-abbozz tar-

                                               
1 International Classification of Functioning, Disability and Health (World Health Organisation, United Nations), 
2001
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Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni dwar il-Fondi; 

15. Jitlob lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jikkunsidraw bir-reqqa imma b'mod urġenti il-
pożizzjoni tagħhom dwar in-negozjati mblukkati dwar direttiva ġenerali kontra d-
diskriminazzjoni fil-Kunsill kif imsemmi fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Ottubru 2011 
dwar il-mobbiltà u l-inklużjoni ta' persuni b'diżabbiltajiet u l-Istrateġija Ewropea dwar id-
Diżabbiltà 2010-2020 (2010/2272(INI));

16. Jirrakkomanda li l-Kummissjoni Ewropea tirrikonsidra li jkollha argument u miżura 
ġenerali legali imma mhux universali li jiġu applikati f'każijiet differenti għal persuni 
differenti sabiex tiżgura l-konsistenza tad-drittijiet ugwali filwaqt li tirrifletti d-diversità 
minflok li tinforza l-istess drittijiet indipendentement mid-differenzi li jista' jkun hemm 
bejn il-persuni minħabba l-karattri reali tagħhom abbażi tan-natura, id-diżabbiltajiet/l-
abbiltajiet, il-kapaċitajiet u l-ħiliet;

17. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-parlamenti u l-gvernijiet tal-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

Id-Direttiva tal-Kunsill 2000/78/KE tas-27 ta' Novembru 2000 li tistabbilixxi qafas ġenerali 
għall-ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol kienet adottata aktar minn 12-il sena 
ilu. 

Dan kien biss ftit ġimgħat qabel ma kienet proklamata l-Karta tal-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea. Wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona, il-Karta, li issa għandha valur 
vinkolanti, eventwalment saret il-punt ta' referenza f'termini ta' applikazzjoni tad-drittijiet 
fundamentali u tal-bniedem fl-Unjoni Ewropea.  

B'mod parallel, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea żviluppat u stabbiliet l-
interpretazzjonijiet tagħha dwar regoli relatati mal-ugwaljanza tat-trattati tal-UE sa mill-1974, 
fil-qasam tal-impjieg u fl-aċċess ugwali tan-nisa għall-impjieg b'mod partikolari.  Il-Qorti 
elaborat aktar l-istandards u l-għodda biex tapplika u tinterpreta l-kunċett ta' ugwaljanza fit-
trattament b'għadd dejjem jikber ta' każijiet b'enfasi fuq id-Direttiva tal-Kunsill 2000/78/KE. 
Dawn l-interpretazzjonijiet jindikaw ukoll li ma jeżistix argument li japplika b'mod universali 
u esklużiv imma approċċi mfassla bir-reqqa u b'mod individwali, abbażi ta' ċirkustanzi 
differenti, għal kull tip ta' każ relatat mad-diskriminazzjoni bi qbil mal-opinjoni tal-Qorti 
dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva. 

Wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona, il-prinċipju ta' ugwaljanza fit-trattament akkwista 
aktar enfasi. L-Artikolu 10 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea issa 
jiddikjara li ‘fid-definizzjoni u fl-implimentazzjoni tal-politika u l-azzjonijiet tagħha, l-Unjoni 
għandha tfittex li tiġġieled kull diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess, ir-razza jew l-oriġini 
etnika, ir-reliġjon jew it-twemmin, id-diżabbiltà, l-età jew l-orjentazzjoni sesswali’.

Għalhekk, il-Parlament Ewropew adotta l-opinjoni tiegħu dwar id-Direttiva tal-Kunsill fir-
rigward tal-implimentazzjoni tal-prinċipju ta' ugwaljanza fit-trattament bejn il-persuni 
irrispettivament mir-reliġjon jew it-twemmin, id-diżabbiltà, l-età jew l-orjentazzjoni sesswali1

skont il-Proċedura ta' Konsultazzjoni tat-2 ta' April 2009. Wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' 
Lisbona fl-1 ta' Diċembru 2009, il-proposta issa taqa' taħt l-Artikolu 19 tat-TFUE. Skont it-
tweġiba tal-Kunsill Ewropew għal Mistoqsija Parlamentari bil-Miktub2, il-Presidenza uriet il-
ħsieb li tippreżenta rapport ta' progress lill-Kunsill fl-20 ta' Ġunju 2013. Ul-Kunsill żied li 
mhuwiex f'pożizzjoni li jantiċipa l-ammont ta' żmien jew l-eżitu tan-negozjati li għaddejjin 
dwar l-Abbozz ta' Direttiva, li trid tiġi approvata b'mod unanimu mill-Kunsill sabiex tiġi 
adottata. 

                                               
1 PE 418.014v03-00
2 E-000378-13


