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Emenda 1
Petru Constantin Luhan

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. Jirrikonoxxi li r-Roma għadhom vittmi 
ta’ diskriminazzjoni persistenti f’ħafna 
Stati Membri u li s-sitwazzjoni marret 
għall-agħar minħabba l-kriżi ekonomika u 
finanzjarja attwali;  jiltob lil dawk l-Istati 
Membri identifikati mill-Aġenzija tal-UE 
għad-Drittijiet Fundamentali bħala Stati li 
għandhom problemi serji biex jisfruttaw 
bis-sħiħ ir-riżorsi tal-UE li huma 
disponibbli taħt il-Fondi Strutturali, u 
b’mod partikolari taħt il-FEŻR u l-FSE;

1. Jirrikonoxxi li r-Roma għadhom vittmi 
ta’ diskriminazzjoni persistenti f’ħafna 
Stati Membri u li s-sitwazzjoni marret 
għall-agħar minħabba l-kriżi ekonomika u 
finanzjarja attwali;  jiltob lil dawk l-Istati 
Membri identifikati mill-Aġenzija tal-UE 
għad-Drittijiet Fundamentali bħala Stati li 
għandhom problemi serji biex jisfruttaw 
bis-sħiħ ir-riżorsi tal-UE li huma 
disponibbli taħt il-Fondi Strutturali, u 
b’mod partikolari taħt il-FEŻR u l-FSE u 
biex jitolbu sabiex jingħataw l-appoġġ tal-
Kummissjoni meta jqisu li jkun hemm 
bżonn; jitlob lill-Kummissjoni tagħti 
attenzjoni partikolari lit-talbiet mill-Istati 
Membri kkonċernati biex jingħataw 
għajnuna teknika, sabiex jiġi żgurat li l-
finanzjament tal-UE jintuża kemm jista’ 
jkun effettivament u effiċjenti għall-
benefiċċju tal-komunitajiet tar-Roma;

Or. ro

Emenda 2
Vasilica Viorica Dăncilă

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. Jirrikonoxxi li r-Roma għadhom vittmi 
ta’ diskriminazzjoni persistenti f’ħafna 
Stati Membri u li s-sitwazzjoni marret 
għall-agħar minħabba l-kriżi ekonomika u 
finanzjarja attwali;  jiltob lil dawk l-Istati 
Membri identifikati mill-Aġenzija tal-UE 

1. Jirrikonoxxi li r-Roma għadhom vittmi 
ta’ diskriminazzjoni persistenti f’ħafna 
Stati Membri u li s-sitwazzjoni marret 
għall-agħar minħabba l-kriżi ekonomika u 
finanzjarja attwali;  jiltob lil dawk l-Istati 
Membri identifikati mill-Aġenzija tal-UE 
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għad-Drittijiet Fundamentali bħala Stati li 
għandhom problemi serji biex jisfruttaw 
bis-sħiħ ir-riżorsi tal-UE li huma 
disponibbli taħt il-Fondi Strutturali, u 
b’mod partikolari taħt il-FEŻR u l-FSE;

għad-Drittijiet Fundamentali bħala Stati li 
għandhom problemi serji biex jisfruttaw 
bis-sħiħ ir-riżorsi tal-UE li huma 
disponibbli taħt il-Fondi Strutturali, u 
b’mod partikolari taħt il-FEŻR u l-FSE;
sabiex titjieb il-koperazzjoni bejn il-
partijiet interessati nazzjonali, Ewropej u 
internazzjonali bl-għan li titjieb l-
effettività tal-istrumenti disponibbli kollha 
għall-integrazzjoni tal-komunitajiet tar-
Roma.

Or. ro

Emenda 3
Csanád Szegedi

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. Jirrikonoxxi li r-Roma għadhom vittmi 
ta’ diskriminazzjoni persistenti f’ħafna 
Stati Membri u li s-sitwazzjoni marret 
għall-agħar minħabba l-kriżi ekonomika 
u finanzjarja attwali; jiltob lil dawk l-Istati 
Membri identifikati mill-Aġenzija tal-UE 
għad-Drittijiet Fundamentali bħala Stati li 
għandhom problemi serji biex jisfruttaw 
bis-sħiħ ir-riżorsi tal-UE li huma 
disponibbli taħt il-Fondi Strutturali, u 
b’mod partikolari taħt il-FEŻR u l-FSE;

1. Jitlob lil dawk l-Istati Membri 
identifikati mill-Aġenzija tal-UE għad-
Drittijiet Fundamentali bħala Stati li 
għandhom problemi serji biex jisfruttaw 
bis-sħiħ ir-riżorsi tal-UE li huma 
disponibbli taħt il-Fondi Strutturali, u 
b’mod partikolari taħt il-FEŻR u l-FSE;

Or. hu

Emenda 4
Victor Boştinaru

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. Jirrikonoxxi li r-Roma għadhom vittmi 
ta’ diskriminazzjoni persistenti f’ħafna 

1. Jirrikonoxxi li l-komunitajiet tar-Roma
għadhom vittmi ta’ diskriminazzjoni 
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Stati Membri u li s-sitwazzjoni marret 
għall-agħar minħabba l-kriżi ekonomika u 
finanzjarja attwali;  jiltob lil dawk l-Istati 
Membri identifikati mill-Aġenzija tal-UE 
għad-Drittijiet Fundamentali bħala Stati li 
għandhom problemi serji biex jisfruttaw 
bis-sħiħ ir-riżorsi tal-UE li huma 
disponibbli taħt il-Fondi Strutturali, u 
b’mod partikolari taħt il-FEŻR u l-FSE;

persistenti f’ħafna Stati Membri u li s-
sitwazzjoni marret għall-agħar minħabba l-
kriżi ekonomika u finanzjarja attwali;  
jiltob lill-Istati Membri kollha, u b’mod 
partikolari lil dawk li l-Aġenzija tal-UE 
għad-Drittijiet Fundamentali identifikat 
bħala Stati li għandhom problemi serji,
biex jikkoperaw mal-UE u mar-
rappreżentanti tal-popolazzjoni tar-Roma 
biex jiġu stabbiliti politiki integrati li, 
filwaqt li jagħmlu użu mir-riżorsi kollha 
tal-UE li huma disponibbli taħt il-Fondi 
Strutturali, u b’mod partikolari taħt il-
FEŻR u l-FSE, għandhom jiggarantixxu l-
inklużjoni sostenibbli tal-komunitajiet tar-
Roma u l-protezzjoni tagħhom kontra d-
diskriminazzjoni; 

Or. en

Emenda 5
Catherine Bearder

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. Jirrikonoxxi li r-Roma għadhom vittmi 
ta’ diskriminazzjoni persistenti f’ħafna 
Stati Membri u li s-sitwazzjoni marret 
għall-agħar minħabba l-kriżi ekonomika u 
finanzjarja attwali;  jiltob lil dawk l-Istati 
Membri identifikati mill-Aġenzija tal-UE 
għad-Drittijiet Fundamentali bħala Stati li 
għandhom problemi serji biex jisfruttaw 
bis-sħiħ ir-riżorsi tal-UE li huma 
disponibbli taħt il-Fondi Strutturali, u 
b’mod partikolari taħt il-FEŻR u l-FSE;

1. Jirrikonoxxi li r-Roma għadhom vittmi 
ta’ diskriminazzjoni persistenti f’ħafna 
Stati Membri u li s-sitwazzjoni marret 
għall-agħar minħabba l-kriżi ekonomika u 
finanzjarja attwali li wasslet għat-telf tal-
impjiegi; jenfasizza li l-inklużjoni tal-
popolazzjoni tar-Roma hija r-
responsabilità kemm tal-Istati Membri 
kollha kif ukoll tal-Istitużżjonijiet tal-UE;  
jitlob lil dawk l-Istati Membri li l-Aġenzija 
tal-UE għad-Drittijiet Fundamentali 
identifikat bħala Stati li għandhom 
problemi serji biex jisfruttaw bis-sħiħ ir-
riżorsi tal-UE li huma disponibbli taħt il-
Fondi Strutturali; u b’mod partikolari taħt 
il-FEŻR u l-FSE biex tiġi promossa l-
inklużjoni tar-Roma fil-livell nazzjonali, 
reġjonali u lokali; jilqa’ f’dar-rigward l-
inizjattiva tal-Kummissjoni Ewropea biex 
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jiġi razzjonalizzat, evalwat u standardizzat 
l-użu tal-fondi għall-inklużjoni tar-Roma 
u jiġu identifikati d-difetti eżistenti; 

Or. en

Emenda 6
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Sophie Auconie

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. Jirrikonoxxi li r-Roma għadhom vittmi 
ta’ diskriminazzjoni persistenti f’ħafna 
Stati Membri u li s-sitwazzjoni marret 
għall-agħar minħabba l-kriżi ekonomika u 
finanzjarja attwali;  jiltob lil dawk l-Istati 
Membri identifikati mill-Aġenzija tal-UE
għad-Drittijiet Fundamentali bħala Stati 
li għandhom problemi serji biex jisfruttaw 
bis-sħiħ ir-riżorsi tal-UE li huma 
disponibbli taħt il-Fondi Strutturali, u 
b’mod partikolari taħt il-FEŻR u l-FSE;

1. Jirrikonoxxi li l-popolazzjoni tar-Roma
qed tiffaċċja diskriminazzjoni f’ħafna Stati 
Membri u li s-sitwazzjoni marret għall-
agħar minħabba l-kriżi ekonomika u 
finanzjarja attwali; jiltob lill-Istati Membri 
biex jisfruttaw bis-sħiħ ir-riżorsi 
finanzjarji li huma disponibbli taħt il-
Fondi tal-UE, u b’mod partikolari taħt il-
FEŻR, l-FSE u l-EAFRD.

Or. en

Emenda 7
Catherine Grèze

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. Jirrikonoxxi li r-Roma għadhom vittmi 
ta’ diskriminazzjoni persistenti f’ħafna 
Stati Membri u li s-sitwazzjoni marret 
għall-agħar minħabba l-kriżi ekonomika u 
finanzjarja attwali;  jiltob lil dawk l-Istati 
Membri identifikati mill-Aġenzija tal-UE 
għad-Drittijiet Fundamentali bħala Stati li 
għandhom problemi serji biex jisfruttaw 
bis-sħiħ ir-riżorsi tal-UE li huma 
disponibbli taħt il-Fondi Strutturali, u 

1. Jirrikonoxxi li r-Roma u l-vjaġġaturi
għadhom vittmi ta’ diskriminazzjoni 
persistenti f’ħafna Stati Membri u li s-
sitwazzjoni, li hi indikattiva tal-istat tas-
soċjetajiet tagħna, marret għall-agħar 
minħabba l-kriżi ekonomika u finanzjarja 
attwali;  jiltob lil dawk l-Istati Membri 
identifikati mill-Aġenzija tal-UE għad-
Drittijiet Fundamentali bħala Stati li 
jeħtieġu jaffrontaw l-isfida tal-
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b’mod partikolari taħt il-FEŻR u l-FSE; integrazzjoni tar-Roma u l-vjaġġaturi, 
biex jisfruttaw bis-sħiħ ir-riżorsi tal-UE li 
huma disponibbli taħt il-Fondi Strutturali, 
u b’mod partikolari taħt il-FEŻR u l-FSE;

Or. fr

Emenda 8
Oldřich Vlasák

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. Jirrikonoxxi li r-Roma għadhom vittmi 
ta’ diskriminazzjoni persistenti f’ħafna 
Stati Membri u li s-sitwazzjoni marret 
għall-agħar minħabba l-kriżi ekonomika u 
finanzjarja attwali;  jiltob lil dawk l-Istati 
Membri identifikati mill-Aġenzija tal-UE 
għad-Drittijiet Fundamentali bħala Stati
li għandhom problemi serji biex jisfruttaw 
bis-sħiħ ir-riżorsi tal-UE li huma 
disponibbli taħt il-Fondi Strutturali, u 
b’mod partikolari taħt il-FEŻR u l-FSE;

1. Jirrikonoxxi li r-Roma għadhom vittmi 
ta’ preġudizzju frekwenti f’ħafna Stati 
Membri u li s-sitwazzjoni marret għall-
agħar minħabba l-kriżi ekonomika u 
finanzjarja attwali;  jiltob lil-Istati Membri 
biex jisfruttaw bis-sħiħ ir-riżorsi tal-UE li 
huma disponibbli taħt il-Fondi Strutturali, 
u b’mod partikolari taħt il-FEŻR u l-FSE;

Or. en

Emenda 9
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Joachim Zeller, Sophie 
Auconie

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1 a (ġdid) 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1 a. Jinkoraġġixxi l-użu tal-fondi tal-UE 
għall-bini ta’ djar ġodda jew 
rinnovazzjoni ta’ dawk li  jeżistu, billi 
jitjiebu l-infrastruttura tal-inġinerija, 
servizzi lokali, sistemi ta’ komunikazzjoni, 
kejl tal-edukazzjoni għall-aċċess tas-suq 
tax-xogħol eċċ., li għandhom iwasslu 
komunitajiet marġinalizzati għall-
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inklużjoni soċjali u ekonomika 

Or. en

Emenda 10
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie, Andrey Kovatchev

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1 a (ġdid) 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1a. Ifakkar li l-programmi u l-
finanzjament Ewropej huma disponibbli u 
jistgħu jintużaw għall-edukazzjoni, l-
akkomodazzjoni u l-impjieg tal-
popolazzjoni tar-Roma iżda li l-
awtoritajiet lokali, is-soċjetà ċivili u l-
gruppi fil-mira potenzjali ta’ dawn il-
programmi mhumiex infurmati biżżejjed 
dwarhom; jitlob lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri biex itejbu l-
komunikazzjoni u l-promozzjoni tal-
opportunitajiet ta’ finanzjament li huma 
disponibbli f’dawn l-oqsma;

Or. fr

Emenda 11
Victor Boştinaru

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1 a (ġdid) 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1a. Jiddenunċa l-miżuri diskriminattivi 
meħuda minn ċerti Stati Membri, 
partikolarment Franza, kontra l-
popolazzjoni tar-Roma abbażi biss tal-
oriġini etnika tagħhom; jitlob lill-
Kummissjoni, bħala gwardjana tat-
Trattati, biex tieħu azzjonijiet rapidi u 
severi jekk jerġgħu jseħħu każijiet simili 
fil-futur;
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Or. en

Emenda 12
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Andrey Kovatchev, Sophie Auconie

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1 b (ġdid) 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1b. Jitlob biex jingħataw pariri aqwa lill-
organizzaturi tal-proġett li jkunu eliġibbli 
għall-finanzjament Ewropew għall-
integrazzjoni tal-popolazzjoni tar-Roma, 
billi jinħolqu pjattaformi għall-
informazzjoni, l-analiżi u l-iskambji ta’ 
prattika tajba;

Or. fr

Emenda 13
Catherine Grèze

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jirrikonoxxi li, fi żminijiet ta’ tibdil 
demografiku, il-popolazzjoni tar-Roma, li 
ilha tagħmel parti mill-wirt kulturali 
komuni tagħna għal mijiet ta’ snin, 
għandha tingħata l-mezzi permezz ta’
edukazzjoni ta’ kwalità tajba kif ukoll djar 
residenzjali deċenti u opportunitajiet ta’
impjieg biex tintegra bis-sħiħ fuq il-post 
tax-xogħol u tikkontribwixxi għall-
iżvilupp ekonomiku kif previst fl-
istrateġija UE 2020;  jitlob, għalhekk, lill-
Istati Membri biex iżidu l-isforzi tagħhom 
issa, billi jqawwu l-istrateġiji effettivi 
tagħhom li jindirizzaw iċ-ċirkustanzi 
speċifiċi (faqar kbir, nuqqas ta’
edukazzjoni, kundizzjonijiet ħżiena tas-
saħħa) tal-komunitajiet marġinalizzati, 
sabiex jiżguraw l-integrazzjoni soċjali u

2. Jirrikonoxxi li r-Roma u l-vjaġġaturi 
għandhom jingħataw l-mezzi – permezz 
ta’ edukazzjoni ta’ kwalità tajba kif ukoll 
djar residenzjali deċenti u opportunitajiet 
ta’ impjieg biex tintegra; jitlob, għalhekk, 
lill-Istati Membri biex iżidu l-isforzi 
tagħhom issa, billi jqawwu l-politiki 
tagħhom dwar l-integrazzjoni ekonomika 
u soċjali tal-komunitajiet marġinalizzati fl-
oqsma tal-edukazzjoni, il-kultura, l-
impjieg, is-saħħa u b’mod partikolari l-
akkomodazzjoni;     
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ekonomika tagħhom;

Or. fr

Emenda 14
Catherine Bearder

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jirrikonoxxi li, fi żminijiet ta’ tibdil 
demografiku, il-popolazzjoni tar-Roma, li 
ilha tagħmel parti mill-wirt kulturali 
komuni tagħna għal mijiet ta’ snin, 
għandha tingħata l-mezzi permezz ta’
edukazzjoni ta’ kwalità tajba kif ukoll djar 
residenzjali deċenti u opportunitajiet ta’
impjieg biex tintegra bis-sħiħ fuq il-post 
tax-xogħol u tikkontribwixxi għall-iżvilupp 
ekonomiku kif previst fl-istrateġija 
UE 2020;  jitlob, għalhekk, lill-Istati 
Membri biex iżidu l-isforzi tagħhom issa, 
billi jqawwu l-istrateġiji effettivi tagħhom 
li jindirizzaw iċ-ċirkustanzi speċifiċi (faqar 
kbir, nuqqas ta’ edukazzjoni, 
kundizzjonijiet ħżiena tas-saħħa) tal-
komunitajiet marġinalizzati, sabiex 
jiżguraw l-integrazzjoni soċjali u 
ekonomika tagħhom;

2. Jirrikonoxxi li, fi żminijiet ta’ tibdil 
demografiku, il-popolazzjoni tar-Roma, 
bil-wirt għani u l-kultura tagħhom, 
għandha tingħata l-mezzi biex tintegra bis-
sħiħ fil-post tax-xogħol u tikkontribwixxi 
għall-iżvilupp ekonomiku kif previst fl-
istrateġija UE 2020 permezz ta’ 
edukazzjoni ta’ kwalità tajba, djar 
residenzjali deċenti, opportunitajiet ta’ 
impjieg, aċċess għall-parteċipazzjoni 
politika, sistema ta’ benesseri u attivitajiet 
għall-iżvilupp tal-komunità; jitlob, 
għalhekk, lill-Istati Membri biex iżidu l-
isforzi tagħhom issa, billi jqawwu l-
istrateġiji effettivi tagħhom li jindirizzaw 
iċ-ċirkustanzi speċifiċi u l-ostakli għall-
integrazzjoni soċjali bħal faqar kbir, 
nuqqas ta’ edukazzjoni, kundizzjonijiet 
ħżiena tas-saħħa, aċċess limit għal-servizzi 
bażiċi u nuqqas ta’ dokumenti tar-
reġistrazzjoni ċivili ta’ dawn il-
komunitajiet marġinalizzati, sabiex 
jiżguraw l-integrazzjoni soċjali u 
ekonomika tagħhom; jenfasizza li politika 
ta’ suċċess tkun taħlita ta’ approċċi li 
jagħtu każ tal-fatturi soċjali, ekonomiċi u 
kulturali; 

Or. en
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Emenda 15
Oldřich Vlasák

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jirrikonoxxi li, fi żminijiet ta’ tibdil 
demografiku, il-popolazzjoni tar-Roma, li 
ilha tagħmel parti mill-wirt kulturali 
komuni tagħna għal mijiet ta’ snin, 
għandha tingħata l-mezzi permezz ta’
edukazzjoni ta’ kwalità tajba kif ukoll djar 
residenzjali deċenti u opportunitajiet ta’
impjieg biex tintegra bis-sħiħ fuq il-post 
tax-xogħol u tikkontribwixxi għall-iżvilupp 
ekonomiku kif previst fl-istrateġija 
UE 2020;  jitlob, għalhekk, lill-Istati 
Membri biex iżidu l-isforzi tagħhom issa, 
billi jqawwu l-istrateġiji effettivi tagħhom 
li jindirizzaw iċ-ċirkustanzi speċifiċi (faqar 
kbir, nuqqas ta’ edukazzjoni, 
kundizzjonijiet ħżiena tas-saħħa) tal-
komunitajiet marġinalizzati, sabiex 
jiżguraw l-integrazzjoni soċjali u 
ekonomika tagħhom;

2. Jirrikonoxxi li, fi żminijiet ta’ tibdil 
demografiku, il-popolazzjoni tar-Roma, li 
ilha tagħmel parti mill-wirt kulturali 
komuni tagħna għal mijiet ta’ snin, 
għandha tingħata inċentivi permezz ta’
edukazzjoni ta’ kwalità tajba kif ukoll djar 
residenzjali deċenti u opportunitajiet ta’
impjieg biex tintegra bis-sħiħ fuq il-post 
tax-xogħol u tikkontribwixxi għall-iżvilupp 
ekonomiku kif previst fl-istrateġija 
UE 2020, b’mod speċjali f’dawk l-Istati 
Membri b’popolazzjoni li qed tiċkien, li 
għandha x’tirbaħ minn forza tax-xogħol 
kbira u żagħżugħa; jitlob, għalhekk, lill-
Istati Membri biex iżidu l-isforzi tagħhom 
issa, billi jqawwu l-istrateġiji effettivi 
tagħhom li jindirizzaw iċ-ċirkustanzi 
speċifiċi (faqar kbir, nuqqas ta’
edukazzjoni, kundizzjonijiet ħżiena tas-
saħħa) tal-komunitajiet marġinalizzati, 
sabiex jiżguraw l-integrazzjoni soċjali u 
ekonomika tagħhom;

Or. en

Emenda 16
Iosif Matula

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jirrikonoxxi li, fi żminijiet ta’ tibdil 
demografiku, il-popolazzjoni tar-Roma, li 
ilha tagħmel parti mill-wirt kulturali 
komuni tagħna għal mijiet ta’ snin, 
għandha tingħata l-mezzi permezz ta’
edukazzjoni ta’ kwalità tajba kif ukoll djar 

2. Jirrikonoxxi li, fi żminijiet ta’ tibdil 
demografiku, il-popolazzjoni tar-Roma, li 
ilha tagħmel parti mill-wirt kulturali 
komuni tagħna għal mijiet ta’ snin, 
għandha tingħata l-mezzi permezz ta’
edukazzjoni ta’ kwalità tajba kif ukoll djar 
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residenzjali deċenti u opportunitajiet ta’
impjieg biex tintegra bis-sħiħ fuq il-post 
tax-xogħol u tikkontribwixxi għall-iżvilupp 
ekonomiku kif previst fl-istrateġija 
UE 2020;  jitlob, għalhekk, lill-Istati 
Membri biex iżidu l-isforzi tagħhom issa, 
billi jqawwu l-istrateġiji effettivi tagħhom 
li jindirizzaw iċ-ċirkustanzi speċifiċi (faqar 
kbir, nuqqas ta’ edukazzjoni, 
kundizzjonijiet ħżiena tas-saħħa) tal-
komunitajiet marġinalizzati, sabiex 
jiżguraw l-integrazzjoni soċjali u 
ekonomika tagħhom;

residenzjali deċenti u opportunitajiet ta’
impjieg biex tintegra bis-sħiħ fuq il-post 
tax-xogħol u tikkontribwixxi għall-iżvilupp 
ekonomiku intelliġenti, sostenibbli u
komprensiv, kif previst fl-istrateġija 
UE 2020; iqis il-fehma li l-inklużjoni 
soċjali hi prekundizzjoni sabiex jintlaħqu 
l-objettivi tal-Istrateġija UE 2020; jitlob, 
għalhekk, lill-Istati Membri biex iżidu l-
isforzi tagħhom issa, billi jqawwu l-
istrateġiji effettivi tagħhom li jindirizzaw 
iċ-ċirkustanzi speċifiċi (faqar kbir, nuqqas 
ta’ edukazzjoni, kundizzjonijiet ħżiena tas-
saħħa) tal-komunitajiet marġinalizzati, 
sabiex jiżguraw l-integrazzjoni soċjali u 
ekonomika tagħhom;

Or. xm

Emenda 17
Petru Constantin Luhan

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jirrikonoxxi li, fi żminijiet ta’ tibdil 
demografiku, il-popolazzjoni tar-Roma, li 
ilha tagħmel parti mill-wirt kulturali 
komuni tagħna għal mijiet ta’ snin, 
għandha tingħata l-mezzi permezz ta’
edukazzjoni ta’ kwalità tajba kif ukoll djar 
residenzjali deċenti u opportunitajiet ta’
impjieg biex tintegra bis-sħiħ fuq il-post 
tax-xogħol u tikkontribwixxi għall-iżvilupp 
ekonomiku kif previst fl-istrateġija 
UE 2020;  jitlob, għalhekk, lill-Istati 
Membri biex iżidu l-isforzi tagħhom issa, 
billi jqawwu l-istrateġiji effettivi tagħhom 
li jindirizzaw iċ-ċirkustanzi speċifiċi (faqar 
kbir, nuqqas ta’ edukazzjoni, 
kundizzjonijiet ħżiena tas-saħħa) tal-
komunitajiet marġinalizzati, sabiex 
jiżguraw l-integrazzjoni soċjali u 
ekonomika tagħhom;

2. Jirrikonoxxi li, fi żminijiet ta’ tibdil 
demografiku u proċessi oħra li jaffettwaw 
lill-UE kollha kemm hi, il-popolazzjoni 
tar-Roma, li ilha tagħmel parti mill-wirt 
kulturali komuni tagħna għal mijiet ta’ 
snin, għandha tingħata l-mezzi permezz ta’ 
edukazzjoni ta’ kwalità tajba kif ukoll djar 
residenzjali deċenti u opportunitajiet ta’ 
impjieg biex tintegra bis-sħiħ fuq il-post 
tax-xogħol u tikkontribwixxi għall-iżvilupp 
ekonomiku kif previst fl-istrateġija 
UE 2020;  jitlob, għalhekk, lill-Istati 
Membri biex iżidu l-isforzi tagħhom issa, 
billi jqawwu, itejbu u jadattaw għall-kriżi 
ekonomika u finanzjarja l-istrateġiji 
effettivi tagħhom li jindirizzaw iċ-
ċirkustanzi speċifiċi (faqar kbir, nuqqas ta’ 
edukazzjoni, kundizzjonijiet ħżiena tas-
saħħa) tal-komunitajiet marġinalizzati, 
sabiex jiżguraw l-integrazzjoni soċjali u 
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ekonomika tagħhom;

Or. ro

Emenda 18
Lambert van Nistelrooij

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jirrikonoxxi li, fi żminijiet ta’ tibdil 
demografiku, il-popolazzjoni tar-Roma, li 
ilha tagħmel parti mill-wirt kulturali 
komuni tagħna għal mijiet ta’ snin, 
għandha tingħata l-mezzi permezz ta’
edukazzjoni ta’ kwalità tajba kif ukoll djar 
residenzjali deċenti u opportunitajiet ta’
impjieg biex tintegra bis-sħiħ fuq il-post 
tax-xogħol u tikkontribwixxi għall-iżvilupp 
ekonomiku kif previst fl-istrateġija 
UE 2020;  jitlob, għalhekk, lill-Istati 
Membri biex iżidu l-isforzi tagħhom issa, 
billi jqawwu l-istrateġiji effettivi tagħhom 
li jindirizzaw iċ-ċirkustanzi speċifiċi (faqar 
kbir, nuqqas ta’ edukazzjoni, 
kundizzjonijiet ħżiena tas-saħħa) tal-
komunitajiet marġinalizzati, sabiex 
jiżguraw l-integrazzjoni soċjali u
ekonomika tagħhom;

2. Jirrikonoxxi li, fi żminijiet ta’ tibdil 
demografiku, il-popolazzjoni tar-Roma, li 
ilha tagħmel parti mill-wirt kulturali 
komuni tagħna għal mijiet ta’ snin, 
għandha tingħata l-mezzi permezz ta’
edukazzjoni ta’ kwalità tajba kif ukoll djar 
residenzjali deċenti u opportunitajiet ta’
impjieg biex tintegra bis-sħiħ fuq il-post 
tax-xogħol u tikkontribwixxi għall-iżvilupp 
ekonomiku kif previst fl-istrateġija 
UE 2020;  jitlob, għalhekk, lill-Istati 
Membri biex iżidu l-isforzi tagħhom issa, 
billi jqawwu l-istrateġiji effettivi tagħhom 
li jindirizzaw iċ-ċirkustanzi speċifiċi (faqar 
kbir, nuqqas ta’ edukazzjoni, 
kundizzjonijiet ħżiena tas-saħħa) tal-
komunitajiet marġinalizzati, sabiex 
jagħmlu pass importanti u jħossu l-bżonn 
indispensabbli fl-isforz biex tiġi miġġielda 
l-esklużjoni soċjali tal-popolazzjoni tar-
Roma u biex jingħata kontribut ħalli l-
integrazzjoni timxi ’l quddiem fl-Istati 
Membri kollha tal-UE. 

Or. en

Emenda 19
Kinga Göncz

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2 
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Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jirrikonoxxi li, fi żminijiet ta’ tibdil 
demografiku, il-popolazzjoni tar-Roma, li 
ilha tagħmel parti mill-wirt kulturali 
komuni tagħna għal mijiet ta’ snin,
għandha tingħata l-mezzi permezz ta’
edukazzjoni ta’ kwalità tajba kif ukoll djar 
residenzjali deċenti u opportunitajiet ta’
impjieg biex tintegra bis-sħiħ fuq il-post 
tax-xogħol u tikkontribwixxi għall-iżvilupp 
ekonomiku kif previst fl-istrateġija 
UE 2020;  jitlob, għalhekk, lill-Istati 
Membri biex iżidu l-isforzi tagħhom issa, 
billi jqawwu l-istrateġiji effettivi tagħhom 
li jindirizzaw iċ-ċirkustanzi speċifiċi (faqar 
kbir, nuqqas ta’ edukazzjoni, 
kundizzjonijiet ħżiena tas-saħħa) tal-
komunitajiet marġinalizzati, sabiex 
jiżguraw l-integrazzjoni soċjali u 
ekonomika tagħhom;

2. Jirrikonoxxi li l-popolazzjoni żagħżugħa 
tar-Roma għandha tingħata l-mezzi 
permezz ta’ edukazzjoni ta’ kwalità tajba 
kif ukoll djar residenzjali deċenti u 
opportunitajiet ta’ impjieg biex tintegra 
bis-sħiħ fil-post tax-xogħol u 
tikkontribwixxi għall-iżvilupp ekonomiku
u sostenibilità tal-pensjonijiet kif previst 
fl-istrateġija UE 2020;  jitlob, għalhekk, 
lill-Istati Membri biex iżidu l-isforzi 
tagħhom issa, billi jqawwu l-istrateġiji 
effettivi tagħhom li jindirizzaw iċ-
ċirkustanzi speċifiċi (faqar kbir, nuqqas ta’
edukazzjoni, kundizzjonijiet ħżiena tas-
saħħa, djar residenzjali segregati u 
inferjuri, livell baxx ta’ impjieg) tal-
komunitajiet marġinalizzati, sabiex 
jiżguraw l-integrazzjoni soċjali u 
ekonomika tagħhom;

Or. en

Emenda 20
Victor Boştinaru

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jirrikonoxxi li, fi żminijiet ta’ tibdil 
demografiku, il-popolazzjoni tar-Roma, li 
ilha tagħmel parti mill-wirt kulturali 
komuni tagħna għal mijiet ta’ snin, 
għandha tingħata l-mezzi permezz ta’
edukazzjoni ta’ kwalità tajba kif ukoll djar 
residenzjali deċenti u opportunitajiet ta’
impjieg biex tintegra bis-sħiħ fuq il-post 
tax-xogħol u tikkontribwixxi għall-iżvilupp 
ekonomiku kif previst fl-istrateġija 
UE 2020;  jitlob, għalhekk, lill-Istati 
Membri biex iżidu l-isforzi tagħhom issa, 
billi jqawwu l-istrateġiji effettivi tagħhom 
li jindirizzaw iċ-ċirkustanzi speċifiċi (faqar 

2. Jirrikonoxxi li l-popolazzjoni tar-Roma, 
li ilha tagħmel parti mill-wirt kulturali 
komuni tagħna għal mijiet ta’ snin u hija l-
akbar minorità etnika fl-UE, għandha 
tingħata l-mezzi permezz ta’ edukazzjoni 
ta’ kwalità tajba kif ukoll djar residenzjali 
deċenti u opportunitajiet ta’ impjieg biex 
tintegra bis-sħiħ fuq il-post tax-xogħol u 
tikkontribwixxi għall-iżvilupp ekonomiku 
kif previst fl-istrateġija UE 2020;  jitlob, 
għalhekk, lill-Istati Membri biex iżidu l-
isforzi tagħhom issa, billi jqawwu l-
istrateġiji effettivi tagħhom li jindirizzaw 
iċ-ċirkustanzi speċifiċi (faqar kbir, nuqqas 
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kbir, nuqqas ta’ edukazzjoni, 
kundizzjonijiet ħżiena tas-saħħa) tal-
komunitajiet marġinalizzati, sabiex 
jiżguraw l-integrazzjoni soċjali u 
ekonomika tagħhom;

ta’ edukazzjoni u servizzi soċjali, 
kundizzjonijiet ħżiena tas-saħħa) tal-
komunitajiet marġinalizzati, sabiex 
jiżguraw l-integrazzjoni soċjali u 
ekonomika tagħhom;

Or. en

Emenda 21
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jirrikonoxxi li, fi żminijiet ta’ tibdil 
demografiku, il-popolazzjoni tar-Roma, li 
ilha tagħmel parti mill-wirt kulturali 
komuni tagħna għal mijiet ta’ snin, 
għandha tingħata l-mezzi permezz ta’
edukazzjoni ta’ kwalità tajba kif ukoll djar 
residenzjali deċenti u opportunitajiet ta’
impjieg biex tintegra bis-sħiħ fuq il-post 
tax-xogħol u tikkontribwixxi għall-iżvilupp 
ekonomiku kif previst fl-istrateġija 
UE 2020;  jitlob, għalhekk, lill-Istati 
Membri biex iżidu l-isforzi tagħhom issa, 
billi jqawwu l-istrateġiji effettivi tagħhom 
li jindirizzaw iċ-ċirkustanzi speċifiċi (faqar 
kbir, nuqqas ta’ edukazzjoni, 
kundizzjonijiet ħżiena tas-saħħa) tal-
komunitajiet marġinalizzati, sabiex 
jiżguraw l-integrazzjoni soċjali u 
ekonomika tagħhom;

2. Jirrikonoxxi li, fi żminijiet ta’ tibdil 
demografiku, il-popolazzjoni tar-Roma, li 
ilha tagħmel parti mill-wirt kulturali 
komuni tagħna għal mijiet ta’ snin, 
għandha tingħata l-mezzi permezz ta’ 
edukazzjoni ta’ kwalità tajba kif ukoll djar 
residenzjali deċenti u opportunitajiet ta’ 
impjieg biex tintegra bis-sħiħ fuq il-post 
tax-xogħol u tikkontribwixxi għall-iżvilupp 
ekonomiku kif previst fl-istrateġija 
UE 2020;  jitlob, għalhekk, lill-Istati 
Membri u l-awtoritajiet lokali u reġjonali, 
biex iżidu l-isforzi tagħhom issa, billi 
jqawwu l-istrateġiji tagħhom li jindirizzaw 
b’mod effettiv iċ-ċirkustanzi speċifiċi 
(faqar kbir, nuqqas ta’ edukazzjoni, 
kundizzjonijiet ħżiena tas-saħħa) tal-
komunitajiet marġinalizzati, sabiex 
jiżguraw l-integrazzjoni soċjali u 
ekonomika tagħhom;

Or. es

Emenda 22
Alain Cadec

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2 
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Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jirrikonoxxi li, fi żminijiet ta’ tibdil 
demografiku, il-popolazzjoni tar-Roma, li 
ilha tagħmel parti mill-wirt kulturali 
komuni tagħna għal mijiet ta’ snin, 
għandha tingħata l-mezzi permezz ta’
edukazzjoni ta’ kwalità tajba kif ukoll djar 
residenzjali deċenti u opportunitajiet ta’
impjieg biex tintegra bis-sħiħ fuq il-post 
tax-xogħol u tikkontribwixxi għall-iżvilupp 
ekonomiku kif previst fl-istrateġija 
UE 2020;  jitlob, għalhekk, lill-Istati 
Membri biex iżidu l-isforzi tagħhom issa, 
billi jqawwu l-istrateġiji effettivi tagħhom 
li jindirizzaw iċ-ċirkustanzi speċifiċi (faqar 
kbir, nuqqas ta’ edukazzjoni, 
kundizzjonijiet ħżiena tas-saħħa) tal-
komunitajiet marġinalizzati, sabiex 
jiżguraw l-integrazzjoni soċjali u 
ekonomika tagħhom;

2. Jirrikonoxxi li, fi żminijiet ta’ tibdil 
demografiku, il-popolazzjoni tar-Roma, li 
ilha tagħmel parti mill-wirt kulturali 
komuni tagħna għal mijiet ta’ snin, 
għandha tingħata l-mezzi permezz ta’
edukazzjoni ta’ kwalità tajba kif ukoll djar 
residenzjali deċenti u opportunitajiet ta’
impjieg biex tintegra bis-sħiħ fuq il-post 
tax-xogħol u tikkontribwixxi għall-iżvilupp 
ekonomiku kif previst fl-istrateġija 
UE 2020;  jitlob, għalhekk, lill-Istati 
Membri u l-awtoritajiet pubbliċi kemm 
lokali kif ukoll reġjonali, biex iżidu l-
isforzi tagħhom issa, billi jqawwu l-
istrateġiji effettivi tagħhom li jindirizzaw 
iċ-ċirkustanzi speċifiċi (faqar kbir, nuqqas 
ta’ edukazzjoni, kundizzjonijiet ħżiena tas-
saħħa) tal-komunitajiet marġinalizzati, 
sabiex jiżguraw l-integrazzjoni soċjali u 
ekonomika tagħhom;

Or. fr

Emenda 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jirrikonoxxi li, fi żminijiet ta’ tibdil 
demografiku, il-popolazzjoni tar-Roma, li 
ilha tagħmel parti mill-wirt kulturali 
komuni tagħna għal mijiet ta’ snin, 
għandha tingħata l-mezzi permezz ta’
edukazzjoni ta’ kwalità tajba kif ukoll djar 
residenzjali deċenti u opportunitajiet ta’
impjieg biex tintegra bis-sħiħ fuq il-post 
tax-xogħol u tikkontribwixxi għall-iżvilupp 
ekonomiku kif previst fl-istrateġija 
UE 2020;  jitlob, għalhekk, lill-Istati 
Membri biex iżidu l-isforzi tagħhom issa, 
billi jqawwu l-istrateġiji effettivi tagħhom 

2. Jirrikonoxxi li, fi żminijiet ta’ tibdil 
demografiku, il-popolazzjoni tar-Roma, li 
ilha tagħmel parti mill-wirt kulturali 
komuni tagħna għal mijiet ta’ snin, 
għandha tingħata l-mezzi permezz ta’ 
edukazzjoni ta’ kwalità tajba kif ukoll djar 
residenzjali deċenti u opportunitajiet ta’ 
impjieg biex tintegra bis-sħiħ fuq il-post 
tax-xogħol u tikkontribwixxi għall-iżvilupp 
ekonomiku kif previst fl-istrateġija 
UE 2020; u l-‘Pjattaforma Ewropea 
kontra l-Faqar’, l-inizjattiva prinċipali 
proposta mill-Kummissjoni bħala parti 
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li jindirizzaw iċ-ċirkustanzi speċifiċi (faqar 
kbir, nuqqas ta’ edukazzjoni, 
kundizzjonijiet ħżiena tas-saħħa) tal-
komunitajiet marġinalizzati, sabiex 
jiżguraw l-integrazzjoni soċjali u 
ekonomika tagħhom;

minn din l-Istarteġija jitlob, għalhekk, 
lill-Istati Membri biex iżidu l-isforzi 
tagħhom issa, billi jqawwu l-istrateġiji 
effettivi tagħhom li jindirizzaw iċ-
ċirkustanzi speċifiċi (faqar kbir, nuqqas ta’ 
edukazzjoni, kundizzjonijiet ħżiena tas-
saħħa) tal-komunitajiet marġinalizzati, 
sabiex jiżguraw l-integrazzjoni soċjali u 
ekonomika tagħhom;

Or. ro

Emenda 24
Csanád Szegedi

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jirrikonoxxi li, fi żminijiet ta’ tibdil 
demografiku, il-popolazzjoni tar-Roma, li 
ilha tagħmel parti mill-wirt kulturali 
komuni tagħna għal mijiet ta’ snin, 
għandha tingħata l-mezzi permezz ta’ 
edukazzjoni ta’ kwalità tajba kif ukoll djar 
residenzjali deċenti u opportunitajiet ta’ 
impjieg biex tintegra bis-sħiħ fuq il-post
tax-xogħol u tikkontribwixxi għall-iżvilupp 
ekonomiku kif previst fl-istrateġija 
UE 2020;  jitlob, għalhekk, lill-Istati 
Membri biex iżidu l-isforzi tagħhom issa, 
billi jqawwu l-istrateġiji effettivi tagħhom 
li jindirizzaw iċ-ċirkustanzi speċifiċi (faqar 
kbir, nuqqas ta’ edukazzjoni, 
kundizzjonijiet ħżiena tas-saħħa) tal-
komunitajiet marġinalizzati, sabiex 
jiżguraw l-integrazzjoni soċjali u 
ekonomika tagħhom;

2. Jirrikonoxxi li, fi żminijiet ta’ tibdil 
demografiku, il-popolazzjoni tar-Roma, li 
ilha tagħmel parti mill-wirt kulturali 
komuni tagħna għal mijiet ta’ snin, 
għandha tingħata l-mezzi permezz ta’ 
edukazzjoni ta’ kwalità tajba kif ukoll djar 
residenzjali deċenti u opportunitajiet ta’ 
impjieg biex tintegra bis-sħiħ is-soċjetà u 
l-post tax-xogħol u tikkontribwixxi għall-
iżvilupp ekonomiku kif previst fl-
istrateġija UE 2020;  jitlob, għalhekk, lill-
Istati Membri biex iżidu l-isforzi tagħhom 
issa, billi jqawwu l-istrateġiji effettivi 
tagħhom li jindirizzaw iċ-ċirkustanzi 
speċifiċi (faqar kbir, nuqqas ta’ 
edukazzjoni, kundizzjonijiet ħżiena tas-
saħħa) tal-komunitajiet marġinalizzati, 
sabiex jiżguraw l-integrazzjoni soċjali u 
ekonomika tagħhom;

Or. hu
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Emenda 25
Victor Boştinaru

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2 a (ġdid) 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2 a. Jemmen li biex il-politiki u l-
istrateġiji msemmijin hawn fuq jiġu
stabbiliti u implimentati b’suċċess, hemm 
bżonn li jitjiebu l-għarfien u l-fehim sħiħ 
tal-problema fil-livell tal-awtoritajiet 
nazzjonali, reġjonali u lokali; f’dar-
rigward iqis li l-fondi ta’ għajnuna 
teknika huma l-għodda tajba; jenfasizza, 
madankollu, li politiki u strateġiji għall-
popolazzjoni tar-Roma għandhom. Għall-
anqas fit-tul, ikunu integrati fil-politiki 
ġenerali, sabiex jiġu assigurati l-affikaċja, 
l-inklużjoni reali, u s-sostenibilità;

Or. en

Emenda 26
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2 a (ġdid) 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2a. Jitlob lill-Istati Membri u lill-
awtoritajiet reġjonali u lokali biex 
jippromwovu l-kampanji ta’ kuxjenza u l-
informazzjoni biex jiffaċilitaw u jtejbu l-
aċċess għall-edukazzjoni u għal servizzi 
oħra, partikolarment fil-qasam tas-saħħa, 
tas-servizzi soċjali, tal-konsultazzjoni 
rigward l-intitolamenti tal-benessri, 
partikolarment intitolamenti tan-nisa, tas-
servizzi marbuta mat-tfal, u tas-servizzi li 
jiffaċilitaw l-integrazzjoni mill-ġdid, 
b’enfasi fuq id-dħul mill-ġdid fis-suq tax-
xogħol u s-servizzi tat-taħriġ 
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professjonali;

Or. es

Emenda 27
László Surján

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2 a (ġdid) 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2 a. Jitlob lill-Istati Membri biex 
jiżvilkuppaw strateġiji li jnaqqsu l-faqar 
bejn is-setturi li jagħtu każ il-kwistjoni ta’ 
sikwit sensittiva tal-koeżistenza tal-
komunità tar-Roma u l-maġġoranza tal-
komunità t-tnejn affettwati min-nuqqas 
ta’ impjiegi, faqar u marġinalizzazzjoni; 
jenfasizza l-importanza ta’ miżuri ta’ 
inċentiva li permezz ta’ benefiċċji viżibbli 
jinkoraġġixxu lill-fqar jidħlu fis-suq tax-
xogħol minflok li jgħixu bil-benefiċċji 
soċjali u forsi b’xogħol fis-suq illegali; 
jenfasizza, li huma tal-ikbar importanza l-
programmi li jippromwovu fehim u 
tolleranza reċiproċi lejn xulxin alls on;

Or. en

Emenda 28
Csanád Szegedi

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3. Jenfasizza, f’dan il-kuntest, il-ħtieġa li 
l-programmi tal-UE jkomplu għaddejjin, 
bħall-"programm għall-Progress" għall-
ġlieda kontra d-diskriminazzjoni, u jitlob 
biex tali programmi jkomplu għaddejjin u 
jkunu żviluppati aktar wara l-2013;

imħassar

Or. hu
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Emenda 29
Catherine Bearder

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3. Jenfasizza, f’dan il-kuntest, il-ħtieġa li l-
programmi tal-UE jkomplu għaddejjin, 
bħall-"programm għall-Progress" għall-
ġlieda kontra d-diskriminazzjoni, u jitlob 
biex tali programmi jkomplu għaddejjin u
jkunu żviluppati aktar wara l-2013;

3. Jenfasizza, f’dan il-kuntest, il-ħtieġa li l-
programmi tal-UE jkomplu għaddejjin, 
bħall-“programm għall-Progress” għall-
ġlieda kontra d-diskriminazzjoni u 
JASMINE biex jinvestu fil-bini tal-
kapaċità, u jitlob biex tali programmi 
jkunu żviluppati aktar wara l-2013;

Or. en

Emenda 30
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3 a (ġdid) 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3a. Isostni l-ħtieġa għal koordinazzjoni 
aktar strutturali tal-politiki lokali, 
reġjonali, nazzjonali u Ewropej fir-
rigward tal-komunità tar-Roma biex 
jagħmlu impatt sostenibbli u jtejbu t-
tfassil tal-politika fil-livell lokali, 
reġjonali, nazzjonali Ewropew; iħeġġeġ lil 
dawk li jfasslu l-politika f’kull livell biex 
jikkonsultaw lill-komunitajiet, l-
assoċjazzjonijiet u l-NGOs tar-Roma, li 
qed jippruvaw jiżguraw li jkun hemm 
konformità mad-drittijiet tar-Roma u 
jiżguraw l-integrazzjoni mill-ġdid 
tagħhom kemm soċjali kif ukol fis-suq 
tax-xogħol, filwaqt li jiffukaw b’mod 
partikolari fuq in-nisa; 

Or. es
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Emenda 31
László Surján, Lívia Járóka

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3 a (ġdid) 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3a. Isostni li l-esklużjoni soċjali li 
taffettwa lir-Roma għandha dimensjoni 
territorjali verament qawwija ta’ povertà u 
marġinalizzazzjoni, u din tinsab l-aktar 
f’mikroreġjuni sottożviluppati li 
għandhom nuqqas kbir ta’ riżorsi 
finanzjarji neċessarji biex jipprovdu 
kontribuzzjoni tagħhom stess lill-
finanzjament Komunitarju li huma 
eliġibbli għalih u bosta drabi huma 
m’għandhomx il-kapaċità amministrattiva 
u r-riżorsi umani sabiex ikunu jistgħu 
jużaw il-finanzjament b’mod korrett; 
Jenfasizza l-ħtieġa li jkun hemm 
konċentrazzjoni ta’ sforzi speċifiċi fil-
mikroreġjuni li huma ta’ spiss żoni 
intrareġjonali periferali u għas-
simplifikazzjoni sostanzjali għar-regoli 
burokratiċi u implimentattivi sabiex l-
allokazzjoni massima possibbli tar-riżorsi 
tkun tista’ tinkiseb taħt l-ambitu tal-
Politika ta’ Koeżjoni;

Or. en

Emenda 32
Vasilica Viorica Dăncilă

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3 a (ġdid) 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3 a. Isostni f’dan il-kuntest il-ħtieġa ta’ 
razzjonalizzazzjoni sistematika ta’ 
kwistjonijiet marbuta mar-Roma fil-
poltiki Ewropej u nazzjonali relevanti 
kollha, u għalhekk jiġu eliminati l-politiki 
li jżommu jew li jinkoraġġixxu s-
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segregazzjoni tal-komunitajiet tar-Roma 
jew il-provvista ta’ akkomodazzjoni 
segregata, ta’ edukazzjoni jew ta’ servizzi 
oħra għar-Roma;

Or. ro

Emenda 33
Iosif Matula

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Jenfasizza l-opportunità li nħolqot 
permezz tad-dispożizzjonijiet tar-
Regolament (UE) Nru 137/2010 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 
ta’ Mejju 20101 , li jipprovdi sa 3% tal-
allokazzjoni tal-FEŻR għall-programmi 
speċifiċi jew 2% tal-baġit ġenerali allokat 
għar-riabilitazzjoni tad-djar għall-
benefiċċju tal-komunitajiet marġinalizzati;
jiltob għal darba oħra lill-Istati Membri, 
biex jagħmlu użu sħiħ u fil-pront ta’ din il-
possibbiltà ġdida fi ħdan il-qafas tal-Fondi 
Strutturali, sabiex issaħħu l-prospetti ta’ 
inklużjoni soċjali effettiva;

4. Jenfasizza l-opportunità li nħolqot 
permezz tad-dispożizzjonijiet tar-
Regolament (UE) Nru 137/2010 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 
ta’ Mejju 20102 , li jipprovdi sa 3% tal-
allokazzjoni tal-FEŻR għall-programmi 
speċifiċi jew 2% tal-baġit ġenerali allokat 
għar-riabilitazzjoni tad-djar għall-
benefiċċju tal-komunitajiet marġinalizzati;
jiltob għal darba oħra lill-Istati Membri, 
biex jagħmlu użu sħiħ u fil-pront ta’ din il-
possibbiltà ġdida fi ħdan il-qafas tal-Fondi 
Strutturali, sabiex issaħħu l-prospetti ta’ 
inklużjoni soċjali effettiva; Jitlob lill-Istati 
Membri biex jużaw b’mod effettiv l-
potenzjal għall-interazzjoni  bejn l-FEŻR, 
l-FSEu l-FAEŻR fl-iżvilupp ta’ 
programmi ta’ finanzjament għall-
integrazzjoni tar-Roma; jitlob lill-
Kummissjoni biex iżżomm f’moħħha ż-
żieda ta’ possibilitajiet għall-interazzjoni 
bejn il-Fondi Strutturali matul il-perjodu 
ta’ pprogrammar li jmiss.

Or. xm

                                               
1 ĠU L 132, 29.5.2010, p. 1.
2 ĠU L 132, 29.5.2010, p. 1.
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Emenda 34
Petru Constantin Luhan

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Jenfasizza l-opportunità li nħolqot 
permezz tad-dispożizzjonijiet tar-
Regolament (UE) Nru 137/2010 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 
ta’ Mejju 20101 , li jipprovdi sa 3% tal-
allokazzjoni tal-FEŻR għall-programmi 
speċifiċi jew 2% tal-baġit ġenerali allokat 
għar-riabilitazzjoni tad-djar għall-
benefiċċju tal-komunitajiet marġinalizzati;
jiltob għal darba oħra lill-Istati Membri, 
biex jagħmlu użu sħiħ u fil-pront ta’ din il-
possibbiltà ġdida fi ħdan il-qafas tal-Fondi 
Strutturali, sabiex issaħħu l-prospetti ta’ 
inklużjoni soċjali effettiva;

4. Jenfasizza l-opportunità li nħolqot 
permezz tad-dispożizzjonijiet tar-
Regolament (UE) Nru 137/2010 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 
ta’ Mejju 20102 , li jipprovdi sa 3% tal-
allokazzjoni tal-FEŻR għall-programmi 
speċifiċi jew 2% tal-baġit ġenerali allokat 
għar-riabilitazzjoni tad-djar għall-
benefiċċju tal-komunitajiet marġinalizzati;
jiltob għal darba oħra lill-Istati Membri, 
biex jagħmlu użu sħiħ u fil-pront ta’ din il-
possibbiltà ġdida fi ħdan il-qafas tal-Fondi 
Strutturali, sabiex issaħħu l-prospetti ta’ 
inklużjoni soċjali effettiva; jirrakkomanda 
li l-Kummissjoni tissottometti rapport 
annwali dwar l-użu ta’ dawn il-fondi mill-
Istati Membri;

Or. ro

Emenda 35
Lambert van Nistelrooij

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Jenfasizza l-opportunità li nħolqot 
permezz tad-dispożizzjonijiet tar-
Regolament (UE) Nru 137/2010 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 
ta’ Mejju 20103 , li jipprovdi sa 3% tal-
allokazzjoni tal-FEŻR għall-programmi 
speċifiċi jew 2% tal-baġit ġenerali allokat 

4. Jenfasizza l-opportunità li nħolqot 
permezz tad-dispożizzjonijiet tar-
Regolament (UE) Nru 137/2010 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 
ta’ Mejju 20104 , li jipprovdi sa 3% tal-
allokazzjoni tal-FEŻR għall-programmi 
speċifiċi jew 2% tal-baġit ġenerali allokat 

                                               
1 ĠU L 132, 29.5.2010, p. 1.
2 ĠU L 132, 29.5.2010, p. 1.
3 ĠU L 132, 29.5.2010, p. 1.
4 ĠU L 132, 29.5.2010, p. 1.



PE454.583v01-00 24/32 AM\851562MT.doc

MT

għar-riabilitazzjoni tad-djar għall-
benefiċċju tal-komunitajiet marġinalizzati;
jiltob għal darba oħra lill-Istati Membri, 
biex jagħmlu użu sħiħ u fil-pront ta’ din il-
possibbiltà ġdida fi ħdan il-qafas tal-Fondi 
Strutturali, sabiex issaħħu l-prospetti ta’ 
inklużjoni soċjali effettiva;

għar-riabilitazzjoni tad-djar għall-
benefiċċju tal-komunitajiet marġinalizzati; 
jiddispjaċih li s’issa ma tbiddlu l-ebda 
pjanijiet operazzjonali permezz tal-
prijoritizzazzjoni mill-ġdid għall-
akkomodazzjoni tal-popolazzjoni tar-
Roma, jiltob għal darba oħra lill-Istati 
Membri, biex jagħmlu użu sħiħ u fil-pront 
ta’ din il-possibbiltà ġdida fi ħdan il-qafas 
tal-Fondi Strutturali, sabiex issaħħu l-
prospetti ta’ inklużjoni soċjali effettiva;
jitlob lill-Kummissjoni biex tressaq ’il 
quddiem pjan ta’ azzjoni speċifiku dwar 
dan ir-regolament biex tgħaġġel l-użu tal-
fondi. 

Or. en

Emenda 36
Catherine Grèze

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Jenfasizza l-opportunità li nħolqot 
permezz tad-dispożizzjonijiet tar-
Regolament (UE) Nru 137/2010 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 
ta’ Mejju 20101 , li jipprovdi sa 3% tal-
allokazzjoni tal-FEŻR għall-programmi 
speċifiċi jew 2% tal-baġit ġenerali allokat 
għar-riabilitazzjoni tad-djar għall-
benefiċċju tal-komunitajiet marġinalizzati;
jiltob għal darba oħra lill-Istati Membri, 
biex jagħmlu użu sħiħ u fil-pront ta’ din il-
possibbiltà ġdida fi ħdan il-qafas tal-Fondi 
Strutturali, sabiex issaħħu l-prospetti ta’ 
inklużjoni soċjali effettiva;

4. Jilqa’ l-opportunità li nħolqot permezz 
tad-dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) 
Nru 137/2010 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tad-19 ta’ Mejju 20102 , li 
jipprovdi sa 3% tal-allokazzjoni tal-FEŻR 
għall-programmi speċifiċi jew 2% tal-baġit 
ġenerali allokat għar-riabilitazzjoni tad-djar 
għall-benefiċċju tal-komunitajiet 
marġinalizzati;  jiltob għal darba oħra lill-
Istati Membri, biex jagħmlu użu sħiħ u fil-
pront ta’ din il-possibbiltà ġdida fi ħdan il-
qafas tal-Fondi Strutturali, sabiex issaħħu 
l-prospetti ta’ inklużjoni soċjali effettiva;

Or. fr

                                               
1 ĠU L 132, 29.5.2010, p. 1.
2 ĠU L 132, 29.5.2010, p. 1.
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Emenda 37
Catherine Bearder

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Jenfasizza l-opportunità li nħolqot 
permezz tad-dispożizzjonijiet tar-
Regolament (UE) Nru 137/2010 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 
ta’ Mejju 20101 , li jipprovdi sa 3% tal-
allokazzjoni tal-FEŻR għall-programmi 
speċifiċi jew 2% tal-baġit ġenerali allokat 
għar-riabilitazzjoni tad-djar għall-
benefiċċju tal-komunitajiet marġinalizzati;
jiltob għal darba oħra lill-Istati Membri, 
biex jagħmlu użu sħiħ u fil-pront ta’ din il-
possibbiltà ġdida fi ħdan il-qafas tal-Fondi 
Strutturali, sabiex issaħħu l-prospetti ta’ 
inklużjoni soċjali effettiva;

4. Jenfasizza l-opportunità li nħolqot 
permezz tad-dispożizzjonijiet tar-
Regolament (UE) Nru 137/2010 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 
ta’ Mejju 20102 , li jipprovdi sa 3% tal-
allokazzjoni tal-FEŻR għall-programmi 
speċifiċi jew 2% tal-baġit ġenerali allokat 
għar-riabilitazzjoni tad-djar għall-
benefiċċju tal-komunitajiet marġinalizzati;
jiltob għal darba oħra lill-Istati Membri, 
biex jagħmlu użu sħiħ u fil-pront ta’ din l-
opportunità ġdida fi ħdan il-qafas tal-
Fondi Strutturali, sabiex issaħħu l-prospetti 
ta’ inklużjoni soċjali effettiva;

Or. en

Emenda 38
Oldřich Vlasák

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4 a (ġdid) 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4a. Jirrikonoxxi li l-komunitajiet tar-
Roma, kif jinsabu kemm fl-UE-27 u fil-
pajjiżi kandidati, jirrappreżentaw gruppi 
estremament eteroġenji, bil-konsegwenza 
li ma jista’ jkun hemm ebda strateġija 
singla; isostni għalhekk, li hemm bżonn li 
jkun hemm approċċi distanti li jieħdu 
inkunsiderazzjoni l-kuntesti ġeografiċi, 
ekonomiċi, soċjali, kulturali u legali 
differenti li fihom tinsab kull komunità 
tar-Roma. 

                                               
1 ĠU L 132, 29.5.2010, p. 1.
2 ĠU L 132, 29.5.2010, p. 1.
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Or. en

Emenda 39
Kinga Göncz, Cornelia Ernst, Lívia Járóka, Catherine Grèze

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Jirrakkomanda li l-Istati Membri 
jikkunsidraw li l-allokazzjoni ta’ djar 
residenzjali lil komunitajiet marġinalizzati 
jagħmluha kondizzjonali fuq impenji 
soċjali min-naħa ta’ dawn il-komunitajiet, 
bħalma huma l-parteċipazzjoni xierqa fil-
proċess tal-bini tal-istabbilimenti l-ġodda, 
l-attendenza obbligatorja tal-iskola għal 
uliedhom u l-aċċettazzjoni ta’ impjiegi 
offruti minn medjaturi tal-impjiegi, sabiex 
tiġi żgurata l-integrazzjoni reali, effettivi u 
sostenibbli tagħhom.

imħassar

Or. en

Emenda 40
Catherine Grèze

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Jirrakkomanda li l-Istati Membri 
jikkunsidraw li l-allokazzjoni ta’ djar 
residenzjali lil komunitajiet marġinalizzati 
jagħmluha kondizzjonali fuq impenji 
soċjali min-naħa ta’ dawn il-komunitajiet, 
bħalma huma l-parteċipazzjoni xierqa fil-
proċess tal-bini tal-istabbilimenti l-ġodda, 
l-attendenza obbligatorja tal-iskola għal 
uliedhom u l-aċċettazzjoni ta’ impjiegi 
offruti minn medjaturi tal-impjiegi, sabiex 
tiġi żgurata l-integrazzjoni reali, effettivi u 
sostenibbli tagħhom.

imħassar
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Or. fr

Emenda 41
Lambert van Nistelrooij

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Jirrakkomanda li l-Istati Membri 
jikkunsidraw li l-allokazzjoni ta’ djar 
residenzjali lil komunitajiet marġinalizzati 
jagħmluha kondizzjonali fuq impenji 
soċjali min-naħa ta’ dawn il-komunitajiet, 
bħalma huma l-parteċipazzjoni xierqa fil-
proċess tal-bini tal-istabbilimenti l-ġodda, 
l-attendenza obbligatorja tal-iskola għal 
uliedhom u l-aċċettazzjoni ta’ impjiegi 
offruti minn medjaturi tal-impjiegi, sabiex 
tiġi żgurata l-integrazzjoni reali, effettivi u 
sostenibbli tagħhom.

5. Jirrakkomanda li l-Istati Membri 
jikkunsidraw li l-allokazzjoni ta’ djar 
residenzjali lil komunitajiet marġinalizzati 
jagħmluha kondizzjonali fuq impenji 
soċjali min-naħa ta’ dawn il-komunitajiet, 
bħalma huma l-parteċipazzjoni xierqa fil-
proċess tal-bini tal-istabbilimenti l-ġodda, 
l-attendenza obbligatorja tal-iskola għal 
uliedhom u l-aċċettazzjoni ta’ impjiegi 
offruti minn medjaturi tal-impjiegi, sabiex 
tiġi żgurata l-integrazzjoni reali, effettivi u 
sostenibbli tagħhom; b’dan il-mod l-Istati 
Membri jistgħu jikkontribwixxu b’mod 
sostanzjali billi jipprovdu soluzzjoni 
konkreta għall-ħtiġijiet tal-post tal-gruppi 
marġinalizzati li jgħixu f’kundizzjonijiet 
ta’ akkomodazzjoni li qed imorru għall-
agħar.

Or. en

Emenda 42
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Sabine Verheyen, Joachim 
Zeller, Sophie Auconie

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Jirrakkomanda li l-Istati Membri 
jikkunsidraw li l-allokazzjoni ta’ djar 
residenzjali lil komunitajiet marġinalizzati 
jagħmluha kondizzjonali fuq impenji 
soċjali min-naħa ta’ dawn il-komunitajiet, 
bħalma huma l-parteċipazzjoni xierqa fil-

5. Jirrakkomanda li l-Istati Membri 
jikkunsidraw li l-allokazzjoni ta’ djar 
residenzjali lil komunitajiet marġinalizzati 
jagħmluha kondizzjonali fuq impenji 
soċjali min-naħa ta’ dawn il-komunitajiet, 
bħalma huma l-parteċipazzjoni xierqa fil-
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proċess tal-bini tal-istabbilimenti l-ġodda, 
l-attendenza obbligatorja tal-iskola għal 
uliedhom u l-aċċettazzjoni ta’ impjiegi 
offruti minn medjaturi tal-impjiegi, sabiex 
tiġi żgurata l-integrazzjoni reali, effettivi u 
sostenibbli tagħhom.

proċess tal-bini tal-istabbilimenti l-ġodda, 
l-attendenza obbligatorja tal-iskola għal 
uliedhom (iż-żmien ta’ qabel l-iskola u 
għall-perjodu kollu ta’ meta jkunu l-
iskola), u l-aċċettazzjoni ta’ impjiegi 
offruti minn medjaturi tal-impjiegi, sabiex 
tiġi żgurata l-integrazzjoni reali, effettivi u 
sostenibbli tagħhom.

Or. en

Emenda 43
Vasilica Viorica Dăncilă

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Jirrakkomanda li l-Istati Membri 
jikkunsidraw li l-allokazzjoni ta’ djar 
residenzjali lil komunitajiet marġinalizzati 
jagħmluha kondizzjonali fuq impenji 
soċjali min-naħa ta’ dawn il-komunitajiet, 
bħalma huma l-parteċipazzjoni xierqa fil-
proċess tal-bini tal-istabbilimenti l-ġodda, 
l-attendenza obbligatorja tal-iskola għal 
uliedhom u l-aċċettazzjoni ta’ impjiegi 
offruti minn medjaturi tal-impjiegi, sabiex 
tiġi żgurata l-integrazzjoni reali, effettivi u 
sostenibbli tagħhom.

5. Jirrakkomanda li l-Istati Membri 
jikkunsidraw li l-allokazzjoni ta’ djar 
residenzjali lil komunitajiet marġinalizzati 
jagħmluha kondizzjonali fuq impenji 
soċjali min-naħa ta’ dawn il-komunitajiet, 
bħalma huma l-parteċipazzjoni xierqa fil-
proċess tal-bini tal-istabbilimenti l-ġodda, 
l-attendenza obbligatorja tal-iskola għal 
uliedhom u l-aċċettazzjoni ta’ impjiegi 
offruti minn medjaturi tal-impjiegi, sabiex 
tiġi żgurata l-integrazzjoni reali, effettivi u 
sostenibbli tagħhom u jħeġġeġ lill-Istati 
Membri jużaw in-netwerk EURoma 
sabiex jinkoraġġixxu u jiskambjaw l-aqwa 
prattiki.

Or. ro

Emenda 44
Csanád Szegedi

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Jirrakkomanda li l-Istati Membri 5. Jirrakkomanda li l-Istati Membri 
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jikkunsidraw li l-allokazzjoni ta’ djar 
residenzjali lil komunitajiet marġinalizzati 
jagħmluha kondizzjonali fuq impenji 
soċjali min-naħa ta’ dawn il-komunitajiet, 
bħalma huma l-parteċipazzjoni xierqa fil-
proċess tal-bini tal-istabbilimenti l-ġodda, 
l-attendenza obbligatorja tal-iskola għal 
uliedhom u l-aċċettazzjoni ta’ impjiegi 
offruti minn medjaturi tal-impjiegi, sabiex 
tiġi żgurata l-integrazzjoni reali, effettivi u 
sostenibbli tagħhom.

jikkunsidraw li l-allokazzjoni ta’ djar 
residenzjali u appoġġ ieħor lil komunitajiet 
marġinalizzati jagħmluha kondizzjonali fuq 
impenji soċjali min-naħa ta’ dawn il-
komunitajiet, bħalma huma l-
parteċipazzjoni xierqa fil-proċess tal-bini 
tal-istabbilimenti l-ġodda, l-attendenza 
obbligatorja tal-iskola għal uliedhom, 
rispett ġenerali għal-liġi u l-aċċettazzjoni 
ta’ impjiegi offruti minn medjaturi tal-
impjiegi, sabiex tiġi żgurata l-integrazzjoni 
reali, effettivi u sostenibbli tagħhom.

Or. hu

Emenda 45
Alain Cadec

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Jirrakkomanda li l-Istati Membri 
jikkunsidraw li l-allokazzjoni ta’ djar 
residenzjali lil komunitajiet marġinalizzati 
jagħmluha kondizzjonali fuq impenji 
soċjali min-naħa ta’ dawn il-komunitajiet, 
bħalma huma l-parteċipazzjoni xierqa fil-
proċess tal-bini tal-istabbilimenti l-ġodda, 
l-attendenza obbligatorja tal-iskola għal 
uliedhom u l-aċċettazzjoni ta’ impjiegi 
offruti minn medjaturi tal-impjiegi, sabiex 
tiġi żgurata l-integrazzjoni reali, effettivi u 
sostenibbli tagħhom.

5. Jirrakkomanda li l-Istati Membri u 
awtoritajiet pubbliċi kemm reġjonali kif 
ukoll lokali jikkunsidraw li l-allokazzjoni 
ta’ djar residenzjali lil komunitajiet 
marġinalizzati jagħmluha kondizzjonali fuq 
impenji soċjali min-naħa ta’ dawn il-
komunitajiet, bħalma huma l-
parteċipazzjoni xierqa fil-proċess tal-bini
tal-istabbilimenti l-ġodda, l-attendenza 
obbligatorja tal-iskola għal uliedhom u l-
aċċettazzjoni ta’ impjiegi offruti minn 
medjaturi tal-impjiegi, sabiex tiġi żgurata l-
integrazzjoni reali, effettivi u sostenibbli 
tagħhom.

Or. fr

Emenda 46
Iosif Matula

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5 a (ġdid) 
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Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5 a. Jiddispjaċih li hemm diffikultajiet fl-
integrazzjoni tal-komunitajiet tar-Roma li 
jirriżultaw min-natura eteroġena
tagħhom; jirrakkomanda għalhekk li l-
awtoritajiet lokali u reġjonali tal-Istati 
Membri għandhom jipproponu miżuri 
effettivi għall-inklużjoni soċjali tar-Roma, 
filwaqt li jitqiesu l-isfondi speċifiċi 
tagħhom; jirrakkomanda li l-
Kummissjoni tuża l-esperjenza miksuba 
minn dawn l-awtoritajiet li attivament 
ikkontribwixxew għall-integrazzjoni tal-
komunitajiet tar-Roma u għall-
inkoraġġiment tal-użu tal-aqwa prattiki u 
tal-passi li jwasslu għas-suċċess, sabiex 
jiksbu l-inklużjoni soċjali tagħhom;

Or. ro

Emenda 47
Kinga Göncz, Cornelia Ernst, Lívia Járóka, Catherine Grèze

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5 a (ġdid) 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5a. Ifakkar li l-prerekwiżit primarju ta’ 
integrazzjoni b’suċċess fl-isforzi konġunti 
magħmula kemm mis-soċjetà 
razzjonalizzata kif ukoll mill-komunità 
tar-Roma; għalhekk iħeġġeġ lill-Istati 
Membri biex jgħinu fit-titjib tas-
sitwazzjoni tal-akkomodazzjoni u l-
impjieg tal-popolazzjoni tar-Roma, u 
jipprovdu klima inklussiva fl-iskejjel li 
tinvolvi lill-ġenituri b’mod attiv, u jitlob li 
l-komunitajiet tar-Roma jkollhom impenn 
soċjali u li jipparteċipaw b’mod xieraq fit-
titjib tas-sitwazzjoni tal-akkomodazzjoni, 
l-impjieg u l-edukazzjoni biex jiżguraw 
integrazzjoni vera, effettiva u sostenibbli.

Or. en
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Emenda 48
Alain Cadec

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5 a (ġdid) 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5 a. Ifakkar li parti mill-popolazzjoni tar-
Roma tikkonsisti min-nomadi u li din id-
dimensjoni hi parti integrali mill-identità 
tagħha; iqis għalhekk, li l-politiki ta’ 
integrazzjoni għandhom ikunu differenti 
skont jekk ikunux indirizzati lil nies Roma 
li jkunu nomadi jew sedentarji;

Or. fr

Emenda 49
Csanád Szegedi

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5 a (ġdid) 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5a. Iqis li l-appoġġ għar-restawr tad-djar 
u l-provediment ta’ akkomodazzjonijiet 
ġodda jistgħu jsiru kundizzjonali, 
iddeterminati mid-deliberazzjonijiet tal-
Istati Membri, abbażi ta’ evalwazzjoni 
speċjali tal-adegwatezza tat-teħid tal-
appoġġ u l-akkomodazzjoni li diġà 
ngħataw.

Or. hu

Emenda 50
Catherine Grèze

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5 a (ġdid) 
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Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5a. Jirrikonoxxi li l-kumplessità tad-
dokumenti tista’ tkun ta’ tfixkil għall-
organizzaturi tal-proġett; isostni li hemm 
bżonn ix-xogħol dwar l-issimplifikar tal-
proċeduri tal-għoti; isostni li r-rata tal-
użu tal-finanzjament Ewropew f’dan il-
qasam hi baxxa; 

Or. fr

Emenda 51
Catherine Grèze

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5 b (ġdid) 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5b. Isostni li parti mis-soluzzjoni tinsab fl-
impenn sħiħ tal-Istati Membri sabiex 
jipprovdu appoġġ effettiv lill-organizzaturi 
tal-proġett u li l-Istati Membri, flimkien 
mal-Kummissjoni, għandhom l-irwol li 
jinkoraġġixxu lill-awtoritajiet lokali 
jagħżlu proġetti biex jintegraw il-
popolazzjoni tar-Roma u l-vjaġġaturi.

Or. fr


