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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

18. Itenni l-importanza li l-Istati Membri 

jinkludu b’mod ëar fil-leāiŜlazzjoni 

nazzjonali tagħhom, il-projbizzjoni ta’ 

kwalunkwe diskriminazzjoni bbaŜata fuq l-

orjentazzjoni sesswali u l-bidla fis-sess; 

18. Iqis li huwa spjaëevoli li bosta Stati 

Membri ma rnexxielhomx jintroduëu 

protezzjoni speëifika kontra d-

diskriminazzjoni b'rabta mal-

assenzjazzjoni mill-ādid tal-āeneru meta 

kienu qed jittrasponu d-Direttiva, u jitlob 

lill-Kummissjoni biex tirresponsabbilizza 

lill-Istati Membri; Itenni l-importanza li l-

Istati Membri jinkludu b’mod ëar fil-

leāiŜlazzjoni nazzjonali tagħhom, il-

projbizzjoni ta’ kwalunkwe 

diskriminazzjoni bbaŜata fuq l-

orjentazzjoni sesswali u l-bidla fis-sess; 

jemmen li l-protezzjoni legali attwali 

mogħtija bid-direttiva lil dawk li 

biħsiebhom jagħmlu, qed jagħmlu jew 

għamlu assenzjazzjoni mill-ādid tal-

āeneru għandha tiāi estiŜa għall-persuni 

transāeneru kollha; Jitlob b'rabta ma' 

dan għal inkluŜjoni espliëita fi kwalunkwe 

riformulazzjoni futura ta' projbizzjoni ta' 

diskriminazzjoni abbaŜi tal-identità 

sesswali; 

Or. en 
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52. Jistieden lill-Kummissjoni biex twettaq 

studju dwar kif il-proëeduri relatati ma’ 

rikonoxximent uffiëjali ta’ bidla fis-sess 

ta’ persuna, jew fin-nuqqas ta’ tali 

proëeduri, jaffettwaw il-poŜizzjoni tal-

persuni transāeneru fis-suq tax-xogħol, 

partikolarment l-aëëess tagħhom għall-

impjiegi, il-livell ta' remunerazzjoni, l-

iŜvilupp tal-karriera u l-pensjonijiet; 

52. Jistieden lill-Kummissjoni biex twettaq 

studju dwar kif il-proëeduri relatati mar-

rikonoxximent legali tal-āeneru ta’ 

persuna, jew fin-nuqqas ta’ tali proëeduri, 

jaffettwaw il-poŜizzjoni tal-persuni 

transāeneru fis-suq tax-xogħol, 

partikolarment l-aëëess tagħhom għall-

impjiegi, il-livell ta' remunerazzjoni, l-

iŜvilupp tal-karriera u l-pensjonijiet; 

Or. en 

 

 


