
AM\1204601MT.docx PE647.625v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

6.5.2020 A9-0070/1

Emenda 1
Joachim Kuhs
f'isem il-Grupp ID

Rapport A9-0070/2020
Ryszard Czarnecki
Kwittanza 2018: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA)
2019/2068(DEC)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Jirrikonoxxi n-natura kumplessa 
tal-istudji mwettqa mill-Aġenzija li jkopru 
l-liġi u l-prattika tal-Istati Membri kollha; 
jenfasizza l-valur ta' dawk l-istudji u l-
opinjonijiet għall-iżvilupp tal-atti legali tal-
Unjoni u l-importanza ta' riżorsi finanzjarji 
adegwati mogħtija lill-Aġenzija sabiex 
tkun tista' twettaq dmirijietha aħjar; jilqa' l-
ħidma kontinwa tal-Aġenzija dwar it-
twettiq ta' riċerka u r-rappurtar dwar it-tipi 
kollha ta' diskriminazzjoni fi ħdan l-
Unjoni, li permezz tagħhom 
tikkontribwixxi għat-titjib tal-istrateġiji ta' 
inklużjoni u l-politiki relatati tal-Unjoni u 
tal-Istati Membri; jilqa', b'mod partikolari, 
l-impenn tal-Aġenzija biex tipproteġi 
gruppi vulnerabbli billi twettaq studji 
speċifiċi, bħar-rapporti dwar id-dritt għal 
għajxien indipendenti ta' persuni 
b'diżabbiltà, l-inklużjoni soċjali taż-
żgħażagħ Rom u d-diskriminazzjoni 
razzjali u r-reati razzisti kontra persuni ta' 
dixxendenza Afrikana; jiddispjaċih dwar 
il-fatt li l-mandat li għandha bħalissa l-
Aġenzija jillimitalha l-kapaċità li twettaq 
studji f'ċerti oqsma tematiċi; jenfasizza l-
fatt li l-mandat tal-Aġenzija għandu 
jestendi għad-drittijiet kollha protetti 
skont il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali 
tal-Unjoni Ewropea, inklużi kwistjonijiet 
ta' kooperazzjoni ġudizzjarja u tal-pulizija 
fi kwistjonijiet kriminali, u jemmen li l-
Aġenzija għandu jkunilha possibbli li 

12. Jirrikonoxxi n-natura kumplessa 
tal-istudji mwettqa mill-Aġenzija li jkopru 
l-liġi u l-prattika tal-Istati Membri kollha; 
jenfasizza l-valur ta' dawk l-istudji u l-
opinjonijiet għall-iżvilupp tal-atti legali tal-
Unjoni u l-importanza ta' riżorsi finanzjarji 
adegwati mogħtija lill-Aġenzija sabiex 
tkun tista' twettaq dmirijietha aħjar; jilqa' l-
ħidma kontinwa tal-Aġenzija dwar it-
twettiq ta' riċerka u r-rappurtar dwar it-tipi 
kollha ta' diskriminazzjoni fi ħdan l-
Unjoni, li permezz tagħhom 
tikkontribwixxi għat-titjib tal-istrateġiji ta' 
inklużjoni u l-politiki relatati tal-Unjoni u 
tal-Istati Membri; jilqa', b'mod partikolari, 
l-impenn tal-Aġenzija biex tipproteġi 
gruppi vulnerabbli billi twettaq studji 
speċifiċi, bħar-rapporti dwar id-dritt għal 
għajxien indipendenti ta' persuni 
b'diżabbiltà, l-inklużjoni soċjali taż-
żgħażagħ Rom u d-diskriminazzjoni 
razzjali u r-reati razzisti kontra persuni ta' 
dixxendenza Afrikana;



AM\1204601MT.docx PE647.625v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

toffri opinjonijiet dwar proposti leġiżlattivi 
fuq inizjattiva proprja;
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