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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar is-Sitwazzjoni tad-Drittijiet Fundamentali fl-Unjoni Ewropea - Rapport Annwali 
għas-snin 2018-2019

(2019/2199(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) u t-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

– wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, 

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet ta' Persuni 
b'Diżabilità (UNCRPD),

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tat-Tfal (CRC)

– wara li kkunsidra l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi (ICCPR),

– wara li kkunsidra l-Aġenda 2030 tan-NU u l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs),

– wara li kkunsidra r-referenzi magħmula fir-rapporti preċedenti dwar l-istat tad-drittijiet 
fundamentali fl-Unjoni Ewropea,

- wara li kkunsidra l-Artikolu 20 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea, li jiddikjara li kull persuna hija ugwali quddiem il-liġi,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 21 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea, li jipprojbixxi kull tip ta' diskriminazzjoni,

– wara li kkunsidra l-obbligu għall-UE li taderixxi għall-Konvenzjoni Ewropea dwar id-
Drittijiet tal-Bniedem skont l-Artikolu 6(2) tat-TUE,

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

– 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-xogħol,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/913/ĠAI tat-
28 ta' Novembru 2008 dwar il-ġlieda kontra ċerti forom u espressjonijiet ta' razziżmu u 
ksenofobija permezz tal-liġi kriminali,

– wara li kkunsidra d-Direttiva (UE) 2019/1937 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
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23 ta' Ottubru 2019 dwar il-protezzjoni ta' persuni li jirrapportaw dwar ksur tal-liġi tal-
Unjoni,

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1367/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-6 ta' Settembru 2006 dwar l-applikazzjoni għall-istituzzjonijiet u l-korpi tal-
Komunità tad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni ta' Aarhus dwar l-Aċċess għall-
Informazzjoni, il-Parteċipazzjoni tal-Pubbliku fit-Teħid tad-Deċiżjonijiet u l-Aċċess 
għall-Ġustizzja fi Kwistjonijiet Ambjentali;

– wara li kkunsidra d-dibattitu tas-sessjoni plenarja tiegħu fi Strasburgu dwar azzjoni 
urġenti meħtieġa biex tiġi indirizzata l-problema tal-persuni mingħajr dar fl-Ewropa, li 
saret fit-13 ta' Jannar 2020,

– wara li kkunsidra l-Prinċipju 19 tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, li jiddikjara 
li "għandu jiġi provdut aċċess għall-akkomodazzjoni soċjali jew għajnuna għall-
akkomodazzjoni ta' kwalità tajba għal dawk fil-bżonn",

– wara li kkunsidra l-Artikolu 31 tal-Karta Soċjali Ewropea Riveduta dwar id-Dritt għall-
Akkomodazzjoni,

–

– wara li kkunsidra l-Artikolu 34(3) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea ("il-Karta"), li jafferma d-dritt għall-għajnuna soċjali u għall-akkomodazzjoni 
sabiex jiġu miġġielda l-esklużjoni soċjali u l-faqar,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tal-2019 dwar il-Faqar fost dawk li 
jaħdmu1,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-FRA "Combating child poverty: an issue of fundamental 
rights" (Il-ġlieda kontra l-faqar fost it-tfal: kwistjoni ta' drittijiet fundamentali),

–

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni 2280 tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-
Ewropa, tal-11 ta' April 2019, dwar is-sitwazzjoni tal-migranti u r-rifuġjati fil-gżejjer 
Griegi2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni leġiżlattiva tiegħu tal-4 ta' April 2019 dwar il-proposta 
għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Soċjali Ewropew 
Plus (FSE+)3,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 2 tal-Karta Soċjali Ewropea Riveduta dwar id-dritt għal 
kundizzjonijiet ġusti tax-xogħol,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 31 tal-Karta dwar kundizzjonijiet ġusti tax-xogħol,

1 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=mt&newsId=9378 
2 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=27678&lang=mt 
3 Testi adottati, P8_TA(2019)0350.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=mt&newsId=9378
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=27678&lang=mt
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0350_MT.html
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– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tad-9 ta' April 2019 dwar il-politika 
ekonomika taż-żona tal-euro (2019/C 136/01),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' Ottubru 2019 dwar l-impjiegi u l-
politiki soċjali taż-żona tal-euro4,

– wara li kkunsidra l-Istrateġija tal-UE għaż-Żagħżagħ għall-2019-2027, ibbażata fuq ir-
riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-26 ta' Novembru 2018,

– wara li kkunsidra d-Direttiva (UE) 2019/1152 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
20 ta' Ġunju 2019 dwar kundizzjonijiet tax-xogħol trasparenti u prevedibbli fl-Unjoni 
Ewropea,

– wara li kkunsidra d-Direttiva (UE) 2019/1158 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
20 ta' Ġunju 2019 dwar il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata għall-ġenituri u għall-
persuni li jindukraw u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 2010/18/UE,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2011/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-
prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin u l-protezzjoni tal-vittmi tiegħu, u 
li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2002/629/ĠAI,

– wara li kkunsidra r-rapport mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill bit-
titlu "It-tieni rapport dwar il-progress li sar fil-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin 
(2018) kif meħtieġ skont l-Artikolu 20 tad-Direttiva 2011/36/UE dwar il-prevenzjoni u 
l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin u l-protezzjoni tal-vittmi" (COM(2018)0777),

– wara li kkunsidra t-8 Rapport Ġenerali dwar l-Attivitajiet GRETA5 u r-rapporti GRETA 
dwar l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Ġlieda kontra 
t-Traffikar tal-Bnedmin mill-Istati Membri kollha6,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tat-28 ta' Novembru 2018 mill-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u 
Soċjali Ewropew, lill-Kumitat tar-Reġjuni u lill-Bank Ewropew tal-Investiment bit-titlu 
"Pjaneta Nadifa għal Kulħadd: Viżjoni strateġika Ewropea fit-tul għal ekonomija għanja, 
moderna, kompetittiva u newtrali għall-klima" (COM(2018)0773)7,

– wara li kkunsidra l-Prinċipju 16 tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, li jisħaq fuq 
id-dritt għal aċċess f'waqtu għal kura tas-saħħa affordabbli, preventiva u kurattiva ta' 
kwalità tajba,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' April 2016 dwar is-sitwazzjoni fil-
Mediterran u l-ħtieġa ta' approċċ olistiku tal-UE għall-migrazzjoni8,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta' Lulju 2018 dwar linji gwida għall-Istati 

4 Testi adottati, P9_TA(2019)0033.
5 https://rm.coe.int/8th-/168094b073 
6 https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/country-monitoring-work 
7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=EN
8 ĠU C 58, 15.2.2018, p. 9.

https://rm.coe.int/8th-/168094b073
https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/country-monitoring-work
about:blank
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Membri biex jiġi evitat li l-assistenza umanitarja tiġi kriminalizzata9,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-3 ta' Mejju 2018 dwar il-protezzjoni tat-tfal 
migranti10,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa ta' 
Ottubru 2014 dwar l-alternattivi għad-detenzjoni tat-tfal immigranti (RES 2020),

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-
Kunsill tal-Ewropa ta' Ġunju 2019 bit-titlu "Lives saved. Rights protected. Bridging the 
protection gap for refugees and migrants in the Mediterranean" (Ħajjiet salvati. Drittijiet 
protetti. Nagħlqu d-distakk ta' protezzjoni għar-rifuġjati u l-migranti fil-Mediterran)11;

– wara li kkunsidra r-Rapport 2019 dwar id-Drittijiet Fundamentali mill-Aġenzija tal-
Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali u l-aġġornament tiegħu ta' Ġunju 2019 
tan-nota tal-FRA bit-titlu "NGO ships involved in search and rescue in the 
Mediterranean and criminal investigations" (Vapuri tal-NGOs involuti fit-tfittxija u s-
salvataġġ fil-Mediterran u investigazzjonijiet kriminali)12,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta' Ottubru 2017 dwar is-sistemi 
penitenzjarji u l-kundizzjonijiet fil-ħabsijiet13,

- wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-1 ta' Ġunju 2017 dwar il-ġlieda kontra l-
antisemitiżmu14,

- wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' April 2015 fil-Jum Internazzjonali tar-
Rom – l-anti-Żingariżmu fl-Ewropa u r-rikonoxximent, min-naħa tal-UE, tal-jum ta' 
tifkira tal-ġenoċidju tar-Rom matul it-Tieni Gwerra Dinjija15,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Ottubru 2017 dwar aspetti tad-drittijiet 
fundamentali fl-integrazzjoni tar-Rom fl-UE: il-ġlieda kontra l-anti-Żingariżmu16,

- wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Frar 2019 dwar il-ħtieġa li jissaħħaħ il-
Qafas Strateġiku tal-UE għall-Istrateġiji Nazzjonali għall-Inklużjoni tar-Rom wara l-
2020 u li tiġi intensifikata l-ġlieda kontra l-anti-Żingariżmu17,

- wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' Settembru 2018 dwar l-
implimentazzjoni tal-Istrateġiji Nazzjonali għall-Integrazzjoni tar-Rom: nikkumbattu l-
attitudnijiet negattivi fil-konfront ta' persuni ta' oriġini Romani fl-Ewropa18,

9 Testi adottati, P8_TA(2018)0314.
10 Testi adottati, P8_TA(2018)0201.
11 https://rm.coe.int/lives-saved-rights-protected-bridging-the-protection-gap-for-refugees-/168094eb87 
12https://fra.europa.eu/en/publication/2019/2019-update-ngo-ships-involved-search-and-rescue-mediterranean-
and-criminal 
13 ĠU C 346, 27.9.2018, p. 94.
14 Testi adottati, P8_TA(2017)0243.
15 Testi adottati, P8_TA(2018)0447.
16 Testi adottati, P8_TA(2017)0413.
17 Testi adottati, P8_TA(2019)0075.
18 Testi adottati, P9_TA(2020)0229.

https://rm.coe.int/lives-saved-rights-protected-bridging-the-protection-gap-for-refugees-/168094eb87
https://fra.europa.eu/en/publication/2019/2019-update-ngo-ships-involved-search-and-rescue-mediterranean-and-criminal
https://fra.europa.eu/en/publication/2019/2019-update-ngo-ships-involved-search-and-rescue-mediterranean-and-criminal
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– wara li kkunsidra r-rapport tal-FRA bit-titlu "Roma women in nine EU countries" (Nisa 
Rom f'disa' pajjiżi tal-UE),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-3 ta' Mejju 2018 dwar il-pluraliżmu tal-midja 
u l-libertà tal-midja fl-Unjoni Ewropea19,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta' Frar 2018 dwar il-protezzjoni u n-
nondiskriminazzjoni fir-rigward tal-minoranzi fl-Istati Membri tal-UE20,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta' Lulju 2016 dwar l-implimentazzjoni tal-
Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità b'riferiment partikolari 
għall-Osservazzjonijiet Konklużivi tal-Kumitat tan-NU dwar is-CRPD21,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-25 ta' Ottubru 2018 dwar l-użu tad-data tal-utenti ta' 
Facebook minn Cambridge Analytica u l-impatt fuq il-protezzjoni tad-data22,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Ottubru 2018 dwar iż-żieda fil-vjolenza 
neo-Faxxista fl-Ewropa23,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta' Ottubru 2020 dwar l-istabbiliment ta' 
Mekkaniżmu tal-UE għad-Demokrazija, l-Istat tad-Dritt u d-Drittijiet Fundamentali24,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni leġiżlattiva tiegħu tas-17 ta' Jannar 2019 dwar il-
protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-
dritt fl-Istati Membri25,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar It-tisħiħ tal-istat tad-dritt fl-
Unjoni – Pjan ta' azzjoni (COM(2019)0343),

- wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-30 ta' Settembru 2020 bit-titolu 
"Ir-Rapport tal-2020 dwar l-Istat tad-Dritt – Is-sitwazzjoni tal-istat tad-dritt fl-Unjoni 
Ewropea (COM(2020)0580)) u s-27 kapitolu tal-pajjiżi li jakkumpanjawha dwar l-istat 
tad-dritt fl-Istati Membri (SWD(2020)0300-0326), li jindirizzaw l-impatt tal-miżuri tal-
COVID-19 meħuda mill-Istati Membri fuq id-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet 
fundamentali,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Frar 2019 dwar id-drittijiet tal-persuni 
intersesswali26,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Frar 2019 dwar id-dritt għal protesta 
paċifika u l-użu proporzjonat tal-forza27,

19 Testi adottati, P8_TA(2018)0204.
20 Testi adottati, P8_TA(2018)0032.
21 Testi adottati, P8_TA(2016)0318.
22 Testi adottati, P8_TA(2018)0433.
23 Testi adottati, P8_TA(2018)0428.
24 Testi adottati, P9_TA(2020)0251.
25 Testi adottati, P8_TA(2019)0349.
26 Testi adottati, P8_TA(2019)0128.
27 Testi adottati, P8_TA(2019)0127.



PE646.996v02-00 8/75 RR\1218727MT.docx

MT

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta' Marzu 2019 dwar id-drittijiet 
fundamentali tal-persuni ta' dixxendenza Afrikana fl-Ewropa28,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Novembru 2019 dwar il-
kriminalizzazzjoni tal-edukazzjoni sesswali fil-Polonja29,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta' Novembru 2019 dwar id-drittijiet tat-tfal 
fl-okkażjoni tat-30 anniversarju tal-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal30,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Frar 2019 dwar ir-rigressjoni attwali 
tad-drittijiet tan-nisa u tal-ugwaljanza bejn is-sessi fl-UE31, 

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/951 dwar standards 
għall-korpi għall-ugwaljanza, 

– wara li kkunsidra r-Rapport Annwali 2018 tal-Kummissjoni dwar il-Lista ta' azzjonijiet 
sabiex isir progress fl-ugwaljanza tal-LGBTI, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta' Diċembru 2019 dwar diskriminazzjoni 
pubblika u diskors ta' mibegħda kontra persuni LGBTI, inklużi ż-żoni mingħajr LGBTI32, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-30 ta' Mejju 2018 dwar l-implimentazzjoni 
tad-Direttiva 2012/29/UE li tistabbilixxi standards minimi fir-rigward tad-drittijiet, l-
appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità33, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Jannar 2020 dwar is-seduti ta' smigħ li 
għaddejjin bħalissa skont l-Artikolu 7(1) tat-TUE fir-rigward tal-Polonja u l-Ungerija34,

– wara li kkunsidra s-sentenza tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem (QEDB) tad-
19 ta' Diċembru 2017 fil-Kawża A.R. u L.R. v l-Iżvizzera (22338/15), li affermat li 
edukazzjoni komprensiva dwar is-sesswalità għandha l-għanijiet leġittimi ta' protezzjoni 
tas-saħħa pubblika, ta' protezzjoni tat-tfal kontra vjolenza sesswali, u li tħejjihom għar-
realtajiet soċjali, għaldaqstant, ma rrikonoxxietx obbligu min-naħa tal-Istati Membri 
sabiex jippermettu lill-ġenituri joħorġu lit-tfal tagħhom minn din l-edukazzjoni,

– wara li kkunsidra s-sentenza tal-QEDB fil-Kawża Sh.D u oħrajn v il-Greċja, l-Awstrija, 
il-Kroazja, l-Ungerija, il-Maċedonja ta' Fuq, is-Serbja u s-Slovenja35 li tafferma li l-
vulnerabbiltà estrema tat-tfal għandu jkollha prevalenza fuq l-istatus irregolari b'miżuri 
meħtieġa adottati għall-protezzjoni tagħhom, u li l-awtoritajiet kisru l-Artikolu 5 billi 
awtomatikament applikaw ir-reġim ta' kustodja protettiva mingħajr ma kkunsidraw ebda 
alternattiva għad-detenzjoni jew ir-rekwiżit skont id-dritt tal-UE li jevitaw d-detenzjoni 

28 Testi adottati, P8_TA(2019)0239.
29 Testi adottati, P9_TA(2019)0058.
30 Testi adottati, P9_TA(2019)0066.
31 Testi adottati, P8_TA(2019)0111.
32 Testi adottati, P9_TA(2019)0101.
33 Testi adottati, P8_TA(2018)0229.
34 Testi adottati, P9_TA(2020)0014.
35 Applikazzjoni Nru 141165/16, Sentenza tat-13 ta' Ġunju 2019.
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tat-tfal36,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa tat-
3 ta' Ottubru 2019 dwar il-vjolenza ostetrika u ġinekoloġika (RES 2306) u r-rapport 
relatat tal-Kumitat dwar l-Ugwaljanza u n-Nondiskriminazzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa 
tat-12 ta' Settembru 2019, li fih l-Assemblea tistieden lill-Istati Membri tal-Kunsill tal-
Ewropa jiġġieldu kontra l-vjolenza ġinekoloġika u ostetrika u tagħti rakkomandazzjoni 
dwar kif dan għandu jsir, 

- wara li kkunsidra d-Dokument dwar Kwistjoni bit-titlu "Women's sexual and 
reproductive health and rights in Europe" (Is-saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttivi 
tan-nisa fl-Ewropa) (2017) mill-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-
Ewropa,

– wara li kkunsidra r-Rapport tal-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-
Ewropa wara ż-żjara tagħha fl-Ungerija bejn l-4 u t-8 ta' Frar 201937,

– - wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-
Ewropa 2299 (2019) dwar il-politiki u l-prattika tal-pushback fil-membri tal-Kunsill tal-
Ewropa38,

– wara li kkunsidra r-rapporti mill-NGOs nazzjonali, Ewropej u internazzjonali, kif ukoll 
ir-rapporti mill-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-Ewropa,

– wara li kkunsidra l-ħidma mwettqa mill-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet 
Fundamentali (FRA), il-Kunsill tal-Ewropa u l-Kummissjoni ta' Venezja,

– wara li kkunsidra l-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u tal-QEDB,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda 
kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika, li nfetħet għall-iffirmar f'Istanbul fil-
11 ta' Mejju 2011 ("Il-Konvenzjoni ta' Istanbul"),

-  wara li kkunsidra r-rizoluzzjoni tat-28 ta' Novembru 2019 dwar l-adeżjoni tal-UE għall-
Konvenzjoni ta' Istanbul u l-miżuri l-oħra biex tiġi miġġielda l-vjolenza abbażi 
tal-ġeneru39,

– wara li kkunsidra l-ħidma tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, tal-
Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali, tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-
Ugwaljanza bejn is-Sessi u tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet,

- wara li kkunsidra r-Rapport Annwali tal-Kummissjoni tal-2018 dwar l-applikazzjoni tal-

36https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-shd-and-others-v-greece-austria-croatia-hungary-northern-
macedonia-serbia-and-sloven-0#content
37 https://rm.coe.int/report-on-the-visit-to-hungary-from-4-to-8-february-2019-by-dunja-mija/1680942f0d
38 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=28074&lang=en
39 Testi adottati, P9_TA(2019)0080.
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Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE40,

–

– wara li kkunsidra r-Rapporti tal-FRA dwar id-Drittijiet Fundamentali tal-2018 u l-201941,

– wara li kkunsidra d-dokument tal-FRA "Civil society space: views of organisations" 
(Spazju tas-soċjetà ċivili: il-fehmiet tal-organizzazzjonijiet) kif ukoll ir-rapport tal-FRA 
"Challenges facing civil society organisations working on human rights in the EU" (L-
isfidi li qed jiffaċċjaw l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li jaħdmu fuq id-drittijiet tal-
bniedem fl-UE),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali u tal-
Kumitat għall-Petizzjonijiet,

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni fil-forma ta' emendi tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u 
l-Ugwaljanza bejn is-Sessi,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern 
(A9-0226/2020),

A. billi l-UE mhijiex biss unjoni monetarja, iżda wkoll waħda soċjali, kif minqux fil-
Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, fil-Karta Soċjali Ewropea u l-
Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali; billi l-Artikolu 151 tat-TFUE jirreferi għad-
drittijiet soċjali fundamentali bħal dawk stabbiliti fil-Karta Soċjali Ewropea; billi l-UE 
hija bbażata fuq il-valuri tar-rispett għad-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-
ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, inklużi d-drittijiet ta' 
persuni li jagħmlu parti minn minoranzi, kif stipulati fl-Artikolu 2 tat-TUE u kif riflessi 
fil-Karta u inkorporati fit-trattati internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem; billi l-Karta 
hija parti mid-dritt primarju tal-UE; billi l-Unjoni għadha ma aderietx mal-KEDB, 
minkejja l-obbligu tagħha li tagħmel dan skont l-Artikolu 6(2) tat-TUE;

B. billi dawn il-valuri huma kondiviżi mill-Istati Membri kollha u għandhom jiġu appoġġati 
u promossi attivament mill-UE u minn kull Stat Membru b'mod individwali fil-politiki 
kollha tagħhom, kemm internament kif ukoll esternament b'mod konsistenti; billi r-rispett 
tal-istat tad-dritt huwa prerekwiżit għall-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali, u billi l-
Istati Membri għandhom ir-responsabbiltà aħħarija għas-salvagwardja tad-drittijiet tal-
bniedem ta' kulħadd;

C. billi l-Artikolu 17 tat-TUE jistipula li l-Kummissjoni jeħtiġilha tiżgura l-applikazzjoni tat-
Trattati; billi rifjut minn Stat Membru li jirrispetta d-dritt tal-UE, is-separazzjoni tal-

40 Ir-rapport tal-2018 tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-applikazzjoni tal-Karta tal-UE dwar id-Drittijiet 
Fundamentali: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/784b02a4-a1f2-11e9-9d01-
01aa75ed71a1/language-en 
41 L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA), ir-Rapport dwar id-Drittijiet Fundamentali 
tal-2018/ir-Rapport dwar id-Drittijiet Fundamentali tal-2019:
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poteri, l-indipendenza tal-ġudikatura u l-prevedibbiltà tal-azzjonijiet tal-Istat qed jimmina 
l-kredibbiltà tal-UE; billi ġudikatura indipendenti, il-libertà ta' espressjoni u tal-
informazzjoni u l-pluraliżmu tal-media huma komponenti kruċjali tal-istat tad-dritt;

D. billi fis-snin 2018 u 2019 l-UE ffaċċjat sfidi serji u b'diversi aspetti b'rabta mal-
protezzjoni tad-drittijiet fundamentali, l-istat tad-dritt u d-demokrazija, li lkoll huma 
minsuġa f'xulxin; billi l-Ewrobarometru Speċjali tal-Kummissjoni Ewropea ta' 
Marzu 2019 juri li l-għarfien dwar il-Karta għadu batut; billi skont l-Aġenzija tal-UE 
għad-Drittijiet Fundamentali, fl-2018 mhux biss instab ksur tad-drittijiet tal-bniedem 
madwar l-UE, iżda wkoll ir-rifjut tas-sistemi ta' protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem 
b'mod ġenerali42;

E. billi hija meħtieġa promozzjoni aħjar tal-Karta, pereżempju permezz ta' kampanji li 
jippromwovu s-sensibilizzazzjoni, sabiex id-dispożizzjonijiet tagħha jsiru aktar effettivi u 
tiġi promossa bħala sors pożittiv ta' interpretazzjoni; billi skambju akbar ta' informazzjoni 
dwar l-esperjenzi u l-approċċi għall-użu tal-Karta bejn l-imħallfin, l-assoċjazzjonijiet tal-
avukati u l-amministrazzjonijiet pubbliċi fi ħdan l-Istati Membri, kif ukoll lil hinn mill-
fruntieri nazzjonali, inkluż permezz tal-użu, fejn xieraq, ta' strumenti ta' finanzjament 
eżistenti, bħal dawk previsti fil-Programm dwar il-Ġustizzja, kif ukoll programmi ta' 
taħriġ immirati għall-professjonisti fil-qasam legali, jista' jkun ta' benefiċċju; 

F. billi l-korruzzjoni tikkostitwixxi theddida serja għad-demokrazija, għall-istat tad-dritt u 
għad-drittijiet fundamentali u tagħmel ħsara lill-Istati Membri kollha u lill-UE kollha 
kemm hi; billi l-implimentazzjoni tal-qafas legali kontra l-korruzzjoni għadha mhijiex 
indaqs fost l-Istati Membri;

G. billi ż-żieda fl-impjiegi prekarji, kif ukoll il-qgħad fost iż-żgħażagħ huma inkwetanti 
ħafna u jistgħu jwasslu għal impatti negattivi fit-tul fuq id-drittijiet minquxa fl-Artikolu 31 
tal-Karta; 

H. billi d-drittijiet tat-tfal huma minquxa fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE; billi l-
aħjar interessi tat-tfal għandhom ikunu kunsiderazzjoni kruċjali fl-azzjonijiet kollha tal-
UE u l-prinċipju tal-aħjar interess tat-tfal għandu jkun irrispettat bis-sħiħ fid-deċiżjonijiet 
kollha ta' leġiżlazzjoni, tal-qrati u tal-gvern f'kull livell; billi l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw id-dritt għall-edukazzjoni għat-tfal kollha fl-UE u jipproteġuhom minn 
kwalunkwe diskriminazzjoni;

I. billi l-vjolenza sessista fil-forom kollha tagħha, inklużi l-fastidju u l-vjolenza fuq il-post 
tax-xogħol, id-dar u online, hija ksur tad-drittijiet fundamentali li jaffettwa l-livelli kollha 
tas-soċjetà, irrispettivament mill-età, mill-edukazzjoni, mill-introjtu, mill-pożizzjoni 
soċjali u mill-pajjiż ta' oriġini jew ta' residenza, u tirrappreżenta ostaklu kbir għall-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel; billi sa 11-il Stat Membru ma jipprovdux data dwar in-
nisa vittmi ta' omiċidju volontarju mis-sieħeb intimu jew minn membru tal-familja43;

J. billi l-QEDB stabbiliet li diversi tipi ta' degradazzjoni ambjentali jistgħu jirriżultaw fi ksur 
tad-drittijiet tal-bniedem, bħad-dritt għall-ħajja, għall-ħajja privata u tal-familja, il-

42 https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-frf-2018-chair-statement_en.pdf
43 https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/20190390_mh0419039enn_pdf.pdf

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-frf-2018-chair-statement_en.pdf
https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/20190390_mh0419039enn_pdf.pdf
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projbizzjoni ta' trattament inuman u degradanti, u t-tgawdija fil-paċi tad-dar44; billi l-
inġustizzji ambjentali huma regolarment relatati ma' riskji għas-saħħa u konsegwenzi 
negattivi għall-benesseri, u ċerti komunitajiet u gruppi, inklużi gruppi 
soċjoekonomikament żvantaġġati, kif ukoll persuni suwed u persuni ta' kulur u minoranzi 
etniċi, huma affettwati b'mod sproporzjonat minn piżijiet ambjentali;

K. billi l-aċċess għall-ġustizzja huwa dritt fundamentali, u l-impunità tirrappreżenta ostaklu 
sinifikanti għall-irkupru u l-protezzjoni tal-vittmi;

L. billi fis-snin riċenti kien hemm rigressjoni fid-drittijiet tan-nisa u l-bniet, fejn xi Stati 
Membri fittxew li jreġġgħu lura s-saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttivi, bħall-
aspetti ta' protezzjoni legali eżistenti għall-aċċess min-nisa għal trattamenti abortivi, 
inkluża l-introduzzjoni ta' prekundizzjonijiet rigressivi qabel ma jkunu jistgħu jsiru 
aborti, bħal konsulenza ppreġudikata obbligatorja jew perjodi ta' stennija, in-nuqqas li 
jiġi żgurat li l-ostakli li jimpedixxu l-aċċess għall-abort fil-prattika jinqerdu, kif ukoll 
tentattivi sabiex l-abort jiġi pprojbit għalkollox jew jitneħħew il-bażijiet legali 
eżistenti għall-abort; billi f'uħud mill-Istati Membri kien hemm tentattivi biex jiġu 
limitati jew ipprojbiti l-edukazzjoni sesswali u l-istudji tal-ġeneru u ssir promozzjoni 
ta' kampanji kontra l-Konvenzjoni ta' Istanbul li jiċħdu l-eżistenza tal-vjolenza 
sessista; billi r-rigressjoni fid-drittijiet tan-nisa u l-ugwaljanza bejn il-ġeneri spiss tkun 
marbuta ma' deterjorament aktar mifrux fis-sitwazzjoni tad-demokrazija, tal-istat tad-
dritt u tad-drittijiet fundamentali;

M. billi l-każijiet ta' vjolenza ġinekoloġika u ostetrika ġew iddenunzjati dejjem aktar 
f'diversi Stati Membri45; billi d-drittijiet tan-nisa fid-diversità kollha tagħhom huma 
protetti mit-Trattat, inklużi n-nisa Rom, in-nisa suwed u n-nisa ta' kulur, in-nisa LGBT 
u n-nisa b'diżabilità; billi n-nisa Rom huma partikolarment affettwati fir-rigward tad-
drittijiet tan-nisa u ta' spiss jiffaċċjaw forom aggravati ta' fastidju verbali, fiżiku, 
psikoloġiku u razzjali f'kuntesti ta' kura tas-saħħa riproduttiva; billi r-Rom 
esperjenzaw ukoll segregazzjoni etnika fil-faċilitajiet tal-kura tas-saħħa materna, u 
jitqiegħdu fi kmamar segregati bi kmamar tal-banju u faċilitajiet tal-ikel segregati; 
billi f'uħud mill-Istati Membri, ir-Rom ġew soġġetti għal prattiki sistematiċi ta' 
sterilizzazzjoni sfurzata u koerċittiva u ma setgħux jiksbu riparazzjonijiet adegwati, 
inkluż kumpens, għall-ksur tad-drittijiet tal-bniedem tagħhom li rriżulta;

N. billi l-UE kienet xhieda tat-tixrid tar-razziżmu, l-intolleranza, l-estremiżmu, il-
ksenofobija, l-iżlamofobija u sentimenti antisemitiċi anti-Rom li saru jitqiesu bħala 
normali fl-Istati Membri u huma mħaddna minn mexxejja u politiċi madwar l-UE, u 
dan irawwem klima soċjali li tipprovdi art fertili għar-razziżmu, id-diskriminazzjoni u 
r-reati ta' mibegħda; billi l-Musulmani, inklużi n-nisa Musulmani, ikomplu 
jesperjenzaw ostilità u intolleranza mifruxa f'bosta pajjiżi tal-UE46;  billi fir-rapport 

44https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/living-in-a-clean-environment-a-neglected-human-rights-concern-
for-all-of-us
45http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf
46https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-eu-minorities-survey-muslims-selected-
findings_mt.pdf

https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/living-in-a-clean-environment-a-neglected-human-rights-concern-for-all-of-us
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/living-in-a-clean-environment-a-neglected-human-rights-concern-for-all-of-us
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-eu-minorities-survey-muslims-selected-findings_mt.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-eu-minorities-survey-muslims-selected-findings_mt.pdf
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tagħha tal-2019, l-Aġenzija tal-UE għad-Drittijiet Fundamentali indikat li f'ħafna 
pajjiżi seħħew prattiki, politiki u liġijiet istituzzjonali diskriminatorji; billi l-ġlieda 
kontra t-terroriżmu u l-politiki kontra t-terroriżmu m'għandhomx iwasslu għal 
diskriminazzjoni ġenerali kontra ċerti komunitajiet; billi f'Diċembru tal-2018 l-FRA 
ħolqot l-ewwel bażi ta' data ddedikata dwar il-mibegħda anti-Musulmana; billi l-
antisemitiżmu jidher li qed jikber, kif muri mir-rapport tal-4 ta' Lulju 2019 mill-
Aġenzija tal-UE għad-Drittijiet Fundamentali, fejn bosta Stati Membri rrappurtaw 
żidiet fir-reati mmotivati mill-antisemitiżmu; billi l-minoranzi etniċi u reliġjużi spiss 
jiffaċċjaw fastidju verbali, fiżiku, psikoloġiku u razzjali; billi l-iżvilupp tal-
edukazzjoni u tat-taħriġ sabiex jitrawwem il-ħsieb kritiku, sabiex jingħataw għodod 
għall-identifikazzjoni tal-forom kollha ta' diskriminazzjoni u ta' intolleranza u jiġi 
promoss il-litteriżmu diġitali, huwa kruċjali;

O. billi r-rikors akbar mill-istati għal teknoloġija ġdida, bħall-policing predittiv u l-użu ta' 
rikonoxximent tal-wiċċ, jippreżenta numru ta' riskji b'mod partikolari għall-minoranzi 
razzjali fl-Ewropa;

P. billi hemm rigressjoni serja fid-drittijiet tal-LGBTI, saħansitra sal-punt li ġew 
introdotti "żoni mingħajr LGBTI"47 fi Stat Membru wieħed; 

Q. billi l-UE u l-Istati Membri qasmu kompetenzi fil-qasam tal-akkomodazzjoni; billi 
huma meħtieġa kemm strateġija nazzjonali kif ukoll strateġija fil-livell tal-UE; billi l-
problema ta' persuni mingħajr dar hija sitwazzjoni li ċċaħħad lill-individwi mid-
drittijiet tal-bniedem, u minnha nnifisha hija ksur tad-drittijiet tal-bniedem; billi hemm 
xejra ta' aktar evizzjonijiet u ta' problemi ta' persuni mingħajr dar madwar l-UE48; 
(AM 131)

R. billi llum il-ġurnata hemm nuqqas ta' provvista ta' djar bi prezzijiet raġonevoli fl-
Ewropa, minkejja d-domanda li dejjem qed tiżdied; billi ħarsiet ġenerali annwali 
ppubblikati mill-Federazzjoni Ewropea tal-Organizzazzjonijiet Nazzjonali li Jaħdmu 
mal-Persuni mingħajr Dar (FEANTSA) sabu evidenza ta' żieda fil-problema ta' 
persuni mingħajr dar kważi fl-UE/fiż-ŻEE kollha; ir-rapport FEANTSA tal-2018 
innota li t-tfal qed isiru l-akbar grupp ta' persuni f'postijiet ta' kenn ta' emerġenza 
b'riżultat ta' deterjorament fil-kundizzjonijiet tal-għajxien ta' familji estremament 
vulnerabbli49;

S. billi l-libertà ta' espressjoni u l-libertà u l-pluraliżmu tal-media huma minquxa fl-
Artikolu 11 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u fl-Artikolu 10 tal-
Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem (KEDB); billi ġudikatura 
indipendenti, il-libertà ta' espressjoni u tal-informazzjoni u l-pluraliżmu tal-media huma 
komponenti kruċjali tal-istat tad-dritt u huma vitali għall-funzjonament demokratiku tal-
UE u tal-Istati Membri tagħha;

47 Fil-Polonja ġew introdotti żoni ħielsa mil-LGBT – https://atlasnienawisci.pl/
48 https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/the-right-to-affordable-housing-europe-s-neglected-duty
49 https://www.feantsa.org/download/full-report-en1029873431323901915.pdf

https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/the-right-to-affordable-housing-europe-s-neglected-duty
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T. billi l-għadd ta' każijiet ta' theddid u ta' attakki kontra l-ġurnalisti żdied madwar l-UE50; 
billi l-OSKE tirrapporta li l-impunità tipprevali billi, pereżempju, anqas minn 15 % tal-
każijiet ta' qtil ta' ġurnalisti fir-reġjun tal-OSKE jissolvew (rapport tal-Libertà tal-Media); 
billi dan huwa deterjorament ċar fir-rigward tal-protezzjoni tal-ġurnalisti, li jimmina l-
libertà tal-media u l-libertà ta' espressjoni, u b'hekk iqiegħed id-demokrazija fir-riskju; 

U. billi r-riżoluzzjoni tal-Parlament dwar il-pluraliżmu tal-media u l-libertà tal-media fl-UE 
saħqet li l-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom iżommu lura milli jadottaw miżuri 
mhux meħtieġa jew sproporzjonati li jillimitaw l-aċċess għall-internet u l-eżerċizzju tad-
drittijiet fundamentali tal-bniedem, jew li jinvolvu t-teħid ta' kontroll tal-
komunikazzjonijiet pubbliċi bl-impożizzjoni arbitrarja ta' stat ta' emerġenza jew għal 
raġunijiet oħra; billi dawn il-liġijiet kultant jużaw formulazzjoni vaga u impreċiża, u 
b'hekk iwasslu għal marġni wiesa' ta' diskrezzjoni għall-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi 
f'dak li għandu x'jaqsam mal-implimentazzjoni, u jżidu r-riskji ta' restrizzjonijiet arbitrarji 
għad-dritt għal-libertà tal-għaqda paċifika;

V. billi fl-2018 u fl-2019 ġie pprovat li xi kumpaniji kbar tal-media soċjali, bi ksur tal-liġi 
eżistenti dwar il-protezzjoni tad-data, taw lil applikazzjonijiet ta' partijiet terzi aċċess 
għad-data personali tal-utenti, u li d-data personali kienet qed tiġi abbużata dejjem aktar 
għat-tbassir u għall-manipulazzjoni tal-imġiba, inkluż għal skopijiet ta' kampanji 
elettorali; billi fid-dawl tal-iżvilupp kostanti tat-teknoloġija, l-interferenzi fid-drittijiet 
fundamentali jistgħu jkunu ta' livell serju; billi diversi sistemi ta' informazzjoni jista' 
jkollhom impatti fuq id-drittijiet fundamentali, bħall-protezzjoni tad-data u każijiet ta' ksur 
tal-privatezza;

W. billi l-informaturi jaqdu rwol essenzjali fi kwalunkwe demokrazija miftuħa u trasparenti; 
billi l-informaturi huma strumentali fil-promozzjoni tat-trasparenza, tad-demokrazija u tal-
istat tad-dritt, billi jirrapportaw kondotta illegali jew mhux xierqa li timmina l-interess 
pubbliku bħal atti ta' korruzzjoni, reati kriminali jew kunflitti ta' interess, li 
jirrappreżentaw theddidiet kontra d-drittijiet u l-libertajiet taċ-ċittadini;

X. billi l-Artikolu 11 tal-KEDB u l-Artikolu 12 tal-Karta jiddikjaraw li kulħadd għandu d-
dritt għal-libertà tal-għaqda paċifika u għal-libertà ta' assoċjazzjoni, inkluż id-dritt li 
jifforma u jingħaqad ma' trade unions għall-protezzjoni tal-interessi tiegħu; billi fis-
soċjetajiet demokratiċi, il-libertà tal-għaqda hija waħda mill-istrumenti li permezz tagħha 
l-persuni jistgħu jipparteċipaw fid-dibattitu pubbliku u jġibu l-bidla soċjali;

Y. billi l-uffiċjali tal-pulizija attivi dejjem jeħtiġilhom ikunu identifikabbli sabiex jippermettu 
l-investigazzjonijiet ta' eċċessi possibbli tal-użu tal-forza u l-awtoritajiet nazzjonali 
jeħtiġilhom jiddeterminaw ir-responsabbiltajiet assoċjati; billi l-Istati Membri għandhom 
livelli limitu differenti għall-użu tal-forza u tal-armi mill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi 

50 https://rm.coe.int/annual-report-2018-democracy-in-danger-threats-and-attacks-media-freed/1680926453

https://rm.coe.int/annual-report-2018-democracy-in-danger-threats-and-attacks-media-freed/1680926453
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għaż-żamma tal-ordni pubbliku; billi diversi Stati Membri51 adottaw liġijiet li jistgħu 
jwasslu għal restrizzjonijiet sproporzjonati tad-dritt għal-libertà tal-għaqda paċifika;

Z. billi l-ispazju għas-soċjetà ċivili f'ċerti Stati Membri dejjem qed ikompli jiċkien; billi l-
Istati Membri huma responsabbli biex jiżguraw li d-drittijiet tal-organizzazzjonijiet tas-
soċjetà ċivili u tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem ma jkunux ristretti, u li jkun hemm 
stabbilit ambjent leġiżlattiv u regolatorju abilitanti, kif imsaħħaħ fil-konklużjonijiet 
adottati reċentement mill-Kunsill dwar il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali wara Għaxar 
Snin; is-Sitwazzjoni Attwali u l-Ħidma Futura; billi l-Istati Membri għandhom jappoġġaw 
ukoll il-ħidma tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili permezz ta' finanzjament suffiċjenti 
u jiżguraw li jkun hemm mekkaniżmi għall-kooperazzjoni magħhom li ġġib il-benefiċċji;

AA. billi l-kampanji sponsorjati mill-Istat u mhux mill-Istat biex jiskreditaw id-difensuri 
tad-drittijiet tal-bniedem u tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili għandhom l-għan li, 
permezz tal-istrateġiji tagħhom, ireġġgħu lura liġijiet dwar id-drittijiet fundamentali 
bażiċi; billi dawn il-kampanji spiss ġew imxerrda mill-media tradizzjonali u min-networks 
soċjali, filwaqt li dawk li jiddefendu lill-migranti u lill-applikanti għall-asil, lill-komunità 
LGBTI+, lis-sopravissuti ta' vjolenza sessista, lill-persuni ta' twemmin u reliġjon u lil 
gruppi marġinalizzati oħra jkomplu jiġu kkriminalizzati u stigmatizzati;

AB. billi, skont l-IOM, 1 885 persuna fl-2019 u 2 299 persuna fl-2018 huma maħsuba li 
mietu jew għebu fil-Baħar Mediterran fi triqthom lejn l-Ewropa; billi r-rotta mil-Libja lejn 
l-Ewropa għadha r-rotta migratorja bl-ogħla għadd ta' mwiet fid-dinja (s'issa fl-2019 – 
646 mewt) u kienet ħames darbiet aktar fatali fl-2018 milli fl-2015 b'mod partikolari 
minħabba tnaqqis fl-attivitajiet tat-tfittxija u s-salvataġġ (SAR) lil hinn mill-kosta 
Libjana52; billi s-salvataġġ tal-ħajjiet huwa att ta' solidarjetà ma' dawk fir-riskju, iżda l-
ewwel u qabel kollox huwa obbligu legali kemm skont id-dritt internazzjonali, peress li l-
Artikolu 98 tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Dritt tal-Baħar (UNCLOS) – 
li ġiet irratifikata mill-Istati Membri kollha u mill-Unjoni nnifisha – jirrikjedi li l-Istati 
jagħtu assistenza lil kwalunkwe persuna f'diffikultà fuq il-baħar, kif ukoll skont id-dritt 
tal-Unjoni53;

AC. billi l-kriminalizzazzjoni tas-solidarjetà kompliet tintuża bħala għodda għat-tfixkil tal-
ħidma tal-NGOs li jippruvaw isalvaw il-ħajjiet fil-Baħar Mediterran; billi tressqu akkużi 
kontra individwi b'rabta mal-assistenza li pprovdew lill-migranti u lill-applikanti għall-asil 
f'diversi pajjiżi tal-UE, fatt li juri t-tendenza inkwetanti ta' kriminalizzazzjoni tal-
assistenza umanitarja lill-migranti u lill-applikanti għall-asil;

51 Il-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-Ewropa, Shrinking space for freedom of peaceful 
assembly, Kunsill tal-Ewropa, Strasburgu, 2019;
52 https://www.iom.int/news/iom-mediterranean-arrivals-reach-110699-2019-deaths-reach-1283-world-deaths-
fall
53 Ara wkoll l-obbligi stabbiliti fil-Konvenzjoni Internazzjonali għas-Salvagwardja tal-Ħajja Umana fuq il-Baħar 
tal-1974 (SOLAS), il-Konvenzjoni Internazzjonali dwar it-Tfittxija u s-Salvataġġ Marittimi (SAR) tal-1979 u l-
Konvenzjoni Internazzjonali dwar is-Salvataġġ tal-1989

https://www.iom.int/news/iom-mediterranean-arrivals-reach-110699-2019-deaths-reach-1283-world-deaths-fall
https://www.iom.int/news/iom-mediterranean-arrivals-reach-110699-2019-deaths-reach-1283-world-deaths-fall
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AD. billi l-UE għandha obbligu skont id-dritt tal-UE u d-dritt internazzjonali li tirċievi u 
tipproċessa l-applikazzjonijiet ta' dawk li jiġu fl-UE u jfittxu asil; billi l-pushbacks 
jikkostitwixxu ksur tad-dritt tal-UE u tad-dritt internazzjonali u jżommu lill-applikanti 
għall-asil milli jibbenefikaw minn garanziji legali stabbiliti sew f'tali dritt; billi l-
Kummissarju għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-Ewropa esprimiet tħassib serju 
dwar rapporti konsistenti ta' pushbacks vjolenti;

AE. billi l-migrazzjoni hija parti mill-passat, mill-preżent u mill-futur tal-UE u waħda mill-
akbar sfidi ta' żminijietna li għandha implikazzjonijiet ċari għad-drittijiet fundamentali; 
billi l-applikanti għall-asil għandhom id-dritt u l-possibbiltà li jippreżentaw l-
applikazzjonijiet għall-asil tagħhom fil-punti ta' qsim tal-fruntiera meta jidħlu fl-UE; billi 
kien hemm allegazzjonijiet ta' ksur tad-drittijiet fundamentali tal-migranti u tal-applikanti 
għall-asil; billi jeħtieġ li l-uffiċjali tal-fruntiera jipprovdu servizzi adegwati lir-rifuġjati, 
filwaqt li jqisu ċ-ċirkustanzi speċjali tal-persuni vulnerabbli, bħat-tfal, in-nies 
trawmatizzati u n-nisa tqal;

AF. billi, skont l-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta, fl-2018 in-
nisa kienu jirrappreżentaw 18 % mid-dħul illegali kollu fil-fruntieri esterni tal-UE u kważi 
wieħed minn kull ħames migranti ġew irreġistrati bħala tfal, b'madwar 3,750 minnhom 
mhux akkumpanjati; billi dawn in-nisa u t-tfal huma partikolarment vulnerabbli għal 
abbużi tad-drittijiet fundamentali tagħhom, bħat-traffikar tal-bnedmin; billi hemm bżonn li 
l-Istati Membri jibnu u jsaħħu s-sistemi ta' protezzjoni tat-tfal biex jipprevjenu u 
jirreaġixxu għall-vjolenza, l-abbuż, in-negliġenza u l-isfruttament tat-tfal;

AG. billi l-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-tfal migranti u t-tfal rifuġjati jingħataw 
aċċess għall-edukazzjoni ftit wara li jaslu fit-territorju tal-Unjoni Ewropea;

AH. billi l-atti tat-terroriżmu jikkostitwixxu wieħed mill-iktar ksur serju tad-drittijiet 
fundamentali u l-libertajiet; billi matul l-2018 u l-2019, fl-Unjoni Ewropea seħħew atti 
ta' glorifikazzjoni tat-terroriżmu u ntwera rispett lejn it-terroristi; billi dawn it-tipi ta' atti 
jagħtu leġittimità lit-terroriżmu, jheddu d-demokrazija tagħna u jumiljaw lill-vittmi;

Drittijiet Ekonomiċi u Soċjali

1. Jirrikonoxxi li l-UE tiżvolġi rwol importanti fil-prevenzjoni tal-faqar u l-esklużjoni 
soċjali fl-Istati Membri; jisħaq fuq l-importanza li l-UE u l-Istati Membri tagħha 
jfasslu programmi speċifiċi mmirati biex itemmu l-faqar fost it-tfal, peress li trid 
tingħata kunsiderazzjoni speċjali lill-impatt partikolarment ħażin tal-faqar fuq l-
iżvilupp soċjali, psikoloġiku u fiżiku tat-tfal; u fuq l-implikazzjonijiet għas-saħħa 
għall-ġenerazzjonijiet futuri tal-adulti; jisħaq fuq il-fatt li t-tfal jinsabu f'riskju 
sproporzjonat ta' esklużjoni soċjali u ekonomika u li t-tfal qed jesperjenzaw il-ksur 
tad-drittijiet fundamentali tagħhom minħabba abbuż, vjolenza, sfruttament, faqar, u l-
forom kollha ta' esklużjoni soċjali; jisħaq fuq il-fatt li l-faqar minnu nnifsu huwa 
forma ta' inġustizzja soċjali, li tibbaża ruħha fuq l-inugwaljanzi bejn il-ġeneri, fid-
diskriminazzjoni u fil-possibbiltajiet mhux indaqs ta' aċċess għall-oġġetti u għas-
servizzi; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill iqisu d-drittijiet fundamentali filwaqt 
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li jagħmlu proposti ta' politika ekonomika u jiżguraw li l-valutazzjonijiet tal-impatt 
fuq id-drittijiet tal-bniedem jitwettqu flimkien ma' kwalunkwe deċiżjoni dwar l-
adozzjoni tagħhom, sabiex jiġi vvalutat kwalunkwe impatt negattiv potenzjali fuq id-
drittijiet tal-bniedem; jistieden lill-Istati Membri jiggarantixxu aċċess għall-kura tas-
saħħa, għal edukazzjoni ta' kwalità, għall-akkomodazzjoni b'kundizzjonijiet ekwi għal 
kulħadd;

2. Jisħaq fuq il-fatt li tnaqqis kbir fl-infiq tal-gvern fuq is-servizzi pubbliċi kellu effetti 
serji fuq l-inugwaljanzi, li impattaw b'mod qawwi n-nisġa soċjali tal-UE f'ħafna Stati 
Membri u li dan għadu għaddej sal-lum - li jkompli jaggrava l-inugwaljanzi li diġà qed 
jikbru u jikser id-drittijiet fundamentali - u jaffettwa b'mod partikolari lin-nisa, il-
persuni b'diżabilità, l-anzjani, it-tfal, il-migranti, ir-Rom, il-persuni li jivvjaġġaw, il-
persuni LGBTI+, u l-persuni fi gruppi żvantaġġati oħrajn; itenni li l-politiki 
makroekonomiċi jridu jkunu ggwidati mhux biss mit-tkabbir ekonomiku iżda wkoll 
mill-istandards soċjali, bil-għan li jiġi żgurat li dawk l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà 
jkunu jistgħu jgawdu bis-sħiħ id-drittijiet soċjali, politiċi u ekonomiċi tagħhom; jisħaq 
fuq il-fatt li l-aċċess u l-opportunitajiet indaqs għal edukazzjoni u impjieg ta' kwalità 
għandhom rwol kritiku biex jgħinu ħalli tittaffa l-inugwaljanza u sabiex in-nies 
joħorġu mill-faqar; jirrikonoxxi l-importanza tad-drittijiet tal-ħaddiema, bħal-liv tal-
maternità u tal-paternità, li jgħinu biex jipprovdu ambjent stabbli u b'saħħtu għat-tfal; 
jistieden lill-Istati Membri jadottaw liġijiet li jissalvagwardjaw u jsaħħu dawn id-
drittijiet, li jikkontribwixxu għall-istabbiltà soċjali u ekonomika tal-familji; jistieden 
lill-Istati Membri jiżguraw kundizzjonijiet tax-xogħol xierqa u protezzjoni kontra l-
isfruttament ekonomiku u d-diskriminazzjoni, speċjalment għal dawk il-gruppi li 
huma l-aktar vulnerabbli li jesperjenzaw inugwaljanzi simili, bħaż-żgħażagħ; jistieden 
lill-Istati Membri jsaħħu l-implimentazzjoni tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ; filwaqt li 
jiżguraw li ż-żgħażagħ kollha jkollhom aċċess għal opportunitajiet ta' impjieg, 
edukazzjoni u taħriġ ta' kwalità għolja, u li tali offerti jitqassmu b'mod ugwali fost l-
Istati Membri u r-reġjuni; jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw bis-sħiħ id-
Direttiva dwar l-Ugwaljanza fl-Impjiegi, sabiex jiġi żgurat aċċess ugwali għall-
opportunitajiet ta' impjieg, irrispettivament mit-twemmin reliġjuż, l-età, id-diżabilità u 
l-orjentazzjoni sesswali;

3. Jisħaq li l-akkomodazzjoni mhijiex sempliċi komodità, iżda hija neċessità, li jekk 
ikunu mċaħħda minnha, iċ-ċittadini la jistgħu jieħdu sehem għalkollox fis-soċjetà u 
lanqas ikollhom aċċess għad-drittijiet fundamentali tagħhom; jinsab imħasseb dwar il-
fatt li ż-żgħażagħ b'mod partikolari qed jitpoġġew f'pożizzjoni li ma jistgħux 
jakkwistaw akkomodazzjoni u jiddeplora l-każijiet ta' diskriminazzjoni mis-sidien u l-
politiki li jnaqqsu l-benefiċċji tal-akkomodazzjoni għaż-żgħażagħ; jinsab allarmat li sa 
terz tal-persuni kollha mingħajr dar fil-biċċa l-kbira tal-Istati Membri tal-UE 
għandhom bejn 18 u 29 sena; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jintegraw 
ir-rakkomandazzjonijiet magħmula mill-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-
Kunsill tal-Ewropa fl-istqarrija tagħha tat-23 ta' Jannar 2020 bit-titlu "The right to 
affordable housing: Europe's neglected duty (Id-dritt għal akkomodazzjoni 
affordabbli: id-dmir traskurat tal-Ewropa)", b'mod partikolari r-rakkomandazzjoni li l-
Istati Membri kollha għandhom jaċċettaw minnufih li jintrabtu bl-Artikolu 31 tal-
Karta Soċjali Ewropea riveduta dwar id-dritt għal akkomodazzjoni; jistieden lill-Istati 
Membri jpoġġu d-dritt għal akkomodazzjoni adegwata għaċ-ċittadini fost il-
prijoritajiet tal-politiki soċjali tagħhom u jżidu l-investiment f'akkomodazzjoni soċjali 



PE646.996v02-00 18/75 RR\1218727MT.docx

MT

u affordabbli bil-għan li jiġi miġġieled il-piż eċċessiv tal-kost tal-abitazzjoni, b'mod 
partikolari biex jiġu protetti l-gruppi żvantaġġati u vulnerabbli; jistieden lill-
Kummissjoni tinvestiga kif xieraq id-diskriminazzjoni fl-aċċess għall-akkomodazzjoni 
kif ipprojbita mid-Direttiva dwar l-Ugwaljanza Razzjali u tniedi l-proċeduri ta' ksur 
f'każ ta' ksur;

4. Jenfasizza l-Artikolu 37 tal-Karta, li jafferma li l-miżuri diretti lejn il-kisba ta' livell 
għoli ta' protezzjoni ambjentali u t-titjib tal-kwalità tal-ambjent iridu jiġu integrati fil-
politiki tal-Unjoni; jenfasizza l-ħtieġa urġenti li t-tħassib ambjentali rilevanti jiġi 
inkluż fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-politiki u l-inizjattivi kollha u jemmen 
li s-sostenibbiltà trid tkun il-prinċipju gwida għall-politiki makroekonomiċi kollha 
biex tiġi żgurata t-tranżizzjoni ġusta lejn ekonomija ambjentalment sostenibbli, filwaqt 
li jiġu protetti u jinħolqu impjiegi sostenibbli; u biex tiġi indirizzata waħda mill-aktar 
theddidiet sinifikanti li qed tiffaċċja l-umanità; jitlob li jkun hemm implimentazzjoni 
fl-UE kollha tal-Konvenzjoni ta' Aarhus li torbot id-drittijiet ambjentali mad-drittijiet 
tal-bniedem; jenfasizza li l-indeboliment tal-ambjent u l-falliment ta' wħud mill-
awtoritajiet pubbliċi sabiex jipprovdu informazzjoni dwar riskji ambjentali serji li 
għalihom ikunu esposti l-individwi, jista' jkollhom konsegwenzi dannużi serji għall-
individwi;

Dritt għal trattament ugwali

5. Itenni li n-nisa u l-bniet jeħtiġilhom li jkollhom kontroll fuq ġisimhom u s-sesswalità 
tagħhom; jistieden lill-Istati Membri kollha jiggarantixxu edukazzjoni komprensiva 
dwar is-sesswalità, aċċess faċli għan-nisa u għall-bniet għall-ippjanar tal-familja, u l-
firxa sħiħa tas-servizzi tas-saħħa sesswali u riproduttiva, inklużi metodi moderni ta' 
kontraċezzjoni u abort sikur u legali;

6. Jikkundanna r-rigress preżenti, viżibbli u organizzat fil-livell dinji u Ewropew kontra 
l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u d-drittijiet tan-nisa, inklużi d-drittijiet sesswali u 
riproduttivi; jafferma bil-qawwa li t-tiċħid tas-servizzi tas-saħħa sesswali u 
riproduttiva u d-drittijiet relatati huwa forma ta' vjolenza fuq in-nisa u l-bniet, u 
jenfasizza li diversi drabi l-QEDB iddikjarat li l-liġijiet restrittivi dwar l-abort u l-
prevenzjoni tal-aċċess legali għall-abort jiksru d-drittijiet tal-bniedem tan-nisa; itenni 
li r-rifjut min-naħa tal-professjonisti mediċi li jipprovdu l-firxa sħiħa ta' servizzi tas-
saħħa riproduttiva u sesswali għal raġunijiet personali ma jridx jikser id-dritt tan-nisa 
jew tal-bniet li jkollhom aċċess għall-kura riproduttiva; jistieden lill-Kummissjoni 
tinkludi l-ħtieġa li jiġu rrispettati s-saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttivi fl-
Istrateġija tagħha dwar id-Drittijiet Fundamentali;

7. Jikkundanna bis-saħħa l-għadd allarmanti ta' femminiċidji fl-UE, li huwa l-aktar forma 
estrema ta' vjolenza fuq in-nisa; jiddispjaċih dwar in-nuqqas ta' data disponibbli f'uħud 
mill-Istati Membri, ħaġa li tirrifletti n-nuqqas ta' rikonoxximent tal-problema; jistieden 
lill-Kunsill jikkonkludi b'urġenza r-ratifika tal-UE tal-Konvenzjoni ta' Istanbul dwar 
il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika, fuq il-
bażi ta' adeżjoni wiesgħa, mingħajr ebda limitazzjonijiet; iħeġġeġ lill-Kunsill u lil 
dawk l-Istati Membri li għadhom ma għamlux dan jikkonkludu r-ratifika tal-
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Konvenzjoni ta' Istanbul; 

8. Jikkundanna bil-qawwa l-forom kollha ta' vjolenza sesswali, ġinekoloġika u ostetrika 
kontra n-nisa, bħal atti mhux xierqa jew mhux kunsenswali, interventi li jikkawżaw 
uġigħ mingħajr anestetiku, mutilazzjonijiet ġenitali femminili, abort furzat, 
sterilizzazzjoni furzata u maternità surrogata furzata;

9. Jikkundanna bil-qawwa s-segregazzjoni etnika tan-nisa Rom fil-faċilitajiet tal-kura 
tas-saħħa materna; jistieden lill-Istati Membri jipprojbixxu minnufih il-forom kollha 
ta' segregazzjoni etnika fil-faċilitajiet tas-saħħa, inklużi l-kuntesti tal-kura tas-saħħa 
materna; jistieden lill-Istati Membri jiżguraw rimedji effettivi u f'waqthom għas-
superstiti kollha ta' sterilizzazzjoni sfurzata u koerċittiva, inkluż permezz tal-
istabbiliment ta' skemi ta' kumpens effettivi;

10. Jikkundanna r-reati ta' mibegħda u d-diskors ta' mibegħda, kif ukoll id-
diskriminazzjoni abbażi ta' kwalunkwe raġuni bħar-razza, il-kulur, l-oriġini etnika jew 
soċjali, il-lingwa, ir-reliġjon jew it-twemmin, l-opinjoni politika, l-istatus ta' 
minoranza, id-diżabilità, l-orjentazzjoni sesswali, l-identità tal-ġeneru, l-espressjoni 
tal-ġeneru jew il-karatteristiċi sesswali; itenni t-tħassib li d-diskors ta' mibegħda online 
għadu kwistjoni prevalenti u urġenti; iwissi kontra ż-żieda fil-livelli u n-
normalizzazzjoni tad-diskors ta' mibegħda u ta' forom differenti ta' razziżmu, bħall-
iżlamofobija, l-anti-Żingariżmu, l-antisemitiżmu u kontra l-persuni suwed u persuni ta' 
kulur f'ħafna Stati Membri, imsaħħa biż-żieda ta' movimenti estremisti u r-retorika 
tagħhom, u minn rappreżentanti tal-gvern jew mexxejja politiċi f'ċerti Stati Membri, li 
jużaw diskors ta' mibegħda, billi jxerrdu retorika razzista, ksenofobika u anti-LGBTI; 
jesprimi t-tħassib tiegħu dwar in-nuqqas ta' rapportar tar-reati ta' mibegħda mill-vittmi 
minħabba nuqqas ta' salvagwardji u n-nuqqas tal-awtoritajiet li jinvestigaw kif xieraq 
u sabiex jiksbu l-kundanna għal reati ta' mibegħda fl-Istati Membri; jenfasizza l-ħtieġa 
li l-vittmi jiġu mħeġġa jirrapportaw każijiet ta' reati ta' mibegħda jew diskriminazzjoni 
u l-ħtieġa li jingħatawlhom protezzjoni u appoġġ adegwati; ifakkar li l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li r-reati ta' mibegħda u d-diskors ta' mibegħda jkunu rreġistrati u 
investigati, u li l-awturi tagħhom ikunu mixlija u pproċessati b'mod effettiv; jistieden 
lill-Kummissjoni u lill-FRA jkomplu bil-ħidma tagħhom fir-rigward tal-monitoraġġ 
tar-reati ta' mibegħda u tad-diskors ta' mibegħda fl-Istati Membri, u jirrapportaw 
b'mod regolari dwar il-każijiet u t-tendenzi;

11. Ifakkar fl-obbligu għall-istituzzjonijiet u għall-aġenziji tal-UE li jirrispettaw bis-sħiħ 
fir-rigward taċ-ċittadini kollha, id-dritt għal-libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza u tar-
reliġjon, u l-projbizzjoni tad-diskriminazzjoni abbażi tar-reliġjon jew twemmin, inkluż 
twemmin filosofiku fil-pubbliku u fil-privat; jistieden lill-Istati Membri jipproteġu l-
libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza, tar-reliġjon jew tat-twemmin u jimplimentaw b'mod 
effettiv il-Linji Gwida tal-UE dwar il-promozzjoni u l-protezzjoni tagħhom;

12. Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw l-implimentazzjoni sħiħa tad-Direttiva dwar l-
Ugwaljanza Razzjali (2000/43/KE) bil-għan li jiġġieldu r-razziżmu persistenti kontra 
l-persuni suwed u l-persuni ta' kulur, it-transfobija, l-anti-Żingariżmu, l-antisemitiżmu 
u l-iżlamofobija; jikkundanna l-fatt li l-minoranzi razzjali, etniċi, lingwistiċi u reliġjużi 
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jiffaċċjaw razziżmu strutturali, diskriminazzjoni, reati ta' mibegħda u diskors ta' 
mibegħda, nuqqas ta' aċċess għall-ġustizzja, u inugwaljanzi soċjoekonomiċi sostnuti 
f'oqsma bħall-akkomodazzjoni, il-kura tas-saħħa, l-impjiegi u l-edukazzjoni, li jeħtieġ 
li jiġu rikonoxxuti bħala ostakli kbar għat-tgawdija bis-sħiħ tad-drittijiet fundamentali 
u ostakli importanti għall-inklużjoni u għall-ugwaljanza;

13. Jitlob l-adozzjoni rapida tad-Direttiva dwar it-Trattament Ugwali proposta fl-2008, li 
għadha qed tistenna approvazzjoni mill-Kunsill, bil-għan li jingħalaq id-distakk ta' 
protezzjoni attwali fil-qafas legali tal-UE rigward in-nondiskriminazzjoni abbażi tal-
età, id-diżabilità, ir-reliġjon jew it-twemmin, jew l-orjentazzjoni sesswali f'oqsma 
importanti tal-ħajja, bħall-protezzjoni soċjali, l-edukazzjoni u l-aċċess għall-oġġetti u 
għas-servizzi; jistieden lill-Kummissjoni tiġġieled b'mod attiv is-segregazzjoni u d-
diskriminazzjoni, inkluż billi tiftaħ proċeduri ta' ksur biex trawwem l-applikazzjoni 
effettiva tad-Direttiva Qafas dwar il-ġlieda kontra ċerti forom ta' razziżmu u ta' 
ksenofobija permezz tal-liġi kriminali; ifakkar li dawn il-miżuri għandhom ikunu 
akkumpanjati minn strateġiji nazzjonali xierqa dwar l-integrazzjoni; 

14. Ifakkar li l-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità (UNCRPD) 
għandha l-għan li tiżgura opportunitajiet indaqs, fir-rigward tal-aċċessibbiltà, il-
parteċipazzjoni, l-ugwaljanza, l-impjiegi, l-edukazzjoni u t-taħriġ, il-protezzjoni 
soċjali, is-saħħa, u l-azzjoni esterna tal-UE; jissottolinja li l-persuni b'diżabilitajiet 
għadhom żvantaġġati u diskriminati rigward l-impjiegi, l-edukazzjoni u l-inklużjoni 
soċjali; jisħaq, f'dan ir-rigward, fuq l-importanza tal-aċċessibbiltà fl-ispazji pubbliċi, 
perċentwal minimu għall-impjieg ta' persuni b'diżabilitajiet, garanziji ta' edukazzjoni 
inklużiva, inkluż l-aċċess għal inizjattivi bħall-Erasmus+, b'attenzjoni partikolari għat-
tfal b'diżabilitajiet;

Libertajiet

15. Jistieden lill-Istati Membri jipproteġu u jiżviluppaw settur tal-media vibranti, 
indipendenti pluralista u liberu; jikkundanna f'dan ir-rigward kwalunkwe miżura 
mmirata sabiex toħnoq il-media kritika u xxekkel il-libertà u l-pluraliżmu tal-media, 
inkluż b'modi sofistikati li ma jwasslux tipikament għal twissija li tiġi ppreżentata lill-
Pjattaforma tal-Kunsill tal-Ewropa għall-Protezzjoni tal-Ġurnaliżmu u s-Sikurezza tal-
Ġurnalisti; jesprimi tħassib dwar il-ħolqien ta' korpi kkontrollati mill-gvern li 
jimmaniġġjaw sezzjonijiet kbar tax-xenarju tal-media ta' pajjiż u l-ħtif ta' mezzi tal-
media tas-servizz pubbliku biex dawn jaqdu l-interessi partiġjani; ifakkar li fejn is-
sjieda tal-media tibqa' kkonċentrata ħafna, kemm jekk f'idejn il-gvern kif ukoll jekk 
f'idejn privati, din tikkostitwixxi riskju sinifikanti għad-diversità tal-informazzjoni u l-
fehmiet rappreżentati fil-kontenut tal-media; ifakkar li l-libertà tal-espressjoni u tal-
informazzjoni, inkluża l-libertà tal-espressjoni artistika, u l-libertà tal-media huma 
fundamentali għad-demokrazija u l-istat tad-dritt u jħeġġeġ lill-Istati Membri 
jiggarantixxu l-indipendenza tal-awtoritajiet tal-media tagħhom; ifakkar li d-dritt li 
wieħed ifittex, jirċievi u jagħti informazzjoni u ideat kemm jekk bil-fomm, bil-miktub 
jew f'forma stampata, fil-forma ta' arti, jew permezz ta' kwalunkwe media oħra, huwa 
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komponent tal-libertà tal-espressjoni artistika54; 

16. Ifakkar fir-rwol fundamentali tal-ġurnaliżmu investigattiv fl-aġir bħala informatur 
f'soċjetà demokratika, b'tali mod li jsaħħaħ is-sorveljanza pubblika tal-atturi politiċi, 
inkluż fil-qasam tal-korruzzjoni; jikkundanna l-persistenza u ż-żieda f'ħafna Stati 
Membri tal-vjolenza, tat-theddidiet u tal-intimidazzjoni kontra l-ġurnalisti, inkluż fir-
rigward tal-iżvelar ta' informazzjoni dwar ksur tad-drittijiet fundamentali, li spiss 
iwasslu għal awtoċensura u jxekklu d-dritt għal informazzjoni taċ-ċittadini; jitlob li l-
Kummissjoni tressaq proposta għal mekkaniżmi b'saħħithom u komprensivi għall-
protezzjoni u għat-tisħiħ tal-libertà tal-kelma, tal-libertà tal-media u għat-titjib tal-
protezzjoni tal-ġurnalisti, inkluż billi tittejjeb il-garanzija tat-trasparenza tas-sjieda tal-
media, tiġi adottata direttiva anti-SLAPP madwar l-UE kollha, jinħoloq fond 
permanenti tal-UE għall-media indipendenti u għall-ġurnalisti investigattivi u jiġi 
stabbilit mekkaniżmu ta' reazzjoni rapida għall-ġurnalisti fil-periklu; jistieden lill-Istati 
Membri jipprevjenu u jippenalizzaw attakki fuq ġurnalisti investigattivi fl-eżerċizzju 
tal-ħidma tagħhom;

17. Jenfasizza r-rwol partikolarment importanti tal-informaturi biex jiġi salvagwardjat l-
interess pubbliku u biex tiġi promossa kultura ta' obbligu ta' rendikont u integrità 
pubblika kemm fl-istituzzjonijiet pubbliċi kif ukoll f'dawk privati; jistieden lill-Istati 
Membri jittrasponu bis-sħiħ fil-liġi nazzjonali d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 
(UE) 2019/1937 dwar il-protezzjoni ta' persuni li jirrapportaw dwar ksur tal-liġi tal-
Unjoni bħala kwistjoni ta' urġenza bil-għan li jimmassimizzaw l-effetti tagħha malli 
tidħol fis-seħħ; iħeġġeġ lill-Istati Membri jikkomplementaw tali miżuri biex 
jipproteġu wkoll lill-informaturi f'każijiet meta jirrapportaw ksur barra mill-kamp ta' 
applikazzjoni tad-dritt tal-UE;

18. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar it-theddida li forom differenti ta' propaganda u l-
miżinformazzjoni joħolqu għal-libertà tal-kelma u ta' espressjoni u għall-indipendenza 
tal-media, u l-effetti negattivi li jista' jkollhom fuq il-kwalità tad-dibattitu politiku u 
fuq il-parteċipazzjoni taċ-ċittadini f'soċjetajiet demokratiċi; jistieden lill-Kummissjoni 
tippromwovi u tinvesti fit-tisħiħ tal-litteriżmu medjatiku, tappoġġa b'mod attiv il-
ġurnaliżmu ta' kwalità, u trawwem il-protezzjoni tad-data u toħloq ekosistema online 
aktar trasparenti filwaqt li tissalvagwardja l-libertà u l-pluraliżmu tal-media;

19. jisħaq fuq il-fatt li t-tfassil ta' profili politiċi, id-diżinformazzjoni u l-manipulazzjoni 
tal-informazzjoni jirrappreżentaw theddida għall-valuri demokratiċi tal-UE; jistieden 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jikkontribwixxu għall-iżvilupp tal-edukazzjoni u 
tat-taħriġ fil-ħsieb kritiku li ċ-ċittadini jistgħu jsawru l-opinjoni tagħhom stess sabiex 
jiffaċċjaw dawn ir-riskji;

54 Is-Sentenza tal-QEDB tal-24 ta' Mejju 1988, il-Kawża Müller u Oħrajn vs l-Iżvizzera, paragrafi 27, 33; is-
Sentenza tal-QEDB tat-8 ta' Lulju 1999, il-Kawża Karatas vs it-Turkija; is-Sentenza tal-QEDB tat-
22 ta' Ottubru 2007, il-Kawża Otchakovsky-Laurens u July vs Franza
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20. Jisħaq fuq il-fatt li l-uffiċjali tal-infurzar tal-liġi jeħtiġilhom jirrispettaw u 
jipproteġu d-dinjità tal-bniedem u jirrispettaw u josservaw id-drittijiet tal-bniedem tal-
persuni kollha waqt li jwettqu dmirijiethom; jisħaq fuq il-fatt li l-kompitu primarju tal-
forzi tal-pulizija huwa li jiżguraw is-sikurezza taċ-ċittadini, u li jiżguraw li l-protesti 
jitwettqu b'mod paċifiku; Jikkundanna l-użu ta' interventi vjolenti u sproporzjonati 
mill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi matul dimostrazzjonijiet paċifiċi; jistieden lill-
Istati Membri jiżguraw li l-użu tal-forza mill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi jkun 
dejjem legali, proporzjonat, neċessarju u l-aħħar għażla, u li jippreserva l-ħajja umana 
u l-integrità fiżika; jistieden lill-awtoritajiet nazzjonali rilevanti, f'każijiet meta l-użu 
ta' forza sproporzjonata jkun issuspettat jew ikun ġie allegat, biex jiżguraw 
investigazzjoni trasparenti, imparzjali, indipendenti u effettiva, u jevitaw l-impunità; 
ifakkar li l-aġenziji tal-infurzar tal-liġi huma totalment responsabbli għat-twettiq ta' 
dmirijiethom u għall-konformità tagħhom mal-oqfsa legali u operazzjonali rilevanti;

21. Jikkundanna bil-qawwa ż-żieda fir-restrizzjonijiet fuq il-libertà tal-għaqda, inkluż 
matul il-perjodi tal-elezzjonijiet; jistieden lill-Istati Membri jibqgħu lura milli jadottaw 
liġijiet restrittivi rigward il-libertà tal-għaqda u jħeġġeġ lill-UE u lill-Istati Membri 
tagħha biex jieħdu aktar passi biex jissalvagwardjaw u jipproteġu l-libertà tal-għaqda, 
bħala dritt fundamentali u bħala prinċipji bażiċi tal-proċessi demokratiċi; jistieden lill-
Kummissjoni tieħu rwol attiv fil-promozzjoni ta' dawn id-drittijiet f'konformità mal-
istandards internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem;

22. Ifakkar fir-rwol essenzjali li s-soċjetà ċivili tiżvolġi fil-livelli lokali, reġjonali u 
nazzjonali, fil-livell tal-UE u fil-livell internazzjonali, biex tirrappreżenta l-interess 
taċ-ċittadini; fit-tisħiħ tal-ilħna ta' dawk il-minoranzi li mhumiex rappreżentati kif 
suppost; u fid-difiża u l-promozzjoni tal-prinċipji minquxa fl-Artikolu 2 tat-TUE; 
jisħaq fuq il-ħtieġa li jiġi żgurat ambjent abilitanti għall-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili, fejn dawn ikunu jistgħu joperaw ħielsa minn attakki u mingħajr restrizzjonijiet 
żejda jew arbitrarji;

23. Huwa mħasseb sewwa dwar l-ispazju dejjem aktar jiċkien għas-soċjetà ċivili 
indipendenti f'uħud mill-Istati Membri, b'mod partikolari għall-organizzazzjonijiet 
tad-drittijiet tan-nisa, l-organizzazzjonijiet LGBTI u għad-difensuri tad-drittijiet tal-
bniedem, inklużi piżijiet amministrattivi mhux raġonevoli, tnaqqis fl-appoġġ 
finanzjarju biex iwettqu attivitajiet ta' promozzjoni, kif ukoll restrizzjonijiet fuq il-
libertà tal-għaqda u ta' organizzazzjoni; jikkundanna r-restrizzjonijiet fl-aċċess għall-
finanzjament tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li, f'xi Stati Membri, għandhom 
aspett aktar sistematiku fil-forma ta' tibdiliet legali u politiċi u qed jaffettwaw 
serjament il-ħidma u l-locus standi tagħhom; jistieden lill-Kummissjoni Ewropea u 
lill-Kunsill iżidu l-appoġġ mill-UE għall-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li 
jiddefendu l-valuri tal-Artikolu 2 tat-TUE fl-Unjoni Ewropea permezz tal-Programm 
Drittijiet u Valuri, li l-finanzjament tiegħu għandu jkun sinifikanti, kif mitlub mill-
Parlament Ewropew; 
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24. Jinsisti li monitoraġġ u analiżi regolari u komprensivi huma kruċjali biex jiġu 
mifhuma l-isfidi li tiffaċċja s-soċjetà ċivili madwar l-Ewropa; jistieden lill-
Kummissjoni Ewropea tinkludi l-indikaturi rilevanti relatati mal-ispazju ċiviku, mal-
libertà tal-kelma u mal-libertà ta' assoċjazzjoni fir-rapport annwali tagħha dwar l-istat 
tad-dritt, tipproponi pjan ta' azzjoni għall-protezzjoni u għall-promozzjoni tas-soċjetà 
ċivili, inkluża l-adozzjoni ta' Linji Gwida għall-promozzjoni tal-libertà tal-kelma, tal-
libertà ta' assoċjazzjoni u tal-libertà tal-għaqda paċifika kif ukoll il-protezzjoni tad-
difensuri tad-drittijiet tal-bniedem f'riskju u tistabbilixxi fond ta' emerġenza għall-
protezzjoni tagħhom; jilqa' l-proposta għal reviżjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 168/2007 tal-15 ta' Frar 2007 li jistabbilixxi Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-
Drittijiet Fundamentali u jisħaq fuq il-ħtieġa li jissaħħaħ u jitkabbar il-mandat tagħha 
wara valutazzjoni tal-impatt bir-reqqa; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, lill-Kunsill u lill-
Parlament Ewropew sabiex fit-tfassil ta' politika, jużaw b'mod sistematiku d-data 
prodotta mill-FRA;

25. Jirrikonoxxi l-kwistjonijiet serji li jistgħu jirriżultaw fi ħdan komunitajiet Ewroxettiċi 
prevalenti, b'mod partikolari dawk li jkunu assoċjati ma' fehmiet politiċi vjolenti, u 
jħeġġeġ lill-UE u lill-Istati Membri jinkoraġġixxu l-parteċipazzjoni attiva taċ-ċittadini 
tal-UE fi kwistjonijiet li jikkonċernaw l-UE, b'mod partikolari fost iż-żgħażagħ, sabiex 
l-opinjonijiet tagħhom jitwasslu permezz ta' kanali demokratiċi;

26. Jenfasizza r-rwoli importanti li l-edukazzjoni ċivika u d-djalogu interkulturali jiżvolġu 
fit-titjib tal-fehim taċ-ċittadini tal-UE tal-parteċipazzjoni politika tagħhom; iħeġġeġ l-
edukazzjoni taċ-ċittadini tal-UE dwar drittijiethom;

27. Jinnota li tekniki ġodda għall-ġbir u l-ipproċessar ta' data personali għal raġunijiet ta' 
tbassir u ta' manipulazzjoni tal-imġiba qed ikollhom impatt dejjem akbar fuq id-
drittijiet fundamentali ta' biljuni ta' persuni fl-UE u madwar id-dinja, b'mod partikolari 
fuq id-drittijiet għall-privatezza, għall-protezzjoni tad-data, għall-informazzjoni u 
għal-libertà u l-pluraliżmu tal-media; f'dan ir-rigward, iħeġġeġ lill-atturi privati u lill-
awtoritajiet kompetenti jiżguraw l-applikazzjoni sħiħa tal-liġi tal-UE dwar il-
protezzjoni tad-data u l-liġi dwar il-privatezza, u jiżguraw li l-individwi jifhmu meta u 
kif id-data personali tagħhom tiġi pproċessata u għal liema skopijiet, u kif jistgħu 
joġġezzjonaw għall-ipproċessar tad-data u jressqu lmenti, bil-għan li jiġi protett id-
dritt tagħhom għall-protezzjoni tad-data personali u għall-privatezza;

28. Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea tniedi proċeduri ta' ksur kontra l-Istati Membri li 
l-liġijiet tagħhom li jimplimentaw id-Direttiva invalidata dwar iż-Żamma tad-Data ma 
tħassrux biex jinġiebu konformi mal-ġurisprudenza tal-QĠUE55; 

29. Jenfasizza l-perikli potenzjali għal-libertajiet fundamentali u għas-sigurtà fir-rigward 
tal-użu ta' teknoloġiji ġodda, speċjalment sistemi tal-intelliġenza artifiċjali (IA), 
inklużi r-riskji relatati mad-dritt ta' protezzjoni tad-data personali u ta' privatezza, 
tħassib bijoetiku relatat mal-użu tal-IA fil-kura tas-saħħa u d-diskriminazzjoni u l-

55 Kawżi Magħquda C-203/15 u C-698/15 - Tele2 Sverige, u kawżi magħquda C-293/12 u C-594/12 - Digital 
Rights Ireland
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preġudizzji potenzjali diretti u indiretti, li potenzjalment jaggravaw il-preġudizzju u l-
marġinalizzazzjoni u l-firxa tad-diżinformazzjoni; jirrimarka li l-preġudizzji fis-
settijiet tad-data, u fit-tfassil u t-tħaddim ta' dawn is-sistemi, jistgħu jwasslu għal 
riżultati preġudikati, partikolarment meta jintużaw mill-awtoritajiet tal-infurzar tal-
liġi, li jistgħu jwasslu biex dawn is-sistemi jirriproduċu preġudizzji soċjali, personali u 
oħrajn eżistenti, u jistgħu jirriżultaw f'diskriminazzjoni bbażata fuq aspetti soċjali, 
ekonomiċi, etniċi, razzjali, ta' orjentazzjoni sesswali, ta' ġeneru, ta' diżabilità jew 
fatturi oħra; jenfasizza li huma meħtieġa aktar salvagwardji biex jiġu żgurati l-
privatezza u l-protezzjoni tad-data fid-dawl tal-iżvilupp ta' teknoloġiji ġodda, u li 
kwalunkwe implikazzjoni għad-drittijiet fundamentali trid tiġi kkunsidrata; jistieden 
lill-istituzzjonijiet tal-UE u lill-Istati Membri jindirizzaw id-"distakk diġitali" 
emerġenti, b'mod partikolari fl-oqsma tal-amministrazzjoni pubblika u tas-servizzi 
pubbliċi; jisħaq fuq il-fatt li l-anzjani, flimkien ma' dawk li huma 
soċjoekonomikament żvantaġġati, huma wieħed mill-aktar gruppi affettwati mid-
"distakk diġitali"; jisħaq fuq il-fatt li l-approċċ għall-IA għandu jkun "iffokat fuq il-
bniedem" u għandu jiġi żgurat li l-valuri umani jkunu ċentrali għall-mod kif jiġu 
żviluppati, jitnedew, jintużaw u jiġu ssorveljati s-sistemi tal-IA, billi jiġi żgurat ir-
rispett għad-drittijiet fundamentali stabbiliti fit-Trattati u fil-Karta; jistieden lill-
Kummissjoni tressaq il-proposti leġiżlattivi għal approċċ Ewropew koordinat għall-
IA, fuq il-bażi ta' Linji gwida dwar l-etika għall-IA affidabbli mħejjija mill-Grupp ta' 
Esperti ta' Livell Għoli tal-Kummissjoni dwar l-IA (HLEG dwar l-IA);

30. Jilqa' l-inizjattiva u l-azzjonijiet li għandhom l-għan li jsaħħu l-kooperazzjoni fis-
sigurtà bejn l-Istati Membri u li jistabbilixxu rispons effettiv tal-UE għat-terroriżmu u 
għat-theddidiet għas-sigurtà fl-Unjoni Ewropea; iħeġġeġ lill-Istati Membri 
jikkooperaw bis-sħiħ ma' xulxin, u biex itejbu l-iskambju ta' informazzjoni bejniethom 
u mal-aġenziji tal-Ġustizzja u tal-Affarijiet Interni tal-UE; jenfasizza l-importanza li 
jiġu rispettati d-drittijiet fundamentali fil-ġlieda kontra t-terroriżmu; jisħaq fuq l-
importanza li l-mekkaniżmi ta' sorveljanza fil-qasam tas-servizzi tal-intelligence 
għandhom ikunu allinjati mal-Karta u mal-KEDB; jistieden lill-istituzzjonijiet 
ikkonċernati jipprovdu salvagwardji biex tkun evitata kwalunkwe forma ta' 
vittimizzazzjoni sussegwenti li tkun ġejja minn umiljazzjoni u attakki fuq l-immaġni 
tal-vittmi li jkunu ġejjin minn setturi soċjali relatati mal-awtur tal-attakki;

Drittijiet fundamentali tal-migranti, tal-applikanti għall-asil u r-rifuġjati

31. Jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissarju 
għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-Ewropa ta' Ġunju 2019 bit-titlu "Lives 
saved. Rights protected. Bridging the protection gap for refugees and migrants in the 
Mediterranean" (Ħajjiet salvati. Drittijiet protetti. Nagħlqu d-distakk ta' protezzjoni 
għar-rifuġjati u l-migranti fil-Mediterran); itenni li l-perkorsi sikuri u legali għall-
migrazzjoni huma l-aħjar mod kif jiġi evitat it-telf ta' ħajjiet; iħeġġeġ lill-Istati Membri 
jintensifikaw il-miżuri ta' risistemazzjoni, jistabbilixxu kurituri umanitarji lejn l-UE, u 
jintroduċu l-possibbiltà li japplikaw għal viżi umanitarji għall-applikanti għall-asil;

32. Jesprimi tħassib serju dwar rapporti konsistenti ta' pushbacks vjolenti minn uffiċjali 
tal-infurzar tal-liġi f'xi Stati Membri; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jinvestigaw il-kwistjoni u jieħdu miżuri effettivi biex jiżguraw li tali politiki u prattiki 
jiġu eliminati, inkluż billi jiżguraw il-monitoraġġ indipendenti tal-attivitajiet ta' 
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kontroll tal-fruntieri minn istituzzjonijiet nazzjonali eżistenti tad-drittijiet tal-bniedem 
(istituzzjonijiet tal-Ombudsman, NHRIs, NPMs), appoġġati mill-UE u minn korpi 
internazzjonali (il-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-Ewropa, 
CPT, ECRI, FRA) u jiżguraw li l-finanzjament tal-UE mhux qed jintuża biex jitwettaq 
ksur tad-drittijiet fundamentali; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jirrispettaw id-dritt internazzjonali u tal-UE, kif ukoll il-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea biex jipprovdu qafas wiesa' biex jippermettu l-
migrazzjoni ordnata u jevitaw milli jġiegħlu lill-migranti jużaw kanali ta' migrazzjoni 
irregolari;

33. Jikkundanna l-fatt li xi Stati Membri adottaw liġijiet, politiki u prattiki li jxekklu l-
protezzjoni effettiva tad-drittijiet tal-bniedem tar-rifuġjati, tal-applikanti għal asil u tal-
migranti, fuq l-art u fil-baħar; jistieden lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Istati Membri 
jqiegħdu d-drittijiet tal-bniedem tal-migranti, tal-applikanti għal asil u tar-rifuġjati, kif 
ukoll il-prinċipju tat-tqassim tar-responsabbiltà, fiċ-ċentru tal-politiki tagħhom dwar 
il-migrazzjoni u l-asil; Jesprimi tħassib serju dwar is-sitwazzjoni umanitarja fil-
hotspots; Jistieden lill-Kummissjoni tipproponi soluzzjoni urġenti biex issolvi l-ksur 
flagranti tad-drittijiet tal-bniedem fiċ-ċentri ta' akkoljenza għar-rifuġjati u għall-
migranti fit-territorju Ewropew;

34. Jisħaq fuq il-fatt li s-salvataġġ tal-ħajjiet huwa obbligu legali skont id-dritt 
internazzjonali u d-dritt tal-UE; jikkundanna l-intimidazzjoni, l-arresti u l-
proċedimenti kriminali mnedija f'xi Stati Membri kontra organizzazzjonijiet tas-
soċjetà ċivili u individwi talli jkunu pprovdew assistenza umanitarja lill-migranti, li 
ħajjithom tinsab f'riskju; jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li l-atti ta' assistenza 
umanitarja ma jiġux kriminalizzati f'konformità mal-Protokoll tan-NU dwar il-
Faċilitazzjoni ta' Dħul Klandestin;

35. Jisħaq fuq il-fatt li l-migranti bla dokumenti għandhom ikunu jistgħu jgawdu bis-sħiħ 
id-drittijiet fundamentali bażiċi tagħhom, irrispettivament mill-istatus legali jew 
amministrattiv tagħhom; ifakkar li n-nisa u t-tfal jistgħu jsibu lilhom infushom 
f'pożizzjoni fejn ikunu mġiegħla f'attivitajiet sesswali biex jiksbu protezzjoni jew 
sostenn bażiku biex jissopravvivu, u li dan spiss ikun dovut għal lakuni fl-assistenza, 
għal nuqqasijiet fis-sistemi ta' reġistrazzjoni u fil-konformità mal-prinċipju tal-aħjar 
interessi tat-tfal, għal separazzjoni tal-familja jew għan-nuqqas ta' mezzi sikuri u legali 
ta' dħul fl-UE; 

36. Jenfasizza li t-tfal jirrappreżentaw kważi terz tal-persuni li japplikaw għall-asil u 
għalhekk huma partikolarment vulnerabbli; jistieden lill-UE u lill-Istati Membri 
tagħha biex isaħħu l-isforzi tagħhom biex jipprevjenu lil minorenni mhux 
akkumpanjati milli jisfaw vittmi tat-traffikar u tal-isfruttament sesswali; 

37. Itenni li d-detenzjoni tal-immigrazzjoni tat-tfal qatt mhi fl-aħjar interess tat-tfal skont 
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id-Dikjarazzjoni ta' New York għar-Rifuġjati u l-Migranti; jistieden lill-UE u lill-Istati 
Membri jsaħħu l-azzjoni biex itemmu d-detenzjoni ta' tfal, b'mod partikolari fil-
kuntest tal-migrazzjoni madwar l-UE, u biex isibu alternattivi bbażati fil-komunitajiet 
għad-detenzjoni, kif ukoll jagħtu prijorità lill-integrazzjoni, lill-edukazzjoni u lill-
appoġġ psikoloġiku; jenfasizza li tfal mhux akkumpanjati huma fuq kollox tfal li huma 
potenzjalment fil-periklu, u li meta l-Istati Membri u l-Unjoni Ewropea jittrattaw mat-
tfal, il-prinċipju ewlieni għandu jkun il-protezzjoni tat-tfal pjuttost milli l-politiki tal-
migrazzjoni, u b'hekk jirrispettaw il-prinċipju ewlieni tal-aħjar interessi tat-tfal;

L-Istat tad-dritt u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni

38. Itenni li l-korruzzjoni tirrappreżenta theddida serja għad-demokrazija, l-istat tad-dritt u 
t-trattament ugwali taċ-ċittadini kollha; jenfasizza r-rabta bejn il-korruzzjoni u l-ksur 
tad-drittijiet fundamentali f'għadd ta' oqsma bħall-indipendenza tal-ġudikatura, il-
libertà tal-media u l-libertà tal-espressjoni tal-ġurnalisti u tal-informaturi, il-faċilitajiet 
ta' detenzjoni, l-aċċess għad-drittijiet soċjali, jew it-traffikar ta' bnedmin56 ; 

39. Jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE u lill-Istati Membri jiġġieldu l-korruzzjoni b'mod 
determinat u joħolqu strumenti effettivi għall-prevenzjoni, il-ġlieda u s-sanzjonar tal-
korruzzjoni u għall-ġlieda kontra l-frodi, kif ukoll biex jimmonitorjaw b'mod regolari 
l-użu tal-fondi pubbliċi; jistieden lill-Kummissjoni tissokta minnufih bil-monitoraġġ u 
r-rappurtar annwali tagħha kontra l-korruzzjoni, b'referenza għall-istituzzjonijiet tal-
UE u l-Istati Membri; jistieden lill-Istati Membri kollha jikkonformaw mar-
rakkomandazzjonijiet ta' GRECO;

40. Jisħaq fuq il-fatt li l-kriminalità organizzata hija primarjament abilitata mill-
korruzzjoni; jikkundanna bil-qawwa ż-żieda fit-traffikar tal-bnedmin u jħeġġeġ lill-
Istati Membri u lill-istituzzjonijiet tal-UE jżidu l-kooperazzjoni u jintensifikaw il-
ġlieda tagħhom kontra l-kriminalità organizzata;

41. Itenni l-appoġġ tal-Parlament għall-istabbiliment ta' Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku 
Ewropew (UPPE) effiċjenti, indipendenti u totalment operattiv biex isaħħaħ il-ġlieda 
kontra l-frodi fl-Unjoni Ewropea; 

42. Jissottolinja li l-istat tad-dritt huwa pedament tad-demokrazija, iżomm is-separazzjoni 
tas-setgħat, jiżgura l-obbligu ta' rendikont, jikkontribwixxi għall-fiduċja fl-
istituzzjonijiet pubbliċi u jiggarantixxi l-prinċipji tal-legalità, taċ-ċertezza tad-dritt, tal-
projbizzjoni tal-arbitrarjetà tas-setgħat eżekuttivi, tal-indipendenza ġudizzjarja, tal-
imparzjalità, u tal-ugwaljanza quddiem il-liġi; jisħaq fuq il-fatt li l-istat tad-dritt u l-
indipendenza ġudizzjarja b'mod partikolari huma kritiċi biex iċ-ċittadini jkunu jistgħu 
jgawdu d-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tagħhom; jindika li skont l-Artikolu 47 
tal-Karta, id-dritt fundamentali għal rimedju effettiv jirrikjedi aċċess għal tribunal 
"indipendenti"; jenfasizza li l-influwenza politika jew il-kontroll tal-ġudikatura u 
ostakli simili għall-indipendenza tal-imħallfin individwali spiss irriżultaw 

56 https://rm.coe.int/factsheet-human-rights-and-corruption/16808d9c83

https://rm.coe.int/factsheet-human-rights-and-corruption/16808d9c83
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f'sitwazzjoni fejn il-ġudikatura ma tkunx tista' taqdi r-rwol tagħha ta' verifika 
indipendenti tal-użu arbitrarju tal-poter mill-fergħat eżekuttivi u leġiżlattivi tal-gvern; 
jikkundanna l-użu tas-sistema ġudizzjarja għal skopijiet politiċi, li jfittxu li jagħmlu 
ħsara, jiddeleġittimaw u jsikktu l-kontestazzjoni politika;

43. Ifakkar fir-rabta intrinsika li teżisti bejn l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali u l-
ħtieġa li jiżdied l-għarfien tal-valuri minquxa fl-Artikolu 2 tat-TUE u fil-Karta billi 
tiġi pprovduta informazzjoni dwar id-drittijiet taċ-ċittadini;

44. Jikkundanna bil-qawwa l-isforzi tal-gvernijiet ta' xi Stati Membri biex idgħajfu s-
separazzjoni tas-setgħat u l-indipendenza tal-ġudikatura; jesprimi t-tħassib qawwi 
tiegħu, b'mod partikolari, dwar deċiżjonijiet li jixħtu f'dubju l-primat tad-dritt 
Ewropew u jistieden lill-Kummissjoni tuża l-mezzi disponibbli kollha bil-għan li tieħu 
azzjoni kontra dawn l-attakki;

45. Jistieden lill-Kummissjoni tindirizza f'waqtu kull ksur tal-Artikolu 2 tat-TUE, b'mod 
partikolari dak li jaffettwa d-drittijiet fundamentali, fil-qafas taċ-ċiklu mħabbar tagħha 
ta' rieżami tal-istat tad-dritt; itenni l-ħtieġa kritika għal mekkaniżmu tal-UE dwar id-
demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali kif propost mill-Parlament, 
inkluż rieżami annwali indipendenti, ibbażat fuq l-evidenza u nondiskriminatorju li 
jivvaluta l-konformità tal-Istati Membri kollha mal-Artikolu 2 tat-TUE; jenfasizza li l-
ksur tal-Artikolu 2 tat-TUE jimmina l-fiduċja reċiproka fost l-Istati Membri u jagħmel 
il-kooperazzjoni ġudizzjarja transfruntiera insostenibbli;

46. Jiddispjaċih għan-nuqqas ta' progress fil-proċedimenti kontinwi tal-Artikolu 7 fil-
Kunsill minkejja r-rapporti u d-dikjarazzjonijiet mill-Kummissjoni, min-NU, mill-
OSKE u mill-Kunsill tal-Ewropa li jindikaw li s-sitwazzjoni fl-Istati Membri 
kkonċernati ddeterjorat; jistieden lill-Kunsill jqis is-sitwazzjoni tad-drittijiet 
fundamentali, id-demokrazija u l-istat tad-dritt fis-seduti tiegħu dwar il-proċedura tal-
Artikolu 7.1; ifakkar li l-Parlament Ewropew ma jistax jitħalla barra minn dawn is-
seduti li għaddejjin bħalissa;

47. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jagħmlu użu sħiħ mill-għodod kollha għad-
dispożizzjoni tagħhom biex jindirizzaw ir-riskji ta' ksur serju tal-istat tad-dritt u biex 
ikomplu għaddejjin bil-proċeduri tal-Artikolu 7 li għaddejjin bħalissa; jindika li l-
ineffettività tal-azzjoni tal-UE biex tipproteġi dawn id-drittijiet fundamentali 
tipperikola d-dritt tal-UE sħiħa u d-drittijiet taċ-ċittadini bbażati fuqu, u ddgħajjef il-
kredibbiltà tal-UE; 

Kundizzjonijiet fil-ħabsijiet
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48. Jinsab allarmat bil-kundizzjonijiet substandard tal-ħabsijiet f'ċerti Stati Membri; 
iħeġġeġ lill-Istati Membri jirrispettaw ir-regoli tad-detenzjoni, li jirriżultaw minn 
strumenti tad-dritt internazzjonali u tal-istandards tal-Kunsill tal-Ewropa; Ifakkar li d-
detenzjoni ta' qabel il-proċess hija maħsuba bħala miżura eċċezzjonali, li għandha 
tintuża biss f'każijiet fejn tkun strettament neċessarja, proporzjonata, għall-iqsar 
perjodu ta' żmien possibbli, u jiddispjaċih għall-użu żejjed ta' detenzjoni ta' qabel il-
proċess minflok l-użu ta' miżuri alternattivi li ma jinvolvux iċ-ċaħda tal-libertà; 
ifakkar li gruppi vulnerabbli ta' priġunieri bħan-nisa, il-minorenni, il-minoranzi etniċi, 
il-priġunieri LGBTI, il-priġunieri bi bżonnijiet ta' kura tas-saħħa mentali jew il-
priġunieri b'mard serju għandhom ħtiġijiet partikolari, li jridu jiġu kkunsidrati; 
jistieden lill-Kummissjoni tadotta standards komuni tal-UE dwar il-kundizzjonijiet tal-
ħabs biex tipproteġi d-drittijiet tal-priġunieri u tippromwovi l-istandards ta' detenzjoni 
fil-livell tal-UE;

L-adeżjoni tal-UE għall-KEDB

49. Ifakkar fl-obbligu ta' adeżjoni mal-KEDB stabbilit fl-Artikolu 6 tat-TUE; jistieden lill-
Kummissjoni tieħu l-passi meħtieġa biex telimina l-ostakli legali li jipprevjenu l-
konklużjoni tal-proċess ta' adeżjoni, u biex tippreżenta abbozz ta' ftehim ġdid għall-
adeżjoni tal-UE għall-KEDB; jikkunsidra li t-tlestija tiegħu tintroduċi salvagwardji 
ulterjuri li jipproteġu d-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini u tar-residenti tal-UE u 
tipprovdi mekkaniżmu addizzjonali għall-infurzar tad-drittijiet tal-bniedem, jiġifieri l-
possibilità ta' tressiq ta' lment quddiem il-QEDB fir-rigward ta' ksur tad-drittijiet tal-
bniedem li jirriżulta minn att min-naħa ta' istituzzjoni tal-UE jew ta' Stat Membru fl-
implimentazzjoni tal-liġi tal-UE, li jaqa' fil-mandat tal-KEDB;

50. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.



RR\1218727MT.docx 29/75 PE646.996v02-00

MT

3.6.2020

OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-AFFARIJIET KOSTITUZZJONALI

għall-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

dwar is-Sitwazzjoni tad-Drittijiet Fundamentali fl-Unjoni Ewropea - Rapport Annwali għas-
snin 2018-2019
(2019/2199(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Antonio Tajani

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali jistieden lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-
Ġustizzja u l-Intern, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Ifakkar li "(...)d-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-
dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, inklużi d-drittijiet ta' persuni li jagħmlu parti 
minn minoranzi" huma l-valuri li fuqhom hija bbażata l-UE, kif iddikjarat fl-Artikolu 2 
tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE); jenfasizza li ma hemm l-ebda ġerarkija tal-
valuri tal-Unjoni u li l-UE għandha tiżgura l-protezzjoni tal-valuri tagħha fit-totalità 
tagħhom peress li wieħed ma jistax jeżisti mingħajr l-ieħor;

2. Jemmen li l-konklużjonijiet u l-opinjonijiet tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-
Drittijiet Fundamentali (FRA) u l-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea jikkostitwixxu bażi tajba għall-interpretazzjoni tal-Artikolu 2 tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) u l-kamp ta' applikazzjoni tad-drittijiet 
minquxa fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali;

3. Jissottolinja l-fatt li l-Artikolu 51(1) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali jiddikjara li l-
Istati Membri għandhom "jirrispettaw id-drittijiet, josservaw il-prinċipji u jippromwovu 
l-applikazzjoni tagħhom"; jiddispjaċih li, skont l-FRA, xi Stati Membri ma jidhrux li 
qed jagħmlu biżżejjed sforzi biex jippromwovu s-sensibilizzazzjoni, jew l-
implimentazzjoni, tad-dispożizzjonijiet tal-Karta; jissottolinja li hemm bżonn li l-Karta 
tiġi promossa aħjar biex id-dispożizzjonijiet tagħha jkunu aktar effikaċi u biex forsi 
jitħeġġeġ l-użu tagħha mil-leġiżlaturi u l-imħallfin nazzjonali bħala sors pożittiv ta' 
interpretazzjoni anke f'każijiet li ma jidħlux fil-kamp ta' applikazzjoni tad-dritt tal-UE;

4. Jirrimarka li l-Unjoni Ewropea hija bbażata fuq il-valuri tar-rispett għad-dinjità tal-
bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-rispett għad-
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drittijiet tal-bniedem; jenfasizza l-importanza li jiġi żgurat, ikkonsolidat u promoss ir-
rispett sħiħ għal dawn il-valuri fil-livell tal-Unjoni u f'dak tal-Istati Membri; ifakkar li d-
drittijiet tal-bniedem huma universali u indiviżibbli;

5. Jenfasizza l-importanza li tiġi żgurata l-konformitá sħiħa tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali matul il-proċess leġiżlattiv kollu; jiġbed l-attenzjoni għall-importanza li 
fil-valutazzjonijiet tal-impatt tiġi inkluża analiżi dwar l-impatt fuq id-drittijiet 
fundamentali; ifakkar li l-implimentazzjoni effikaċi u dettaljata tad-dritt tal-UE hija 
essenzjali għas-salvagwardja tal-valuri tal-UE, li fuqhom tiddependi l-kredibbiltà tal-UE 
kollha kemm hi; jirrimarka li l-gvernijiet nazzjonali se jkollhom iżidu s-
sensibilizzazzjoni pubblika biex jiżguraw li ċ-ċittadini tal-UE jkunu kompletament 
konxji tad-drittijiet tagħhom u jkunu jafu kif jaġixxu jekk dawn jinkisru;

6. Jistieden lill-Istati Membri biex iniedu inizjattivi u politiki bbażati fuq data fattwali u 
mmirati lejn il-promozzjoni tas-sensibilizzazzjoni u l-implimentazzjoni tal-Karta fil-
livell nazzjonali; jistieden lill-Istati Membri japplikaw "kontroll tal-konformità mal-
Artikolu 51" biex jivvalutaw fi stadju bikri jekk kawża jew fajl leġiżlattiv iqajmux 
problemi taħt il-Karta jew le; iqis li l-Manwal tal-FRA dwar l-applikabilità tal-Karta 
jista' jservi ta' ispirazzjoni f'dan ir-rigward; 

7. Iqis li hemm bżonn ta' skambju akbar ta' informazzjoni dwar l-esperjenzi u l-approċċi 
għall-użu tal-Karta bejn l-imħallfin, l-assoċjazzjonijiet tal-avukati u l-
amministrazzjonijiet pubbliċi fi ħdan l-Istati Membri, kif ukoll lil hinn mill-fruntieri 
nazzjonali, inkluż permezz tal-użu, fejn xieraq, ta' strumenti ta' finanzjament eżistenti, 
bħal dawk previsti fil-Programm dwar il-Ġustizzja, u bżonn ta' organizzazzjoni ta' 
programmi ta' taħriġ immirati għall-professjonisti fil-qasam legali;

8. Jappoġġa bis-sħiħ l-issoktar mill-ġdid tan-negozjati dwar l-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea 
għall-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, insegwitu tal-Opinjoni 2/13 
tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea tat-18 ta' Diċembru 20141; itenni l-
importanza li jitħaffef il-proċess ta' adeżjoni, sabiex tissaħħaħ il-protezzjoni tad-drittijiet 
fundamentali fl-Unjoni u tissaħħaħ il-pożizzjoni tagħha fid-diskussjonijiet dwar l-istat 
tad-dritt, u jtenni l-importanza li l-Parlament jinżamm infurmat kontinwament b'mod 
konformi mal-Artikolu 218(10) tat-TFUE; jilqa' l-fatt li, fil-ftit xhur li ġejjin, żewġ 
sessjonijiet ta' negozjati diġà ġew skedati mal-Kunsill tal-Ewropa2 u jistieden lill-
Kummissjoni biex tidher quddiem il-kumitati xierqa tal-Parlament Ewropew fil-
mumenti politiċi l-aktar importanti fin-negozjati;

9. Jappella għall-adozzjoni ta' mekkaniżmu tal-UE għad-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-
drittijiet fundamentali abbażi tar-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu3, li ma joħloqx 
ġerarkija ta' valuri u jiżgura li jiġu vvalutati kif xieraq l-istat tad-dritt kif ukoll valuri 
oħra tal-Unjoni, inkluż spettru usa' tad-drittijiet fundamentali;

1 ECLI:EU:C:2014:2454
2 Ittra tal-11 ta' Frar 2020 mill-Kummissarju Jourová.
3Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' Ottubru 2016 li tinkludi rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni 
dwar l-istabbiliment ta' mekkaniżmu tal-UE dwar id-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamental, ĠU 
C 215, 19.6.2018, p. 162; Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-14 ta' Novembru 2018 dwar il-ħtieġa ta' 
mekkaniżmu komprensiv tal-UE għall-protezzjoni tad-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali, 
P8_TA(2018)0456.
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10. Jenfasizza l-fatt li ġudikatura indipendenti hija l-pedament tal-istat tad-dritt u tad-dritt 
għal protezzjoni legali effikaċi4; jirrakkomanda li jiġi abbandunat l-approċċ eżistenti 
biex jiġu indirizzati każijiet tal-istat tad-dritt f'pajjiżi individwali b'mod ad hoc, u jitlob 
li jiġu żviluppati kriterji u valutazzjonijiet kuntestwali biex jiggwidaw lill-Istati Membri 
fir-rikonoxximent u fl-indirizzar ta' kwalunkwe kwistjoni possibbli tal-istat tad-dritt 
b'mod regolari u komparattiv; jistieden lill-Istati Membri biex dejjem ikunu lesti 
jiddefendu l-istat tad-dritt; iħeġġeġ il-kisba ta' kultura kondiviża tal-istat tad-dritt fis-27 
Stat Membru u fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni permezz tal-użu ta' definizzjonijiet, 
standards u punti ta' riferiment komuni, sabiex il-kunċett ta' "stat tad-dritt" ikun definit u 
jkun jista' jiġi ddeterminat il-mod kif jiġi vverifikat il-funzjonament xieraq tiegħu; 
jirrimarka li l-prinċipju tal-istat tad-dritt japplika mhux biss għall-kwalità tal-proċessi 
leġiżlattivi, iżda wkoll għall-applikazzjoni de facto u nondiskriminatorja tal-
leġiżlazzjoni diġà fis-seħħ; iqis, barra minn hekk, li evalwazzjonijiet regolari minn 
esperti indipendenti jkunu utli peress li dawn jippermettu lill-Kummissjoni tiddeċiedi 
jekk huwiex neċessarju li jitnedew proċeduri ta' ksur fuq bażi aktar koerenti;

11. Jenfasizza li hemm strumenti internazzjonali oħrajn li jintroduċu aktar salvagwardji fil-
protezzjoni tad-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini u r-residenti tal-Unjoni, bħall-
Konvenzjoni ta' Istanbul u l-Karta Soċjali Ewropea; iħeġġeġ lill-Kunsill jikkonkludi r-
ratifika tal-UE tal-Konvenzjoni ta' Istanbul u jistieden lill-Kummissjoni tieħu l-passi 
meħtieġa għall-adeżjoni tal-UE mal-Karta Soċjali Ewropea;

12. Itenni l-importanza tat-tisħiħ tad-drittijiet tal-bniedem u tad-drittijiet tat-tfal fl-Istati 
Membri kollha, li jeħtiġilhom ikunu responsabbli għal kwalunkwe ksur f'dan ir-rigward 
ikkonstatat fit-territorju tagħhom;

13. Itenni li, fl-ambitu tal-Konferenza li ġejja dwar il-Futur tal-Ewropa, jistgħu jiġu 
identifikati prijoritajiet ta' politika definiti minn qabel iżda mhux eżawrjenti, bħall-
valuri Ewropej, id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali5; jilqa' l-fatt li l-protezzjoni tal-
valuri Ewropej u, b'mod partikolari, tad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali taċ-ċittadini 
tal-UE, hija fost is-sitt prijoritajiet politiċi tal-Kummissjoni Ewropea u tinsab fl-Aġenda 
Strateġika tal-Kunsill Ewropew għall-2019-2024, peress li bla dubju dan huwa suġġett 
għal dibattitu qrib il-qalb taċ-ċittadini; iqis li huwa importanti li l-adozzjoni ta' 
mekkaniżmi ġodda għall-protezzjoni tal-valuri Ewropej, inklużi d-drittijiet u l-libertajiet 
fundamentali, kif ukoll il-mekkaniżmi ta' sanzjonijiet previsti fl-Artikolu 7(3) tat-TUE 
jiġu diskussi waqt il-Konferenza;

14. Itenni l-ħtieġa ta' miżuri biex jiġi żgurat li l-vuċi taċ-ċittadini tal-UE titqies meta jiġi 
deċiż il-futur tal-Ewropa u jtenni l-ħtieġa ta' konsultazzjoni ġenwina miftuħa, inklużiva 
u demokratika li tilħaq liċ-ċittadini kollha fir-reġjuni u l-bliet kollha tal-Unjoni; 
jirrimarka li l-UE jeħtiġilha tkompli tinvolvi ruħha direttament maċ-ċittadini tagħha 
wara l-Konferenza sabiex tistabbilixxi mekkaniżmu ta' djalogu permanenti.

15. Jissuġġerixxi li l-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa għandha tikkunsidra li tipprovdi 
lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea b'ġurisdizzjoni fuq l-aspetti kollha tad-dritt 

4 L-Artikolu 19 tat-TUE, l-Artikolu 67(4) tat-TFUE u l-Artikolu 47 tal-Karta.
5 Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta' Jannar 2020 dwar il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew rigward 
il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa. Testi adottati, P9_TA(2020)0010, paragrafu 7.
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tal-UE, f'konformità mal-prinċipju tas-separazzjoni tas-setgħat;

16. Ifakkar li l-proposta għal regolament dwar il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' 
nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-dritt fl-Istati Membri se tippermetti l-
introduzzjoni ta' sanzjonijiet immirati lejn l-Istati Membri li l-ksur tal-istat tad-dritt 
tagħhom jipperikola l-implimentazzjoni soda tal-baġit tal-UE u l-interessi finanzjarji tal-
UE; jenfasizza, madankollu, il-ħtieġa ta' bidliet fit-Trattat tal-UE sabiex jissaħħu l-
mekkaniżmi ta' sanzjonijiet ġenerali previsti mill-Artikolu 7(3);

17. Jenfasizza l-importanza li jiġi żgurat li jkun hemm protezzjoni effikaċi u konsistenti tal-
istat tad-dritt u prevenzjoni tal-ksur tad-drittijiet fundamentali fl-Istati Membri kollha; 
jirrikonoxxi li l-istat tad-dritt għandu rwol ewlieni fil-prevenzjoni tal-ksur tad-drittijiet 
fundamentali; ifakkar li d-drittijiet fundamentali huma parti integrali mill-valuri tal-UE 
u li l-Artikolu 7 tat-TUE jinkludi mekkaniżmu ta' reazzjoni għal kwalunkwe ksur 
persistenti serju jew riskju ċar ta' ksur serju minn Stat Membru tal-valuri msemmija fl-
Artikolu 2 tat-TUE; jenfasizza li l-Artikolu 7 għandu jiġi applikat b'mod uniformi għall-
Istati Membri kollha biex jiġi żgurat it-trattament ugwali;

18. Ifakkar li l-ostakolu ewlieni fl-applikazzjoni tal-Artikolu 7(2) tat-TUE, bħala 
mekkaniżmu tal-aħħar rikors għall-protezzjoni tal-valuri tal-Unjoni, huwa r-rekwiżit tal-
unanimità fil-Kunsill; jinnota li dan il-limitu għoli huwa partikolarment diffiċli biex 
jintlaħaq f'korp fejn il-kunsiderazzjonijiet politiċi għandhom rwol prominenti u li, 
għalhekk, dan il-mekkaniżmu għadu ma ntużax b'mod effikaċi;

19. Jissuġġerixxi li r-rispett tal-istat tad-dritt bħala wieħed mill-kriterji għall-adeżjoni ta' 
Stati Membri ġodda ma għandux ikun biss prekundizzjoni għall-adeżjoni, iżda kriterju 
vinkolanti u infurzabbli sabiex tiġi mmonitorjata l-konformità tal-Istati Membri miegħu 
matul is-sħubija tagħhom fl-UE6.

20. Jenfasizza li l-UE jeħtiġilha tagħmel użu aktar sistematiku mill-klawsoli speċifiċi 
previsti fit-Trattati li jsaħħu l-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali; jappella, f'dan ir-
rigward, biex id-dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 83(1) tat-TFUE jiġu attivati 
kemm jista' jkun malajr sabiex tiġi inkluża l-vjolenza sessista fil-katalogu ta' reati 
rikonoxxuti mill-UE;

21. Jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni ħabbret Strateġija ġdida għall-implimentazzjoni tal-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali fil-Programm ta' Ħidma tagħha għall-2020; jistenna li se 
tagħmel enfasi fuq is-sensibilizzazzjoni fil-livell nazzjonali;

22. Jirrikonoxxi li l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea se jaffettwa d-drittijiet taċ-
ċittadini kif imsemmija fit-Tieni Parti tat-TFUE u t-Titolu V tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali; jinsisti li l-iskrutinju konġunt bejn il-Parlament Ewropew u l-Parlament 
tar-Renju Unit dwar l-implimentazzjoni u l-applikazzjoni tal-Ftehim dwar il-Ħruġ ikun 
ta' siwi, u eventwalment jilqa' dan b'sodisfazzjon jekk l-istrutturi konġunti għal dak il-

6Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Frar 2019 dwar l-implimentazzjoni tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea fil-qafas istituzzjonali tal-UE. Testi adottati, P8_TA(2019)0079, paragrafu 10.
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għan jistgħu jiġu stabbiliti7; jilqa' l-fatt li, matul l-ewwel ħames snin wara d-dħul fis-
seħħ tal-ftehim dwar il-ħruġ, il-Kummissjoni se tkun meħtieġa tirrapporta kull sena lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni u l-applikazzjoni tal-ftehim, 
b'mod partikolari fir-rigward tat-Tieni Parti (Drittijiet taċ-Ċittadini); jistenna wkoll li l-
Kummissjoni tkompli tirrapporta dwar it-tieni parti tal-ftehim wara dan il-perjodu.

7Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta' Jannar 2020 dwar l-implimentazzjoni u s-sorveljanza tad-
dispożizzjonijiet rigward id-drittijiet taċ-ċittadini fil-Ftehim dwar il-Ħruġ. Testi adottati, P9_TA(2020)0006, 
paragrafu 22.



PE646.996v02-00 34/75 RR\1218727MT.docx

MT

INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONI
FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Data tal-adozzjoni 26.5.2020

Riżultat tal-votazzjoni finali +:
–:
0:

22
3
2

Membri preżenti għall-votazzjoni finali Gerolf Annemans, Gabriele Bischoff, Geert Bourgeois, Fabio Massimo 
Castaldo, Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, Pascal Durand, 
Daniel Freund, Charles Goerens, Esteban González Pons, Sandro Gozi, 
Maria Grapini, Brice Hortefeux, Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, 
Domènec Ruiz Devesa, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, Antonio 
Tajani, László Trócsányi, Guy Verhofstadt, Loránt Vincze, Rainer 
Wieland

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali François Alfonsi, Brando Benifei, Jorge Buxadé Villalba, Markéta 
Gregorová



RR\1218727MT.docx 35/75 PE646.996v02-00

MT

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET
FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

22 +
GUE/NGL Leila Chaibi, Helmut Scholz

NI Fabio Massimo Castaldo

PPE Esteban González Pons, Paulo Rangel, Antonio Tajani, László Trócsányi, Loránt Vincze, Rainer Wieland

RENEW Pascal Durand, Charles Goerens, Sandro Gozi, Guy Verhofstadt

S&D Brando Benifei, Gabriele Bischoff, Włodzimierz Cimoszewicz, Maria Grapini, Domènec Ruiz Devesa, Pedro 
Silva Pereira

VERTS/ALE François Alfonsi, Daniel Freund, Markéta Gregorová

3 -
ECR Jorge Buxadé Villalba

ID Gerolf Annemans, Antonio Maria Rinaldi

2 0
ECR Geert Bourgeois

PPE Brice Hortefeux

Tifsira tas-simboli użati:
+ : favur
- : kontra
0 : astensjoni



PE646.996v02-00 36/75 RR\1218727MT.docx

MT

7.9.2020

OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-PETIZZJONIJIET

għall-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea - annwali għas-snin 2018-
2019
(2019/2199(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Yana Toom

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet jistieden lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-
Intern, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jenfasizza l-importanza tal-użu tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea 
(iktar' il quddiem il-"Karta"), att tad-dritt primarju tal-Unjoni1, mill-Istati Membri fuq livell 
nazzjonali mill-qrati nazzjonali u permezz tal-inklużjoni fil-proċeduri leġiżlattivi meta 
jimplimentaw id-dritt tal-UE, u jiddispjaċih dwar l-applikazzjoni mhux uniformi mill-Istati 
Membri tad-dispożizzjonijiet tagħha, b'mod partikolari l-Artikolu 51 tagħha, billi dan jista' 
jdgħajjef il-proġett Ewropew u jippreġudika l-kwalità tad-demokrazija fl-Unjoni Ewropea; 
iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura li l-Karta tiġi rispettata u osservata, bl-użu tal-istrumenti 
legali kollha previsti; ifakkar li l-aspettattivi taċ-ċittadini tal-UE dwar il-protezzjoni tad-
drittijiet fundamentali tagħhom, kif muri mill-petizzjonijiet, imorru lil hinn mill-kamp ta' 
applikazzjoni tal-Karta; iqis li hija meħtieġa promozzjoni aħjar tal-Karta, pereżempju 
permezz ta' kampanji immirati kemm fl-Istati Membri kif ukoll fix-xena internazzjonali, 
sabiex id-dispożizzjonijiet tagħha jkunu aktar effettivi u biex tiġi promossa bħala sors 
pożittiv ta' interpretazzjoni anke f'każijiet li ma jaqgħux fil-kamp ta' applikazzjoni tad-dritt 
tal-UE; iħeġġeġ fl-istess spirtu lill-parlamenti nazzjonali jiżguraw l-ogħla standards ta' 
protezzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-abbozzar leġiżlattiv tagħhom; iqis li l-Aġenzija tal-
Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) tista' tipprovdi appoġġ siewi lill-Istati 
Membri f'dan ir-rigward, jekk tiġi kkonsultata;

2. Jenfasizza l-ħtieġa li possibilment isiru bidliet fit-trattati bil-għan li jkompli jissaħħaħ il-
ħarsien tad-drittijiet fundamentali previsti mit-Trattati tal-UE għaċ-ċittadini tal-UE;

3. Ifakkar lill-Kummissjoni fid-dmir istituzzjonali tagħha li tanalizza l-ilmenti miċ-

1 Ara l-Artikolu 6 tat-TFUE.
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ċittadini dwar ksur possibbli tad-drittijiet fundamentali fl-Istati Membri;

4. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw li ċ-ċittadini u r-residenti tal-UE 
jkunu infurmati dwar id-dritt tagħhom li jressqu petizzjonijiet quddiem il-Parlament 
Ewropew u d-dritt tagħhom ta' rikors quddiem l-Ombudsman bħala mezz biex 
jiddefendu d-drittijiet tagħhom u jirrappurtaw ksur, kif stipulat fl-Artikolu 44 tal-Karta 
u l-Artikolu 227 tat-TFUE;

5. Jenfasizza l-ħtieġa li jittejjeb ir-rwol tal-petizzjonijiet permezz ta' djalogu u interazzjoni 
maċ-ċittadini tal-UE, fir-rigward tal-każijiet ta' amministrazzjoni ħażina mill-
istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji jew l-aġenziji tal-Unjoni Ewropea; ifakkar li l-
petizzjonijiet normalment ikunu l-aktar indikaturi bikrija ta' ksur tad-drittijiet 
fundamentali fl-Istati Membri;

6. Jemmen li l-ġlieda tal-UE kontra r-razziżmu, il-ksenofobija u forom oħra ta' intolleranza 
għandha tibda b'komunikazzjoni ċara u skambji uffiċjali ta' informazzjoni korretta; iqis 
li d-diskors ta' mibegħda u l-ksenofobija m'għandu jkollhom l-ebda post fil-ħajja soċjali, 
inkluż f'avvenimenti sportivi, u huwa mħasseb b'mod partikolari għall-persuni li 
jappartjenu għal gruppi vulnerabbli, peress li spiss ikunu l-miri; jistieden lill-
Kummissjoni tiġbor b'mod sistematiku data f'dan il-qasam biex tippermetti reazzjonijiet 
legali u ta' politika effettivi u bbażati fuq l-evidenza; jinnota bi tħassib li għadd ta' Stati 
Membri ma implimentawx b'mod sħiħ jew korrett id-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill tat-
28 ta' Novembru 2008 dwar il-ġlieda kontra ċerti forom u espressjonijiet ta' razziżmu u 
ksenofobija permezz tal-liġi kriminali2 u l-istandards minimi tagħha dwar reati ta' 
ċaħda, approvazzjoni u trivjalizzazzjoni qawwija ta' ċerti reati; jistieden lill-Istati 
Membri jiżguraw li kwalunkwe diskors ta' mibegħda u reat ta' mibegħda allegat jiġi 
identifikat u indirizzat b'mod effettiv f'konformità mad-dritt nazzjonali u ma' dak tal-
UE;

7. Jistieden lill-Kummissjoni tipproponi soluzzjoni urġenti biex issolvi l-każijiet flagranti 
ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem tar-rifuġjati u l-migranti fiċ-ċentri ta' akkoljenza fit-
territorju Ewropew;

8. Jenfasizza li ġudikatura indipendenti, l-aċċess għall-ġustizzja, il-libertà ta' espressjoni, il-
libertà li wieħed jaċċessa, jirċievi u jagħti informazzjoni u l-pluraliżmu tal-midja huma 
komponenti kruċjali tal-istat tad-dritt; jistieden lill-Kummissjoni tinforza dawn il-valuri 
fundamentali tal-UE meta jinkisru mill-Istati Membri; jirrimarka r-rwol fundamentali tal-
edukazzjoni fl-iżvilupp tal-kapaċità tan-nies li janalizzaw il-messaġġi tal-media, u 
jenfasizza b'mod ġenerali l-ħtieġa urġenti li jittieħdu passi effettivi biex tiġi miġġielda l-
informazzjoni ħażina u l-"aħbarijiet foloz" sabiex tiġi żgurata l-prestazzjoni xierqa tal-
media f'soċjetà demokratika; jesprimi t-tħassib kbir tiegħu dwar in-nuqqasijiet fl-aċċess 
għall-ġustizzja, id-dritt tad-difiża u n-nuqqas ta' indipendenza tal-ġudikatura f'xi Stati 
Membri, li qed jirriżultaw f'dgħufija tal-istat tad-dritt, u jwasslu għal impunità u 
inġustizzja; jitlob lill-Kummissjoni tkompli tiżviluppa mekkaniżmu komprensiv għal 
evalwazzjoni imparzjali u regolari tas-sitwazzjoni tal-istat tad-dritt, tad-demokrazija u 
tad-drittijiet fundamentali fl-Istati Membri kollha; jipproponi li l-Kummissjoni twaqqaf 
korp tal-UE biex jimmonitorja l-konformità mal-istat tad-dritt fl-Istati Membri;

2 ĠU L 328, 6.12.2008, p. 55.
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9. Jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE u lill-Istati Membri jtejbu l-effikaċja tal-istrumenti ta' 
kooperazzjoni ġudizzjarja tal-UE, b'mod partikolari l-Mandat ta' Arrest Ewropew, u 
jiżguraw li l-vittmi kollha tal-kriminalità jkunu konxji mid-drittijiet tagħhom u jkollhom 
aċċess għal servizzi ta' appoġġ xierqa, skont id-Direttiva dwar id-Drittijiet tal-Vittmi3;

10. Jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE u lill-Istati Membri jwaqqfu mekkaniżmi legali li 
jikkriminalizzaw il-glorifikazzjoni ta' atti speċifiċi ta' terroriżmu u reati kontra l-
umanità, peress li dawn jumiljaw lill-vittmi u jikkawżaw vittimizzazzjoni sekondarja 
billi jagħmlu ħsara lid-dinjità u lill-irkupru tal-vittmi;

11. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jkomplu jimplimentaw il-prinċipji tal-
Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, li huwa meqjus bħala l-pedament tal-isforzi biex 
tittejjeb l-Unjoni għaċ-ċittadini u r-residenti tagħha, inkluż permezz ta' miżuri leġiżlattivi, 
fejn xieraq, biex jiġu żgurati d-drittijiet soċjali fil-livell tal-UE u f'dak nazzjonali, bħall-
aċċess universali għal edukazzjoni ta' kwalità għolja u inklużiva, it-tagħlim tul il-ħajja, l-
integrazzjoni soċjali u okkupazzjonali, inkluż tal-persuni b'diżabilità, kundizzjonijiet tax-
xogħol u servizzi soċjali aħjar, kif definiti mill-prinċipji tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet 
Soċjali; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jagħtu spinta lill-involviment 
tagħhom u t-trasparenza tal-mekkaniżmi ta' monitoraġġ li jiffukaw fuq miżuri ta' inklużjoni 
soċjali għall-persuni b'diżabilità, kif stipulat fl-Artikolu 26 tal-Karta; ifakkar fl-importanza 
li jibqgħu jiġu żviluppati d-dimensjonijiet kollha meħtieġa tal-Qafas tal-UE għall-
Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità (CRPD); jissottolinja l-
importanza ta' appoġġ adegwat ibbażat fil-komunità għall-persuni b'diżabilità, u għalhekk 
jinsisti li l-fondi korrispondenti tal-UE jimmiraw esklużivament lejn tali inizjattivi, filwaqt 
li jiġi evitat approċċ istituzzjonalizzat;

12. Jistieden lill-Istati Membri kollha tal-UE li għadhom ma sarux parti mill-Protokoll 
Fakultattiv għas-CRPD biex jirratifikaw bis-sħiħ il-Protokoll sabiex jippermettu 
komunikazzjonijiet mingħand jew f'isem individwi; jistieden lill-Kunsill jieħu l-passi 
meħtieġa sabiex jiżgura l-adeżjoni tal-Unjoni mal-Protokoll Fakultattiv;

13. Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw id-dritt għall-edukazzjoni għat-tfal kollha fl-UE u 
r-rispett tal-aħjar interessi tat-tfal u sabiex jipproteġuhom minn kwalunkwe 
diskriminazzjoni; jindika li s-sistemi edukattivi bi skemi ta' immersjoni fil-lingwa 
jistgħu jtellfu t-tagħlim, speċjalment għat-tfal b'xi diżabilitajiet li jinvolvu problemi fl-
iżvilupp tal-lingwa, bħad-disturb tal-ispettru tal-awtiżmu (ASD);

14. Jirrimarka l-ħafna petizzjonijiet li jiddenunzjaw l-abbużi ta' kuntratti għal żmien fiss, 
anki fis-settur pubbliku; jiddispjaċih ħafna dwar dawn il-prattiki eżistenti u jqishom 
kuntrarji għall-Artikoli 30 u 31 tal-Karta, dwar il-protezzjoni kontra t-tkeċċija u 
kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti, rispettivament;

15. Iqis li għandha tingħata attenzjoni partikolari lid-dritt fundamentali għall-kura tas-saħħa 
imnaqqxa fl-Artikolu 35 tal-Karta, u l-implikazzjonijiet partikolari għall-persuni 
affettwati mill-Encephalomyelitis Myalgica/is-Sindrome ta' Għeja Kronika; jenfasizza li 

3 Direttiva 2012/29/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 li tistabbilixxi 
standards minimi fir-rigward tad-drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità, u li 
tissostitwixxi d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2001/220/ĠAI (ĠU L 315, 14.11.2012, p. 57). 
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finanzjament suffiċjenti għar-riċerka fil-livell tal-UE huwa kruċjali biex wieħed jifhem 
aħjar il-kawżi u l-iskattaturi tal-Encephalomyelitis Myalgica/is-Sindrome ta' Għeja 
Kronika u l-mard rari;

16. Ifakkar fil-ħtieġa li jiġi pprovdut aċċess għall-pilastru tal-ġustizzja ambjentali tal-
Konvenzjoni ta' Aarhus fil-livell tal-UE, sabiex ikun previst qafas adegwat u 
mekkaniżmi effettivi biex is-soċjetà ċivili tkompli timpenja ruħha fid-dmir tagħha ta' 
protezzjoni ambjentali, f'konformità mal-ispirtu tal-Artikolu 37 tal-Karta;

17. Jenfasizza li huma meħtieġa salvagwardji moderni biex tiġi żgurata l-privatezza u l-
protezzjoni tad-data fid-dawl tal-iżvilupp ta' teknoloġiji ġodda; jinnota li, apparti mill-
implikazzjonijiet etiċi mit-teknoloġiji emerġenti bħall-intelliġenza artifiċjali (IA) u l-big 
data, jeħtieġ li jiġu kkunsidrati d-drittijiet fundamentali tal-utenti; jilqa' l-isforzi tal-
Kummissjoni biex tipprovdi qafas ġuridiku adegwat għat-teknoloġiji bbażati fuq l-IA; 
iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex, fil-kuntest tal-istabbiliment tan-networks 5G u l-
infrastruttura rispettiva, tiżgura l-ogħla protezzjoni tad-drittijiet taċ-ċittadini, f'konformità 
mal-liġi tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data; jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi linji 
gwida, inklużi standards etiċi u regoli komuni dwar it-trasparenza, u tistabbilixxi rekwiżiti 
komuni għall-valutazzjonijiet tal-impatt tad-drittijiet fundamentali;

18. Jenfasizza l-ħtieġa ta' leġiżlazzjoni mtejba fil-livell tal-UE biex il-pubbliku jiġi protett 
minn reati relatati ma' teknoloġiji ġodda li jistgħu jiksru d-drittijiet fundamentali 
tagħhom;
jitlob l-involviment effettiv ta' entitajiet kwalifikati tas-soċjetà ċivili fil-monitoraġġ tar-
regoli dwar il-protezzjoni tad-data, billi jkunu jistgħu jressqu lmenti dwar ksur tal-
protezzjoni tad-data quddiem l-awtoritajiet nazzjonali tal-protezzjoni tad-data; jinnota li, 
flimkien mal-qafas ġuridiċi rilevanti, jeħtieġ li l-pubbliku jiġi edukat dwar żviluppi 
diġitali ġodda biex tiġi żgurata l-protezzjoni effettiva tad-drittijiet ta' privatezza 
tagħhom; jenfasizza b'mod partikolari l-ħtieġa għal inizjattivi mmirati u innovattivi u 
dokumenti ta' gwida speċifiċi għall-professjonisti, inklużi l-professjonisti tas-saħħa;

19. Ifakkar li l-qafas ġuridiku attwali tal-UE jipprovdi protezzjoni kontra d-
diskriminazzjoni abbażi tas-sess jew l-oriġini razzjali jew etnika, filwaqt li forom oħra 
ta' diskriminazzjoni huma koperti biss jekk ikunu relatati mal-qasam tal-impjiegi u tax-
xogħol; jenfasizza l-evidenza kbira ta' diskriminazzjoni għal raġunijiet differenti 
f'oqsma bħall-edukazzjoni, il-protezzjoni soċjali u l-aċċess għall-prodotti u s-servizzi, 
inkluża l-akkomodazzjoni, u jiddeplora l-istaġnar fl-adozzjoni tad-Direttiva dwar it-
Trattament Ugwali;

20. Jistieden lill-FRA tieħu impenn favur l-għoti ta' opportunitajiet indaqs u tagħmel il-
Kodiċi ta' Etika tal-UE dikjarazzjoni tal-prinċipji ta' rispett li jindirizzaw il-prattiki li 
qed jinbidlu tat-teknoloġija u l-iżvilupp;

21. Jenfasizza l-fatt li l-vjolenza sessista tibqa' ksur serju u inaċċettabbli; jistieden lill-
Kunsill jikkonkludi b'mod urġenti r-ratifika tal-UE tal-Konvenzjoni ta' Istanbul dwar il-
prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika, fuq il-bażi ta' 
adeżjoni wiesgħa, mingħajr ebda limitazzjonijiet; jistieden ukoll lill-Istati Membri l-oħra 
jirratifikaw u jimplimentaw il-Konvenzjoni ta' Istanbul; iħeġġeġ lill-Istati Membri li ma 
implimentawx il-Konvenzjoni ta' Istanbul biex jagħmlu dan; jilqa' b'mod partikolari l-
ħidma li saret mill-Grupp ta' Esperti dwar l-Azzjoni kontra l-Vjolenza fuq in-Nisa u l-
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Vjolenza Domestika (GREVIO), biex tiġi mmonitorata l-implimentazzjoni tal-
Konvenzjoni ta' Istanbul; jistieden lill-Kummissjoni tirrevedi l-leġiżlazzjoni ta' 
implimentazzjoni, filwaqt li tqis l-effetti sekondarji tal-vjolenza sessista, u tiżgura li d-
data statistika fl-UE kollha dwar il-vjolenza kontra n-nisa tkun disponibbli biex 
tinforma lil dawk li jfasslu l-politika fil-livell tal-UE u f'dak nazzjonali;

22. Jinsab imħasseb dwar l-għadd ta' petizzjonijiet li jenfasizzaw diskriminazzjoni kontra 
dawk li jeżerċitaw id-drittijiet fundamentali tagħhom, b'mod partikolari fil-qasam tan-
nondiskriminazzjoni, id-drittijiet lingwistiċi, id-drittijiet tal-minoranzi u d-dritt għall-
proprjetà; ifakkar li r-rispett tad-diversità huwa wieħed mill-prinċipji fundaturi tal-UE, u 
jfakkar ukoll fl-obbligu li tiġi rrispettata d-diversità kulturali, reliġjuża u lingwistika, kif 
minqux fl-Artikolu 22 tal-Karta; jenfasizza li sabiex tiġi ppreservata din id-diversità, 
għandhom jiġu promossi azzjonijiet ta' appoġġ, kemm fil-livell tal-Istati Membri kif 
ukoll fil-livell tal-UE; jemmen li promozzjoni msaħħa tal-użu ta' lingwi reġjonali u 
minoritarji tikkostitwixxi mezz wieħed kif tista' tingħeleb id-diskriminazzjoni tal-
lingwi; jenfasizza, b'mod partikolari, l-importanza tad-dritt għall-edukazzjoni fil-lingwi 
minoritarji; jinnota bi tħassib li, minkejja r-rabta ġenwina tagħhom mal-UE, xi residenti 
fit-tul għandhom aċċess ristrett għall-moviment liberu u mhumiex protetti permezz tad-
drittijiet relatati mal-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni; jilqa' f'dan ir-rigward l-Inizjattiva 
taċ-Ċittadini Ewropej dwar il-"Minority SafePack"; jistieden lill-Kummissjoni 
tipproponi strumenti legali biex jiġu implimentati s-suġġerimenti tal-
"Minority SafePack";

23. Jenfasizza li għandhom jiġu rispettati d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 24 tal-Karta dwar 
id-drittijiet fundamentali tat-tfal, b'mod partikolari l-idea li l-aħjar interessi tat-tfal 
għandhom ikunu l-kunsiderazzjoni primordjali fi kwalunkwe azzjoni mill-awtoritajiet 
pubbliċi, inkluż pereżempju f'deċiżjonijiet relatati ma' tilwim dwar il-kustodja 
transfruntiera; ifakkar ukoll f'dan ir-rigward fid-dritt fundamentali tat-tfal li jinstemgħu 
kif ukoll id-dritt fil-prinċipju li jinżamm kuntatt maż-żewġ ġenituri, sakemm ma jkunx 
manifestament kuntrarju għall-interessi tat-tfal, u fil-lingwa tagħhom stess sabiex jiġi 
salvagwardjat il-wirt kulturali divers tat-tfal;

24. Jappella għal azzjoni kkoordinata tal-UE fil-qasam tal-protezzjoni tat-tfal fil-livell 
Ewropew u internazzjonali; jenfasizza l-ħtieġa li tiġi intensifikata l-kooperazzjoni 
transfruntiera bejn l-Istati Membri u l-istituzzjonijiet tal-UE biex jinstabu soluzzjonijiet 
adegwati u f'waqthom f'każijiet ta' ħtif ta' tfal; jemmen li l-UE għandha rwol x'taqdi fil-
promozzjoni tad-drittijiet tat-tfal inkluż fil-livell internazzjonali;

25. Jinsisti dwar l-aġġornament tas-setgħat tal-Ombudsman Ewropew, kif issuġġerit mill-
proposta leġiżlattiva reċenti tal-Parlament Ewropew għal reviżjoni tal-Istatut tal-
Ombudsman Ewropew4, sabiex ikunu aġġornati d-drittijiet fundamentali mogħtija mill-
Artikoli 42 u 43 tal-Karta dwar l-aċċess għad-dokumenti u dwar riferiment ta' każijiet 
lill-Ombudsman, rispettivament; ifakkar li dan ir-regolament il-ġdid dwar il-
kundizzjonijiet ġenerali li jirregolaw it-twettiq tal-obbligi tal-Ombudsman kif adottat 
mill-Parlament għadu pendenti għall-approvazzjoni tal-Kunsill;

4 Testi adotatti, P8_TA(2019)0080.
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POŻIZZJONI FIL-FORMA TA' EMENDI
TAL-KUMITAT GĦAD-DRITTIJIET TAN-NISA U L-UGWALJANZA BEJN IS-SESSI

għall-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

dwar is-Sitwazzjoni tad-Drittijiet Fundamentali fl-Unjoni Ewropea – Rapport Annwali għas-
snin 2018-2019
(2019/2199(INI))

Għall-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi: Samira Rafaela 
(rapporteur)

EMENDI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jippreżenta lill-Kumitat għal-
Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni, bħala l-kumitat responsabbli, l-emendi li 
ġejjin:

Emenda 1
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Konsiderazzjoni 5a (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

- wara li kkunsidra l-Konvenzjoni 
tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet ta' 
Persuni b'Diżabilità (CRPD), 

Emenda 2
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Konsiderazzoni 5b (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

- wara li kkunsidra l-Patt 
Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u 
Politiċi (ICCPR),
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Emenda 3
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Konsiderazzjoni 5c (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

- wara li kkunsidra l-Patt 
Internazzjonali dwar id-Drittijiet 
Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali (ICESCR),

Emenda 4
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Konsiderazzjoni 5d (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

- wara li kkunsidra l-Konvenzjoni 
Internazzjonali dwar l-Eliminazzjoni tal-
Forom Kollha ta' Diskriminazzjoni 
Razzjali (ICERD),

Emenda 5
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Konsiderazzjoni 5e (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

- wara li kkunsidra l-Konvenzjoni 
dwar id-Drittijiet tat-Tfal (CRC),

Emenda 6
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Konsiderazzjoni 6a (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

- wara li kkunsidra l-Aġenda 2030 
tan-NU u l-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli (SDGs), 

Emenda 7
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Konsiderazzjoni 6b (ġdida)
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

- wara li kkunsidra l-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea, 

Emenda 8
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Konsiderazzjoni 8a (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

- wara li kkunsidra l-Konvenzjoni 
Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem,

Emenda 9

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Konsiderazzjoni 21a (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

- wara li kkunsidra l-Indiċi tal-
Ugwaljanza bejn is-Sessi tal-Istitut 
Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi 
(EIGE) għall-2018 u l-2019, kif ukoll ir-
rapport tiegħu "Beijing +25 – The 5th 
Review of the Implementation of the 
Beijing Platform for Action in the EU 
Member States" (Beijing +25 – il-Ħames 
Rieżami tal-Implimentazzjoni tal-
Pjattaforma ta' Azzjoni ta' Beijing fl-Istati 
Membri tal-UE),

Emenda 10
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Konsiderazzjoni 27a (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

- wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni 
tiegħu tat-13 ta' Frar 2019 dwar ir-
rigressjoni attwali tad-drittijiet tan-nisa u 
tal-ugwaljanza bejn is-sessi fl-UE1,
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______________
1 Testi adottati, P8_TA(2019)0111.

Emenda 11
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Konsiderazzjoni 34a (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

- wara li kkunsidra r-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
(UE) 2018/951 dwar standards għall-
korpi għall-ugwaljanza,

Emenda 12
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Konsiderazzjoni 34b (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

- wara li kkunsidra r-Rapport 
Annwali tal-Kummissjoni tal-2018 dwar 
il-Lista ta' azzjonijiet biex tiġi avvanzata l-
ugwaljanza għal-LGBTI,

Emenda 13
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Konsiderazzjoni 38a (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

- wara li kkunsidra d-Dokument 
dwar is-Saħħa u d-Drittijiet Sesswali u 
Riproduttivi tan-Nisa fl-Ewropa (2017) 
tal-Kummissarju tal-Kunsill tal- Ewropa 
għad-Drittijiet tal-Bniedem,

Emenda 14

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Aa (ġdida)
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Aa. billi d-drittijiet tan-nisa huma 
drittijiet tal-bniedem u bħala tali huma 
universali, u jridu jiġu rispettati u 
promossi fl-Istati Membri kollha;

Emenda 15

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Ab (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Ab. billi r-rigressjoni tad-drittijiet tan-
nisa u l-ugwaljanza bejn is-sessi spiss hija 
marbuta ma' deterjorament usa' fis-
sitwazzjoni tad-demokrazija, l-istat tad-
dritt u d-drittijiet fundamentali; billi d-
drittijiet tan-nisa għandhom għalhekk 
jiġu inklużi fil-mekkaniżmu tal-istat tad-
dritt fil-qafas finanzjarju pluriennali li 
jmiss; billi l-irġiel u n-nisa għandhom 
ikunu alleati fil-ġlieda kontra din ir-
rigressjoni u fl-appoġġ għall-progress fl-
ugwaljanza bejn is-sessi u l-avvanz tad-
drittijiet tan-nisa;

Emenda 16

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Ac (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Ac. billi ma sarx biżżejjed progress fir-
rigward tad-drittijiet fundamentali, 
inklużi d-drittijiet tan-nisa, u b'mod 
partikolari f'oqsma ewlenin ta' oqfsa 
istituzzjonali u ta' politika għall-
ugwaljanza bejn is-sessi; billi f'dawn l-
aħħar snin kien hemm rigressjoni 
organizzata inkwetanti tad-drittijiet tan-
nisa u tal-persuni LGBTI+ f'uħud mill-
Istati Membri fis-snin reċenti, fejn 
movimenti kontra l-ugwaljanza bejn il-
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ġeneri ppruvaw jillimitaw is-saħħa  
sesswali u riproduttiva u d-diriitijiet 
relatati, inkluż permezz taċ-ċaħda tal-
aċċess għal forom moderni ta' 
kontraċezzjoni u l-introduzzjoni ta' 
prekundizzjonijiet rigressivi dwar l-abort, 
tentattivi biex l-abort jiġi pprojbit 
għalkollox, tiġi limitata l-ugwaljanza 
għall-persuni LGBTI+, jiġu pprojbiti l-
edukazzjoni sesswali u l-istudji dwar il-
ġeneru, u jiġu promossi kampanji kontra 
l-Konvenzjoni ta' Istanbul li jiċħdu l-
eżistenza ta' vjolenza sessista;

Emenda 17

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Ad (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Ad. billi l-vjolenza sessista fil-forom 
kollha tagħha (inkluż il-fastidju u l-
vjolenza fuq il-post tax-xogħol, fid-dar u 
online) hija ksur tad-drittijiet 
fundamentali li taffettwa l-livelli kollha 
tas-soċjetà, irrispettivament mill-età, l-
edukazzjoni, id-dħul, il-pożizzjoni soċjali 
u l-pajjiż ta' oriġini jew ta' residenza, u 
tirrappreżenta ostaklu kbir għall-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel;

Emenda 18
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Ae (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Ae. billi n-nisa, b'mod partikolari n-
nisa b'diżabilitajiet, in-nisa migranti u ta' 
minoranzi etniċi, in-nisa ta' kulur, in-nisa 
Rom, in-nisa anzjani, in-nisa b'livelli 
aktar baxxi ta' edukazzjoni, in-nisa bi 
problemi tas-saħħa, kif ukoll in-nisa 
LGBTI+, huma aktar spiss soġġetti għal 
forom ta' diskriminazzjoni multipla u 
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intersezzjonali;

Emenda 19
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Af (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Af. billi sa 11-il Stat Membru ma 
jipprovdux data dwar nisa vittmi ta' 
omiċidju intenzjonat minn sieħeb intimu 
jew minn membru tal-familja; billi skont 
id-data mill-bqija tas-17-il Stat Membru 
tal-UE, 788 mara nqatlu minn sieħeb 
intimu jew minn membru tal-familja fl-
20162;
______________
2 
https://eige.europa.eu/sites/default/files/do
cuments/20190390_mh0419039enn_pdf.p
df

Emenda 20

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Ag (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Ag. billi l-Artikolu 8 tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
jistabbilixxi l-prinċipju tal-integrazzjoni 
tal-perspettiva tal-ġeneri, u jiddikjara li fl-
attivitajiet kollha tagħha l-Unjoni 
għandha tfittex li telimina l-inugwaljanzi 
u li tinkoraġġixxi ugwaljanza bejn l-irġiel 
u n-nisa";

Emenda 21
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Ah (ġdida)
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Ah. billi l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-
nisa hija valur fundamentali tal-UE; billi 
d-dritt għat-trattament ugwali u għan-
nondiskriminazzjoni huwa dritt 
fundamentali minqux fit-Trattati li 
għandu jiġi applikat fil-leġiżlazzjoni, fil-
prattika, fil-ġurisprudenza u fil-ħajja ta' 
kuljum;

Emenda 22
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Ai (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Ai. billi l-Artikolu 13 tat-Trattat ta' 
Amsterdam jipprovdi lill-UE b'bażi 
ġuridika biex tiġi miġġielda d-
diskriminazzjoni fuq il-bażi tal-oriġini 
razzjali jew etnika, ir-reliġjon jew it-
twemmin, id-diżabilità, l-età jew l-
orjentazzjoni sesswali;

Emenda 23
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Aj (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Aj. billi l-UE diġà implimentat qafas 
ġenerali għat-trattament ugwali fl-impjieg 
u fix-xogħol, u dan jagħtiha mandat biex 
tiġġieled id-diskriminazzjoni bbażata fuq 
ir-reliġjon jew it-twemmin, l-età, id-
diżabilità u l-orjentazzjoni sesswali fis-suq 
tax-xogħol; billi miżuri simili kontra d-
diskriminazzjoni għandhom ukoll jiġu 
implimentati b'mod urġenti barra mis-suq 
tax-xogħol;
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Emenda 24

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Ak (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Ak. billi n-nisa għadhom 
sottorappreżentati u diskriminati fis-suq 
tax-xogħol, speċjalment f'pożizzjonijiet ta' 
tmexxija, filwaqt li huma rappreżentati 
żżejjed f'industriji b'paga baxxa bħax-
xogħol soċjali, ix-xogħol tal-kura u l-
edukazzjoni, u jiddedikaw aktar ħin mill-
irġiel għal xogħol tad-dar u l-kura bla 
ħlas, peress li 80 % tal-kura kollha 
pprovduta madwar l-UE hija pprovduta 
minn persuni li jindukraw lill-oħrajn 
b'mod informali u bla ħlas u 75 % minn 
dawn il-persuni huma nisa; billi fis-
soċjetajiet tagħna għad hemm 
segregazzjoni qawwija tal-impjiegi bejn ir-
rwoli u l-impjiegi tan-nisa u tal-irġiel, u 
billi dan għandu impatti negattivi fuq l-
ugwaljanza fid-dħul bejn is-sessi u l-
iżvilupp tas-soċjetà; billi huma meħtieġa 
miżuri speċjali biex jiġu appoġġjati n-
nisa, speċjalment in-nisa li jirritornaw fis-
suq tax-xogħol wara waqfa twila fil-
karriera sabiex il-potenzjal tagħhom fis-
suq tax-xogħol jiżdied;

Emenda 25
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Al (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Al. billi, bħala medja, kull siegħa 
mara tiggwadanja 84 ċenteżmu għal kull 
ewro li jiggwadanja raġel, u dan jirriżulta 
f'differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa 
ta' 16 %; billi d-diskrepanza fil-
pensjonijiet bejn is-sessi fl-UE hija 35 %;
_______________
3 
https://eige.europa.eu/sites/default/files/do
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cuments/20190390_mh0419039enn_pdf.p
df 

Emenda 26
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Am (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Am. billi d-diġitalizzazzjoni hija 
eżempju ta' qasam li huwa remunerat 
aħjar u li għandu impatt kbir fuq is-
soċjetà; billi 17 % biss tal-ispeċjalisti tal-
ICT huma nisa; billi n-nisa huma 
sottorappreżentati f'ħafna livelli fl-
Ewropa, bħan-negozji l-ġodda, is-settur 
tal-innovazzjoni, u bħala riċevituri ta' 
kapital ta' riskju;

Emenda 27
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa An (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

An. billi, skont is-sejbiet tal-Aġenzija 
għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) fir-
Rapport tagħha dwar id-Drittijiet 
Fundamentali tal-2019, l-eżerċizzji ta' 
stħarriġ u d-diversi studji nazzjonali 
tagħha , id-diskriminazzjoni u l-
inugwaljanzi abbażi ta' raġunijiet 
differenti jibqgħu realtajiet fil-ħajja ta' 
kuljum madwar l-UE; billi dawn is-sejbiet 
juru b'mod konsistenti wkoll li l-persuni li 
jesperjenzaw diskriminazzjoni rari 
jirrapportawh dan; billi l-korpi nazzjonali 
għall-ugwaljanza għandhom rwol ewlieni 
x'jaqdu fil-promozzjoni tat-trattament 
ugwali u fl-għoti ta' assistenza lill-vittmi 
tad-diskriminazzjoni;

Emenda 28
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Ca (ġdida)
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Ca. billi, skont l-Indiċi tal-Ugwaljanza 
bejn is-Sessi 2019, ir-rappreżentanza 
politika tan-nisa fl-UE fil-livell 
ministerjali għadha lura meta mqabbla 
ma' dak tal-irġiel b'madwar terz;

Emenda 29
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Fa (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Fa. billi skont l-Aġenzija Ewropea 
għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta, 
fl-2018 in-nisa ammontaw għal 18 % tal-
entrati irregolari kollha bejn il-fruntieri 
esterni tal-UE u kważi waħda minn kull 
ħames migranti ġew reġistrati bħala tfal, 
filwaqt li madwar 3750 minnhom kienu 
mhux akkumpanjati; billi dawn in-nisa u 
t-tfal huma partikolarment vulnerabbli 
għall-abbużi tad-drittijiet fundamentali 
tagħhom, bħat-traffikar ta' bnedmin;

Emenda 30
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1a. Iħeġġeġ lill-Kunsill jiżblokka 
b'mod urġenti n-negozjati dwar id-Direttiva 
dwar in-Nisa fuq il-Bordijiet sabiex jiġi 
indirizzat l-iżbilanċ konsiderevoli bejn in-
nisa u l-irġiel fit-teħid ta' deċiżjonijiet 
ekonomiċi fl-ogħla livell, u b'hekk jinħolqu 
l-kundizzjonijiet biex in-nisa jkunu jistgħu 
jgawdu bis-sħiħ id-drittijiet soċjali u 
ekonomiċi tagħhom; jilqa' l-impenn tal-
President tal-Kummissjoni fil-Linji Gwida 
Politiċi tagħha biex tinbena maġġoranza 
biex din id-Direttiva tiġi żblukkata;
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Emenda 31

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2a. Jinnota li l-monitoraġġ tal-
Kummissjoni tal-implimentazzjoni tad-
Direttiva 2006/54/KE dwar il-prinċipju ta' 
opportunitajiet indaqs u ta' trattament 
ugwali tal-irġiel u n-nisa fi kwistjonijiet 
ta' impjiegi u xogħol dwar il-kwistjoni tat-
tneħħija tad-differenza bejn il-pagi tal-
irġiel u n-nisa ma kienx effettiv, u jitlob l-
implimentazzjoni sħiħa tad-Direttiva, kif 
ukoll ir-reviżjoni tagħha, u l-inklużjoni ta' 
rekwiżit obbligatorju biex il-kumpaniji 
jfasslu pjanijiet ta' ugwaljanza bejn is-
sessi;

Emenda 32
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2b. Jenfasizza li l-inugwaljanza fil-
pagi bejn is-sessi fl-Istati Membri 
għandha impatt fuq id-drittijiet 
fundamentali tan-nisa; itenni l-
importanza tal-prinċipju tal-"paga ugwali 
għal xogħol ugwali" għall-politiki kollha 
relatati mas-suq tax-xogħol li jinsabu 
mnaqqxa fl-Artikolu 157 tat-TFUE;

Emenda 33
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2c (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2c. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni 
tippreżenta lill-Kunsill għall-
approvazzjoni programm Ewropew tal-
persuni li jindukraw lill-oħrajn, bil-għan 
li jiġu identifikati u rikonoxxuti d-diversi 
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tipi ta' provvista ta' kura informali fl-
Ewropa, u li jiġi ggarantit l-appoġġ 
finanzjarju għall-persuni li jindukraw lill-
oħrajn, u b'hekk id-drittijiet tan-nisa 
għall-impjieg jissaħħu;

Emenda 34
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2d (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2d. Jistieden lill-Istati Membri 
jappoġġjaw l-implimentazzjoni tad-
Direttiva dwar il-Bilanċ bejn ix-Xogħol u 
l-Ħajja Privata peress li din issaħħaħ il-
prinċipju tal-ugwaljanza f'ħafna oqsma 
bħall-impjiegi u x-xogħol;

Emenda 35
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4d (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4d. Jinnota li, skont l-Indiċi tal-
Ugwaljanza bejn is-Sessi 2019, l-
inugwaljanzi bejn is-sessi huma l-aktar ta' 
tħassib fil-dominju tal-poter; jinnota li, 
bħala tendenza ġenerali, ir-rappreżentanza 
tan-nisa ttejbet fl-Istati Membri li adottaw 
kwoti tal-kandidati preskritti legalment; 
jimpenja ruħu li jinkoraġġixxi l-
parteċipazzjoni tan-nisa fil-proċess elettorali 
Ewropew billi jiġu inklużi listi bbilanċjati 
bejn is-sessi fir-reviżjoni li jmiss tal-Att li 
jikkonċerna l-elezzjoni tal-Membri tal-
Parlament Ewropew b'suffraġju universali 
dirett;

Emenda 36
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4e (ġdid)
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4e. Jinnota li hemm differenzi 
sinifikanti madwar l-UE fil-mandati, fil-
kompetenzi u fir-riżorsi tal-korpi tal-
ugwaljanza stabbiliti mill-Istati Membri 
f'konformità mad-direttivi dwar l-
ugwaljanza; jistieden lill-Istati Membri 
jiżguraw li dawn ikunu jistgħu jwettqu 
b'mod effettiv u indipendenti l-kompiti 
assenjati lilhom b'mod li titqies b'mod debitu 
r-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni;

Emenda 37

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4f (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4f. Jistieden lill-Kunsill jiżblokka 
b'mod urġenti d-Direttiva dwar it-
Trattament Ugwali proposta wara 10 snin 
ta' imblokk sabiex jingħalaq id-distakk ta' 
protezzjoni attwali fil-qafas legali tal-UE 
għan-nondiskriminazzjoni abbażi tal-età, 
id-diżabilità, ir-reliġjon jew it-twemmin, 
jew l-orjentazzjoni sesswali; jistieden lill-
Kunsill jimplimenta, b'mod sensittiv 
għall-kwistjonijiet relatati mas-sessi, il-
prinċipju ta' trattament ugwali bejn il-
persuni f'oqsma ewlenin bħall-protezzjoni 
soċjali, l-edukazzjoni u l-aċċess għall-
oġġetti u s-servizzi, u biex jiżgura li l-UE 
ma timplimentax ġerarkija artifiċjali ta' 
raġunijiet;

Emenda 38
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4g (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4g. Jenfasizza li l-effetti tat-tibdil fil-
klima jaffettwaw lis-soċjetà kollha kemm 
hi, iżda b'mod partikolari lin-nisa u l-
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gruppi f'sitwazzjoni vulnerabbli jew 
prekarja, u b'hekk jiżdiedu l-inugwaljanzi 
u titnaqqas il-kapaċità tagħhom li 
jeżerċitaw id-drittijiet fundamentali 
tagħhom;

Emenda 39
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4h (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4h. Jiddispjaċih dwar l-eżistenza 
kontinwa ta' differenzi persistenti bejn il-
pagi u l-pensjonijiet tal-irġiel u n-nisa li 
għadhom jammontaw għal 16 % u 35 % 
skont l-aktar data reċenti disponibbli; 
jenfasizza li dawn il-figuri jirriflettu 
inugwaljanza persistenti fil-qasam tax-
xogħol;

Emenda 40
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4i (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4i. Jilqa' l-impenn kemm tal-
President tal-Kummissjoni kif ukoll tal-
Kummissarju għall-Ugwaljanza li jressqu 
miżuri biex jintroduċu miżuri vinkolanti 
ta' trasparenza fil-pagi fl-ewwel 100 jum 
tal-mandat tal-Kummissjoni; iqis li d-
direttiva li jmiss għandha tinkludi politiki 
ta' infurzar u sanzjonijiet b'saħħithom 
għal dawk li jonqsu milli jikkonformaw, u 
għandha tapplika kemm għas-settur 
privat kif ukoll għal dak pubbliku, u anki 
għall-pakketti ta' rimunerazzjoni fl-intier 
tagħhom; jistieden lill-Kummissjoni 
tintroduċi miżuri konkreti, filwaqt li tibni 
fuq ir-Rakkomandazzjoni tal-2014, bħal 
(a) definizzjoni ċara ta' kriterji għall-
valutazzjoni tal-valur tax-xogħol, (b) 
sistemi ta' evalwazzjoni u klassifikazzjoni 
tal-impjiegi newtrali bejn is-sessi, (c) 
awditi u rapporti obbligatorji tal-pagi fir-
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rigward tal-ġeneru biex tiggarantixxi 
paga ugwali, (d) id-dritt tal-ħaddiema li 
jitolbu informazzjoni sħiħa dwar il-pagi u 
d-dritt għal rimedju, u (e) miri ċari għall-
prestazzjoni ta' ugwaljanza tal-kumpaniji;

Emenda 41
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4j (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4j.Jiddispjaċih li, skont l-EIGE, il-progress 
fl-ugwaljanza bejn is-sessi qed issir b'"pass 
ta' nemla"u li l-iskor tal-UE għall-
ugwaljanza bejn is-sessi żdied biss b'punt 
wieħed mill-2017; jieħu nota li f'ħafna 
oqsma mhu qed isir ebda titjib, u li d-
drittijiet fundamentali tan-nisa qed ikomplu 
jinkisru;

Emenda 42
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4k (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4k. Jistieden lill-Istati Membri u lill-
korpi kollha tal-UE jikkooperaw mal-
EIGE u l-FRA, f'konformità mad-
determinazzjoni kondiviża biex jaħdmu 
flimkien sabiex jiġġieldu l-vjolenza u d-
diskriminazzjoni bbażata fuq il-ġeneru; 
jitlob li jkun hemm aktar kooperazzjoni 
ma' entitajiet internazzjonali rilevanti 
bħan-Nazzjonijiet Uniti, b'mod partikolari 
ma' UN Women; jistieden lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jiġbru 
data robusta, diżaggregata u komparabbli 
biex jfasslu politiki tan-
nondiskriminazzjoni bbażati fuq elementi 
konkreti, jimmonitorjaw ix-xejriet, u 
jivvalutaw l-implimentazzjoni id-direttivi 
tal-UE dwar l-ugwaljanza u l-istandards 
internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem; 
jilqa', f'dan ir-rigward, l-istabbiliment ta' 
Sottogrupp dwar id-Data tal-Ugwaljanza 
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tal-Grupp ta' Livell Għoli tal-UE dwar in-
Nondiskriminazzjoni, l-Ugwaljanza u d-
Diversità u l-linji gwida tiegħu dwar it-
titjib tal-ġbir u tal-użu tad-data;

Emenda 43
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4l

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4l.Jilqa' l-impenn tal-Kummissarju Helena 
Dalli li sat-8 ta' Marzu 2020 tressaq 
Strateġija dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi 
ġdida u ambizzjuża, li jkun fiha proposti 
leġiżlattivi ġodda, kif ukoll miżuri ta' politika 
inċisivi, inklużi, fost l-oħrajn, miżuri dwar il-
parteċipazzjoni tal-ġeneru, l-istereotipi tas-
sessi, id-diżabilità, ir-rigressjoni fid-drittijiet 
tan-nisa u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-
nisa;

Emenda 44

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5a. Jikkundanna r-rigressjoni fid-
drittijiet tan-nisa u tal-ugwaljanza bejn is-
sessi f'diversi Stati Membri; jesprimi 
tħassib dwar ir-restrizzjonijiet għas-saħħa 
sesswali u riproduttiva u d-drittijiet 
relatati (SRHR) u jistieden lill-Istati 
Membri biex ma jadottaw ebda miżura li 
timmina d-drittijiet tal-bniedem, l-
ugwaljanza bejn is-sessi u l-SRHR; itenni 
li l-SRHR huma drittijiet fundamentali 
tan-nisa u l-bniet kollha, u jridu jiġu 
rispettati, inkluż id-dritt għall-awtonomija 
fiżika u sesswali u li jkunu ħielsa minn 
koerċizzjoni, diskriminazzjoni u vjolenza; 
jemmen bil-qawwa li l-aċċess għall-SRHR 
u b'mod partikolari l-għażla tal-
kontraċezzjoni u l-ippjanar tal-familja u l-
kura tas-saħħa primarja, ġinekoloġika u 
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ostetrika, inkluż l-abort sikur u legali, 
għandhom jiġu ggarantiti lil kull mara fl-
UE; jistieden lill-Istati Membri kollha 
jiddepenalizzaw l-abort u l-kura relatata 
mal-abort; jistieden lill-Kummissjoni 
tinkludi l-promozzjoni u t-titjib tal-SHRH 
fl-Istrateġija tas-Saħħa li jmiss;

Emenda 45
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6a. Jenfasizza li l-vjolenza sessista 
hija kemm konsegwenza kif ukoll waħda 
mill-kawżi tal-inugwaljanzi persistenti 
bejn is-sessi;

Emenda 46

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6b. Jafferma mill-ġdid u bil-qawwa l-
valur tal-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-
Ewropa dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda 
kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza 
domestika (il-Konvenzjoni ta' Istanbul) 
bħala l-ewwel strument olistiku 
internazzjonali biex tiġi miġġielda l-
vjolenza sessista; jilqa' l-impenn tal-
President tal-Kummissjoni fl-Aġenda 
tagħha għall-Ewropa li tiżblokka l-
adeżjoni tal-UE mal-Konvenzjoni ta' 
Istanbul; jenfasizza l-ħtieġa li l-adeżjoni 
tal-UE tiġi konkluża b'mod urġenti abbażi 
ta' adeżjoni wiesgħa mingħajr 
limitazzjonijiet, biex tiġi promossa r-
ratifika tagħha mill-Istati Membri kollha 
u biex tiġi żgurata l-implimentazzjoni 
xierqa tal-Konvenzjoni; ifakkar lill-Istati 
Membri li l-adeżjoni tal-UE proposta ma 
teżentahomx milli jirratifikaw il-



RR\1218727MT.docx 61/75 PE646.996v02-00

MT

Konvenzjoni fil-livell nazzjonali; jilqa' l-
opinjoni reċenti tal-Kummissjoni ta' 
Venezja tal-Kunsill tal-Ewropa dwar l-
Armenja bħala għodda eċċellenti biex jiġu 
ċċarati u miġġielda l-ideat żbaljati kollha 
dwar il-Konvenzjoni ta' Istanbul;

Emenda 47

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6c (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6c.  Jilqa' l-impenji favur l-
ugwaljanza tal-President tal-Kummissjoni 
fil-Linji Gwida Politiċi tagħha għall-
Kummissjoni Ewropea li jmiss (2019-
2024), il-miżuri mħabbra fil-Programm 
ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2020, u 
b'mod partikolari proposti dwar standards 
minimi dwar id-definizzjoni ta' ċerti tipi 
ta' vjolenza u t-tisħiħ tad-Direttiva dwar 
id-Drittijiet tal-Vittmi, kif ukoll biex 
titressaq proposta biex l-att ta' vjolenza 
fuq in-nisa jiżdied mal-lista ta' reati 
rikonoxxuti mill-UE definiti fit-Trattat; 
iqis li l-aħjar triq'il quddiem hija li jiġu 
rregolati l-prevenzjoni u l-eliminazzjoni 
tal-forom u d-dimensjonijiet kollha u ta' 
vjolenza sessista f'att leġiżlattiv uniku billi 
tiġi adottata direttiva dwar il-ġlieda kontra 
l-vjolenza fuq in-nisa u l-bniet u forom 
oħra ta' vjolenza sessista;

Emenda 48
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6d (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6d. Jesprimi t-tħassib serju tiegħu 
dwar l-għadd allarmanti ta' femminiċidji 
fl-Ewropa, li huwa l-aktar forma estrema 
ta' vjolenza fuq in-nisa; jiddispjaċih dwar 
in-nuqqas ta' data disponibbli f'uħud 
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mill-Istati Membri, ħaġa li tirrifletti l-fatt 
li din il-problema mhijiex rikonoxxuta;

Emenda 49
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6e (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6e. Ifakkar li l-vjolenza sessista u l-
vjolenza domestika huma mifruxin madwar 
l-UE, u li l-vittmi ta' spiss ikollhom aċċess 
limitat għall-ġustizzja u għal protezzjoni 
xierqa; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri jwieġbu b'mod xieraq għal din l-
isfida mifruxa għad-drittijiet fundamentali u 
s-sigurtà billi jagħmluha prijorità u billi 
jaħdmu mal-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi 
biex jippromwovu aċċess aħjar għall-
ġustizzja;

Emenda 50
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6f (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6f. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-
Kunsill jattivaw il- "klawżola passerelle" 
stabbilita fl-Artikolu 83(1) tat-TFUE mill-
aktar fis possibbli sabiex il-vjolenza fuq 
in-nisa u l-bniet u forom oħra ta' vjolenza 
sessista jiġu inklużi fil-katalogu ta' reati 
rikonoxxuti mill-UE, u biex il-
Kummissjoni tkun tista' tressaq proposta 
għal direttiva bl-użu tal-Artikolu 83 tat-
TFUE bħala bażi ġuridika;

Emenda 51
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6g (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6g. Jiddispjaċih dwar it-tendenza 
f'dawn l-aħħar snin li l-fondi tal-UE 



RR\1218727MT.docx 63/75 PE646.996v02-00

MT

għall-ġlieda kontra l-forom kollha ta' 
vjolenza fuq in-nisa u l-bniet jitnaqqsu; 
jafferma mill-ġdid it-talba tiegħu li jiġu 
allokati u jiżdiedu r-riżorsi għall-fergħa 
Daphne fil-Programm dwar id-Drittijiet u 
l-Valuri, kif ukoll għall-objettiv speċifiku 
tiegħu relatat mal-promozzjoni u s-
salvagwardja tal-ugwaljanza bejn is-sessi 
u l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri;

Emenda 52
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6h (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6h. Jinnota li għadd kbir wisq ta' nisa 
għadhom soġġetti għall-fastidju sesswali 
fi spazji pubbliċi u fuq il-post tax-xogħol; 
jistieden lill-Istati Membri u lill-
istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji tal-UE 
jżidu r-rispons tagħhom għal dan il-
fenomenu; jistieden lill-Kummissjoni u 
lill-Istati Membri jiġġieldu l-fastidju 
online mmirat lejn il-bniet u n-nisa b'mod 
sproporzjonat, b'mod partikolari dawk fil-
ħajja pubblika u politika; jilqa' l-
Konvenzjoni tal-ILO dwar il-Vjolenza u l-
Fastidju fid-Dinja tax-xogħol li ġiet 
adottata reċentement (C190), u jistieden 
lill-Istati Membri kollha jirratifikawha 
mingħajr dewmien; jistieden lill-Istati 
Membri jimplimentaw kampanji ta' 
sensibilizzazzjoni f'dan ir-rigward, li 
jimmiraw kemm għas-settur pubbliku kif 
ukoll dak privat;

Emenda 53
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6i (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6i.Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri jtejbu d-disponibbiltà u l-
komparabbiltà tad-data ta' kwalità 
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diżaggregata dwar il-vjolenza sessista 
permezz tal-kooperazzjoni mal-Eurostat, l-
EIGE u l-FRA, f'konformità mal-obbligi tal-
Konvenzjoni ta' Istanbul rigward il-ġbir tad-
data u r-riċerka; jistieden għal darb'oħra 
lill-Kummissjoni tistabbilixxi Osservatorju 
Ewropew dwar il-Vjolenza sessista bil-għan 
li tinġabar data preċiża u komparabbli fuq 
il-mudell tal-Osservatorju Statali dwar il-
Vjolenza fuq in-Nisa tal-EIGE; 

Emenda 54
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6j (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6j. Jenfasizza li l-inizjattivi li jtaffu l-
inugwaljanzi bejn is-sessi fl-UE 
għandhom rwol ċentrali fil-promozzjoni u 
l-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali 
tan-nisa; jappella, f'dan ir-rigward, għal 
approċċ robust u bbażat fuq l-evidenza li 
jippermetti t-tfassil ta' valutazzjonijiet tal-
impatt adegwati u utli dwar l-ugwaljanza 
bejn is-sessi;

Emenda 55
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6k (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6k. Ifakkar li integrazzjoni tal-
perspettiva tal-ġeneri hija għodda 
indispensabbli biex jiġu eliminati l-
inugwaljanzi, tiġi promossa l-ugwaljanza 
bejn is-sessi u tiġi miġġielda d-
diskriminazzjoni; itenni t-talba tiegħu lill-
Kummissjoni biex tintroduċi l-integrazzjoni 
tal-perspettiva tal-ġeneri fil-politiki u l-
attivitajiet interni u esterni kollha tal-
Unjoni; jilqa' l-impenn tal-Kummissarju l-
ġdid għall-Ugwaljanza biex toħloq Task 
Force dwar l-Ugwaljanza bil-għan li jinbena 
approċċ intersettorjali lejn l-integrazzjoni 
tal-perspettiva tal-ġeneri fil-politiki kollha 
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tal-UE; jemmen li relazzjonijiet 
interistituzzjonali aktar b'saħħithom fil-
qasam tal-integrazzjoni tal-perspettiva tal-
ġeneri jistgħu jgħinu biex jiġu żviluppati 
politiki tal-UE sensittivi għall-kwistjonijiet 
relatati mas-sessi; jitlob, għalhekk, 
kooperazzjoni strutturata dwar l-
integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri bejn 
is-sħab istituzzjonali kollha, bħall-
Kummissjoni, il-Kunsill u l-EIGE;

Emenda 56
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 7a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

7a. Jitlob li l-istrateġija l-ġdida dwar 
is-saħħa tar-Rom u l-istrateġija Rom 2020 
jindirizzaw id-diskriminazzjoni kontra n-
nisa Rom, inkluż il-ksur serju tad-drittijiet 
tas-saħħa riproduttiva u materna li huma 
jesperjenzaw fil-faċilitajiet tal-kura tas-
saħħa;

Emenda 57
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 7b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

7b. Jinnota li, b'rabta mal-SDG 5, fl-
2014 l-FRA ppubblikat l-ewwel, u sal-lum 
l-uniku, stħarriġ madwar l-UE kollha 
dwar il-vjolenza fuq in-nisa, u li d-data 
sħiħa stabbilita għall-istħarriġ li jmiss se 
tinġabar bejn l-2020 u l-2022; iħeġġeġ 
lill-aġenzija tippubblika l-istħarriġ b'mod 
aktar frekwenti u regolari, u twettaq 
eżerċizzji oħra ta' stħarriġ dwar id-
diskriminazzjoni bejn is-sessi;

Emenda 58
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8a (ġdid)
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8a. Jistieden lill-Kummissjoni tagħti 
prominenza lill-aspett tal-integrazzjoni tal-
perspettiva tal-ġeneri fis-Semestru Ewropew 
billi tintroduċi dimensjoni tal-ġeneri fl-
istħarriġ annwali dwar it-tkabbir u fil-
proċess ta' formulazzjoni tar-
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 
(CSRs);

Emenda 59
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8b. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu 
indirizzati l-ostakoli marbuta mal-ġeneri 
biex jinkiseb aċċess għall-ġustizzja fl-Istati 
Membri, kemm f'termini soċjoekonomiċi, 
legali kif ukoll proċedurali, u jħeġġeġ lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jieħdu 
passi biex ineħħuhom; jistieden lill-Istati 
Membri jimplimentaw bis-sħiħ id-Direttiva 
dwar id-Drittijiet tal-Vittmi biex jiżguraw 
għarfien dwar id-drittijiet, u li l-aċċess għal 
servizzi ta' appoġġ xierqa u rimedji effettivi 
jkun disponibbli għall-vittmi kollha tal-
kriminalità; jissottolinja li l-aċċess għall-
ġustizzja huwa kwistjoni ewlenija għan-nisa 
vittmi ta' vjolenza sessista u li, fost il-vittmi, 
in-nisa migranti bla dokumenti huma 
f'pożizzjoni vulnerabbli doppja peress li 
jistgħu jkunu riluttanti li jirrappurtaw 
vjolazzjonijiet lill-pulizija; 

Emenda 60
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8c (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8c. Jinnota li l-ibbaġitjar skont il-
ġeneru huwa wieħed mid-dimensjonijiet 
ewlenin ta' strateġija għall-integrazzjoni 
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tal-perspettiva tal-ġeneri; jenfasizza li l-
ibbaġitjar skont il-ġeneru jrid isir parti 
integrali mill-proċedura baġitarja, inkluż 
fil-QFP li jmiss; jenfasizza l-appell tiegħu 
biex tiżdied klawżola ta' bbaġitjar skont il-
ġeneru fir-regolament dwar il-QFP li 
jmiss, kif ukoll provvediment biex jiġi 
żgurat rieżami ta' nofs it-terminu sensittiv 
għall-kwistjonijiet tal-ġeneru;

Emenda 61
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8d (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8d. Jistieden lill-Istati Membri 
jikkonformaw bis-sħiħ mal-obbligi 
tagħhom skont l-ICESCR, il-Konvenzjoni 
dwar l-Eliminazzjoni ta' kull Forma ta' 
Diskriminazzjoni kontra n-Nisa u l-
ICERD;

Emenda 62
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8e (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8e. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-
Kunsill jipprovdu baġit realistiku li 
jippermetti li d-diskriminazzjoni u l-
inugwaljanzi għal raġunijiet differenti 
jiġu miġġielda b'mod effettiv, li jiġi 
promoss it-trattament ugwali, kif ukoll li 
jiġu appoġġjati sew il-vittmi tad-
diskriminazzjoni; itenni li għandu jiġi 
allokat finanzjament suffiċjenti tal-baġit 
għall-attivitajiet tal-FRA fil-ġejjieni;

Emenda 63
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8f (ġdid)
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8f. Jistieden lill-UE u lill-Istati 
Membri jimplimentaw bis-sħiħ Konvenzjoni 
tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni 
b'Diżabilità (UN CRPD) u l-Protokoll 
Fakultattiv tagħha; ifakkar li n-nisa u l-
bniet b'diżabilità huma partikolarment 
esposti għal-forom multipli ta' 
diskriminazzjoni u għalhekk ma jitħallewx 
igawdu d-drittijiet fundamentali tagħhom 
fuq bażi ugwali ma' ħaddieħor;

Emenda 64
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8g (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8g. Jistieden lill-Istati Membri 
jiżguraw li d-drittijiet tan-nisa u tal-
persuni LGBTI+ jiġu protetti u 
rikonoxxuti bħala prinċipji ta' ugwaljanza 
intrinsiċi għad-demokrazija u tal-istat tad-
dritt;

Emenda 65
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
 Paragrafu 8h (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8h. Jinnota li, f'Mejju 2019, l-
Aġenzija nediet mill-ġdid, wara seba' 
snin, it-tieni stħarriġ madwar l-UE kollha 
dwar l-LGBTI, li għandu l-għan li jiġbor 
l-esperjenzi ta' diskriminazzjoni u reati ta' 
mibegħda ta' persuni leżbjani, gay, 
bisesswali, trans u intersesswali madwar 
l-UE, il-Maċedonja ta' Fuq u s-Serbja, kif 
ukoll il-fehmiet tagħhom u l-isfidi li 
jiffaċċjaw; iħeġġeġ lill-FRA tippubblika r-
riżultati tal-istħarriġ fl-2020 u tiżgura li 
fil-futur l-istħarriġ isir b'mod aktar 
frekwenti u regolari;
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Emenda 66
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8i (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8i.Jenfasizza l-ħtieġa ta' politiki mmirati 
b'approċċ intersezzjonali biex jiggarantixxu 
d-drittijiet fundamentali ta' nisa vulnerabbli 
li jesperjenzaw diskriminazzjoni multipla, 
bħar-rifuġjati nisa, persuni li jfittxu asil u 
migranti, nisa minn minoranzi reliġjużi u 
etniċi, , nisa LGBTI+, nisa anzjani u nisa 
b'diżabilità;

Emenda 67
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8j (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8j.Jinsab imħasseb ħafna minħabba l-fatt li, 
f'dawn l-aħħar snin, xi movimenti kontra l-
ugwaljanza bejn is-sessi u kontra l-LGBTI+ 
għamlu avvanzi f'għadd ta' Stati Membri; 
jenfasizza li dawn il-movimenti jfittxu li 
jisfidaw id-drittijiet fundamentali stabbiliti li 
jappartjenu lill-ugwaljanza bejn is-sessi, u 
jimmiraw li jimblukkaw u jreġġgħu lura 
liġijiet u politiki li jipproteġu d-drittijiet tan-
nisa u li jiddefendu persuni LGBTI+ mir-
reati ta' mibegħda u diskriminazzjoni;

Emenda 68
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8k (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8k. Itenni l-appell tiegħu lill-
Kummissjoni biex tadotta strateġija tal-
UE dwar l-LGBTI+ li tqis it-talbiet 
preċedenti tal-Parlament, u tiżgura 
kontinwità u segwitu qawwi għal-lista tal-
Kummissjoni preċedenti ta' azzjonijiet 
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għall-promozzjoni tal-ugwaljanza tal-
LGBTI+;

Emenda 69
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8l (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8l. Jinnota li n-nisa l-aktar 
vulnerabbli jappartjenu lil gruppi ta' 
minoranza, inklużi l-minoranzi tal-ġeneru 
u sesswali, etniċi u reliġjużi; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jieħdu 
azzjoni effettiva biex jindirizzaw id-
diskors ta' mibegħda fil-konfront ta' 
gruppi vulnerabbli bħal dawn;

Emenda 70
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8m (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8m. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jikkomunikaw u jaffermaw 
mill-ġdid l-importanza u l-benefiċċji għas-
soċjetà tas-salvagwardja tad-drittijiet tan-
nisa u l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-
eliminazzjoni tal-istereotipi tas-sessi, kif 
ukoll ikomplu jappoġġjaw l-iżvilupp u t-
tixrid ta' riċerka u informazzjoni bbażati fuq 
l-evidenza dwar id-drittijiet tan-nisa;

Emenda 71
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8n (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8n. Jimpenja ruħu li jipproponi miżuri 
biex jintlaħaq bilanċ bejn is-sessi fl-
istituzzjonijiet tal-UE fil-qafas tal-
Konferenza li ġejja dwar il-Futur tal-
Ewropa;
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Emenda 72

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11a. Jinnota bi tħassib l-ispazju dejjem 
jiċkien għas-soċjetà ċivili indipendenti 
f'uħud mill-Istati Membri, b'mod 
partikolari l-organizzazzjonijiet tad-
drittijiet tan-nisa u d-difensuri tad-
drittijiet tal-bniedem; jistieden lill-
Kummissjoni ssaħħaħ l-appoġġ u l-
protezzjoni tal-organizzazzjonijiet tas-
soċjetà ċivili u tad-difensuri tad-drittijiet 
tal-bniedem tan-nisa attivi fil-livell 
nazzjonali u lokali, li qed jaħdmu biex 
jippromwovu l-ugwaljanza bejn is-sessi u 
s-saħħa sesswali u riproduttiva u d-
drittijiet relatati b'mod partikolari, inkluż 
permezz tal-programm dwar id-Drittijiet u 
l-Valuri; jenfasizza l-importanza tal-
parteċipazzjoni min-naħa tal-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fil-
Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa;

Emenda 73
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12a. Jistieden lill-Istati Membri 
jikkonformaw mal-obbligi tagħhom tad-
drittijiet tal-bniedem u jimplimentaw bis-
sħiħ is-sentenzi tal-Qorti Ewropea tad-
Drittijiet tal-Bniedem;

Emenda 74

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13a (ġdid)
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13a. Jenfasizza li n-nisa u t-tfal 
migranti bla dokumenti għandhom ikunu 
jistgħu jgawdu bis-sħiħ id-drittijiet 
fundamentali bażiċi tagħhom, 
irrispettivament mill-istatus legali jew 
amministrattiv tagħhom; jesprimi t-
tħassib serju tiegħu dwar is-sitwazzjoni 
tal-migranti u l-persuni li jfittxu asil li 
jiddaħħlu b'mod klandestin fl-UE; jitlob li 
jinfetħu rotot tal-migrazzjoni u ta' asil 
legali u sikuri għall-prevenzjoni tal-
vjolenza sesswali u sessista; jenfasizza 
wkoll f'dan ir-rigward li l-proċeduri legali 
u amministrattivi kollha għandhom isiru 
malajr kemm jista' jkun; ifakkar li n-nisa 
u t-tfal jistgħu jkunu mġiegħla jfornu 
servizzi sesswali biex jiksbu protezzjoni 
jew sostenn bażiku biex jissopravvivu; 
jissottolinja f'dan ir-rigward li t-titjib tas-
sistemi ta' assistenza u ta' reġistrazzjoni 
huma kwistjonijiet tal-akbar importanza, 
flimkien mal-ħtieġa li jiġu indirizzati s-
separazzjoni tal-familja u n-nuqqas ta' 
mezzi sikuri u legali ta' dħul fl-UE; 
jenfasizza l-ħtieġa ta' proċeduri ta' 
riunifikazzjoni tal-familji biex jiġi żgurat 
ir-rispett tad-drittijiet individwali għan-
nisa u l-bniet li jkunu qed jingħaqdu mal-
familji tagħhom fl-UE, biex b'hekk ma 
jkollhomx għalfejn jiddependu fuq 
membru tal-familja għal aċċess għas-
saħħa, l-edukazzjoni jew ix-xogħol;

Emenda 75
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13b. Iħeġġeġ lill-UE timmobilizza l-
mezzi meħtieġa għall-ġlieda kontra t-
traffikar u l-isfruttament sesswali; jistieden 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jadottaw miżuri biex jipprevjenu u 
jindirizzaw l-użu ta' teknoloġiji ġodda bħala 
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għodda għar-reklutaġġ tan-nisa u l-bniet 
għat-traffikar tal-bnedmin, speċjalment 
għall-isfruttament sesswali u tal-ħaddiema;

Emenda 76
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4m (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4m. Jitlob , għalhekk, li tingħata 
attenzjoni speċjali għad-disparità diġitali 
bejn is-sessi, li għandha impatt sostanzjali 
fuq l-aċċess għall-impjiegi u s-servizzi, u 
b'hekk id-dritt tan-nisa għall-impjieg;
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