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26.11.2018 B8-0547/1 

Emenda  1 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López 

Bermejo 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

f'isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi 

Is-sitwazzjoni tan-nisa b'diżabilità 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa H 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

H. billi l-miżuri ta' awsterità 

jaffettwaw b'mod negattiv lin-nisa u l-

persuni b'diżabilità b'mod ġenerali, u 

jwasslu għal diskriminazzjoni multipla; 

H. billi l-miżuri ta' awsterità 

jaffettwaw b'mod negattiv lin-nisa u l-

persuni b'diżabilità b'mod ġenerali, u 

jwasslu għal diskriminazzjoni multipla; 

billi s-sitwazzjoni soċjoekonomika tal-

persuni b'diżabilità marret għall-agħar 

b'mod sinifikanti minħabba l-impożizzjoni 

ta' politiki ta' awsterità u attakki fuq id-

drittijiet soċjali u tal-ħaddiema min-naħa 

tal-UE, li kellhom impatt partikolari fuq in-

nisa b'diżabilità; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/2 

Emenda  2 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López 

Bermejo 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

f'isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi 

Is-sitwazzjoni tan-nisa b'diżabilità 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Ca (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 Ca. billi kuljum qed jiġu miċħuda d-

drittijiet fundamentali lill-persuni 

b'diżabilità, billi jiġu pperpetwati d-

diffikultajiet fl-aċċess għal impjieg imħallas 

li jagħti drittijiet, kemm fis-settur pubbliku 

kif ukoll f'dak privat; billi t-taħriġ 

vokazzjonali tal-persuni b'diżabilità ma 

jilħaqx il-livell meħtieġ u li jista' jinkiseb 

sabiex ikun jista' jippermetti l-ksib tal-

għarfien, il-ħiliet u l-kompetenzi meħtieġa 

għall-inklużjoni fil-ħajja tax-xogħol; 

Or. en 



AM\1170267MT.docx  PE631.534v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

26.11.2018 B8-0547/3 

Emenda  3 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López 

Bermejo 

on behalf of the GUE/NGL Group 

 

Motion for a resolution B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

f'isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi 

Is-sitwazzjoni tan-nisa b'diżabilità 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa M 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

M. billi l-persuni b'diżabilità u b'mod 

partikolari n-nisa b'diżabilità għandhom 

dħul inqas, u jinsabu f'riskju ogħla ta' faqar 

u esklużjoni soċjali; billi s-sitwazzjoni tan-

nisa b'diżabilità li jaħdmu marret għall-

agħar matul iż-żmien meta mqabbla ma' 

dik tal-irġiel (iċ-ċifra għan-nisa li jħabbtu 

wiċċhom mal-faqar fost dawk li jaħdmu 

kienet 10 % fl-2007 u 12 % fl-2014); 

M. billi l-persuni b'diżabilità u b'mod 

partikolari n-nisa b'diżabilità għandhom 

dħul inqas, u jinsabu f'riskju ogħla ta' faqar 

u esklużjoni soċjali; billi sitwazzjonijiet ta' 

faqar u esklużjoni huma pperpetwati fejn 

il-protezzjoni soċjali hija insuffiċjenti 

b'mod ċar; billi s-sitwazzjoni tan-nisa 

b'diżabilità li jaħdmu marret għall-agħar 

matul iż-żmien meta mqabbla ma' dik tal-

irġiel (iċ-ċifra għan-nisa li jħabbtu 

wiċċhom mal-faqar fost dawk li jaħdmu 

kienet 10 % fl-2007 u 12 % fl-2014); 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/4 

Emenda  4 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López 

Bermejo 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

f'isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi 

Is-sitwazzjoni tan-nisa b'diżabilità 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa O 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

O. billi l-appoġġ, il-protezzjoni, il-

komunikazzjoni, kif ukoll is-servizzi tal-

kura u tas-saħħa, bħal dawk relatati mal-

kura primarja tas-saħħa, il-vjolenza kontra 

n-nisa, il-kura tat-tfal u l-maternità 

għandhom ikunu kompletament aċċessibbli 

fil-lingwi, il-forom u l-formati kollha għan-

nisa kollha, u speċjalment għan-nisa u l-

bniet b'diżabilità; 

O. billi għad hemm diffikultajiet fl-

aċċess għaċ-ċentri tas-saħħa, il-kura fl-

isptarijiet, prodotti ta' appoġġ, mediċini, u 

terapiji essenzjali għall-monitoraġġ u r-

riabilitazzjoni; billi għad hemm problemi 

severi ta' mobilità, kemm minħabba 

ostakli arkitettoniċi li jfixklu t-traffiku fl-

ispazji pubbliċi u fit-toroq, kif ukoll 

minħabba aċċess limitat għat-trasport 

pubbliku u kollettiv; billi għad hemm 

ostakli ta' komunikazzjoni (bħan-nuqqas 

ta' interpreti tal-lingwa tas-sinjali fis-

servizzi pubbliċi u aċċessibilità fqira għat-

televiżjoni għall-persuni neqsin mis-

smigħ), li jillimitaw u jipprevjenu l-aċċess 

għas-servizzi pubbliċi u l-informazzjoni; 

billi l-appoġġ, il-protezzjoni, il-

komunikazzjoni, kif ukoll is-servizzi tal-

kura u tas-saħħa, bħal pereżempju dawk 

relatati mal-kura primarja tas-saħħa, il-

vjolenza kontra n-nisa, il-kura tat-tfal u l-

maternità għandhom ikunu kompletament 

aċċessibbli fil-lingwi, il-forom u l-formati 

kollha għan-nisa kollha, u speċjalment 

għan-nisa u l-bniet b'diżabilità; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/5 

Emenda  5 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López 

Bermejo 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

f'isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi 

Is-sitwazzjoni tan-nisa b'diżabilità 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Q 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

Q. billi, minkejja d-diversi 

konvenzjonijiet internazzjonali u 

dispożizzjonijiet tal-liġi Ewropea, kif ukoll 

l-Istrateġija Ewropea tad-Diżabilità attwali, 

il-persuni b'diżabilità għadhom mhux qed 

igawdu bis-sħiħ id-drittijiet taċ-ċittadini u 

dawk soċjali; billi n-nisa u l-bniet 

b'diżabilità għadhom mhux qed jiġu 

involuti fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet 

u fil-progress b'rabta mal-ugwaljanza bejn 

il-ġeneri; 

Q. billi minkejja d-diversi 

konvenzjonijiet u dispożizzjonijiet 

internazzjonali tal-liġi Ewropea, kif ukoll l-

Istrateġija Ewropea tad-Diżabilità attwali, il-

persuni b'diżabilità għadhom mhux qed 

igawdu bis-sħiħ id-drittijiet taċ-ċittadini u 

dawk soċjali; billi l-aċċess ugwali għall-

kultura, l-isport u d-divertiment u l-

parteċipazzjoni ugwali fil-ħajja soċjali u 

politika mhumiex garantiti; billi l-

professjonisti li jaħdmu f'dawn l-oqsma 

huma sottovalutati; billi l-konvenzjonijiet u 

d-dispożizzjonijiet kollha msemmija hawn 

fuq qed jiġu injorati b'mod sistematiku, 

filwaqt li d-drittijiet fundamentali għadhom 

qed jiġu miċħuda għall-ħaddiema u l-

persuni b'diżabilità; billi n-nisa u l-bniet 

b'diżabilità għadhom mhux qed jiġu involuti 

fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet u fil-

progress b'rabta mal-ugwaljanza bejn il-

ġeneri; 

Or. en 
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Emenda  6 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López 

Bermejo 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

f'isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi 

Is-sitwazzjoni tan-nisa b'diżabilità 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa W 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

W. billi l-integrazzjoni sħiħa fis-soċjetà 

tinkiseb prinċipalment permezz ta' impjiegi 

ta' kwalità u edukazzjoni aċċessibbli u 

inklużiva, u l-impjiegi huma għalhekk 

meqjusa mhux biss bħala sors ta' dħul iżda 

saru wkoll mekkaniżmu ta' integrazzjoni 

soċjali peress li joħolqu rabta mas-soċjetà, 

relazzjonijiet interpersonali u sens ta' 

parteċipazzjoni fil-ħajja soċjali, kulturali u 

ekonomika; 

W. billi jeżisti nuqqas ta' mezzi umani, 

materjali u pedagoġiċi fis-sistema tal-

iskejjel tal-istat għall-akkumpanjament 

xieraq u l-inklużjoni effettiva ta' tfal u 

żgħażagħ bi bżonnijiet edukattivi speċjali; 

billi l-integrazzjoni sħiħa fis-soċjetà tinkiseb 

prinċipalment permezz ta' impjiegi ta' 

kwalità u edukazzjoni aċċessibbli; billi l-

impjiegi huma mhux biss meqjusa bħala 

sors ta' dħul, iżda saru wkoll mekkaniżmu 

ta' integrazzjoni soċjali peress li joħolqu 

rabta mas-soċjetà, relazzjonijiet 

interpersonali u sens ta' parteċipazzjoni fil-

ħajja soċjali, kulturali u ekonomika; 

Or. en 
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Emenda  7 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López 

Bermejo 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

f'isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi 

Is-sitwazzjoni tan-nisa b'diżabilità 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 16a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 16a. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jinfurzaw 

il-prinċipju ta' paga ugwali għal xogħol 

ugwali, jiġġieldu kontra d-diskriminazzjoni 

fil-pagi u jiggarantixxu l-ugwaljanza bejn 

in-nisa u l-irġiel, fosthom fir-rigward tal-

persuni b'diżabilità; 

Or. en 

 

 


