
AD\1209340MT.docx PE653.791v02-00

MT Magħquda fid-diversità MT

Parlament Ewropew
2019-2024

Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

2020/2011(INI)

9.7.2020

OPINJONI
tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

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

dwar ir-rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Istrateġiji Nazzjonali għall-
Integrazzjoni tar-Rom: Nikkumbattu l-attitudnijiet negattivi fil-konfront ta' 
persuni ta' oriġini Romani fl-Ewropa
(2020/2011(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Lívia Járóka



PE653.791v02-00 2/11 AD\1209340MT.docx

MT

PA_NonLeg



AD\1209340MT.docx 3/11 PE653.791v02-00

MT

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat 
għall-Affarijiet Kostituzzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti 
li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A billi r-Rom huma l-akbar minoranza etnika tal-Ewropa peress li jgħixu madwar 6 miljun 
ruħ ta' oriġini Romani fl-UE, li l-maġġoranza tagħhom għandhom iċ-ċittadinanza ta' xi 
Stat Membru; Billi t-terminu "Rom" jiġbor fih diversi gruppi, inklużi r-Rom, iż-Żingari, 
il-Vjaġġaturi, il-Manouches, l-Ashkali, is-Sinti u l-Boyash; billi kull persuna fl-UE 
għandha d-dritt u d-dmir ugwali li ssir membru sħiħ, attiv u integrat tas-soċjetà, filwaqt 
li l-istatistika turi li r-Rom għadhom qed jiġu mċaħħda mid-drittijiet tal-bniedem 
tagħhom fl-Ewropa u madwar 80 % tal-persuni ta' oriġini Romani jgħixu taħt il-limitu 
ta' riskju tal-faqar tal-pajjiż tagħhom; billi r-Rom huma parti mill-kultura u l-valuri tal-
Ewropa u kkontribwew għar-rikkezza kulturali, id-diversità, l-ekonomija u l-istorja 
komuni tal-UE; billi l-protezzjoni u t-tisħiħ tal-wirt kulturali marbut mal-minoranzi 
nazzjonali fl-Istati Membri għandhom rwol kruċjali fil-koeżjoni soċjali; billi l-persuni 
ta' oriġini Romani għandhom ikunu jistgħu jipparteċipaw b'mod sħiħ u jkollhom vuċi 
reali fl-ippjanar, l-implimentazzjoni, l-evalwazzjoni u l-monitoraġġ ta' miżuri biex 
itejbu s-sitwazzjoni tagħhom;

B. billi n-nisa u l-bniet ta' oriġini Romani spiss ikunu soġġetti għal diskriminazzjoni 
intersezzjonali relatata mal-anti-Żingariżmu u mas-sessiżmu u ma' stereotipi ta' ħsara, 
kemm mis-soċjetà inġenerali kif ukoll fil-komunitajiet tagħhom stess; billi huma 
jikkostitwixxu wieħed mill-gruppi l-aktar żvantaġġjati fl-Istati Membri, jgħixu 
f'insedjamenti inadegwati b'aċċess inugwali u ostakli speċifiċi għall-edukazzjoni, ix-
xogħol, is-servizzi tas-saħħa, l-ilma tal-vit u s-sanità, u huma fost il-gruppi affettwati 
b'mod l-aktar sever bil-pandemija tas-COVID-19;

C. billi l-komunità Rom hija minoranza li tinsab fir-riskju ta' esklużjoni soċjali, minħabba 
aċċess inugwali għall-edukazzjoni jew minħabba livelli baxxi ta' edukazzjoni, li 
jirriżultaw f'nuqqas ta' kwalifiki meħtieġa fis-suq tax-xogħol u, konsegwentement, 
sitwazzjoni agħar ta' għajxien u ta' saħħa; billi s-sehem tal-assenteiżmu, it-tluq bikri 
mill-iskola u l-proporzjon ta' żgħażagħ barra mill-edukazzjoni, impjieg jew taħriġ 
(NEETs) fost ir-Rom huwa ħafna ogħla mill-medja, u 68 % tar-Rom iħallu l-
edukazzjoni kmieni b'kuntrast mal-mira ta' 10 % tal-Ewropa 2020 għall-għadd ta' dawk 
li jħallu l-iskola kmieni; billi huma 18 % biss tat-tfal ta' oriġini Romani li jkomplu 
għaddejja għall-edukazzjoni għolja; billi hemm bżonn ta' appoġġ edukattiv aħjar, 
ippjanar tal-karrieri u bidla fl-attitudnijiet fost il-professjonisti fl-edukazzjoni lejn l-
istudenti Rom biex jappoġġjaw il-ħiliet tagħhom għall-impjieg u l-aċċess tagħhom 
għax-xogħol;

D. billi 72 % tan-nisa żgħażagħ ta' oriġini Romani ta' bejn is-16 u l-24 sena huma barra 
mill-edukazzjoni, impjieg jew taħriġ (NEET), meta mqabbla ma' 55 % tal-irġiel 
żgħażagħ ta' oriġini Romani; billi 28 % tan-nisa kollha ta' oriġini Romani mistħarrġa fl-
istħarriġ EU-MIDIS II jindikaw li x-"xogħol domestiku" huwa l-attività ewlenija 
tagħhom, meta mqabbla ma' 6 % tal-irġiel kollha; billi dan il-proporzjon huwa għoli 
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għan-nisa ta' oriġini Romani meta mqabbel man-nisa tal-popolazzjoni ġenerali1; billi l-
istereotipi tas-sessi, it-tradizzjonijiet u l-istrutturi patrijarkali jagħmlu ħsara lin-nisa u 
lill-irġiel, ixekklu d-drittijiet tan-nisa u l-kisba tal-ugwaljanza bejn is-sessi u ma jistgħu 
qatt jintużaw bħala skuża għall-vjolenza jew l-oppressjoni; billi l-għodod edukattivi 
għal edukazzjoni li tkun sensittiva għall-kwistjonijiet tal-ġeneru ħalli l-istereotipi jiġu 
indirizzati b'mod determinat huma kruċjali minn età bikrija;

E. billi parti kbira tal-popolazzjoni Rom issir indipendenti u tibda familja f'età żgħira 
ħafna; billi n-nisa żgħażagħ Rom bil-familja u li jgħixu f'insedjamenti inadegwati 
jinsabu f'riskju għoli ta' esklużjoni u ta' emarġinazzjoni; billi dan il-fenomenu jeħtieġ li 
jinftiehem u jiġi indirizzat b'mod determinat permezz ta' miżuri sensittivi għall-
kwistjonijiet tal-ġeneru flimkien mar-Rom; billi hemm bżonn ta' investimenti mmirati u 
sensittivi għall-kwistjonijiet tal-ġeneru speċifikament fin-nisa u l-irġiel żgħażagħ ta' 
oriġini Romani li jiżżewġu, jitilqu mill-iskola u jmorru jaħdmu f'età bikrija, sitwazzjoni 
li twassalhom biex jiksbu impjiegi b'livell baxx ta' ħiliet bi ftit opportunità għal żvilupp 
personali; billi l-għoti ta' pariri, ir-rwol tal-familja, u l-għarfien dwar id-drittijiet 
sesswali u riproduttivi f'dak li jirrigwarda l-għoti ta' appoġġ lill-familji żgħażagħ ta' 
oriġini Romani huma għalhekk kruċjali u jeħtieġu ħidma kulturalment sensittiva 
bbażata fuq l-għarfien bażiku tad-differenzi kulturali u t-tradizzjonijiet bejn il-kultura 
Rom u l-kultura ġenerali;

F. billi n-nisa ta' oriġini Romani jinsabu partikolarment fir-riskju tal-faqar, tal-esklużjoni 
soċjali u tal-privazzjoni gravi; billi dawn ma għandhomx aċċess għall-akkomodazzjoni 
u għall-edukazzjoni, jesperjenzaw rati ta' impjieg kunsiderevolment aktar baxxi kemm 
meta mqabbla mal-irġiel Rom u kemm meta mqabbla mal-popolazzjoni ġenerali u qed 
ikomplu jesperjenzaw il-ksur tad-drittijiet tas-saħħa tagħhom; billi l-ħtiġijiet speċifiċi 
tar-Rom LGBTI+, tan-nisa Rom b'diżabilità u tar-Rom anzjani qed ikomplu jiġu 
moqdija b'mod severament inadegwat;

G. billi n-nisa ta' oriġini Romani jirrapportaw rati ta' impjieg ħafna aktar baxxi (16 %) mill-
irġiel ta' oriġini Romani (34 %); billi, b'paragun ma' dan, id-disparità bejn is-sessi fil-
popolazzjoni ġenerali għadha waħda sostanzjali, iżda mhijiex kbira daqs kemm hi fost 
il-persuni ta' oriġini Romani – 71 % tal-irġiel huma impjegati, meta mqabbla ma' 57 % 
tan-nisa2;

H. billi l-aċċess għas-servizzi tas-saħħa huwa ta' importanza partikolari għan-nisa, 
speċjalment l-aċċess sikur, f'waqtu u sħiħ għas-saħħa sesswali u riproduttiva u d-
drittijiet relatati (SRHR), peress li huwa bażi li permezz tagħha jiksbu l-ugwaljanza bejn 
is-sessi;

I. billi hemm għadd sinifikanti ta' persuni ta' oriġini Romani li jgħixu fil-Balkani tal-
Punent, li għandhom sitwazzjoni agħar tal-istennija tal-għomor, tas-saħħa, tal-
edukazzjoni u tal-impjieg meta mqabbla man-nies li jgħixu fl-Unjoni Ewropea;

J. billi n-nisa ta' oriġini Romani jiffaċċjaw esklużjoni konsistenti milli jipparteċipaw 

1 "Second European Union Minorities and Discrimination Survey" (EU-MIDIS II: It-Tieni Stħarriġ tal-Unjoni 
Ewropea dwar il-Minoranzi u d-Diskriminazzjoni), FRA (2016).
2 "Second European Union Minorities and Discrimination Survey" (EU-MIDIS II: It-Tieni Stħarriġ tal-Unjoni 
Ewropea dwar il-Minoranzi u d-Diskriminazzjoni), FRA (2016).
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b'mod sinifikanti fis-soċjetà u fid-demokrazija, u għandhom nuqqas ta' rappreżentanza 
kemm fil-Parlament Ewropew u f'dawk nazzjonali kif ukoll fil-livell reġjonali u f'dak 
lokali; billi huwa essenzjali li l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-ugwaljanza għall-minoranzi 
fil-popolazzjoni Rom jiġu appoġġjati u promossi; billi l-prinċipju tal-integrazzjoni tal-
perspettiva tal-ġeneri għandu jiġi applikat fl-ippjanar, l-implimentazzjoni, l-
evalwazzjoni u l-monitoraġġ tat-titjib tas-sitwazzjoni tar-Rom;

K. billi l-prinċipju tan-nondiskriminazzjoni u l-ugwaljanza huma valuri fundamentali 
mnaqqxa fit-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea; billi l-persuni ta' oriġini Romani qed jiffaċċjaw ostakli partikolari biex 
ikollhom aċċess għas-servizzi pubbliċi fil-qasam tal-impjiegi, dak tal-akkomodazzjoni, 
u dak tal-edukazzjoni bikrija tat-tfal; billi din id-diskriminazzjoni għandha impatt  anke 
akbar fuq in-nisa peress li spiss ikollhom jieħdu fuqhom il-parti l-kbira tal-kompiti 
domestiċi; billi l-ħtiġijiet speċifiċi tal-vittmi tad-diskriminazzjoni minħabba l-
orjentazzjoni sesswali tagħhom għadhom qed jiġu moqdija ħażin ħafna;

L. billi l-komunità Rom ġiet affettwata b'mod sinifikanti mill-impatt tal-kriżi ekonomika u 
soċjali li ġabet il-kriżi tal-COVID-19; billi ħafna tilfu s-sorsi ta' introjtu ta' kuljum 
tagħhom u jħabbtu wiċċhom ma' aċċess imnaqqas għall-benefiċċji soċjali, li ħafna drabi 
saru aktar diffiċli minħabba l-miżuri ta' kwarantina; billi l-għadd ta' reati ta' mibegħda u 
l-każijiet ta' diskriminazzjoni kontra ċ-ċittadini Rom żdiedu f'ċerti żoni matul il-
pandemija u joħolqu riskju sproporzjonat għan-nisa u l-bniet;

1. Jinnota b'dispjaċir in-nuqqas serju ta' progress li sar fir-rigward tal-awtonomizzazzjoni u 
l-inklużjoni tan-nisa Rom mindu ġie adottat il-Qafas tal-UE għal Strateġiji Nazzjonali 
għall-Integrazzjoni tar-Rom sal-2020;

2. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura li n-nisa u l-bniet ta' oriġini Romani jiġu inklużi fl-
implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri u fl-istadji kollha tat-
tfassil tal-politiki fl-oqsma kollha ta' politika tal-UE, inkluż il-Pjan ta' Rkupru tal-UE u 
l-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) 2021-2027 imsaħħaħ, b'konformità mal-prinċipju 
trasversali tal-Istrateġija tal-intersezzjonalità; jistieden lill-Kummissjoni tiggarantixxi l-
perspettiva tal-ġeneru f'Qafas tal-UE ambizzjuż għal wara l-2020 għall-Qafas tal-UE 
għal Strateġiji Nazzjonali għall-Integrazzjoni tar-Rom; jistieden lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jinkludu u jintegraw approċċ sensittiv għall-kwistjonijiet tal-ġeneru u 
għat-tfal ibbażat fuq analiżi tal-ħtiġijiet tan-nisa u tat-tfal ta' oriġini Romani u interventi 
mmirati li jiffukaw fuq id-drittijiet tan-nisa ta' oriġini Romani, l-awtonomizzazzjoni u l-
integrazzjoni tal-kwistjonijiet ta' ġeneru fl-Istrateġiji Nazzjonali għall-Integrazzjoni tar-
Rom li jmiss;

3. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jiksbu riżultati effettivi fl-implimentazzjoni ta' miżuri lokali 
biex jappoġġjaw l-Istrateġiji Nazzjonali għall-Integrazzjoni tar-Rom f'erba' oqsma 
ewlenin: l-aċċess għall-edukazzjoni, għall-impjiegi, għall-kura tas-saħħa u għall-
akkomodazzjoni; jistieden, għalhekk, lill-gvernijiet tal-Istati Membri, lill-awtoritajiet 
lokali u, fejn rilevanti, lill-istituzzjonijiet tal-UE jinvolvu lin-nisa Rom, permezz tal-
organizzazzjonijiet tan-nisa, lill-NGOs tar-Rom u lill-partijiet ikkonċernati rilevanti, fit-
tħejjija, l-implimentazzjoni, l-evalwazzjoni u l-monitoraġġ tal-Istrateġiji Nazzjonali 
għall-Integrazzjoni tar-Rom u joħolqu rabtiet bejn il-korpi tal-ugwaljanza bejn is-sessi, 
l-organizzazzjonijiet tad-drittijiet tan-nisa u l-istrateġiji ta' inklużjoni soċjali sabiex 
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tinbena l-fiduċja mal-komunitajiet u tiġi żgurata s-sensittività għall-kuntesti lokali; 
jistieden ukoll lill-Kummissjoni tindirizza l-ugwaljanza bejn il-ġeneri b'mod konsistenti 
meta timplimenta l-Istrateġija UE 2020 u programmi ta' riforma nazzjonali; jistieden 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jindirizzaw b'mod determinat l-anti-Żingariżmu 
bħala forma ta' razziżmu li tista' twassal għal diskriminazzjoni strutturali;

4. Jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta 'flow chart' tal-proċess tal-inklużjoni tar-Rom tal-
UE li tkopri l-kisbiet, l-objettivi, il-miżuri speċifiċi użati biex jinkisbu dawn l-objettivi, 
is-sitwazzjoni attwali rigward il-miżuri ta' implimentazzjoni u l-passi li jmiss;

5. Jenfasizza l-ħtieġa li s-saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttivi tan-nisa u l-bniet ta' 
oriġini Romani jiġu rispettati, u dan jinkludi ħidma biex jittejjeb l-aċċess tagħhom għal 
edukazzjoni sesswali komprensiva, għal eżamijiet mediċi, għall-kura ta' qabel it-twelid 
u għal wara t-twelid u għall-ippjanar tal-familja – inkluż l-abort sikur u legali; 
jikkundanna bil-qawwa s-segregazzjoni etnika tan-nisa ta' oriġini Romani 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 tal-isterilizzazzjoni sfurzata u koerċittiva, inkluż permezz tal-
istabbiliment ta' skemi ta' kumpens effettivi;

6. Jistieden lill-Istati Membri jinkludu aċċess għal programmi ta' edukazzjoni diżaggregati, 
b'mod partikolari fit-tagħlim fit-tfulija bikrija, f'dak għall-adulti u f'dak tul il-ħajja fil-
programmi tagħhom tal-Istrateġiji Nazzjonali għall-Integrazzjoni tar-Rom u azzjonijiet 
immirati biex jindirizzaw l-assenteiżmu u t-tluq bikri mill-iskola ħalli jinkludu lin-nisa 
Rom fl-edukazzjoni u konsegwentement fis-suq tax-xogħol; jistieden lill-Istati Membri 
jinkludu l-awtonomizzazzjoni tan-nisa u l-bniet Rom bħala objettiv orizzontali fl-oqsma 
ta' prijorità kollha tal-Qafas tal-UE għal Strateġiji Nazzjonali għall-Integrazzjoni tar-
Rom, u jinkoraġġixxu b'mod attiv il-parteċipazzjoni tagħhom fil-ħajja soċjali u politika; 
iħeġġeġ lill-Istati Membri jindirizzaw il-vjolenza sessista kontra n-nisa u l-bniet ta' 
oriġini Romani, inkluż iż-żwieġ bikri u furzat, in-nuqqas ta' aċċess għas-saħħa sesswali 
u riproduttiva u d-drittijiet relatati, l-isterilizzazzjoni furzata, il-brutalità tal-pulizija, jew 
diversi forom oħra ta' sfruttament;

7. Iħeġġeġ, għalhekk, lil dawk l-Istati Membri kollha li għadhom ma rratifikawx il-
Konvenzjoni ta' Istanbul biex jagħmlu dan b'urġenza;

8. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jinkludu lill-bniet u n-nisa ta' oriġini 
Romani b'mod aktar espliċitu fil-politiki tas-suq tax-xogħol, inkluż fil-Garanzija għaż-
Żgħażagħ;

9. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu żgurati l-impjiegi u l-ħajja tal-persuni ta' oriġini Romani 
sabiex jiġi evitat li dawn jaqgħu f'sitwazzjoni  anke agħar ta' faqar u ta' vulnerabilità 
wara dan il-perjodu; jitlob, għalhekk, l-implimentazzjoni tal-Konvenzjonijiet 190 u 189 
tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol, sabiex jissaħħu d-drittijiet tal-
ħaddiema, speċjalment tan-nisa, bil-għan li tintemm l-ekonomija informali;

10. Jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw id-dispożizzjonijiet mogħtija fir-
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rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-9 ta' Diċembru 20133, li jippromwovu l-
opportunitajiet ta' impjieg fis-servizz ċivili għall-persuni b'oriġini etnika minoritarja, 
bħall-persuni ta' oriġini Romani u b'mod partikolari n-nisa;

11. Jenfasizza li d-disparità bejn is-sessi fil-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol fost il-
persuni ta' oriġini Romani tista' tiġi spjegata permezz tal-involviment akbar tan-nisa fix-
xogħol domestiku bħala l-attività ewlenija tagħhom; jistieden lill-Istati Membri 
jiġġieldu kontra l-istereotipi etniċi u bbażati fuq il-ġeneru li jaffettwaw lin-nisa ta' 
oriġini Romani;

12. Jistieden lill-Istati Membri jħeġġu l-parteċipazzjoni aktar b'saħħitha tan-negozji, b'mod 
partikolari fil-livell lokali, u jqisu li jappoġġjaw l-iżvilupp tal-intrapriżi soċjali biex 
jinħolqu postijiet tax-xogħol sostenibbli għall-persuni ta' oriġini Romani, b'enfasi fuq 
in-nisa;

13. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jfasslu pjan reali ta' finanzjament biex in-
nisa, b'mod partikolari dawk l-aktar vulnerabbli, jinqalgħu mill-vjolenza maċista u 
sesswali u jagħmluha possibbli għalihom li jiksbu materjal ta' emerġenza u assistenza 
morali b'aċċess għall-akkomodazzjoni, għall-monitoraġġ psikoloġiku u finanzjarju u 
appoġġ biex isiru finanzjarjament indipendenti;

14. Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi stabbilita assistenza speċjali għan-nisa l-aktar vulnerabbli, 
vittmi tat-traffikar u tal-prostituzzjoni, biex ikunu jistgħu jiksbu l-kura u s-sigurtà 
meħtieġa biex jinqalgħu mill-isfruttament sesswali;

15. Jantiċipa l-istrateġija tal-UE li ġejja dwar il-qerda tat-traffikar tal-bnedmin, peress li n-
nisa u l-bniet ta' oriġini Romani huma partikolarment vulnerabbli; jenfasizza l-ħtieġa li 
jkun hemm enfasi ċara fuq il-kwistjoni tal-ġeneru u li jkun hemm perspettiva ffokata 
fuq id-drittijiet tal-vittmi, inklużi miżuri u strateġiji biex titnaqqas id-domanda; jistieden 
ukoll lill-Kunsill jiżblokka n-negozjati dwar id-direttiva orizzontali kontra d-
diskriminazzjoni peress li din hija prerekwiżit biex tinkiseb l-ugwaljanza fl-UE;

16. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżviluppaw politiki pubbliċi biex joħolqu 
ambjent li fih il-persuni ta' oriġini Romani jkunu jistgħu b'mod kunfidenti jirrappurtaw 
inċidenti ta' trattament diskriminatorju, inkluż it-tfassil diskriminatorju ta' profili etniċi, 
u jkunu jafu li l-ilmenti tagħhom ikunu qed jittieħdu bis-serjetà u jiġu trattati mill-
awtoritajiet kompetenti;

17. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jappoġġjaw l-aċċess għall-ġustizzja 
għall-persuni Rom, b'konċentrazzjoni partikolari fuq il-vittmi ta' diskriminazzjoni 
multipla bħalma huma n-nisa, l-LGBTI+, ir-Rom mhux ċittadini u jsaħħu l-kapaċità tal-
korpi tal-ugwaljanza biex jindirizzaw id-diskriminazzjoni kontra l-persuni ta' oriġini 
Romani;

18. Jistieden lill-Istati Membri jiġġieldu kontra s-segregazzjoni spazjali, l-iżgumbramenti 
furzati u n-nuqqas ta' akkomodazzjoni li jħabbtu wiċċhom magħhom l-irġiel u n-nisa ta' 
oriġini Romani; Jinnota bi tħassib li, skont ir-rapport ta' implimentazzjoni tal-
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Kummissjoni tal-20194, l-akkomodazzjoni hija l-politika bl-anqas għadd ta' eżempji ta' 
approċċi promettenti komuni għal diversi pajjiżi; jistieden, għalhekk, lill-Istati Membri 
jieħdu miżuri biex itejbu b'mod drammatiku l-kundizzjonijiet tal-akkommodazzjoni 
b'politiki trasparenti, u biex jimxu lejn it-tneħħija tas-segregazzjoni bħala prijorità fit-tul 
minflok ma jtejbu l-kwalità f'kuntesti segregati; jenfasizza l-ħtieġa li l-benefiċjarji ta' 
oriġini Romani jiġu involuti fid-disinn u l-implimentazzjoni tal-għażliet ta' 
akkomodazzjoni komunitarja u individwali;

19. Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li l-miżuri ta' awsterità ma jkollhomx effett 
sproporzjonat fuq in-nisa Rom u n-nisa Vjaġġaturi u li d-deċiżjonijiet dwar il-baġit 
ikunu mirfuda mill-prinċipji tad-drittijiet tal-bniedem; iħeġġeġ lill-Istati Membri 
jistabbilixxu programmi mmirati u mfassla biex jipprovdu appoġġ għan-nisa ta' oriġini 
Romani li jżidu l-parteċipazzjoni tagħhom permezz tal-edukazzjoni (inkluża dik 
kulturali, dik storika u dik ċiviku), l-attività professjonali, il-protezzjoni tas-saħħa u 
akkomodazzjoni aħjar u jindirizzaw l-oqsma kollha ta' diskriminazzjoni potenzjali; 
jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra għodda ġdida ta' finanzjament jew 
sottoprogramm li huwa marbut ma' programm ta' finanzjament tal-UE eżistenti fil-
qasam edukattiv u soċjali, u li huwa maħsub għal appoġġ immirat u mfassal apposta fil-
provvediment ta' edukazzjoni ta' kwalità għall-istudenti ta' oriġini Romani, u għall-bniet 
b'mod partikolari;

20. Jenfasizza l-importanza li ż-żgħażagħ ta' oriġini Romani jiġu mħeġġa jlestu l-
edukazzjoni għolja sabiex itejbu l-perspettivi ta' mpjieg tagħhom u l-parteċipazzjoni 
tagħhom fis-soċjetà;

21. Jistieden lill-Istati Membri jpoġġu aktar enfasi fuq l-aspetti territorjali tal-inklużjoni 
soċjali fil-Qafas tal-UE għal Strateġiji Nazzjonali għall-Integrazzjoni tar-Rom tagħhom, 
u jimmiraw lejn l-aktar mikroreġjuni fil-bżonn permezz ta' programmi ta' żvilupp 
kumplessi u integrati;

22. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jwettqu valutazzjonijiet tal-impatt fuq il-
ġeneri meta jkunu qed ifasslu l-miżuri speċifiċi tal-Istrateġiji Nazzjonali tagħhom għall-
Integrazzjoni tar-Rom;

23. Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw aċċess ugwali għall-kura tat-tfal ta' kwalità u bi 
prezzijiet affordabbli u għall-edukazzjoni bikrija tat-tfal, għas-servizzi għall-iżvilupp 
tat-tfal u għall-edukazzjoni ta' sħubija parentali għat-tfal ta' oriġini Romani, jintroduċu 
mill-ġdid il-miri ta' Barċellona għall-kura tat-tfal u jiżviluppaw servizzi ta' kura 
aċċessibbli, affordabbli u ta' kwalità għolja għaċ-ċiklu tal-ħajja kollu kemm hu;

24. Jistieden lill-Istati Membri jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jipprevjenu t-tkeċċija 
tal-impjegati waqt it-tqala jew it-trobbija tat-tfal, u jikkunsidraw ir-rikonoxximent tat-
trobbija tat-tfal bħala perjodu li jgħodd għad-drittijiet tal-pensjoni;

25. Jistieden lill-Istati Membri jippromwovu n-networks tal-istudenti ta' oriġini Romani, 
jinkoraġġixxu s-solidarjetà bejniethom, iżidu l-viżibilità tal-każijiet ta' suċċess u 
jegħilbu l-iżolament tal-istudenti ta' oriġini Romani;
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26. Jistieden lill-Istati Membri jinkoraġġixxu l-parteċipazzjoni tal-familji ta' oriġini Romani 
fl-iskejjel, jivvalutaw l-iskejjel li fihom it-tfal u ż-żgħażagħ ta' oriġini Romani jistudjaw, 
u jagħmlu l-bidliet kollha meħtieġa biex jiżguraw l-integrazzjoni edukattiva u s-suċċess 
ta' kulħadd; jirrimarka li miżuri speċifiċi għandhom ikunu mmirati lejn il-bniet ta' 
oriġini Romani, abbażi tal-każijiet ta' suċċess li jkunu ġew validati mill-komunità 
akkademika;

27. Jirrimarka li l-aħjar prattiki mill-Istati Membri għandhom jiġu skambjati u promossi 
madwar l-Ewropa kollha, inkluż ir-reġjun tal-Balkani, fir-rigward, fost l-oħrajn, tal-
istruttura tal-appoġġ għall-akkomodazzjoni u għall-mobilità, l-aċċess għas-servizzi tas-
saħħa inklużi s-saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati, il-politiki tat-taxxa u 
l-promozzjoni ta' faċilitajiet għat-tfal żgħar ħafna; jinnota li l-politiki tat-taxxa 
għandhom jiġu ottimizzati biex isaħħu l-inċentivi biex in-nisa ta' oriġini Romani 
jipparteċipaw fis-suq tax-xogħol;

28. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw li d-drittijiet fundamentali tan-
nisa u tat-tfal ta' oriġini Romani jiġu rispettati, permezz tal-użu ta' diversi mezzi li 
jinkludu kampanji ta' sensibilizzazzjoni, biex jiġi żgurat li n-nisa u l-bniet ta' oriġini 
Romani jkunu konxji mid-drittijiet tagħhom skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali eżistenti 
dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi u d-diskriminazzjoni, u biex ikomplu jiġu miġġielda t-
tradizzjonijiet patrijarkali u sessisti;

29. Jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw ir-rakkomandazzjonijiet attwali u futuri 
speċifiċi għall-pajjiż fil-qafas tas-Semestru Ewropew, inklużi miżuri għan-nisa ta' 
oriġini Romani fil-ftehimiet ta' sħubija; barra minn hekk jenfasizza l-ħtieġa li tinġabar 
b'mod sistematiku data diżaggregata b'saħħitha u li jsiru indikaturi tal-impatt biex jiġu 
infurmati l-iżviluppi tal-politika u biex jiġi żgurat li l-progress jitkejjel u jiġi 
mmonitorjat; ifakkar fl-importanza tal-bini tal-kapaċità f'dak li jirrigwarda t-tnejn li 
huma;

30. Jenfasizza li l-Istrateġiji Nazzjonali għall-Integrazzjoni tar-Rom għandhom jiffukaw fuq 
l-awtonomizzazzjoni tan-nisa ta' oriġini Romani sabiex jieħdu kontroll ta' ħajjithom billi 
jsiru aġenti viżibbli tal-bidla fi ħdan il-komunitajiet tagħhom u billi jużaw il-vuċi 
tagħhom biex jinfluwenzaw il-politiki u l-programmi li jaffettwawhom; jenfasizza li l-
Istrateġiji Nazzjonali għall-Integrazzjoni tar-Rom għandhom jirrinfurzaw ir-reżiljenza 
soċjoekonomika tan-nisa ta' oriġini Romani (jiġifieri l-kapaċità tagħhom li jadattaw 
għall-ambjent ekonomiku li qed jinbidel malajr), permezz tal-iffrankar effettiv u l-
prevenzjoni tat-tnaqqis tal-assi.
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