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Emenda 1
Astrid Lulling

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa D

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

D.  billi d-definizzjoni ta' "fastidju 
sesswali" ingħatat għall-ewwel darba 
f'livell tal-UE fid-Direttiva 2002/73/KE, u 
dik id-Direttiva ddefiniet ukoll id-
diskriminazzjoni diretta, id-
diskriminazzjoni u l-fastidju indiretti, 
ipprojbiet id-diskriminazzjoni kontra n-nisa 
abbażi ta' tqala jew liv tal-maternità u 
pprovdiet għall-jedd tar-ritorn għall-istess 
impjieg jew għal pożizzjoni ekwivalenti 
wara l-liv tal-maternità, jew wara l-liv tal-
paternità jew l-addozzjoni, fejn jeddijiet 
bħal dawn huma rikonoxxuti mill-Istati 
Membri,

D.  billi d-Direttiva 2002/73/KE ddefiniet 
il-kunċett tad-diskriminazzjoni diretta, id-
diskriminazzjoni u l-fastidju indiretti, 
ipprojbiet id-diskriminazzjoni kontra n-nisa 
abbażi ta' tqala jew liv tal-maternità u 
pprovdiet għall-jedd tar-ritorn għall-istess 
impjieg jew għal pożizzjoni ekwivalenti 
wara l-liv tal-maternità, jew wara l-liv tal-
paternità jew l-addozzjoni, fejn jeddijiet 
bħal dawn huma rikonoxxuti mill-Istati 
Membri,

Or. fr

Emenda 2
Astrid Lulling

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3. Jinnota illi l-koperazzjoni mill-qrib bejn 
il-kumitati kompetenti tal-parlamenti 
nazzjonali u tal-Parlament Ewropew fil-
monitoraġġ tat-traspożizzjoni u l-
implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni għall-
ugwaljanza tas-sessi għandha twassal għal 
ugwaljanza bejn is-sessi li tkun eqreb 
għaċ-ċittadini;

3. Jinnota illi l-koperazzjoni mill-qrib bejn 
il-kumitati kompetenti tal-parlamenti 
nazzjonali u tal-Parlament Ewropew fil-
monitoraġġ tat-traspożizzjoni u l-
implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni għall-
ugwaljanza bejn is-sessi tqajjem iżjed 
kuxjenza f’dawk li jfasslu l-politika u fiċ-
ċittadini fil-kwistjoni tal-ugwaljanza;

Or. fr
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Emenda 3
Astrid Lulling

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6. Jiddeplora l-fatt illi ħafna 
leġiżlazzjonijiet nazzjonali ma jagħtux
definizzjoni b'mod biżżejjed ċar u espliċitu 
tan-nozzjonijiet tad-diskriminazzjoni 
diretta u indiretta, tal-fastidju u tal-fastidju 
sesswali;

6. Jiddeplora l-fatt illi ħafna 
leġiżlazzjonijiet nazzjonali ma jagħtux 
b'mod biżżejjed ċar u espliċitu d-
definizzjonijiet tad-diskriminazzjoni diretta 
u indiretta, tal-fastidju u tal-fastidju 
sesswali;

Or. fr

Emenda 4
Astrid Lulling

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 7

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

7. Huwa mħasseb illi f'bosta Stati Membri 
l-firxa ta' applikazzjoni tad-
diskriminazzjonijiet ipprojbiti m'hijiex 
wiesgħa biżżejjed biex tikkonforma mad-
Direttiva 2002/73/KE; ifakkar illi d-
diskriminazzjoni taffettwa kemm is-settur 
privat kif ukoll dak pubbliku;

7. Huwa mħasseb illi f'bosta Stati Membri 
l-firxa ta' applikazzjoni tad-
diskriminazzjonijiet ipprojbiti m'hijiex 
wiesgħa biżżejjed biex tikkonforma mad-
Direttiva 2002/73/KE; ifakkar illi d-
diskriminazzjonijiet ipprojbiti jaffettwaw
kemm is-settur privat kif ukoll dak 
pubbliku;

Or. fr

Emenda 5
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 10 a (ġdid)
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

10a. Jirreferi għall-fatt li t-trattament 
ugwali ma japplikax għas-sistemi tas-
sigurtà soċjali kollha; jistieden lill-Istati 
Membri u lill-Kummissjoni biex tiżgura li 
l-iskemi tal-pensjoni tax-xogħol b’mod 
partikulari ma jkunux diskriminatorji 
kontra n-nisa u li ma jirrinforzawx 
mudelli eżistenti li diġà qed jitfgħu n-nisa 
fi żvantaġġ f’termini ta’ benefiċċji u 
kontribuzzjonijiet;

Or. en

Emenda 6
Astrid Lulling

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11. Jilqa' l-isforzi magħmulin minn dawk l-
Istati Membri illi estendew jew irrinforzaw 
ir-rekwiżiti tad-Direttiva 2002/73/KE, 
speċjalment dawk l-inizjattivi li daħħlu l-
ħarsien kontra d-diskriminazzjoni f'oqsma 
ġodda tas-soċjetà;

11. Jilqa' l-isforzi magħmulin minn dawk l-
Istati Membri illi estendew jew irrinforzaw 
ir-rekwiżiti tad-Direttiva 2002/73/KE, 
speċjalment dawk l-inizjattivi li daħħlu l-
ħarsien kontra d-diskriminazzjoni f'oqsma 
ġodda tas-soċjetà, bħalma huma t-
teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-
komunikazzjoni;

Or. fr

Emenda 7
Astrid Lulling

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jiżviluppaw 13. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jiżguraw ir-
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il-kapaċitajiet u jiżguraw ir-riżorsi 
adegwati għall-korpi tal-ugwaljanza hekk 
kif tipprovdi d-Direttiva 2002/73/KE, u 
jfakkar fir-rekwiżit tad-Direttiva li tiġi 
żgurata l-indipendenza ta' dawn il-korpi;

riżorsi adegwati għall-korpi li 
jippromwovu t-trattament ugwali u l-
opportunitajiet indaqs bejn is-sessi, hekk 
kif tipprovdi d-Direttiva 2002/73/KE, u 
jfakkar fir-rekwiżit tad-Direttiva li tiġi 
żgurata l-indipendenza ta' dawn il-korpi;

Or. fr

Emenda 8
Astrid Lulling

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 16

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

16. Jiġbed l-attenzjoni għal-livell baxx ta' 
kuxjenza fost in-nisa tal-jeddijiet skont it-
termini tad-Direttiva 2002/73/KE, kif 
jidher mill-għadd żgħir ta' proċedimenti u 
ilmenti mdaħħlin dwar l-ugwaljanza tas-
sessi;  jistieden lill-Istati Membri, trade 
unions, min iħaddem u l-NGOs 
jintensifikaw l-isforzi tagħhom ħalli 
jinfurmaw lin-nisa dwar il-possibiltajiet li 
hemm għall-vittmi tad-diskriminazzjoni 
skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali illi ilha fis-
seħħ sa mill-2005;

16. Jiġbed l-attenzjoni għal-livell ta' 
kuxjenza inadegwat fost in-nisa tal-
jeddijiet skont it-termini tad-Direttiva 
2002/73/KE, kif jidher mill-għadd żgħir ta' 
proċedimenti u lmenti mdaħħlin dwar l-
ugwaljanza tas-sessi;  jistieden lill-Istati 
Membri, trade unions, min iħaddem u l-
NGOs jintensifikaw l-isforzi tagħhom ħalli 
jinfurmaw lin-nisa dwar il-possibiltajiet li 
hemm għall-vittmi tad-diskriminazzjoni 
skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali illi ilha fis-
seħħ sa mill-2005;

Or. fr

Emenda 9
Astrid Lulling

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17. Jinnota l-fiduċja limitata li għandhom 
il-vittmi tad-diskriminazzjoni fil-ħarsien 
ġudizzjarju; jistieden lill-Istati Membri 
jiżguraw li l-assistenza li tingħata tkun 

17. Jinnota l-fiduċja limitata li għandhom 
il-vittmi tad-diskriminazzjoni fil-ħarsien 
ġudizzjarju; jistieden lill-Istati Membri 
jiżguraw li l-assistenza li tingħata tkun 
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indipendenti u mingħajr ħlas, isaħħu l-
garanziji lill-vittmi tad-diskriminazzjoni u 
jipprovdu ħarsien ġudizzjarju lill-persuni li 
jiddefendu lil xi ħadd imħares bid-Direttiva 
2002/73/KE, jew jixhdu favur tal-istess 
persuni;

indipendenti, isaħħu l-garanziji lill-vittmi 
tad-diskriminazzjoni u jipprovdu ħarsien 
ġudizzjarju lill-persuni li jiddefendu lil xi 
ħadd imħares bid-Direttiva 2002/73/KE, 
jew jixhdu favur tal-istess persuni;

Or. fr

Emenda 10
Astrid Lulling

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19. Jagħfas fuq l-irwol kritiku tal-NGOs f'li 
jipprovdu assistenza lill-vittmi tad-
diskriminazzjoni; jitlob lill-awtoritajiet 
pubbliċi jindikaw dawk ir-riżorsi meħtieġa 
għall-proġetti ta' medjazzjoni u assistenza, 
li jiswew aktar u huma aktar kumplessi 
biex jitwettqu milli huma kampanji ta' 
tixrid ta' tagħrif; 

19. Jagħfas fuq l-irwol kritiku tal-NGOs f'li 
jipprovdu assistenza lill-vittmi tad-
diskriminazzjoni; jitlob lill-awtoritajiet 
pubbliċi jindikaw dawk ir-riżorsi meħtieġa 
għall-proġetti ta' medjazzjoni u assistenza, 
li huma aktar kumplessi biex jitwettqu 
milli huma kampanji ta' tixrid ta' tagħrif; 

Or. fr

Emenda 11
Astrid Lulling

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 21

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

21. Jiġbed l-attenzjoni għall-ħtieġa li jiġi 
inkorraġġit djalogu soċjali bejn is-sieħba 
soċjali biex jitwettaq il-prinċipju tat-
trattament ugwali permezz tal-monitoraġġ 
tal-prattiki fil-postijiet tax-xogħol, il-
ftehimiet kollettivi, il-kodiċijiet ta' mġiba, 
ir-riċerka u l-iskambju ta' esperjenzi u l-
prattika tajba;

21. Jiġbed l-attenzjoni għall-ħtieġa li jiġi 
inkorraġġit djalogu bejn is-sieħba soċjali 
biex jitwettaq il-prinċipju tat-trattament 
ugwali permezz tal-monitoraġġ tal-prattiki 
fil-postijiet tax-xogħol, il-ftehimiet 
kollettivi, il-kodiċijiet ta' mġiba, u l-
iskambju ta' esperjenzi u l-prattika tajba;
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Or. fr

Emenda 12
Astrid Lulling

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 22

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

22. Jistieden lill-Istati Membri biex
jinkorporaw fil-leġiżlazzjoni nazzjonali 
tagħhom ir-rekwiżit li l-intrapriżi 
jiżviluppaw u jimplimentaw pjanijiet ta' 
kull sena ta' ugwaljanza fi ħdanhom u 
jiżguraw rappreżentanza sesswali 
ekwilibrata fil-bordijiet tagħhom;

22. Jistieden lill-Istati Membri biex 
jirrakkomandaw lill-intrapriżi biex
jiżviluppaw u jimplimentaw pjanijiet ta’ 
ugwaljanza fi ħdanhom u biex 
jippromwovu r-rappreżentanza sesswali  
ekwilibrata fl-organi tat-tmexxija u fejn 
jittieħdu d-deċiżjonijiet;

Or. fr

Emenda 13
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Mozzjoni għall-reżoluzzjoni
Paragraph 22

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

22. Jistieden lill-Istati Membri jinkorporaw 
fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom ir-
rekwiżit li l-intrapriżi jiżviluppaw u 
jimplimentaw pjanijiet ta' kull sena ta' 
ugwaljanza fi ħdanhom u jiżguraw 
rappreżentanza sesswali ekwilibrata fil-
bordijiet tagħhom;

22. Jistieden lill-Istati Membri jinkorporaw 
fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom ir-
rekwiżit li l-intrapriżi jiżviluppaw u 
jimplimentaw pjanijiet ta’ kull sena ta’ 
ugwaljanza fi ħdanhom u tad-drittijiet bejn 
is-sessi li jieħdu ħsieb membri tal-familja 
tagħhom, u li jiżguraw rappreżentanza 
sesswali ekwilibrata fil-bordijiet tagħhom;

Or. fr
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Emenda 14
Astrid Lulling

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 23

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

23. Jistieden lill-Istati Membri jħeġġu lil 
min iħaddem biex jipprovdi lill-impjegati u 
lir-rappreżentanti tagħhom tagħrif regolari 
skont is-sess ta' dak li jkun;

23. Jistieden lill-Istati Membri jħeġġu lil 
min iħaddem biex jipprovdi lill-impjegati u 
lir-rappreżentanti tagħhom tagħrif li 
għandu x’jaqsam mar-rispett tal-prinċipju 
tat-trattament ugwali bejn is-sessi; 

Or. fr

Emenda 15
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 23

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

23. Jistieden lill-Istati Membri jħeġġu lil 
min iħaddem biex jipprovdi lill-impjegati u 
lir-rappreżentanti tagħhom tagħrif regolari 
skont is-sess ta' dak li jkun;

23. Jistieden lill-Istati Membri jħeġġu lil 
min iħaddem biex jipprovdi lill-impjegati u 
lir-rappreżentanti tagħhom tagħrif regolari 
skont is-sess ta' dak li jkun u d-drittijiet 
tagħhom għal-liv;

Or. fr

Emenda 16
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 24

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

24. Jinsisti fuq il-ħtieġa li jiġu żviluppati 
mekkaniżmi nazzjonali mmirati għall-
monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-
prinċipju tal-paga ugwali;

24. Jinsisti fuq il-ħtieġa li jiġu żviluppati 
mekkaniżmi nazzjonali mmirati għall-
monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-
prinċipju tal-paga ugwali u r-ritorn għax-
xogħol wara l-liv tal-maternità, tal-
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paternità jew tal-għajnuna lill-membri 
dipendenti tal-familja;

Or. fr

Emenda 17
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 25

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

25. Ifakkar lill-Istati Membri dwar l-
importanza li jimplimentaw attivament l-
integrazzjoni tas-sessi meta jiżviluppaw u 
jimplimentaw il-liġijiet;

25. Ifakkar lill-Istati Membri dwar l-
importanza li jimplimentaw attivament l-
integrazzjoni tas-sessi u t-tħassib tar-
rikonċiljazzjoni bejn il-ħajja tal-familja u 
l-ħajja  professjonali meta jiżviluppaw u 
jimplimentaw il-liġijiet;

                                                                                                                                              Or. fr
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