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Emenda 23
Daciana Octavia Sârbu

Proposta għal direttiva
Premessa 2 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

(2a) Is-saħħa mentali għandha tiġi 
trattata daqs is-saħħa fiżika peress li tal-
ewwel hija assoċjata aktar mill-qrib mal-
mard tal-qalb koronarju, il-kanċer u mard 
ieħor bħad-dijabete. Persuni bi problemi 
mentali qawwija huma esposti l-aktar 
għall-istigma soċjali, il-faqar, 
possibilitajiet limitati ta' akkomodazzjoni 
u diffikultajiet biex ikollhom aċċess għall-
kura tas-saħħa fiżika, u b'hekk iwasslu 
għal aktar spejjeż minħabba t-telf ta' 
produttività tal-ħaddiem.

Or. en

Emenda 24
Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Premessa 4 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

(4a) Id-diskriminazzjoni fuq il-bażi ta' 
diżabilità titlob proċedura speċifika 
kkoordinata li tikkunsidra r-
responsabilitajiet tal-Istati Membri. Bosta 
Stati Membri diġà għandhom leġiżlazzjoni 
li tipprovdi għall-protezzjoni ta' persuni 
b'diżabilitajiet. Miżuri pożittivi għandhom 
jibqgħu jittieħdu għall-promozzjoni ta' 
trattament ugwali tal-persuni b'diżabilità, 
b'mod partikulari, permezz ta' azzjoni 
mmirata biex jiġu indirizzati l-bżonnijiet 
tal-persuni b'diżabilità u d-disponibilità 
akbar ta' fondi meħtieġa sabiex tkun 
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iggarantita parteċipazzjoni attiva fis-
soċjetà. Jeħtieġ li l-Kummissjoni u l-Istati 
Membri jimpenjaw ruħhom fil-qafas tal-
istrateġija tal-UE għas-saħħa, favur l-
iżvilupp ta' linji gwida għal definizzjoni 
komuni tad-diżabilità.

Or. de

Emenda 25
John Bowis

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

(9) Għaldaqstant, il-leġiżlazzjoni għandha 
tipprjobixxi diskriminazzjoni bbażata fuq 
reliġjon jew twemmin, diżabilità, età jew 
orjentazzjoni sesswali fi sfera ta’ oqsma 
barra s-suq tax-xogħol, inkluż protezzjoni 
soċjali, edukazzjoni u aċċess għal u 
provvista ta’ oġġetti u servizzi, inkluż 
akkomodazzjoni. Għandha tipprovdi għal 
miżuri sabiex tiżgura l-aċċess ugwali ta’ 
persuni b’diżabilitajiet għall-oqsma 
koperti.

(9) Għaldaqstant, il-leġiżlazzjoni għandha 
tipprjobixxi diskriminazzjoni bbażata fuq 
reliġjon jew twemmin, diżabilità, età jew 
orjentazzjoni sesswali fi sfera ta’ oqsma 
barra s-suq tax-xogħol, inkluż protezzjoni 
soċjali, edukazzjoni u aċċess għal u 
provvista ta’ oġġetti u servizzi, inklużi l-
akkomodazzjoni u s-saħħa. Għandha 
tipprovdi għal miżuri sabiex tiżgura l-
aċċess ugwali ta’ persuni b’diżabilitajiet 
għall-oqsma koperti.

Or. en

Emenda 26
John Bowis

Proposta għal direttiva
Premessa 12 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

(12a) Huwa mifhum li d-diskriminazzjoni 
tinkludi ċ-ċaħda ta' trattament mediku 
għal raġunijiet ta' età waħedhom.

Or. en
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Emenda 27
Daciana Octavia Sârbu

Proposta għal direttiva
Premessa 19 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

(19a) L-Istati Membri għandhom 
jappoġġjaw is-sħubiji bejn persuni 
b'diżabilita fit-tagħlim u/jew problemi fis-
saħħa mentali biex iqajmu kuxjenza dwar 
id-drittijiet tagħhom, jippreżentaw 
proposti għal servizzi aħjar u jiffaċilitaw 
l-aċċess għall-informazzjoni dwar 
mediċini ġodda u trattamenti innovattivi.

Or. en

Emenda 28
Riitta Myller

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 a – paragrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

Artikolu 2a
Definizzjonijiet

1. Persuni b’diżabilità jinkludu lil dawk li 
għandhom difetti fiżiċi, mentali, 
intellettwali jew sensorji għal żmien twil, 
li flimkien ma' ostakoli varji jistgħu 
jfixklu l-parteċipazzjoni sħiħa u effettiva 
tagħhom fis-soċjetà fuq bażi ugwali mal-
oħrajn. 

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta' "persuni b'diżabilità" għandha tkun identika fl-Istati Membri kollha, biex 
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tiggarantixxi trattament ugwali.  Għalhekk,  id-definizzjoni fid-Direttiva għandha 
tikkorrispondi mad-definizzjoni użata fil-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet 
ta' Persuni b'Diżabilitajiet.

Emenda 29
Riitta Myller

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 a – paragrafu 2 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

2. "Universal design" tfisser id-disinn ta' 
prodotti, ambjenti, programmi u servizzi li 
jkunu disponibbli għall-persuni kollha, 
fuq firxa kemm jista' jkun wiesgħa, 
mingħajr il-ħtieġa ta' adattament jew 
disinn speċjalizzat.  Il-"universal design" 
ma jeskludix mezzi ta' għajnuna għal 
ċerti gruppi ta' persuni b'diżabilità, 
sakemm ikunu neċessarji.   

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi żgurat aċċess ġenwin u mhux diskriminatorju għall-persuni b'diżabilitajiet għal 
prodotti li huma disponibbli għall-pubbliku, għandha ssir promozzjoni ta' prodotti li jistgħu 
jintużaw minn kulħadd. Għalhekk, id-definizzjoni fid-Direttiva Design universali għandha 
tikkorrispondi mad-definizzjoni użata fil-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet 
ta' Persuni b'Diżabilitajiet.

Emenda 30
John Bowis

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 a

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

a) Il-miżuri neċessarji li jippermettu li 
persuni b’diżabilitajiet ikollhom aċċess 
effettiv mhux diskriminatorju għal 
protezzjoni soċjali, vantaġġi soċjali, 

a) Il-miżuri neċessarji li jippermettu li 
persuni b’diżabilitajiet li jiġu kkonsultati 
dwar il-ħtiġijiet tal-kura tagħhom u li 
jkollhom aċċess effettiv mhux 
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protezzjoni tas-saħħa, edukazzjoni u aċċess 
għal u provvista ta’ oġġetti u servizzi li 
huma disponibbli għall-pubbliku, inkluż 
akkomodazzjoni u trasport, għandhom 
ikunu provduti b’antiċipazzjoni, inkluż 
permezz ta’ tibdil jew aġġustamenti xierqa. 
Dawn il-miżuri ma għandhomx jimponu 
piż sproporzjonat, u lanqas jirrikjedu tibdil 
fundamentali tal-protezzjoni soċjali, il-
vantaġġi soċjali, il-kura tas-saħħa, l-
edukazzjoni, jew il-provvisti u s-servizzi 
kkonċernati, jew jirrikjedu l-istabbiliment 
ta’ alternattivi għalihom.

diskriminatorju għal protezzjoni soċjali, 
vantaġġi soċjali, protezzjoni tas-saħħa, 
edukazzjoni u aċċess għal u provvista ta’ 
oġġetti u servizzi li huma disponibbli 
għall-pubbliku, inkluż akkomodazzjoni u 
trasport, għandhom ikunu provduti 
b’antiċipazzjoni, inkluż permezz ta’ tibdil 
jew aġġustamenti xierqa. Dawn il-miżuri 
ma għandhomx jimponu piż sproporzjonat, 
u lanqas jirrikjedu tibdil fundamentali tal-
protezzjoni soċjali, il-vantaġġi soċjali, il-
kura tas-saħħa, l-edukazzjoni, jew il-
provvisti u s-servizzi kkonċernati, jew 
jirrikjedu l-istabbiliment ta’ alternattivi 
għalihom.

Or. en

Emenda 31
Riitta Myller

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

2. Sabiex jiġi evalwat jekk miżuri 
neċessarji biex jikkonformaw mal-
paragrafu 1 humiex se jimponu piż 
sproporzjonat, għandhom jitqiesu, b’mod 
partikolari, id-daqs u r-riżorsi ta’ l-
organizzazzjoni, in-natura tagħha, il-prezz 
estimat, il-ħajja tal-provvisti u servizzi u l-
benefiċċji possibbli ta’ aċċess miżjud għal 
persuni b’diżabilitajiet. Il-piż ma għandux 
ikun sproporzjonat meta huwa rimedjat 
biżżejjed minn miżuri eżistenti fil-qafas 
tal-politika ta’ trattament ugwali ta’ l-Istat 
Membru kkonċernat.

imħassar

Or. fi

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta' "piż sproporzjonat" fid-Direttiva hija wiesgħa wisq u ma tiggarantixxi l-



PE416.701v01-00 8/10 AM\759133MT.doc

MT

ebda protezzjoni suffiċjenti għall-persuni b'diżabilità.

Emenda 32
Riitta Myller

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom jagħtu 
attenzjoni partikolari lill-possibilità ta' l-
aċċess għas-servizzi elettroniċi għall-
persuni b'diżabilità.      

Or. fi

Ġustifikazzjoni

It-tendenza li s-servizzi pubbliċi jiġu pprovduti permezz tan-netwerk elettroniku dejjem qed 
tikber, madankollu m'għandniex informazzjoni ċara tal-kapaċità ta' gruppi partikolari li 
jkollhom aċċess għal dawn is-servizzi. Irridu nagħmlu dak kollu li nistgħu biex ma nħallux li 
persuni b'diżabilità jiġu esklużi mis-soċjetà tal-informazzjoni.

Emenda 33
Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Premessa 4 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

Artikolu 4a
Trattament indaqs fis-sistemi tas-saħħa

1. Fil-kunsiderazzjoni tal-prinċipju ta' 
sussidjarjetà u r-responsabilitajiet 
konsegwenti tal-Istati Membri li jiżguraw 
konformità mal-prinċipju ta' trattament 
ugwali, huwa neċessarju li tingħata 
prijorità lill-istrateġiji għall-prevenzjoni 
tal-mard; fl-istrateġiji politiċi dwar is-
saħħa jeħtieġ, barra minn hekk, li titqies 
l-eżistenza ta' fatturi ambjentali li 
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għandhom effett b'mod partikulari fuq is-
saħħa tal-kategoriji vulnerabbli bħall-
persuni b'diżabilità, li saħħithom hija 
preġudikata, b'mod partikulari, minn 
fatturi ambjentali perikolużi;
2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri kollha meħtieġa biex jiggarantixxu 
li jiġu promossi u mħarsa d-drittijiet taċ-
ċittadini u r-responsabilità taċ-ċittadin fir-
rigward ta' saħħithom, anki permezz tal-
promozzjoni ta' programmi ta' 
edukazzjoni dwar it-tisħiħ tal-kapaċità 
tas-saħħa u l-promozzjoni ta' stil ta' ħajja 
għas-setturi kollha tas-soċjetà li 
jiffavorixxi s-saħħa.
3. Il-Kummissjoni għandha tippromwovi 
programmi ta' edukazzjoni magħmula 
b'mod speċifiku għall-persuni li jaħdmu 
fil-kura tas-saħħa u fis-setturi relatati 
mas-saħħa.

Or. de

Emenda 34
Urszula Krupa

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jaħtru korp 
jew korpi għall-promozzjoni ta’ trattament 
ugwali tal-persuni kollha irrispettivament 
mir-reliġjon jew mit-twemmin tagħhom, 
diżabilità, età, jew orjentazzjoni sesswali.
Dawn il-korpi jistgħu jiffurmaw parti minn 
aġenziji inkarigati fuq livell nazzjonali bid-
difiża ta’ drittijiet tal-bniedem jew is-
salvagwardja ta’ drittijiet ta’ individwi, 
inkluż drittijiet skond atti Komunitarji oħra 
inklużi d-Direttivi 2000/43/KE u 
2004/113/KE.

1. L-Istati Membri, sakemm iqisu li huwa 
meħtieġ, għandhom jaħtru korp jew korpi 
għall-promozzjoni ta’ trattament ugwali 
tal-persuni kollha irrispettivament mir-
reliġjon jew mit-twemmin tagħhom, 
diżabilità, età, jew orjentazzjoni sesswali.
Dawn il-korpi jistgħu jiffurmaw parti minn 
aġenziji inkarigati fuq livell nazzjonali bid-
difiża ta’ drittijiet tal-bniedem jew is-
salvagwardja ta’ drittijiet ta’ individwi, 
inkluż drittijiet skond atti Komunitarji oħra 
inklużi d-Direttivi 2000/43/KE u 
2004/113/KE.
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