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Emenda 57
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proposta ghal direttiva
Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar l-
implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ 
trattament ugwali bejn il-persuni 
irrispettivament mir-reliġjon jew it-
twemmin, id-diżabilità, l-età jew l-
orjentazzjoni sesswali

Proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar l-
implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ 
trattament ugwali bejn il-persuni 
irrispettivament mir-reliġjon jew it-
twemmin, id-diżabilità, l-età, il-ġeneru jew 
l-orjentazzjoni sesswali

Or. es

Emenda 58
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Proposta ghal direttiva
Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar l-
implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ 
trattament ugwali bejn il-persuni 
irrispettivament mir-reliġjon jew it-
twemmin, id-diżabilità, l-età jew l-
orjentazzjoni sesswali

Proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar l-
implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ 
trattament ugwali bejn il-persuni 
irrispettivament mir-reliġjon jew it-
twemmin, id-diżabilità, l-età, l-
orjentazzjoni sesswali jew il-ġeneru

Or. de

Emenda 59
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta ghal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet 
fundamentali u tosserva l-principji 

(3) Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet 
fundamentali u tosserva l-principji 
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fundamentali rikonoxxuti b’mod partikolari 
mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta’ l-
Unjoni Ewropea. L-Artikolu 10 tal-Karta 
jirrikonoxxi d-dritt ghal libertà tal-hsieb, 
kuxjenza u religjon; l-Artikolu 21 
jipprojbixxi diskriminazzjoni, inkluż għal 
raġunijiet ta’ reliġjon jew twemmin, 
diżabilità, età jew orjentazzjoni sesswali; u 
l-Artikolu 26 jirrikonoxxi d-dritt ta’ 
persuni b’diżabilitajiet li jibbenefikaw 
mill-miżuri maħsuba sabiex jiżguraw l-
indipendenza tagħhom.

fundamentali rikonoxxuti b’mod partikolari 
mill-Konvenzjoni Ewropea ghall-Harsien 
tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet 
Fundamentali tal-Kunsill tal-Ewropa, u 
b’mod partikolari l-Artikolu 9 u 10 
taghha, u mill-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali ta’ l-Unjoni Ewropea, u 
b’mod partikolari l-Artikoli 10, 12(2), 21 
u 26 taghha.  

Or. fr

Emenda 60
Donata Gottardi

Proposta ghal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet 
fundamentali u tosserva l-principji 
fundamentali rikonoxxuti b’mod partikolari 
mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta’ l-
Unjoni Ewropea. L-Artikolu 10 tal-Karta 
jirrikonoxxi d-dritt ghal libertà tal-hsieb, 
kuxjenza u religjon; l-Artikolu 21 
jipprojbixxi diskriminazzjoni, inkluż għal 
raġunijiet ta’ reliġjon jew twemmin, 
diżabilità, età jew orjentazzjoni sesswali; u 
l-Artikolu 26 jirrikonoxxi d-dritt ta’ 
persuni b’diżabilitajiet li jibbenefikaw 
mill-miżuri maħsuba sabiex jiżguraw l-
indipendenza tagħhom.

(3) Din id-Direttiva tirrispetta u 
tippromwovi d-drittijiet fundamentali u 
tosserva l-principji fundamentali 
rikonoxxuti b’mod partikolari mill-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali ta’ l-Unjoni 
Ewropea. L-Artikolu 10 tal-Karta 
jirrikonoxxi d-dritt ghal libertà tal-hsieb, 
kuxjenza u religjon; l-artikolu 12 
jirrikonoxxi l-libertà ta' tlaqqigh u tal-
assocjazzjoni; l-Artikolu 21 jipprojbixxi 
diskriminazzjoni, inkluż għal raġunijiet ta’ 
reliġjon jew twemmin, diżabilità, età jew 
orjentazzjoni sesswali; u l-Artikolu 26 
jirrikonoxxi d-dritt ta’ persuni 
b’diżabilitajiet li jibbenefikaw mill-miżuri 
maħsuba sabiex jiżguraw l-indipendenza 
tagħhom.

Or. it
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Emenda 61
Lissy Gröner, Donata Gottardi 

Proposta ghal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet 
fundamentali u tosserva l-principji 
fundamentali rikonoxxuti b’mod partikolari 
mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta’ l-
Unjoni Ewropea. L-Artikolu 10 tal-Karta 
jirrikonoxxi d-dritt ghal libertà tal-hsieb, 
kuxjenza u religjon; l-Artikolu 21 
jipprojbixxi diskriminazzjoni, inkluż għal 
raġunijiet ta’ reliġjon jew twemmin, 
diżabilità, età jew orjentazzjoni sesswali; u 
l-Artikolu 26 jirrikonoxxi d-dritt ta’ 
persuni b’diżabilitajiet li jibbenefikaw 
mill-miżuri maħsuba sabiex jiżguraw l-
indipendenza tagħhom.

(3) Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet 
fundamentali u tosserva l-principji 
fundamentali rikonoxxuti b’mod partikolari 
mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta’ l-
Unjoni Ewropea. L-Artikolu 10 tal-Karta 
jirrikonoxxi d-dritt ghal libertà tal-hsieb,
kuxjenza u religjon; l-Artikolu 21 
jipprojbixxi diskriminazzjoni, inkluż għal 
raġunijiet ta’ reliġjon jew twemmin, 
diżabilità, età, orjentazzjoni sesswali jew 
ġeneru; u l-Artikolu 26 jirrikonoxxi d-dritt 
ta’ persuni b’diżabilitajiet li jibbenefikaw 
mill-miżuri maħsuba sabiex jiżguraw l-
indipendenza tagħhom.

Or. de

Emenda 62
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proposta ghal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet 
fundamentali u tosserva l-principji 
fundamentali rikonoxxuti b’mod partikolari 
mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta’ l-
Unjoni Ewropea. L-Artikolu 10 tal-Karta 
jirrikonoxxi d-dritt ghal libertà tal-hsieb, 
kuxjenza u religjon; l-Artikolu 21 
jipprojbixxi diskriminazzjoni, inkluż għal 
raġunijiet ta’ reliġjon jew twemmin, 
diżabilità, età jew orjentazzjoni sesswali; u 
l-Artikolu 26 jirrikonoxxi d-dritt ta’ 
persuni b’diżabilitajiet li jibbenefikaw 
mill-miżuri maħsuba sabiex jiżguraw l-

(3) Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet 
fundamentali u tosserva l-principji 
fundamentali rikonoxxuti b’mod partikolari 
mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta’ l-
Unjoni Ewropea. L-Artikolu 10 tal-Karta 
jirrikonoxxi d-dritt ghal libertà tal-hsieb, 
kuxjenza u religjon; l-Artikolu 21 
jipprojbixxi diskriminazzjoni, inkluż għal 
raġunijiet ta’ reliġjon jew twemmin, 
diżabilità, età, ġeneru jew orjentazzjoni 
sesswali; u l-Artikolu 26 jirrikonoxxi d-
dritt ta’ persuni b’diżabilitajiet li
jibbenefikaw mill-miżuri maħsuba sabiex 
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indipendenza tagħhom. jiżguraw l-indipendenza tagħhom.

Or. es

Emenda 63
Donata Gottardi

Proposta ghal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-Komunità adottat tliet strumenti 
legali fuq il-bażi ta’ l-Artikolu 13(1) tat-
Trattat tal-KE sabiex tipprevjeni u tiġġieled 
id-diskriminazzjoni għal raġunijiet ta’ sess, 
oriġini razjali u etnika, reliġjon jew 
twemmin, diżabilità, età jew orjentazzjoni 
sesswali. Dawn l-istrumenti wrew il-valur 
tal-leġiżlazzjoni fil-ġlieda kontra d-
diskriminazzjoni. B’mod partikolari, d-
Direttiva 2000/78/KE tistabbilixxi qafas 
ġenerali għal trattament ugwali fl-impjieg u 
fix-xogħol għal raġunijiet ta’ reliġjon jew 
twemmin, diżabilità, età u orjentazzjoni 
sesswali. Madankollu, jibqghu 
varjazzjonijiet bejn Stati Membri fuq il-
livell u l-forma ta’ protezzjoni minn 
diskriminazzjoni ghal dawn ir-ragunijiet lil 
hinn mill-oqsma ta’ l-impjieg.

(8) Il-Komunità adottat għadd ta’ direttivi
fuq il-bażi ta’ l-Artikolu 13(1) tat-Trattat 
tal-KE sabiex tipprevjeni u tiġġieled id-
diskriminazzjoni għal raġunijiet ta’ ġeneru, 
oriġini razjali u etnika, reliġjon jew 
twemmin, diżabilità, età u orjentazzjoni 
sesswali. Dawn id-direttivi wrew il-valur 
tal-leġiżlazzjoni fil-ġlieda kontra d-
diskriminazzjoni. B’mod partikolari, d-
Direttiva 2000/78/KE tistabbilixxi qafas 
ġenerali għal trattament ugwali fl-impjieg u 
fix-xogħol għal raġunijiet ta’ reliġjon jew 
twemmin, diżabilità, età u orjentazzjoni 
sesswali. Madankollu, jibqghu 
varjazzjonijiet bejn Stati Membri fuq il-
livell u l-forma ta’ protezzjoni minn 
diskriminazzjoni ghal dawn ir-ragunijiet lil 
hinn mill-oqsma ta’ l-impjieg.

Or. it

Emenda 64
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proposta ghal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-Komunità adottat tliet strumenti 
legali fuq il-bażi ta’ l-Artikolu 13(1) tat-
Trattat tal-KE sabiex tipprevjeni u tiġġieled 

((8) Il-Komunità adottat tliet strumenti 
legali fuq il-bażi ta’ l-Artikolu 13(1) tat-
Trattat tal-KE sabiex tipprevjeni u tiġġieled 
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id-diskriminazzjoni għal raġunijiet ta’ sess, 
oriġini razjali u etnika, reliġjon jew 
twemmin, diżabilità, età jew orjentazzjoni 
sesswali. Dawn l-istrumenti wrew il-valur 
tal-leġiżlazzjoni fil-ġlieda kontra d-
diskriminazzjoni. B’mod partikolari, d-
Direttiva 2000/78/KE tistabbilixxi qafas 
ġenerali għal trattament ugwali fl-impjieg u 
fix-xogħol għal raġunijiet ta’ reliġjon jew 
twemmin, diżabilità, età u orjentazzjoni 
sesswali. Madankollu, jibqghu 
varjazzjonijiet bejn Stati Membri fuq il-
livell u l-forma ta’ protezzjoni minn 
diskriminazzjoni ghal dawn ir-ragunijiet lil 
hinn mill-oqsma ta’ l-impjieg.

id-diskriminazzjoni għal raġunijiet ta’ 
ġeneru, oriġini razjali u etnika, reliġjon jew 
twemmin, diżabilità, età, ġeneru u
orjentazzjoni sesswali. Dawn l-istrumenti 
wrew il-valur tal-leġiżlazzjoni fil-ġlieda 
kontra d-diskriminazzjoni. B’mod 
partikolari, d-Direttiva 2000/78/KE 
tistabbilixxi qafas ġenerali għal trattament 
ugwali fl-impjieg u fix-xogħol għal 
raġunijiet ta’ reliġjon jew twemmin, 
diżabilità, età, ġeneru u orjentazzjoni 
sesswali. Madankollu, jibqghu 
varjazzjonijiet bejn Stati Membri fuq il-
livell u l-forma ta’ protezzjoni minn 
diskriminazzjoni ghal dawn ir-ragunijiet lil 
hinn mill-oqsma ta’ l-impjieg.

Or. es

Emenda 65
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Proposta ghal 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,
orjentazzjoni sesswali jew ġeneru 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.

Or. de
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Emenda 66
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proposta ghal 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, 
ġeneru 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.

Or. es

Emenda 67
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proposta ghal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Fl-implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ 
trattament ugwali irrispettivament mir-
reliġjon jew twemmin, diżabilità, età jew 
orjentazzjoni sesswali, il-Komunità 
għandha, skond l-Artikolu 3(2) tat-Trattat 
KE, timmira sabiex telimina inugwaljanzi, 
u li tippromwovi ugwaljanza bejn irġiel u 
nisa, speċjalment peress li n-nisa huma 
ħafna drabi l-vittmi ta’ diskriminazzjoni 
multipla.

(13) Fl-implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ 
trattament ugwali irrispettivament mir-
reliġjon jew twemmin, diżabilità, età, 
ġeneru jew orjentazzjoni sesswali, il-
Komunità għandha, skond l-Artikolu 3(2) 
tat-Trattat KE, timmira sabiex telimina 
inugwaljanzi, u li tippromwovi ugwaljanza 
bejn irġiel u nisa, speċjalment peress li n-
nisa huma ħafna drabi l-vittmi ta’ 
diskriminazzjoni multipla.

Or. es
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Emenda 68
Donata Gottardi

Proposta ghal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) L-individwi kollha jgawdu l-libertà li 
jikkuntrattaw, inkluż il-libertà li jagħżlu 
sieħeb kuntrattwali għal tranżazzjoni. Din 
id-Direttiva ma għandhiex tapplika għal 
tranżazzjonijiet ekonomiċi magħmula minn 
individwi li għalihom dawn it-
tranżazzjonijiet ma jikkostitwixxux l-
attività professjonali jew kummerċjali 
tagħhom.

(16) Huwa importanti li l-libertajiet u d-
drittijiet fundamentali jigu rrispettati, 
b’mod partikolari d-dritt ghal-libertà tal-
assocjazzjoni. Huwa importanti wkoll, 
f’dak li jikkoncerna l-access ghall-beni u 
ghas-servizzi u l-provvediment taghhom, li 
tigi rrispetta l-protezzjoni tal-hajja privata 
u dik tal-familja u t-transazzjonijiet
imwettqa f'dan il-qafas.

Or. it

Emenda 69
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta ghal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Filwaqt li jipprojbixxu 
diskriminazzjoni, huwa importanti li jkunu 
rispettati drittijiet u libertajiet fundamentali 
oħrajn, inkluż il-protezzjoni tal-ħajja 
privata u familjari u tranżazzjonijiet 
imwettqa f’dak il-kuntest, il-libertà ta’ 
reliġjon, u l-libertà ta’ assoċjazzjoni. Din 
id-Direttiva hi bla ħsara għal liġijiet 
nazzjonali dwar l-istat ċivili jew familjari, 
inkluż fuq drittijiet riproduttivi. Hija wkoll 
bla hsara ghan-natura sekulari ta’ l-Istat, 
l-istituzzjonijiet jew il-korpi ta' l-istat, jew 
l-edukazzjoni.

(17) Filwaqt li jipprojbixxu 
diskriminazzjoni, huwa importanti li jkunu 
rispettati drittijiet u libertajiet fundamentali 
oħrajn, inkluż il-protezzjoni tal-ħajja 
privata u familjari u tranżazzjonijiet 
imwettqa f’dak il-kuntest, il-libertà ta’ 
reliġjon, il-libertà ta’ espressjoni u l-
libertà ta’ assoċjazzjoni. Il-kamp ta’ 
applikazzjoni ta’ din id-direttiva ma 
jestendix għal liġijiet nazzjonali dwar l-
istat ċivili jew familjari, u b’mod 
partikolari għall-oqsma riproduttivi u tal-
adozzjoni u għad-drittijiet li jirriżultaw, u 
lanqas għall-organizzazzjoni u għall-
kontenut tal-edukazzjoni, li jaqgħu taħt il-
kompetenza tal-Istat Membru. L-Istat 
Membru, skont din id-direttiva, mhux 
mistenni jimmodifika d-dispożizzjonijiet 
leġiżlattivi korrispondenti tiegħu jew il-
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proċeduri tiegħu fil-qasam.

Or. fr

Emenda 70
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta ghal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) L-Istati Membri huma responsabbli 
ghall-organizzazzjoni u l-kontenut ta’ l-
edukazzjoni. Il-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni dwar il-Kompetenzi ghas-
Seklu 21: Aġenda għal Kooperazzjoni 
Ewropea dwar l-Iskejjel tisħaq fuq il-ħtieġa 
ta’ attenzjoni speċjali li trid tingħata lil tfal 
żvantaġġati u dawk bi bżonnijiet edukattivi 
speċjali. B’mod partikolari l-liġi nazzjonali 
tista’ tipprovdi għad-differenzi fl-aċċess 
għal istituzzjonijiet edukattivi bbażati fuq 
ir-reliġjon jew it-twemmin. L-Istati 
Membri jistgħu wkoll jippermettu jew 
jipprojbixxu l-ilbies jew il-wiri ta’ simboli 
reliġjużi fl-iskola.

(18) L-Istati Membri huma responsabbli 
ghall-organizzazzjoni u l-kontenut ta’ l-
edukazzjoni. Il-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni dwar il-Kompetenzi ghas-
Seklu 21: Aġenda għal Kooperazzjoni 
Ewropea dwar l-Iskejjel tisħaq fuq il-ħtieġa 
ta’ attenzjoni speċjali li trid tingħata lil tfal 
żvantaġġati u dawk bi bżonnijiet edukattivi 
speċjali. B’mod partikolari l-liġi nazzjonali 
tista’ tipprovdi għad-differenzi fl-aċċess 
għal istituzzjonijiet edukattivi bbażati fuq 
ir-reliġjon jew it-twemmin.

Or. fr

Emenda 71
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Proposta ghal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Il-projbizzjoni ta’ diskriminazzjoni 
għandha tkun bla ħsara għaż-żamma jew 
adozzjoni minn Stati Membri ta’ miżuri 
maħsuba sabiex jipprevjenu jew 
jikkumpensaw għal żvantaġġi li jbatu 
grupp ta’ persuni ta’ reliġjon jew twemmin, 

(21) Il-projbizzjoni ta’ diskriminazzjoni 
għandha tkun bla ħsara għaż-żamma jew 
adozzjoni minn Stati Membri ta’ miżuri 
maħsuba sabiex jipprevjenu jew 
jikkumpensaw għal żvantaġġi li għandhom 
ċerti gruppi ta’ persuni minħabba r-
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diżabilità, età jew orjentazzjoni sesswali 
partikolari li l-għan ewlieni tagħhom huwa 
l-promozzjoni tal-bżonnijiet speċjali ta’ 
dawk il-persuni. Dawn il-miżuri jistgħu 
jawtorizzaw l-eżistenza ta’
organizzazzjonijiet ta’ persuni ta’ reliġjon 
jew ta’ twemmin, ta’ diżabilità, ta’ età, ta’ 
orjentazzjoni sesswali jew ta’ ġeneru 
partikolari meta l-għan ewlieni tagħhom 
ikun il-promozzjoni tal-bżonnijiet speċifiċi
ta’ dawk il-persuni.

reliġjon jew it-twemmin tagħhom, id-
diżabilità tagħom, l-età tagħhom, l-
orjentazzjoni sesswali tagħhom jew il-
ġeneru tagħhom. Dawn il-miżuri jistgħu 
jawtorizzaw l-eżistenza ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ persuni ta’ reliġjon 
jew ta’ twemmin, ta’ diżabilità, ta’ età, ta’ 
orjentazzjoni sesswali jew ta’ ġeneru 
partikolari meta l-għan ewlieni tagħhom 
ikun il-promozzjoni tal-bżonnijiet speċifiċi
ta’ dawk il-persuni.

Or. de

Emenda 72
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proposta ghal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Il-projbizzjoni ta’ diskriminazzjoni 
għandha tkun bla ħsara għaż-żamma jew 
adozzjoni minn Stati Membri ta’ miżuri 
maħsuba sabiex jipprevjenu jew 
jikkumpensaw għal żvantaġġi li jbatu 
grupp ta’ persuni ta’ reliġjon jew 
twemmin, diżabilità, età jew orjentazzjoni 
sesswali partikolari li l-għan ewlieni 
tagħhom huwa l-promozzjoni tal-bżonnijiet 
speċjali ta’ dawk il-persuni. Dawn il-
miżuri jistgħu jawtorizzaw l-eżistenza ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ persuni ta’ reliġjon 
jew ta’ twemmin, ta’ diżabilità, ta’ età, ta’ 
orjentazzjoni sesswali jew ta’ ġeneru 
partikolari meta l-għan ewlieni tagħhom 
ikun il-promozzjoni tal-bżonnijiet speċifiċi
ta’ dawk il-persuni.

(21) Il-projbizzjoni ta’ diskriminazzjoni 
għandha tkun bla ħsara għaż-żamma jew 
adozzjoni minn Stati Membri ta’ miżuri 
maħsuba sabiex jipprevjenu jew 
jikkumpensaw għal żvantaġġi li għandhom 
ċerti gruppi ta’ persuni minħabba r-
reliġjon jew it-twemmin tagħhom, id-
diżabilità tagħom, l-età tagħhom, il-ġeneru 
tagħhom jew l-orjentazzjoni sesswali 
tagħhom. Dawn il-miżuri jistgħu 
jawtorizzaw l-eżistenza ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ persuni ta’ reliġjon 
jew ta’ twemmin, ta’ diżabilità, ta’ età, ta' 
ġeneru jew ta’ orjentazzjoni sesswali 
partikolari meta l-għan ewlieni tagħhom 
ikun il-promozzjoni tal-bżonnijiet speċifiċi
ta’ dawk il-persuni.

Or. es
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Emenda 73
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proposta ghal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Persuni li kienu suġġetti għal 
diskriminazzjoni bbażata fuq reliġjon jew 
twemmin, diżabilità, età jew orjentazzjoni 
sesswali għandu jkollha mezz adegwat ta’ 
protezzjoni legali. Sabiex jipprovdu livell 
iktar effettiv ta’ protezzjoni, 
assoċjazzjonijiet, organizzazzjonijiet jew 
entitajiet legali oħra għandu jkollhom il-
poter fi proċedimenti, inkluż f’isem jew 
b’appoġġ ta’ xi vittma, bla ħsara għal 
regoli nazzjonali ta’ proċedura li 
jirrigwardaw rappreżentazzjoni u difiża 
quddiem il-qrati.

(23) Persuni li kienu suġġetti għal 
diskriminazzjoni bbażata fuq reliġjon jew 
twemmin, diżabilità, età, ġeneru jew 
orjentazzjoni sesswali għandu jkollha mezz 
adegwat ta’ protezzjoni legali. Sabiex 
jipprovdu livell iktar effettiv ta’ 
protezzjoni, assoċjazzjonijiet, 
organizzazzjonijiet jew entitajiet legali 
oħra għandu jkollhom il-poter fi 
proċedimenti, inkluż f’isem jew b’appoġġ 
ta’ xi vittma, bla ħsara għal regoli 
nazzjonali ta’ proċedura li jirrigwardaw 
rappreżentazzjoni u difiża quddiem il-qrati.

Or. es

Emenda 74
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Proposta ghal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Persuni li kienu suġġetti għal 
diskriminazzjoni bbażata fuq reliġjon jew 
twemmin, diżabilità, età jew orjentazzjoni 
sesswali għandu jkollha mezz adegwat ta’ 
protezzjoni legali. Sabiex jipprovdu livell 
iktar effettiv ta’ protezzjoni, 
assoċjazzjonijiet, organizzazzjonijiet jew 
entitajiet legali oħra għandu jkollhom il-
poter fi proċedimenti, inkluż f’isem jew 
b’appoġġ ta’ xi vittma, bla ħsara għal 
regoli nazzjonali ta’ proċedura li 
jirrigwardaw rappreżentazzjoni u difiża 
quddiem il-qrati.

(23) Persuni li kienu suġġetti għal 
diskriminazzjoni bbażata fuq reliġjon jew 
twemmin, diżabilità, età, orjentazzjoni 
sesswali jew ġeneru għandu jkollha mezz 
adegwat ta’ protezzjoni legali. Sabiex 
jipprovdu livell iktar effettiv ta’ 
protezzjoni, assoċjazzjonijiet, 
organizzazzjonijiet jew entitajiet legali 
oħra għandu jkollhom il-poter fi 
proċedimenti, inkluż f’isem jew b’appoġġ 
ta’ xi vittma, bla ħsara għal regoli 
nazzjonali ta’ proċedura li jirrigwardaw 
rappreżentazzjoni u difiża quddiem il-qrati.
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Or. de

Emenda 75
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta ghal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Ir-regoli dwar l-oneru tal-prova 
għandhom ikunu adattati meta jkun hemm 
każ ta’ diskriminazzjoni prima facie u, 
sabiex ikun applikat effettivament il-
prinċipju ta’ trattament, l-oneru tal-prova
għandu jerġa’ jmur lura fuq il-konvenut 
meta evidenza ta’ din id-diskriminazzjoni 
hija ppreżentata. Madankollu, mhuwiex 
f’idejn il-konvenut li jagħti prova li r-
rikorrent għandu reliġjon jew twemmin 
partikolari, għandu diżabilità partikolari, 
huwa ta’ età partikolari jew għandu 
orjentazzjoni sesswali partikolari.

(24) Ir-regoli dwar l-oneru tal-prova 
għandhom ikunu adattati meta jkun hemm 
każ ta’ diskriminazzjoni prima facie u, 
sabiex ikun applikat effettivament il-
prinċipju ta’ trattament, l-oneru li jinġiebu 
provi suffiċjenti għandu jerġa’ jmur lura 
fuq il-konvenut meta evidenza ta’ din id-
diskriminazzjoni hija ppreżentata. 
Madankollu, mhuwiex f’idejn il-konvenut 
li jagħti prova li r-rikorrent għandu reliġjon 
jew twemmin partikolari, għandu diżabilità 
partikolari, huwa ta’ età partikolari jew 
għandu orjentazzjoni sesswali partikolari.

Or. fr

Emenda 76
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proposta ghal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Ir-regoli dwar l-oneru tal-prova 
għandhom ikunu adattati meta jkun hemm 
każ ta’ diskriminazzjoni prima facie u, 
sabiex ikun applikat effettivament il-
prinċipju ta’ trattament, l-oneru tal-prova 
għandu jerġa’ jmur lura fuq il-konvenut 
meta evidenza ta’ din id-diskriminazzjoni 
hija ppreżentata. Madankollu, mhuwiex 
f’idejn il-konvenut li jagħti prova li r-
rikorrent għandu reliġjon jew twemmin 
partikolari, għandu diżabilità partikolari, 

(24) Ir-regoli dwar l-oneru tal-prova 
għandhom ikunu adattati meta jkun hemm 
każ ta’ diskriminazzjoni prima facie u, 
sabiex ikun applikat effettivament il-
prinċipju ta’ trattament, l-oneru tal-prova 
għandu jerġa’ jmur lura fuq il-konvenut 
meta evidenza ta’ din id-diskriminazzjoni 
hija ppreżentata. Madankollu, mhuwiex 
f’idejn il-konvenut li jagħti prova li r-
rikorrent għandu reliġjon jew twemmin 
partikolari, għandu diżabilità partikolari, 
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huwa ta’ età partikolari jew għandu 
orjentazzjoni sesswali partikolari.

huwa ta’ età partikolari, huwa ta’ ġeneru 
jew ta’ ieħor jew għandu orjentazzjoni 
sesswali partikolari.

Or. es

Emenda 77
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Proposta ghal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Ir-regoli dwar l-oneru tal-prova 
għandhom ikunu adattati meta jkun hemm 
każ ta’ diskriminazzjoni prima facie u, 
sabiex ikun applikat effettivament il-
prinċipju ta’ trattament, l-oneru tal-prova 
għandu jerġa’ jmur lura fuq il-konvenut 
meta evidenza ta’ din id-diskriminazzjoni 
hija ppreżentata. Madankollu, mhuwiex 
f’idejn il-konvenut li jagħti prova li r-
rikorrent għandu reliġjon jew twemmin 
partikolari, għandu diżabilità partikolari, 
huwa ta’ età partikolari jew għandu 
orjentazzjoni sesswali partikolari.

(24) Ir-regoli dwar l-oneru tal-prova 
għandhom ikunu adattati meta jkun hemm 
każ ta’ diskriminazzjoni prima facie u, 
sabiex ikun applikat effettivament il-
prinċipju ta’ trattament, l-oneru tal-prova 
għandu jerġa’ jmur lura fuq il-konvenut 
meta evidenza ta’ din id-diskriminazzjoni 
hija ppreżentata. Madankollu, mhuwiex 
f’idejn il-konvenut li jagħti prova li r-
rikorrent għandu reliġjon jew twemmin 
partikolari, għandu diżabilità partikolari, 
huwa ta’ età partikolari, għandu 
orjentazzjoni sesswali partikolari jew huwa 
ta’ ġeneru jew ta’ ieħor.

Or. de

Emenda 78
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proposta ghal direttiva
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas li 
jiġġieled id-diskriminazzjoni għal 
raġunijiet ta’ reliġjon jew twemmin, 
diżabilità, età jew orjentazzjoni sesswali, 
sabiex ikollu effett fl-Istati Membri l-
prinċipju ta’ trattament ugwali minbarra fl-

Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas li 
jiġġieled id-diskriminazzjoni għal 
raġunijiet ta’ reliġjon jew twemmin, 
diżabilità, età, ġeneru jew orjentazzjoni 
sesswali, sabiex ikollu effett fl-Istati 
Membri l-prinċipju ta’ trattament ugwali 
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oqsma ta’ impjieg u professjoni. minbarra fl-oqsma ta’ impjieg u 
professjoni.

Or. es

Emenda 79
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Proposta ghal direttiva
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas li 
jiġġieled id-diskriminazzjoni għal 
raġunijiet ta’ reliġjon jew twemmin, 
diżabilità, età jew orjentazzjoni sesswali, 
sabiex ikollu effett fl-Istati Membri l-
prinċipju ta’ trattament ugwali minbarra fl-
oqsma ta’ impjieg u professjoni.

Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas li 
jiġġieled id-diskriminazzjoni għal 
raġunijiet ta’ reliġjon jew twemmin, 
diżabilità, età, orjentazzjoni sesswali jew 
ġeneru, sabiex ikollu effett fl-Istati 
Membri l-prinċipju ta’ trattament ugwali 
minbarra fl-oqsma ta’ impjieg u 
professjoni.

Or. de

Emenda 80
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta ghal direttiva
Artikolu2 – paragrafu2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) diskriminazzjoni diretta ghandha tkun 
ikkunsidrata li ssehh meta persuna wahda 
hija trattata b’mod inqas favorevoli milli 
ohra hi, kienet jew se tkun trattata 
f’sitwazzjoni simili, ghal kwalunkwe mir-
ragunijiet imsemmija fl-Artikolu 1;

a) diskriminazzjoni diretta għandha tkun 
ikkunsidrata li sseħħ meta persuna waħda 
hija trattata b’mod inqas favorevoli milli 
oħra hi, kienet jew se tkun trattata 
f’sitwazzjoni simili, għal kwalunkwe 
waħda mir-raġunijiet, jew aktar, 
imsemmija fl-Artikolu 1, ħlief jekk it-
trattament jew il-prattika tkun ġustifikata 
b’mod oġġettiv permezz ta’ għan leġittimu 
u jekk il-mezzi użati jkunu xierqa u 
neċessarji;
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Or. fr

Emenda 81
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proposta għal direttiva
Artikolu2 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) diskriminazzjoni indiretta għandha tkun 
ikkunsidrata li sseħħ meta dispożizzjoni, 
kriterju jew prattika apparentement 
newtrali tpoġġi lil persuni ta’ reliġjon jew 
twemmin partikolari, diżabilità partikolari, 
età partikolari, jew orjentazzjoni sesswali 
partikolari fi żvantaġġ partikolari mqabbel 
ma’ persuni oħra, sakemm dik id-
dispożizzjoni, kriterju jew prattika ma 
tkunx oġġettivament ġustifikata minn għan 
leġittimu u l-mezzi li bihom jintlaħaq dak 
l-għan huma approprjati u neċessarji.

b) diskriminazzjoni indiretta għandha tkun 
ikkunsidrata li sseħħ meta dispożizzjoni, 
kriterju jew prattika apparentement 
newtrali tpoġġi lil persuni ta’ reliġjon jew 
twemmin partikolari, diżabilità partikolari, 
età partikolari, ġeneru jew orjentazzjoni 
sesswali partikolari fi żvantaġġ partikolari 
mqabbel ma’ persuni oħra, sakemm dik id-
dispożizzjoni, kriterju jew prattika ma 
tkunx oġġettivament ġustifikata minn għan 
leġittimu u l-mezzi li bihom jintlaħaq dak 
l-għan huma approprjati u neċessarji.

Or. es

Emenda 82
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Proposta għal direttiva
Artikolu2 – paragrafu 2 – ittra b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) diskriminazzjoni indiretta għandha tkun 
ikkunsidrata li sseħħ meta dispożizzjoni, 
kriterju jew prattika apparentement 
newtrali tpoġġi lil persuni ta’ reliġjon jew 
twemmin partikolari, diżabilità partikolari, 
età partikolari, jew orjentazzjoni sesswali 
partikolari fi żvantaġġ partikolari mqabbel 
ma’ persuni oħra, sakemm dik id-
dispożizzjoni, kriterju jew prattika ma 
tkunx oġġettivament ġustifikata minn għan 
leġittimu u l-mezzi li bihom jintlaħaq dak 
l-għan huma approprjati u neċessarji.

b) diskriminazzjoni indiretta għandha tkun 
ikkunsidrata li sseħħ meta dispożizzjoni, 
kriterju jew prattika apparentement 
newtrali tpoġġi lil persuni ta’ reliġjon jew 
twemmin partikolari, diżabilità partikolari, 
età partikolari, orjentazzjoni sesswali jew 
ġeneru mogħti fi żvantaġġ partikolari 
mqabbel ma’ persuni oħra, sakemm dik id-
dispożizzjoni, kriterju jew prattika ma 
tkunx oġġettivament ġustifikata minn għan 
leġittimu u l-mezzi li bihom jintlaħaq dak 
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l-għan huma approprjati u neċessarji.

Or. de

Emenda 83
Donata Gottardi

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – ittra b b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b b) Id-diskriminazzjoni minħabba 
assoċjazzjoni għandha r-reputazzjoni li 
tinħoloq meta persuna tkun suġġetta għal 
konsegwenzi negattivi minħabba li jkollha 
relazzjoni diretta ma' persuni li 
jipprattikaw reliġjon jew li għandhom 
konvinzjonijiet partikolari, li għandhom 
diżabilità, li għandhom ċertu età jew 
orjentazzjoni sesswali partikolari.  Id-
diskriminazzjoni minħabba assoċjazzjoni 
għandha r-reputazzjoni  li tolqot persuni 
marbutin permezz ta’ rabtiet affettivi jew 
li jkunu meqjusa li għandhom rabtiet 
affettivi mingħajr ma neċessarjament 
ikunu jgħixu flimkien u 
indipendentement mill-uffiċjalizzazzjoni 
legali ta’ żwieġ jew affiljazzjoni ma' 
persuni li jipprattikaw reliġjon jew li 
għandhom konvinzjonijiet partikolari, li 
għandhom diżabilità, li għandhom ċertu 
età jew orjentazzjoni sesswali partikolari.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Xieraq li ssir definizzjoni ta' diskriminazzjoni minħabba assoċjazzjoni, definizzjoni li ma 
tkunx eżawrjenti.
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Emenda 84
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta għal direttiva
Artikolu 2–paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fastidju għandu jitqies bħala forma ta’ 
diskriminazzjoni fis-sens tal-paragrafu 1, 
meta kondotta mhix mixtieqa li għandha 
x'taqsam ma' kwalunkwe mir-raġunijiet 
imsemmija fl-Artikolu sseħħ bl-iskop jew 
effett li tmur kontra d-dinjità ta’ persuna 
u ta’ ħolqien ta’ ambjent intimidanti, ostili,
degradanti, umiljanti jew offensiv.

3. Fastidju huwa forma ta’ 
diskriminazzjoni. Il-kondotta mhux 
mixtieqa tista’ tieħu diversi forom, minn 
kummenti verbali jew bil-miktub, mossi 
jew komportament, iżda għandha tkun 
serja biżżejjed sabiex toħloq ambjent 
intimidanti, umiljanti jew offensiv. 

Or. fr

Emenda 85
Donata Gottardi

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Ċaħda ta’ akkomodazzjoni raġonevoli 
f’każ partikolari kif provdut fl-
Artikolu 4 (1)(b) ta’ din id-Direttiva fir-
rigward ta’ persuni b’diżabilitajiet 
għandhom ikunu kkunsidrati li jkunu 
diskriminazzjoni fis-sens tal-paragrafu 1.

5. Ċaħda ta’ akkomodazzjoni raġonevoli 
hija meqjusa bħala diskriminazzjoni fl-
ambitu tat-tifsira ta’ paragrafu 1, bħal fil-
każ partikolari stipulat fl-Artikolu 4, 
paragrafu 1, punt b ta’ din id-Direttiva, 
vis-à-vis persuni b’diżabilità jew persuni 
relatati magħhom.

Or. it
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Emenda 86
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta għal direttiva
Artikolu2 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-imġiba ta’ individwu jew ta’ 
organizzazzjoni li jsibu l-oriġini tagħhom 
f'ideat morali bbażati fuq reliġjon jew 
konvinzjonijiet, ma tmurx kontra l-
prinċipju ta' trattament ugwali, iżda 
tikkontribwixxi għad-diversità - rikezza 
komuni tal-Unjoni Ewropea.

Or. fr

Emenda 87
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Minkejja l-paragrafu 2, fl-għoti ta’ 
servizzi finanzjarji l-Istati Membri jistgħu 
jippermettu differenzi proporzjonati fi 
trattament fejn, għall-prodott ikkonċernat, 
l-użu ta’ età jew diżabilità bħalahuwa
fattur ewlieni fl-evalwazzjoni ta’ riskju 
bbażat fuq dejta preċiża attwarjali jew ta’ 
statistika.

7. Minkejja l-paragrafu 2, fl-għoti ta’ 
servizzi finanzjarji l-Istati Membri jistgħu 
jippermettu differenzi proporzjonati fi 
trattament fejn, għall-prodott ikkonċernat, 
l-użu ta’ età jew diżabilità  huwa fattur 
ewlieni fl-evalwazzjoni ta’ riskju bbażat 
fuq dejta preċiża attwarjali jew ta’ 
statistika. Ikun xieraq li fl-adozzjoni ta’ 
deċiżjonijiet relatati mat-tneħħija ta’ 
diskriminazzjonijiet jew mal-istabbiliment 
ta’ differenzi proporzjonati fit-trattament, 
ikunu ikkunsidrati l-effetti li dawn se 
jkollhom fuq il-vijabilità tal-intrapriżi 
speċjalment fuq l-intrapriżi individwali, 
żgħar u medji.

Or. fr
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Emenda 88
Eva-Britt Svensson

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Din id-Direttiva għandha tkun bla ħsara 
għal miżuri ġenerali stabbiliti fil-liġi 
nazzjonali li, f’soċjetà demokratika, huma 
neċessarji għal sigurtà pubblika, għaż-
żamma ta’ l-ordni pubblika u l-prevenzjoni 
ta’ offiżi kriminali, għall-protezzjoni tas-
saħħa u l-protezzjoni tad-drittijiet u 
libertajiet ta’ oħrajn.

8. Din id-Direttiva għandha tkun bla ħsara 
għal miżuri ġenerali stabbiliti fil-liġi 
nazzjonali li, f’soċjetà demokratika, huma 
proporzjonati u neċessarji għas-sigurtà 
pubblika, għaż-żamma ta’ l-ordni pubblika 
u l-prevenzjoni ta’ offiżi kriminali, għall-
protezzjoni tas-saħħa u l-protezzjoni tad-
drittijiet u libertajiet ta’ oħrajn. Id-
Direttiva hija wkoll bla ħsara għal-
leġiżlazzjoni nazzjonali li tippromwovi l-
ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa.

Or. en

Emenda 89
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta għal direttiva
Artikolu3 – paragrafu 1– parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-limiti tal-poteri konferiti fuq il-
Kummissjoni, il-projbizzjoni ta’ 
diskriminazzjoni għandha tapplika għall-
persuni kollha, fir-rigward tas-setturi 
pubbliċi u privati, inkluż korpi pubbliċi, 
fir-rigward ta’:

3. Fil-limiti tal-poteri konferiti fuq il-
Kummissjoni, u fir-rigward tal-prinċipji 
tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità, il-
projbizzjoni ta’ diskriminazzjoni għandha 
tapplika fir-rigward ta’:

Or. fr
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Emenda 90
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu1 –punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) protezzjoni soċjali, inkluż sigurtà 
soċjali u protezzjoni tas-saħħa;

imħassar

Or. fr

Emenda 91
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta għal direttiva
Article 3 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) vantaġġi soċjali; imħassar

Or. fr

Emenda 92
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1– punt d u inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) Aċċess għal u provvista ta’ oġġetti u 
servizzi oħra li huma disponibbli għall-
pubbliku, inkluż akkomodazzjoni.
Subparagrafu (d) għandu japplika għal 
individwi biss safejn ikunu qed iwettqu 
attività professjonali jew kummerċjali. 

imħassar

Or. fr
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Emenda 93
Donata Gottardi

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 –paragrafu 1– inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Subparagrafu (d) għandu japplika għal
individwi biss safejn ikunu qed iwettqu 
attività professjonali jew kummerċjali.

Fl-applikazzjoni ta’ punt d), għandu jkun 
żgurat ir-rispett għall-ħajja privata ta’
individwi.

Or. it

Emenda 94
Donata Gottardi

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Din id-Direttiva hija bla ħsara għar-
responsabbiltajiet ta’ Stati Membri għall-
kontenut ta’ tagħlim, attivitajiet u l-
organizzazzjoni tas-sistemi edukattivi 
tagħhom, inkluż l-għoti ta’ edukazzjoni ta’ 
bżonnijiet speċjali. L-Istati Membri jistgħu
jipprovdu għal differenzi fi trattament għal 
aċċess f’istituzzjonijiet edukattivi bbażati 
fuq reliġjon jew twemmin.

3. Mingħajr ma wieħed jidħol fuq il-
kompetenzi tal-Istati Membri f'dak li 
għandu x'jaqsam mal-edukazzjoni, l-
istruzzjoni, il-formazzjoni u r-
responsabbiltà tagħhom għall-kontenuti 
tat-tagħlim, l-attivitajiet u l-
organizzazzjoni tas-sistemi ta’ apprentistat 
tagħhom, id-direttiva preżenti timmira li 
jiggarantixxi proċessi ta' inklużjoni u 
integrazzjoni u li jkun disponibbli tagħlim 
speċjali għall-persuni diżabbli. L-Istati 
Membri jistgħu jippermettu d-differenzi ta' 
trattament fl-aċċess għall-istituti skolastiċi 
msejsin fuq ir-reliġjon jew konvinzjoni bil-
kondizzjoni li dawn id-differenzi ma 
jikkostitwixxux diskriminazzjoni bbażata 
fuq motiv jew motivi oħra u li dawn ikunu 
neċessarji u proporzjonati u ma 
jikkostitwixxux ksur tad-dritt għall-
edukazzjoni.

Or. it
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Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-kamp ta' applikazzjoni tad-direttiva jikkunsidra b'mod adegwat l-
edukazzjoni, l-istruzzjoni u l-formazzjoni sabiex ikunu evitati d-diskriminazzjonijiet.

Emenda 95
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1– parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex ikun garantit twettiq tal-prinċipju 
ta’ trattament ugwali fir-rigward ta’ persuni 
b’diżabilitajiet:

1. Sabiex ikun garantit twettiq tal-prinċipju 
ta’ trattament ugwali fir-rigward ta’ persuni 
b’diżabilitajiet, id-diżabilità kif definita fil-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
id-Drittijiet tal-Persuni b’diżabilità u l-
persuni milquta minn mardiet kroniċi, 
huma inklużi f’din il-kategorija:

Or. en

Emenda 96
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu1 –punt 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, 
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-

a) Il-miżuri neċessarji li jippermettu li 
persuni b’diżabilitajiet ikollhom aċċess 
effettiv mhux 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. Dawn il-
miżuri, kif ukoll l-offerta ta’ soluzzjonijiet 
ta’ sostituzzjoni, ma għandhomx jimponu 
piż sproporzjonat, li jirrikjedi tibdil 
fundamentali fi ħdan is-setturi 
kkonċernati u lanqas is-sostituzzjoni 
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kura tas-saħħa, l-edukazzjoni, jew il-
provvisti u s-servizzi kkonċernati, jew 
jirrikjedu l-istabbiliment ta’ alternattivi 
għalihom. 

tagħhom;

Or. fr

Emenda 97
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) Minkejja l-obbligazzjoni li jkun żgurat 
aċċess mhux diskriminatorju u fejn hemm 
bżonn f’każ partikolari, akkomodazzjoni 
raġonevoli għandha tkun provduta 
sakemm dan ma jimponix piż 
sproporzjonat.

imħassar

Or. fr

Emenda 98
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

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 

imħassar
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Membru kkonċernat.

Or. fr

Emenda 99
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proposta għal direttiva
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tkun żgurata ugwaljanza totali fil-
prattika, il-prinċipju ta’ trattament ugwali 
ma għandux jostakola kwalunkwe Stat 
Membru milli jżomm jew jadotta miżuri 
speċifiċi sabiex jipprevjeni jew 
jikkumpensa żvantaġġi konnessi ma’ 
reliġjon jew twemmin, diżabilità, età jew 
orjentazzjoni sesswali.

Sabiex tkun żgurata ugwaljanza totali fil-
prattika, il-prinċipju ta’ trattament ugwali 
ma għandux jostakola kwalunkwe Stat 
Membru milli jżomm jew jadotta miżuri 
speċifiċi sabiex jipprevjeni jew 
jikkumpensa żvantaġġi konnessi ma’ 
reliġjon jew twemmin, diżabilità, età, 
ġeneru jew orjentazzjoni sesswali.

Or. es

Emenda 100
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Proposta għal direttiva
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tkun żgurata ugwaljanza totali fil-
prattika, il-prinċipju ta’ trattament ugwali 
ma għandux jostakola kwalunkwe Stat 
Membru milli jżomm jew jadotta miżuri 
speċifiċi sabiex jipprevjeni jew 
jikkumpensa żvantaġġi konnessi ma’ 
reliġjon jew twemmin, diżabilità, età jew
orjentazzjoni sesswali.

Sabiex tkun żgurata ugwaljanza totali fil-
prattika, il-prinċipju ta’ trattament ugwali 
ma għandux jostakola kwalunkwe Stat 
Membru milli jżomm jew jadotta miżuri 
speċifiċi sabiex jipprevjeni jew 
jikkumpensa żvantaġġi konnessi ma’ 
reliġjon jew twemmin, diżabilità, età, 
orjentazzjoni sesswali jew ġeneru.

Or. de
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Emenda 101
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri kollha neċessarji, skond is-sistemi 
nazzjonali ġudizzjarji tagħhom, sabiex 
jiżguraw li, meta persuni li jħossuhom li 
sar nuqqas kontrihom minħabba li l-
prinċipju ta’ trattatment ugwali ma kienx 
applikat għalihom jistabbilixxu, quddiem 
qorti jew awtorità kompetenti oħra, fatti li 
minnhom jista’ jkun preżunt li kien hemm 
diskriminazzjoni diretta jew indiretta,
għandu jkun f’idejn il-konvenut li jagħti 
prova li ma kienx hemm ksur tal-
projbizzjoni ta’ diskriminazzjoni.

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri kollha neċessarji, skond is-sistemi 
nazzjonali ġudizzjarji tagħhom, sabiex 
jiżguraw li, meta persuni li jħossuhom li 
sar nuqqas kontrihom minħabba li l-
prinċipju ta’ trattatment ugwali ma kienx 
applikat għalihom, jippreżentaw quddiem 
qorti jew awtorità kompetenti oħra, provi li 
mill-ewwel juru diskriminazzjoni diretta 
jew indiretta, għandu jkun f’idejn il-
konvenut li jagħti prova li ma kienx hemm 
ksur tal-projbizzjoni ta’ diskriminazzjoni.

Or. fr

Emenda 102
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

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 għandhom jaħtru korp 
jew korpi għall-promozzjoni ta’ trattament 
ugwali tal-persuni kollha irrispettivament 
mir-reliġjon jew mit-twemmin tagħhom, 
mid-diżabilità, mill-età, mill-ġeneru jew 
mill-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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Or. es

Emenda 103
Lissy Gröner, Donata Gottardi

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.

1. L-Istati Membri għandhom jaħtru korp 
jew korpi għall-promozzjoni ta’ trattament 
ugwali tal-persuni kollha irrispettivament 
mir-reliġjon jew mit-twemmin tagħhom, 
mid-diżabilità, mill-età, mill-orjentazzjoni 
sesswali jew mill-ġeneru.

Or. de

Emenda 104
Donata Gottardi

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

16 a. Mil-lum il-......., il-Kummissjoni 
għandha tipprepara u tibda proċedura ta’ 
approvazzjoni ta’ proposta li għandha l-
għan li tikkoordina din id-Direttiva ma’ 
Direttivi li jinsabu fis-seħħ fil-qasam tal-
opportunitajiet indaqs u n-nuqqas ta’ 
diskriminazzjoni.  

Or. it
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