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Emenda 5
Klaus-Heiner Lehne

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, 
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.

a) Il-miżuri neċessarji li jippermettu li 
persuni b’diżabilitajiet ikollhom aċċess 
effettiv mhux diskriminatorju għal 
protezzjoni soċjali, vantaġġi soċjali, 
protezzjoni tas-saħħa, u edukazzjoni 
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. de

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex raġonevoli li kull miżura neċessarja fil-bini tkun prevista. B’mod partikolari, 
mhuwiex possibbli li wieħed jantiċipa liema miżuri se jkunu ta’ piż sproporzjonat. F’dan ir-
rigward l-Artikolu 4(1) ma jipprovdix sikurezza legali. 

Emenda 6
Klaus-Heiner Lehne

Proposta għal direttiva
Artikolu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 12 imħassar
Korpi għall-promozzjoni ta’ trattament 



PE418.422v01-00 4/5 AM\764675MT.doc

MT

ugwali
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.
2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-kompetenzi ta’ dawn il-korpi jinkludu: 
bla ħsara għad-dritt ta’ vittmi u 
assoċjazzjonijiet, organizzazzjonijiet jew 
entitajiet legali oħra msemmija fl-
Artikolu 7(2), li jipprovdu assistenza 
indipendenti għal vittmi ta’ 
diskriminazzjoni biex jagħmlu l-ilmenti 
tagħhom rigward diskriminazzjoni,
twettiq ta’ stħarriġ indipendenti li 
jikkonċernaw diskriminazzjoni,
pubblikazzjoni ta’ rapporti indipendenti u 
provvediment ta’ rakkomandazzjonijiet 
dwar kwalunkwe argument li jirrigwarda 
din id-diskriminazzjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni tmur kontra l-prinċipju ta’ sussidjarjetà. Huwa l-obbligu tal-
Istati Membri li jieħdu miżuri li jippromwovu l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ trattament 
ugwali. Għalhekk l-Istati Membri għandhom jiddeċiedu jekk jistabilixxux entità li tieħu ħsieb 
il-promozzjoni tat-trattament ugwali u x’forma din tista’ tieħu.
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Emenda 7
Klaus-Heiner Lehne

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri u l-korpi ta’ 
ugwaljanza nazzjonali għandhom 
jinnotifikaw lill-Kummissjoni, sa mhux 
aktar tard minn …. jew kull ħames snin 
wara dan, l-informazzjoni kollha neċessarja 
għall-Kummissjoni sabiex tagħmel rapport 
lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar l-
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva.

1. Bis spätestens …. L-Istati Membri 
għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni, 
sa mhux aktar tard minn …. jew kull 
ħames snin wara dan, l-informazzjoni 
kollha neċessarja għall-Kummissjoni 
sabiex tagħmel rapport lill-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill dwar l-applikazzjoni 
ta’ din id-Direttiva.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni tmur kontra l-prinċipju ta’ sussidjarjetà. Huwa l-obbligu tal-
Istati Membri li jieħdu miżuri li jippromwovu l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ trattament 
ugwali. Għaldaqstant, l-Istati Membri biss għandhom jgħaddu rapport lill-Kummissjoni.
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