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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-
Ġustizzja u l-Intern, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin 
fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni li se jadotta:

1. Jilqa' b'sodisfazzjon ir-rapport tal-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva 
2004/43/KE tad-29 ta' Ġunju 2000, li tipprova tistabbilixxi qafas għall-ġlieda kontra d-
diskriminazzjoni bbażata fuq oriġini ta' razza jew oriġini etnika sabiex jiġi żgurat li l-
prinċipju ta' trattament ugwali jiġi implimentat fl-Istati Membri, filwaqt li jkun hemm 
konformità mal-prinċipju ta' sussidjarjetà u rispett tat-tradizzjonijiet u tal-proċeduri 
nazzjonali varji;

2. jirrikonoxxi li d-diskriminazzjoni bbażata fuq oriġini razzjali jew etnika tista' 
tikkomprometti l-kisba ta' livell għoli ta' impjieg u ta' ħarsien soċjali, il-koeżjoni 
ekonomika u soċjali u s-solidarjetà;

3. iħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-imsieħba soċjali li għadhom ma għamlux hekk biex 
jipprovdu lill-Kummissjoni bl-informazzjoni neċessarja;

4. jappoġġja u jinkuraġġixxi lill-Kummissjoni biex tagħti bidu għal proċeduri ta' ksur skond 
l-Artikolu 226 tat-Trattat KE kontra dawk l-Istati Membri li għadhom ma kkomunikawx l-
informazzjoni meħtieġa mill-Artikolu 17 tad-Direttiva 2000/43/KE;

5. jistieden lill-Kummissjoni biex tippreżenta lill-Parlament u lill-Kunsill pjan ta' azzjoni 
speċifiku dwar mekkaniżmi u metodi ta' osservazzjoni u deskrizzjoni ta' l-impatt tal-
miżuri ta' implimentazzjoni nazzjonali; jenfasizza l-importanza li jiġu żviluppati modi ta' 
kif tinġabar dejta dwar diskriminazzjoni, b'konformità mal-leġizlazzjoni dwar il-ħarsien 
tad-dejta, bħala għodda effettiva biex jiġu identifikata, immonitorjati u riveduti politiki u 
proċeduri kontra d-diskriminazzjoni;

6. jinkuraġġixxi lill-Kummissjoni biex tikkunsidra dawk id-dispożizzjonijiet nazzjonali li 
jmorru lil hinn mir-rekwiżiti tal-Komunità u biex tfassal karta tal-bilanċ tal-vantaġġi u l-
iżvantaġġi ta' dawk il-miżuri;

7. jappoġġja l-miżuri promossi mill-Fond Soċjali Ewropew (bħall-inizjattiva EQUAL) u l-
programm PROGRESS għall-2007-2013 li jippruvaw, fost affarijiet oħra, itejbu l-
integrazzjoni soċjali ta' persuni b'diżabilità u kif ukoll jippromwovu l-ġlieda kontra d-
diskriminazzjoni; jistieden lill-Istati Membri u lill-istituzzjonijiet tal-Komunità biex 
jagħmlu kull sforz sabiex jippromwovu objettivi strateġiċi li jindirizzaw b'mod aktar 
effettiv it-tħassib taċ-ċittadini ta' kull età, u biex jallokaw fondi adegwati għal solidarjetà 
akbar kemm fl-Unjoni Ewropea u kif ukoll barra mill-fruntieri tagħha;

8. jistieden lil dawk li jħaddmu biex jipparteċipaw b'mod aktar wiesa' fil-promozzjoni u fl-
appoġġ tal-proċess ta' nondiskriminazzjoni fuq il-post tax-xogħol; jilqa' l-konklużjoni tan-
negozjati ta' l-imsieħba soċjali Ewropej dwar ftehima ta' qafas dwar il-fastidju u l-vjolenza 
fuq il-post tax-xogħol bħala eżempju ta' kif wieħed jippromwovi xogħol diċenti fl-
Ewropa; jistieden lill-Kummissjoni biex tivverifika li ftehimiet bħal dawn jiġu osservati u 
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implimentati;

9. japprezza d-deċiżjoni tal-Kunsill sabiex l-2007 tiġi pproklamata bħala s-Sena Ewropea ta' 
l-Opportunitajiet Indaqs għal Kulħadd; madankollu, jiġbed l-attenzjoni għall-bżonn li l-
2007 tintrabat ma' l-2008, is-Sena Ewropea għad-Djalogu Interkulturali;

10. Bħala parti mill-istrateġija Ewropea għall-impjiegi, jistieden lill-Istati Membri biex 
jistipulaw, fil-pjanijiet ta' azzjoni nazzjonali tagħhom, miżuri usa' bil-għan li tiġi faċilitata 
l-integrazzjoni ta' minoritajiet fis-swieq tax-xogħol tagħhom; sabiex jiġi żviluppatt 
approċċ aktar konsistenti għal integrazzjoni bħal din, jistieden lill-Kummissjoni biex tqis, 
fil-linji gwida li jmiss tagħha għall-politiki ta' impjieg ta' l-Istati Membri, ir-
rakkomandazzjonijiet ewlenin dwar il-politiki li għandhom jiġu implimentati f'dan il-
qasam, u li għandhom jiġu ppreżentati sa l-aħħar ta' l-2007 mill-grupp konsultattiv ta' 
esperti ta' livell għoli stabbilit mid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/33/KE ta' l-20 ta' 
Jannar 20061;

11. Jikkunsidra li l-komunità Roma teħtieġ ħarsien soċjali speċjali minħabba li, wara t-
tkabbir, din il-komunità saret waħda mill-akbar minoritajiet fl-Unjoni Ewropea u, bħala 
komunità, storikament kienet emarġinata u mxekkla fl-iżvilupp tagħha;

12. jitlob li l-organizzazzjonijiet mhux governattivi jkollhom irwol ikbar fil-proponiment u l-
iffaċilitar ta' l-għoti ta' permessi ta' residenza lill-vittmi ta' traffikar ta' persuni; jistieden 
lill-Istati Membri biex jippromwovu r-regoli neċessarji biex jiżdied in-numru ta' korpi 
governattivi li jipprovdu permessi ta' residenza lill-vittmi ta' sfruttament u biex iniedu 
ispezzjonijiet tax-xogħol sabiex jinqerdu l-forom kollha ta' sfruttament u ta' xogħol 
sfurzat;

13. jistieden lill-Istati Membri biex jiżguraw li l-ħaddiema kollha, inklużi dawk li qed 
jistennew li jiġu regolarizzati, ikollhom aċċess għal tribunali industrijali sabiex ikunu 
jistgħu jiddefenu lilhom innifishom b'mod xieraq minn dawk li jħaddmuhom u li 
jisfruttawhom; jistieden lill-Istati Membri biex iwaqqfu mekkaniżmu ta' appell sabiex tkun 
aktar faċli li l-immigranti illegali jiksbu aċċess għal dawn it-tribunali.
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