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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għall-
Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li 
ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jiggarantixxu li l-oqfsa legali attwali u futuri jinkludu 
dispożizzjonijiet biex jipprevjenu u jindirizzaw il-forom differenti ta’ diskriminazzjoni li 
jħabbtu wiċċhom magħhom in-nisa tar-Roma sabiex itejbu l-istatus soċjoekonomiku 
tagħhom u biex jiżguraw l-aċċess tagħhom għal kura tas-saħħa ta’ kwalità, il-kura tat-tfal 
u l-edukazzjoni bħala kondizzjonijiet ewlenin għall-impjieg;

2. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jiggarantixxu li n-nisa u t-tfajliet tar-Roma jkollhom 
aċċess ugwali f’termini ta’ edukazzjoni ta’ kwalità u biex jintroduċu inċentivi 
(pereżempju opportunitajiet ta’ żvilupp professjonali) biex jattiraw għalliema ta’ kwalità 
għolja fi skejjel li jinstabu fiz-zoni soċjoekonomiċi l-aktar fqar;

3. Jistieden lill-Istati Membri biex jikkunsidraw miżuri li l-għan tagħhom hu li jippromwovu 
l-ippjanar tal-familja, l-arranġamenti alternattivi għaż-żwieġ f’età żgħira u l-edukazzjoni 
sesswali, sabiex in-nisa u t-tfajliet tar-Roma jgawdu r-rispett totali tal-libertà tagħhom;

4. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jegħlbu r-rati għolja ta’ qgħad fost in-nisa tar-Roma, u 
b’mod partikulari biex jindirizzaw l-ostakoli serji li ġġib magħha d-diskriminazzjoni 
diretta fil-proċeduri tar-reklutaġġ;

5. Jistieden lill-gvernijiet tal-Istati Membri biex jipprovdu indipendenza ekonomika lin-nisa 
tar-Roma billi jippromwovu mod faċli kif wieħed jibda xi impriża żgħira jew ta’ daqs 
medju (SME) għal rasu, l-aċċess għall-mikrokrediti, u billi jħeġġu ekonomija tas-servizzi 
fiz-zoni residenzjali tagħhom (pereżempju supermarkits, ristoranti u ħwienet tat-tiswija 
biex l-għarfien u l-kompetenza tan-nisa tar-Roma jiżdiedu);

6. Iħeġġeġ lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jinkoraġġixxu lill-gvernijiet biex jiġbru u 
jippubblikaw – mingħajr theddid għall-identifikazzjoni individwali - dejta diżaggregata 
skont is-sess u l-etniċità fiz-zoni ta' rilevanza għall-inklużjoni soċjali tar-Roma;

7. Jistieden lill-gvernijiet tal-Istati Membri biex joħolqu sistema ta’ inċentivi (fiskali u 
oħrajn) għall-intrapriżi li jimpjegaw nisa tar-Roma.


	741778mt.doc

