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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni (Artikolu 170(4) tar-Regoli ta’ Proëedura) li tissostitwixxi l-

mozzjoni għal riŜoluzzjoni mhux leāiŜlattiva A8-0206/2015 

RiŜoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-emanëipazzjoni tal-bniet permezz tal-

edukazzjoni fl-Unjoni Ewropea 

Il-Parlament Ewropew, 

– war li kkunsidra l-infografija tax-xahar ta’ Marzu 2015 bit-titolu “Women and 

education in the EU” (In-nisa u l-edukazzjoni fl-UE),  

– wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta’ Proëedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-

Sessi u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni (A8-0206/2015), 

A. billi s-setgħat tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nista u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi huma 

definiti mill-Anness VI tar-Regoli ta’ Proëedura tal-Parlament Ewropew, it-tmien 

leāiŜlatura, April 2015, u jirreferu: 

 1. għad-definizzjoni, il-promozzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet tan-nisa fl-Unjoni 

Ewropea u għall-miŜuri Komunitarji relatati; 

 2 għall-promozzjoni tad-drittijiet tan-nisa fil-pajjiŜi terzi; 

 3. għall-politika ta' opportunitajiet indaqs, inkluŜa l-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn l-

irāiel u n-nisa għal dak li għandu x'jaqsam mal-opportunitajiet fis-suq tax-xogħol u t-

trattament fuq il-post tax-xogħol; 

 4 għat-tneħħija ta' kull tip ta' vjolenza u diskriminazzjoni sessista 

 5. għall-implimentazzjoni u l-Ŝvilupp ulterjuri tal-integrazzjoni tad-dimensjoni tal-

ugwaljanza bejn is-sessi fis-setturi kollha; 

 6. għas-segwitu u l-implimentazzjoni tal-ftehimiet u l-konvenzjonijiet internazzjonali li 

għandhom x'jaqsmu mad-drittijiet tan-nisa; 
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 7. għas-sensibilizzazzjoni dwar id-drittijiet tan-nisa. 

B. billi, fir-rigward tat-Trattat ta’ Lisbona u tat-TFUE, la l-Kummissjoni u lanqas il-

Parlament ma huma kompetenti fis-suāāett tal-edukazzjoni, qasam li jaqa’ 

esklussivament fil-kompetenza tal-Istati Membri, f’isem il-prinëipju invjolabbli u 

fundatur ta' sussidjarjetà; 

C. billi l-infografija tax-xahar ta’ Marzu 2015 bit-titolu “Women and education in the EU” 

(In-nisa u l-edukazzjoni fl-UE), jfakkar li: 

 1. fl-2012, iggradwaw mill-edukazzjoni għolja 1 990 561 ŜagħŜugħ meta mqabbla maŜ-

2 850 223 ŜagħŜugħa, li jindika diskrepanza ta’ +42 % għal dak li hu t-twettiq ta’ 

studji fl-edukazzjoni għolja favur iŜ-ŜgħaŜagħ nisa, 

 2. fl-2013, kien x’kien il-livell ta’ kwalifika li ntlaħaq, ir-rata tal-okkupazzjoni tan-nisa 

ta’ età ta’ anqas minn 34 sena baqgħet baxxa aktar minn dik għall-irāiel bl-istess 

livell ta’ kwalifika u għall-istess klassi ta’ età, fi 18-il pajjiŜ tal-Unjoni; 

1. Jifraħ għar-riŜultati li nkisbu min-nisa ŜgħaŜagħ Ewropej fl-istudji għolja tagħhom u 

jinnota li ma hemm l-ebda bŜonn li wieħed jiddubita l-effikaëja tal-programmi skolastiëi 

nazzjonali għal dak li jirrigwarda l-opportunitajiet indaqs fl-aëëess għall-isdudji; 

2. Jinnota li d-diskrepanzi ta’ bejn l-irāiel u n-nisa fl-aëëess għas-suq tax-xogħol ma 

jistgħux jiāu attribwiti għall-formazzjoni edukattiva; 

3. Jitlob lill-membri tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi 

jiffokaw fuq is-suāāetti li jaqgħu fil-kompetenza tal-Kumitat tagħhom, b’mod 

partikolari l-qerda tal-atti vjolenti li jitwettqu fuq in-nisa fi ħdan l-Unjoni; 

4. Jitlob b’qawwa lill-Parlament jirrispetta b'mod strett is-sussidjarjetà u s-sovranità tal-

Istati Membri fil-qasam tal-edukazzjoni u biex ma jindaħalx, taħt l-ebda pretest, fil-

programmi skolastiëi u b’mod aktar wiesa’ fi kwalunkwe azzjoni ta’ edukazzjoni, 

kemm jekk taqa' fir-responsabilità tal-iskola, tal-qafas tal-familja jew tal-qafas kulturali 

u sportiv; 

5. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riŜoluzzjoni lill-Kunsill, 

lill-Kummissjoni u lill-gvernijiet tal-Istati Membri. 

Or. fr 

 

 


