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B8-1365/2016 

Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill dwar il-prijoritajiet tal-UE 

għall-61 sessjoni tal-Kummissjoni tan-NU dwar l-Istatus tan-Nisa 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-61 sessjoni tal-Kummissjoni tan-NU dwar l-Istatus tan-Nisa u t-tema 

prijoritarja tagħha "L-awtonomizzazzjoni ekonomika tan-nisa f'dinja tax-xogħol li qed 

tinbidel", 

– wara li kkunsidra r-Raba' Konferenza Dinjija dwar in-Nisa, li saret f'Beijing 

f'Settembru 1995, id-Dikjarazzjoni u l-Pjattaforma ta' Azzjoni adottati f'Beijing u d-

dokumenti ta' eżitu sussegwenti tas-Sessjonijiet Speċjali tan-Nazzjonijiet Uniti 

Beijing+5, +10, +15 u +20 dwar aktar azzjonijiet u inizjattivi għall-implimentazzjoni 

tad-Dikjarazzjoni u l-Pjattaforma ta' Azzjoni ta' Beijing, adottati fid-9 ta' Ġunju 2000, 

fil-11 ta' Marzu 2005, fit-2 ta' Marzu 2010 u fid-9 ta' Marzu 2015 rispettivament; 

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-NU tal-1979 dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull Forma 

ta' Diskriminazzjoni kontra n-Nisa (CEDAW), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 134(1) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

A. billi l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel hija prinċipju fundamentali tal-UE, imnaqqax 

fit-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u wieħed mill-objettivi u l-kompiti tagħha, u billi l-

UE hija ggwidata wkoll minn dan il-prinċipju fl-azzjoni esterna tagħha peress li ż-żewġ 

dimensjonijiet jeħtieġ li jiġu kkoordinati; 

B. billi l-ugwaljanza bejn is-sessi mhijiex biss dritt tal-bniedem fundamentali, iżda hija 

prekundizzjoni għall-avvanz tal-iżvilupp u t-tnaqqis tal-faqar u pedament meħtieġ għal 

dinja paċifika, prospera u sostenibbli; 

C. billi l-ħames Għan ta' Żvilupp Sostenibbli huwa l-kisba tal-ugwaljanza bejn is-sessi u l-

awtonomizzazzjoni tan-nisa u l-bniet kollha madwar id-dinja; billi l-awtonomizzazzjoni 

tan-nisa tfisser li n-nisa jingħataw il-possibilità li jiksbu aktar setgħa u kontroll fuq 

ħajjithom; 

D. billi n-nisa huma aġenti ekonomiċi importanti madwar id-dinja kollha u l-

parteċipazzjoni ekonomika tan-nisa tista' tkabbar l-ekonomiji, toħloq l-impjiegi u tibni l-

prosperità inklużiva; billi l-pajjiżi li l-jistmaw lin-nisa u jawtonomizzawhom biex 

jipparteċipaw bis-sħiħ fis-suq tax-xogħol u fit-teħid tad-deċiżjonijiet huma aktar stabbli, 

prosperi u sikuri; 

E. billi 20 sena wara Beijing, minkejja evidenza solida li l-awtonomizzazzjoni tan-nisa hija 

ċentrali għat-tnaqqis tal-faqar, għall-promozzjoni tal-iżvilupp u għall-indirizzar tal-isfidi 

l-iktar urġenti tad-dinja, il-gvernijiet tal-UE rrikonoxxew li l-ebda pajjiż ma kien kiseb 

b'mod sħiħ l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u l-awtonomizzazzjoni tan-nisa u l-bniet, 

li l-progress kien mexa bil-mod u mhux b'mod uniformi, li kien għad fadal distakki u 

forom ta' diskriminazzjoni mill-akbar u li kienu tfaċċaw sfidi ġodda fl-implimentazzjoni 
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tat-12-il qasam kritiku ta' tħassib tal-Pjattaforma ta' Azzjoni ; 

F. billi l-UE taqdi rwol importanti fit-trawwim tal-awtonomizzazzjoni tan-nisa u l-bniet, 

kemm fi ħdan l-UE kif ukoll madwar id-dinja kollha, permezz ta' mezzi politiċi u 

finanzjarji; 

1. Jindirizza lill-Kunsill ir-rakkomandazzjoni li ġejja: 

 Kundizzjonijiet ġenerali għall-awtonomizzazzjoni tan-nisa u l-bniet 

(a) Jikkonferma l-impenn tiegħu favur il-Pjattaforma ta' Azzjoni ta' Beijing u favur 

il-firxa ta' azzjonijiet għall-ugwaljanza bejn is-sessi li hemm deskritta fiha; 

(b) Jinkoraġġixxi politiki biex isir investiment fl-aċċess tan-nisa u l-bniet għall-

edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali u biex jiġu eliminati d-disparitajiet ta' bejn 

is-sessi f'dawn l-oqsma; 
 

(c) Jiġġieled lil kull forma ta' vjolenza kontra n-nisa u l-bniet fl-isfera pubblika u 

f'dik privata bħala ksur serju tal-integrità fiżika u psikoloġika tagħhom li 

jżommhom milli jilħqu l-potenzjal sħiħ tagħhom; 

 

(d) Ifassal politiki li jippromwovu u jappoġġaw ix-xogħol deċenti u l-

okkupazzjoni sħiħa għan-nisa kollha; 

 

(e) Jiżgura aċċess universali għall-kura tas-saħħa sesswali u riproduttiva u għad-

drittijiet riproduttivi kif miftiehem fil-Programm ta' Azzjoni tal-Konferenza 

Internazzjonali dwar il-Popolazzjoni u l-Iżvilupp, il-Pjattaforma ta' Azzjoni ta' 

Beijing u d-dokumenti ta' eżitu tal-konferenzi ta' rieżami tagħhom; 

It-tisħiħ tal-awtonomizzazzjoni ekonomika tan-nisa u t-tagħlib tal-ostakoli fis-suq 

tax-xogħol 

(f) Jappella lill-partijiet kollha biex jirratifikaw u jimplimentaw il-CEDAW, 

b'attenzjoni speċjali għall-Artikoli 1, 4, 10, 11, 13, 14 u 15; 
 

(g) Iħeġġeġ lill-partijiet kollha jadottaw politiki u liġijiet li jiżguraw paga ugwali 

għal xogħol ugwali jew xogħol ta' valur ugwali; 

 

(h) Jaħdem favur politiki li jappoġġaw l-iżvilupp tal-intrapriżi tan-nisa fil-kuntest 

ta' xogħol deċenti u t-tneħħija ta' kull xkiel fl-istabbiliment tagħhom ta' 

impriża, inkluż mil-lat tal-finanzi jew l-aċċess għall-kreditu u għas-swieq; 

 

(i) Jippromwovi investiment ġdid fl-infrastruttura tal-kura soċjali, l-edukazzjoni u 

l-kura tas-saħħa u fil-provvediment pubbliku ta' kura tat-tfal u tal-persuni 

dipendenti li tkun aċċessibbli, għall-but ta' kulħadd u ta' kwalità; 

 

(j) Jappoġġa politiki li jiffavorixxu l-kondiviżjoni ugwali tar-responsabilitajiet tal-

kura u dawk domestiċi bejn in-nisa u l-irġiel; 

 

(k) Jappoġġja l-istabbiliment ta' konvenzjoni tal-ILO biex jiġi pprovdut standard 
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internazzjonali biex tiġi indirizzata l-vjolenza bbażata fuq is-sess fuq il-post 

tax-xogħol; 

 

(l) Jinkoraġġixxi lin-nisa u lill-bniet permezz ta' kampanji ta' sensibilizzazzjoni u 

programmi ta' appoġġ biex jidħlu f'karrieri akkademiċi u xjentifiċi fl-oqsma 

xjentifiċi kollha, b'enfasi speċjali fuq l-ekonomija teknoloġika u diġitali; 

 

(m) Tiżgura l-koerenza bejn il-politiki esterni tal-UE u l-għanijiet ta' żvilupp 

sostenibbli; 

 

L-iżgurar tas-sehem indaqs tan-nisa fil-livelli kollha tat-teħid ta' deċiżjonijiet 

(n) Tħares id-drittijiet ċivili u politiċi u tappoġġa l-iżgurar tal-bilanċ bejn is-sessi 

fit-teħid tad-deċiżjonijiet fil-livelli kollha, inklużi t-teħid ta' deċiżjonijiet 

politiċi, politiki u programmi ekonomiċi, negozju jew fl-isfera akkademika; 

 

(o) Jinvolvi s-sħab soċjali fit-teħid tad-deċiżjonijiet ekonomiċi; 

 

(p) Isaħħaħ it-tmexxija u l-parteċipazzjoni min-naħa tan-nisa fit-teħid tad-

deċiżjonijiet fis-soluzzjonijiet tal-kunflitti u ta' wara l-kunflitti u jiżgura għall-

pajjiżi li jkunu ħerġin minn kunflitti, l-aċċess tan-nisa għall-impjiegi u s-swieq, 

li huwa essenzjali għall-istabilità; 

 

Kif jiġu indirizzati l-ħtiġijiet l-aktar urġenti tan-nisa l-aktar emarġinati 

(q) Jiffaċilita s-sjieda tal-art u l-aċċess għall-kreditu għan-nisa li jgħixu fiż-żoni 

rurali, sabiex ikunu jistgħu jsiru ekonomikament indipendenti u jipparteċipaw 

b'mod sħiħ fl-iżvilupp rurali u jibbenefikaw minnu; 

 

(r) Jitlob l-involviment tal-organizzazzjonijiet tan-nisa li jgħixu fiż-żoni rurali fit-

tfassil tal-politiki fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u globali, partikolarment 

fejn il-ħajja tagħhom tista' tiġi affettwata mid-deċiżjonijiet relevanti; 

 

(s) Jitlob ir-ratifika u l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-

Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità, inkluż l-Artikolu 6 tiegħu intitolat "In-nisa 

b'diżabilità"; 

 

(t) Jenfasizza d-dritt tal-ħaddiema nisa migranti, speċjalment tal-ħaddiema 

domestiċi migranti, għal kundizzjonijiet tax-xogħol diċenti; 

 

Kif dawn l-impenji jiġu tradotti f'infiq u kif isiru aktar viżibbli 

(u) Jimmobilizza r-riżorsi meħtieġa biex jitwettqu d-drittijiet ekonomiċi tan-nisa u 

titnaqqas l-inugwaljanza bejn is-sessi, inkluż permezz tal-użu tal-istrumenti 

eżistenti fil-livell tal-UE u fil-livell tal-Istati Membri; 

 

(v) Jiżgura l-involviment sħiħ tal-Parlament u tal-Kumitat tiegħu għad-Drittijiet 

tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi fil-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet dwar 



 

RE\1112608MT.docx 5/5 PE596.635v01-00 

 MT 

il-pożizzjoni tal-UE fil-61 sessjoni tal-Kummissjoni tan-NU dwar l-Istatus tan-

Nisa; 

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-rakkomandazzjoni lill-

Kunsill u, għal skopijiet ta' informazzjoni, lill-Kummissjoni. 


