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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għall-

Affarijiet Barranin, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-

mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

– wara li kkunsidra l-Protokoll Nru 1 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 

(TFUE) dwar ir-rwol tal-parlamenti nazzjonali fl-Unjoni Ewropea u l-Protokoll Nru 2 tat-

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) dwar l-applikazzjoni tal-

prinċipji ta’ sussidjarjetà u proporzjonalità, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Marzu 2016 dwar is-sitwazzjoni tan-nisa 

rifuġjati u li jfittxu l-asil fl-UE, 

– wara li kkunsidra d-dokument ta’ ħidma konġunt tal-persunal tal-Kummissjoni intitolat 'L-

ugwaljanza bejn is-sessi u l-emanċipazzjoni tan-nisa: Nittrasformaw ħajjet il-bniet u n-

nisa permezz tar-relazzjonijiet esterni tal-UE 2016-2020', 

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda 

kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika (il-Konvenzjoni ta' Istanbul), 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet 1325, 2242, 1820, 1888, 1889 u 1960 tal-Kunsill tas-

Sigurtà tan-NU dwar in-nisa, il-paċi u s-sigurtà, 

– 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-Konvenzjoni tal-1951 u l-Protokoll tal-1967 dwar l-Istatus ta' 

Rifuġjati, 

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tat-Tfal, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-2015 tar-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar il-vjolenza 

kontra n-nisa, il-kawżi u l-konsegwenzi tagħha, Rashida Manjoo, 

– wara li kkunsidra r-riżultati tas-sittin sessjoni tal-Kummissjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 

l-Istatus tan-Nisa, li saret fil-kwartieri ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti fi New York mill-14 

sal-24 ta’ Marzu 2016, 

– wara li kkunsidra rapport imfassal mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa fl-2013 dwar 

“global and regional estimates of violence against women”(stimi globali u reġjonali ta’ 

vjolenza kontra n-nisa), 

Α. billi l-vjolenza fuq in-nisa u l-bniet hija waħda mill-aktar ksur tad-drittijiet tal-bniedem 

mifruxin madwar id-dinja, u tolqot il-livelli kollha tas-soċjetà, irrispettivament mill-età, l-

edukazzjoni, l-introjtu, il-pożizzjoni soċjali jew il-pajjiż ta' oriġini jew ta' residenza, billi 

tirrappreżenta ostaklu deċiżiv għall-ugwaljanza bejn is-sessi; billi f’ċerti pajjiżi ġiet 

osservata żieda sostanzjali fin-numru ta’ każijiet bħal dawn; 

B. billi n-nisa u l-bniet f’ħafna partijiet tad-dinja għadhom vittmi ta’ vjolenza sessista, inkluż 
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l-istupru, it-traffikar tal-bnedmin, iż-żwieġ furzat, id-delitti għall-unur, il-mutilazzjoni 

ġenitali femminili, l-iskjavitù, kastigi krudili u inumani li jammontaw għal tortura u 

vjolazzjonijiet oħra tad-drittijiet fundamentali tagħhom għall-ħajja, il-libertà, il-ġustizzja, 

id-dinjità u s-sigurtà, u d-dritt tagħhom għal integrità psikoloġika u fiżika u għall-

awtodeterminazzjoni fi kwistjonijiet sesswali u riproduttivi; 

C. billi mhux in-nisa u t-tfal kollha li jisfaw vittmi ta’ vjolenza domestika jew delitti bbażati 

fuq is-sess ikollhom aċċess għal netwerks ta’ appoġġ adegwat, servizzi tas-saħħa mentali 

jew sistemi ġudizzjarji huma ppreparati biex jittrattaw dawn it-tipi ta’ kondotta ħażina; 

D. billi, skont id-WHO, madwar 35 % tan-nisa fid-dinja esperjenzaw vjolenza fiżika u/jew 

sesswali, filwaqt li wieħed iżomm f’moħħu li dan in-numru ma jinkludix każijiet li ma 

ġewx irrappurtati min-nisa u dejta li qatt ma nġabret; 

E. billi f’pajjiżi fejn hija pprattikata l-piena kapitali, il-metodi li jintużaw fuq in-nisa huma 

simili għal tortura u jinvolvu degradazzjoni ta’ ġisem il-vittma; 

F. billi r-rispett tad-drittijiet tal-bniedem, u tad-drittijiet tan-nisa u l-bniet b’mod partikolari, 

huwa mhedded madwar id-dinja, u billi l-universalità tad-drittijiet tal-bniedem hija dejjem 

aktar, u serjament, sfidata minn għadd ta’ gvernijiet awtoritarji; billi hemm diversi 

attentati minn movimenti tal-lemin estrem u kontra n-nisa li jillimitaw id-drittijiet tan-nisa 

fir-rigward ta’ ġisimhom, id-drittijiet tal-persuni leżbjani, omosesswali, bisesswali, 

transġeneru u intersesswali (LGBTI) u d-drittijiet fundamentali tar-rifuġjati u dawk li 

jfittxu l-asil; 

G. billi l-UE hija impenjata li tippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi u tiżgura l-

integrazzjoni ta' kwistjonijiet tal-ugwaljanza bejn is-sessi fl-azzjonijiet kollha tagħha; 

H. billi l-ugwaljanza bejn is-sessi hija prekundizzjoni għan-nisa u l-bniet biex igawdu d-

drittijiet tal-bniedem tagħhom u hija essenzjali għall-implimentazzjoni tal-integrazzjoni 

tal-ugwaljanza bejn is-sessi permezz ta’ programmi strateġiċi nazzjonali; 

I. billi l-istrateġija tal-ugwaljanza bejn is-sessi tal-UE diġà tipprevedi l-integrazzjoni tal-

ugwaljanza bejn is-sessi fil-politika kummerċjali tal-UE; 

J. billi waqt il-kunflitti armati n-nisa u tfal rifuġjati, il-persuni li jfittxu asil u persuni apolidi, 

huma fost l-aktar gruppi vulnerabbli fis-soċjetà, u billi r-riskji għal tfajliet spostati fi 

żminijiet ta’ kriżijiet umanitarji jiżdiedu notevolment; 

K. billi xi pajjiżi Ewropej f’dawn l-aħħar snin kienu qed jieħdu attitudni anqas tolleranti lejn 

il-migranti, ir-rifuġjati u dawk li jfittxu asil; billi l-UE trid tmexxi bl-eżempju u għandha 

ssegwi linja kostanti fil-politiki interni u esterni; u billi l-Istati Membri għandhom 

jittrasponu l-leġiżlazzjoni Ewropea fil-leġiżlazzjoni nazzjonali; 

L. billi s-saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttivi huma msejsa fuq id-drittijiet bażiċi tal-

bniedem u huma elementi essenzjali tad-dinjità tal-bniedem; billi, barra minn hekk, dawn 

għadhom mhumiex iggarantiti fid-dinja kollha; 

M. billi n-nisa madwar id-dinja kollha huma partikolarment milquta mill-konsegwenzi tal-

politiki dwar il-klima, l-ambjent u l-enerġia, u b'hekk il-ġlieda kontra l-inugwaljanza bejn 



 

AD\1109191MT.docx 5/13 PE589.216v02-00 

 MT 

is-sessi ssir interdipendenti mal-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima; 

N. billi n-nisa u l-bniet b’diżabilitajiet jew li jappartjenu għal gruppi ta’ minoranzi kulturali, 

tradizzjonali, lingwistiċi, reliġjużi, ta’ ġeneru jew orjentazzjoni sesswali huma aktar 

f’riskju ta’ vjolenza, abbuż, negliġenza u forom multipli ta’ diskriminazzjoni bbażata fuq 

id-diżabilità, l-istatus ta’ minoranza u l-ġeneru tagħhom; 

O. billi n-nisa u l-bniet jikkostitwixxu żewġ terzi tad-960 miljun persuna illitterata fid-dinja1; 

billi l-bniet għadhom qed ikunu serjament żvantaġġati u esklużi mis-sistemi edukattivi ta’ 

ħafna pajjiżi; u billi ħafna nisa u bniet huma mċaħħda minn aċċess għal edukazzjoni ta’ 

kwalità għolja u huma mġiegħla jabbandunaw l-istudji tagħhom meta jiżżewġu jew 

ikollhom it-tfal; 

P. billi f'dikjarazzjoni tal-2005 il-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU talab lill-istati membri tan-NU 

biex ikomplu jimplimentaw ir-Riżoluzzjoni 1325 tiegħu permezz tal-iżvilupp ta' Pjanijiet 

ta' Azzjoni Nazzjonali (NAPs) jew strateġiji oħra fil-livell nazzjonali; billi sal-lum, huma 

biss 60 stat membru tan-NU, li 17 minnhom huma Stati Membri tal-UE, li żviluppaw u 

nedew dawn il-NAPs; 

Q. billi tlieta minn kull ħamsa tal-biljun persuna li jgħixu taħt il-livell tal-faqar huma nisa; 

R. billi l-għoti tas-setgħa ekonomika lin-nisa huwa mezz biex jitwessa’ u jissaħħaħ l-

eżerċizzju tad-drittijiet fundamentali tagħhom fir-realtà; 

1. Jemmen li n-nisa għandhom jaqdu rwol akbar fil-proċessi u l-istituzzjonijiet nazzjonali u 

internazzjonali involuti fil-prevenzjoni tal-kunflitti u fil-promozzjoni tad-drittijiet tal-

bniedem u r-riforma demokratika, u jenfasizza l-importanza li tiġi appoġġata l-

parteċipazzjoni sistematika tan-nisa bħala element vitali fil-proċessi tal-paċi u r-

rikostruzzjoni ta’ wara l-kunflitti; jenfasizza li l-parteċipazzjoni tan-nisa fit-taħdidiet ta’ 

riżoluzzjoni tal-kunflitti hija kruċjali għall-promozzjoni tad-drittijiet u l-parteċipazzjoni 

tan-nisa, u li hija l-ewwel pass lejn l-inklużjoni sħiħa tagħhom fil-proċessi ta’ tranżizzjoni 

futuri; jistieden lill-Kummissjoni, lir-Rappreżentant Għoli u lill-Istati Membri 

jippromwovu r-rwol tan-nisa f’kull qafas ta’ soluzzjoni ta’ kunflitti u ta’ bini tal-paċi li 

fihom l-UE tkun rappreżentata; 

2. Jikkundanna bil-qawwa l-użu kontinwu ta' stupru u forom oħra ta' vjolenza sesswali u 

sessista kontra n-nisa u l-bniet bħala arma tal-gwerra; jitlob lill-pajjiżi kollha, u b’mod 

partikolari lill-Istati Membri tal-UE li għadhom ma għamlux hekk, biex jiżviluppaw NAPs 

li jimplimentaw ir-Riżoluzzjoni 1325 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU immedjatament, 

flimkien ma’ strateġiji biex tiġi miġġielda l-vjolenza kontra n-nisa b’mod dirett; jappella 

għal impenn globali sabiex jiġi żgurat li r-riżoluzzjoni 1325 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU 

tiġi implimentata; jenfasizza li l-missjonijiet ta’ Difiża Komuni u tal-Politika ta’ Sigurtà, u 

l-missjonijiet ta’ taħriġ, tekniċi u ta’ assistenza tal-UE f’pajjiżi terzi għandhom 

jikkontribwixxu għall-ġlieda kontra l-vjolenza sesswali u dik sessista; jenfasizza l-ħtieġa li 

jintużaw mezzi paċifiċi għar-riżoluzzjoni tal-kunflitti li jinkludu lin-nisa fil-qalba tan-

negozjati u l-azzjonijiet; 

3. Jagħraf li l-bniet u n-nisa huma partikolarment żvantaġġati u f’sitwazzjoni ta’ riskju, u li 

                                                 
1 http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/swp08_eng.pdf 
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jinħtieġ punt ta' konċentrazzjoni speċifiku biex jiġi żgurat li l-bniet u n-nisa jkollhom 

aċċess għall-edukazzjoni, għas-saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttivi, biex jitħallew 

jgħixu ħajja ħielsa minn kull forma ta’ vjolenza, biex jitneħħew il-leġiżlazzjoni u l-prattiki 

diskriminatorji u tissaħħaħ il-pożizzjoni tal-bniet u n-nisa żgħażagħ globalment; 

4. Jappella għal impenn globali sabiex b’mod preventiv tiġi żgurata s-sikurezza tan-nisa u l-

bniet mill-bidu ta’ kull emerġenza jew kriżi, billi jiġi indirizzat b’mod xieraq ir-riskju ta’ 

vjolenza sesswali u sessista, titqajjem kuxjenza, jittejjeb l-aċċess għall-ġustizzja għan-nisa 

u l-bniet f’sitwazzjonijiet ta’ kunflitt u ta’ wara l-kunflitt, tiżdied ir-responsabilità u l-

prosekuzzjoni effettiva tal-awturi ta’ tali vjolenza, billi l-impunità, inkluż tal-forzi armati 

uffiċjali, tibqa’ wieħed mill-ostakli biex jitkisser iċ-ċirku vizzjuż ta’ vjolenza sesswali f’xi 

pajjiżi, u l-iżgurar ta’ firxa sħiħa ta’ servizzi tas-saħħa sesswali u riproduttiva, inkluż l-

abort sikur u legali għall-vittmi ta’ stupru waqt gwerra; 

5. Jikkundanna l-fatt li f’pajjiżi fejn il-piena kapitali hija pprattikata, metodi li huma 

ekwivalenti għat-tortura (bħalma hu t-tħaġġir sal-mewt) u li jinvolvu umiljazzjoni tal-

ġisem (bħat-tgħalliq pubbliku) jintużaw fl-eżekuzzjoni tan-nisa, biex jintimidaw lil nisa 

oħrajn; jikkundanna bil-qawwa l-forom kollha ta’ tortura speċifiċi għall-ġeneru, 

partikolarment it-tħaġġir u l-qtil għall-unur; 

6. Isostni li l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza bbażata fuq il-ġeneru tikkostitwixxi ksur tad-

drittijiet fundamentali u forma estrema ta' diskriminazzjoni, li hija fl-istess ħin il-kawża 

kif ukoll il-konsegwenza tal-inugwaljanzi bejn il-ġeneri fi ħdan l-UE u lilhinn minnha; 

7. Jikkundanna l-fatt li n-nisa u l-bniet jammontaw għal 98 % tal-vittmi tat-traffikar għall-

isfruttament sesswali; jistieden lill-Istati Membri jagħmlu sforz akbar biex jiġġieldu din il-

prattika li tikser id-drittijiet fundamentali tan-nisa u t-tfal; 

8. Jenfasizza li d-differenzi reliġjużi, kulturali u tradizzjonali ma jistgħu bl-ebda mod 

jiġġustifikaw id-diskriminazzjoni jew kwalunkwe forma ta’ vjolenza, b’mod partikolari 

kontra n-nisa u l-bniet, bħalma hija l-mutilazzjoni ġenitali femminili, l-abbuż sesswali, il-

femminiċidju, iż-żwieġ bikri jew furzat, il-vjolenza domestika, il-qtil jew il-vjolenza 

għall-unur, jew kwalunkwe mezz ieħor ta’ tortura u mewt bħat-tħaġġir; 

9. Itenni li l-mutilazzjoni ġenitali femminili (MĠF) hija ksur gravi tad-drittijiet tal-bniedem 

li għandu jingħata attenzjoni partikolari fid-djalogu tal-UE ma’ pajjiżi terzi fejn il-

prevalenza ta’ din il-prattika hija sinifikanti; ifakkar li l-MĠF għandha effetti serji u 

dejjiema fuq is-saħħa tan-nisa u b'hekk fuq l-iżvilupp tagħhom; 

10. Jinnota li l-miżuri biex tiġi ttrattata l-vjolenza sessistagħandhom jindirizzaw ukoll il-

vjolenza fuq l-internet, inkluż fastidju, il-bullying u l-intimidazzjoni, u għandhom jaħdmu 

biex joħolqu ambjent online sikur għan-nisa u l-bniet; 

11. Itenni l-oppożizzjoni li ilu jħaddan fir-rigward tal-piena tal mewt fiċ-ċirkostanzi kollha, u 

jitlob li jitwaqqfu b'mod immedjat l-eżekuzzjonijiet f'dawk il-pajjiżi fejn għadha tiġi 

applikata l-piena tal-mewt; 

12. Jitlob li tiġi analizzata dejta speċifika dwar il-vjolenza sessista sabiex jiġu adattati aħjar l-

azzjonijiet li ttieħdu biex tittejjeb il-kondizzjoni tan-nisa f’reġjuni speċifiċi; 
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13. Jilqa’ l-proposta mressqa mill-Kummissjoni fl-4 ta' Marzu 2016 biex l-UE taderixxi għall-

Konvenzjoni ta’ Istanbul, l-ewwel strument internazzjonali legalment vinkolanti li jfittex 

li jipprevjeni u jiġġieled il-vjolenza fuq in-nisa; jemmen li dan se jwassal għal aktar 

effikaċja u koerenza fil-politiki interni u esterni tal-UE u t-tisħiħ tar-responsabilità u tar-

rwol tal-UE fil-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza sessista fil-livell 

internazzjonali; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jagħmlu l-almu tagħhom sabiex l-

UE tkun tista’ tiffirma u tikkonkludi l-Konvenzjoni, filwaqt li jħeġġu lill-14-il Stat 

Membru li għadhom m’għamlux dan biex jiffirmaw u jirratifikaw il-Konvenzjoni ta’ 

Istanbul u jiżguraw li l-Konvenzjoni tiġi implimentata kif suppost; 

14. Jistieden lill-Kummissjoni tfassal b’mod urġenti strateġija Ewropea biex tiġġieled il-

vjolenza relatata mal-ġeneru li tinkludi strument legali biex jipprevjeni u jiġġieled kontra 

kull forma ta’ vjolenza fuq in-nisa fl-UE; 

15. Jiddeplora n-nuqqas ta' politiki ta' prevenzjoni dwar il-vjolenza sessista, in-nuqqas ta' 

appoġġ għall-vittmi u r-rata għolja ta' impunità għat-trasgressuri f'għadd kbir ta' pajjiżi; 

jitlob lis-SEAE jiskambja l-prattiki tajba ma' pajjiżi terzi dwar il-proċeduri tar-

regolamentazzjoni u l-programmi ta' taħriġ għall-pulizija, il-persunal ġudizzjarju u l-

ħaddiema tas-settur pubbliku; iħeġġeġ lill-UE tappoġġa lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 

ċivili li jaħdmu biex jiddefendu d-drittijiet tal-bniedem u jippromwovu l-ugwaljanza bejn 

is-sessi fil-pajjiżi terzi, u tikkoopera mill-qrib mal-organizzazzjonijiet internazzjonali 

attivi fil-qasam tal-ugwaljanza bejn is-sessi bil-ħsieb li jinħolqu sinerġiji u tiġi promossa l-

emanċipazzjoni tan-nisa; 

16. Jirrikonoxxi li l-età medja tad-dħul fil-prostituzzjoni madwar id-dinja hija bejn it-12 u l-

14-il sena, u li l-prostituzzjoni u l-isfruttament sesswali jikkostitwixxu kwistjonijiet 

marbuta ħafna mal-ġeneru u huma forma ta' vjolenza sessista li tmur kontra l-prinċipji tad-

drittijiet tal-bniedem, li l-ugwaljanza bejn is-sessi hija prinċipju fundamentali tagħhom; 

jistieden lill-komunità internazzjonali tiżviluppa miżuri konkreti għat-tnaqqis fid-domanda 

għal nisa, bniet, irġiel u subien fil-prostituzzjoni bħala strateġija ewlenija għat-tnaqqis u l-

prevenzjoni tat-traffikar tal-bnedmin; 

17. Jitlob l-implimentazzjoni ta’ liġijiet u politiki li jolqtu direttament lill-awturi ta' reati, 

sabiex inaqqsu d-domanda għall-isfruttament sesswali filwaqt li jiddekriminalizzaw lill-

individwi li jipprostitwixxu ruħhom u jipprovdulhom servizzi ta' appoġġ, inklużi servizzi 

soċjali ta' kwalità għolja, kif ukoll assistenza legali u psikoloġika għal dawk li jixtiequ 

joħorġu mill-prostituzzjoni; 

18. Jisħaq fuq il-fatt li l-istereotipi tal-ġeneru huma fost ir-raġunijiet ewlenin għal ksur tad-

drittijiet tan-nisa u l-inugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa, u jenfasizza l-importanza tal-

ġlieda kontra dawk li jirrinforzaw il-pożizzjoni subordinata tan-nisa fis-soċjetà u li 

jikkostitwixxu kawża prinċipali tal-inugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa, il-ksur tad-drittijiet 

tal-bniedem kontra n-nisa u l-vjolenza bbażata fuq il-ġeneru; jenfasizza l-importanza ta’ 

kampanji ta’ sensibilizzazzjoni mmirati lejn il-livelli kollha tas-soċjetà, strateġiji li jħeġġu 

lin-nisa u li jinvolvu lill-irġiel, involviment akbar tal-midja, u l-inklużjoni ta’ kwistjonijiet 

relatati mal-ġeneru fl-edukazzjoni u fil-politiki u l-inizjattivi kollha tal-UE, b’mod 

partikolari dawk dwar l-azzjoni esterna, il-kooperazzjoni u l-għajnuna għall-iżvilupp u l-

għajnuna umanitarja; jistieden lis-SEAE u lill-Kummissjoni jenfasizzaw l-involviment tal-

irġiel u s-subien f’kampanji ta’ informazzjoni u sensibilizzazzjoni dwar id-drittijiet tan-
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nisa, kemm bħala miri kif ukoll bħala aġenti tal-bidla; jinnota li għandha tingħata 

attenzjoni partikolari lid-dispożizzjonijiet kostituzzjonali, leġiżlattivi u regolatorji li 

jiddiskriminaw lin-nisa abbażi tas-sess tagħhom;  

19. Itenni l-fatt li ż-żwieġ tat-tfal, iż-żwieġ prekoċi u furzat u n-nuqqas ta' infurzar ta' età 

minima legali għaż-żwieġ jikkostitwixxu ksur tad-drittijiet tat-tfal kif ukoll ostaklu għall-

għoti ta' setgħa lin-nisa; 

20. Isostni li l-awtoritajiet għandhom jimpenjaw ruħhom li jwettqu kampanji edukattivi 

mmirati lejn l-irġiel u ż-żgħażagħ, bl-għan li jinvolvu lill-irġiel u s-subien bħala sħab 

filwaqt li jipprevjenu u jeliminaw b’mod gradwali kull tip ta’ vjolenza sessista u 

jippromwovu t-tisħiħ tal-pożizzjoni tan-nisa; 

21. Jenfasizza l-ħtieġa li jittejjeb l-aċċess tan-nisa u tal-bniet għal-livelli kollha ta’ 

edukazzjoni u jitneħħew l-ostakoli għat-tagħlim, speċjalment fl-ifqar komunitajiet u 

f’dawk l-aktar  emarġinati, u li jingħata appoġġ għal taħriġ vokazzjonali għan-nisa u l-

programmi ta’ taħriġ dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri għal professjonisti tal-edukazzjoni 

f’pajjiżi terzi, billi l-edukazzjoni tan-nisa u l-bniet uriet li ttejjeb b’mod sinifikanti l-

prospetti futuri tagħhom; iħeġġeġ lill-UE tinkludi din il-prijorità f’kull attività 

diplomatika, kummerċjali u ta’ kooperazzjoni għall-iżvilupp tagħha, u jirrakkomanda li l-

ibbaġitjar fir-rigward tal-ġeneri għandu jiġi kkunsidrat u applikat għall-programmi u l-

miżuri kollha li jipprovdu finanzjament fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ għan-nisa u l-

bniet; jenfasizza l-ħtieġa ta’ kontinwità fl-edukazzjoni tat-tfal, iż-żgħażagħ u n-nisa fil-

kampijiet tar-rifuġjati u f’żoni ta’ kunflitt, kif ukoll fl-isptarijiet; 

22. Iħeġġeġ lill-Istati Membri kollha biex itejbul-implimentazzjoni tal-obbligi u l-impenji 

relatati mad-drittijiet tan-nisa li joħorġu mill-Konvenzjoni dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull 

Forma ta' Diskriminazzjoni kontra n-Nisa, parti mill-Pjattaforma għal Azzjoni ta’ Beijing, 

u biex jappoġġaw lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li jaħdmu biex jippromwovu l-

ugwaljanza bejn il-ġeneri; 

23. Huwa mħasseb dwar l-industrija tal-maternità surrogata, li tittratta lin-nisa bħala 

kommoditajiet fis-suq internazzjonali tar-riproduzzjoni, u jiddeplora l-fatt li l-industrija 

tal-maternità surrogata tisfrutta fil-parti l-kbira lin-nisa vulnerabbli, primarjament mill-

pajjiżi tan-Nofsinhar; 

24. Jikkundanna l-fatt li madwar id-dinja kull sena aktar minn 500 000 mara jmutu waqt li 

jkun qed iwelldu1 u li d-drittijiet sesswali u riproduttivi tan-nisa spiss jinkisru; jenfasizza li 

kura tas-saħħa xierqa u affordabbli u r-rispett universali tal-edukazzjoni u servizzi 

sesswali u riproduttivi u l-aċċess għalihom jikkontribwixxu għall-kura ta’ qabel it-twellid 

u l-kapaċità li jiġi evitat twellid b’riskju għoli, u li titnaqqas il-mortalità tat-trabi u tat-tfal; 

25. Iħeġġeġ lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jirrikonoxxu d-dritt inaljenabbli tan-nisa u l-

bniet għal protezzjoni minn ħsara fiżika u li jieħdu deċiżjonijiet b’mod ħieles, mhux l-

inqas fir-rigward tad-dritt għall-aċċess għall-ippjanar tal-familja volontarju u s-saħħa 

materna u abort sikur u legali, li huma mezzi importanti sabiex jiġu salvati l-ħajjiet tan-

nisa, kif ukoll id-dritt li jkunu ħielsa mill-vjolenza, inkluża l-mutilazzjoni ġenitali 

femminili, iż-żwieġ bikri u furzat, u l-istupru bejn konjuġi; 

                                                 
1 Sors: UNICEF. 
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26. Jistieden lill-UE u lill-komunità internazzjonali biex jaħdmu b’mod attiv u biex jipprovdu 

dejjem aktar fondi għall-mira l-ġdida tal-iżvilupp sostenibbli dwar l-ugwaljanza bejn il-

ġeneri (SDG 5), filwaqt li tinżamm l-importanza tal-aċċess għal edukazzjoni sesswali 

komprensiva u aċċess universali għas-saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttivi; 

27. Jiddeplora l-fatt li n-nisa madwar id-dinja għadhom jiffaċċjaw sfidi enormi biex isibu u 

jżommu impjiegi diċenti, kif jixhed ir-rapport tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-

Xogħol (ILO) “Women at work 2016” (In-nisa fuq ix-xogħol 2016); 

28. Jiddispjaċih li s-saqaf tal-ħġieġ għan-nisa fin-negozju, id-differenza bejn il-pagi tal-irġiel 

u n-nisa u l-iskoraġġiment soċjetali ta’ intraprenditorija femminili għadhom fenomeni 

globali; jitlob li jkun hemm inizjattivi li jkomplu jagħtu s-setgħa lin-nisa, speċjalment fl-

oqsma ta’ impjieg indipendenti u l-SMEs; 

29. Jiddispjaċih li, ta’ spiss wisq, in-nisa huma diskriminati favur l-irġiel fejn jidħol l-aċċess 

għal riżorsi finanzjarji bħal self bankarju; jenfasizza l-fatt li t-tisħiħ tal-pożizzjoni tan-nisa 

fil-qasam intraprenditorjali ta prova tal-fatt li hu fattur kruċjali biex tingħata spinta lill-

ekonomija u, fuq medda twila ta’ żmien, biex jiġi miġġieled il-faqar; 

30. Jirrakkomanda li jiġu kkunsidrati l-iżvilupp u l-adozzjoni ta' strument internazzjonali 

vinkolanti fil-livell tan-NU dwar il-vjolenza bbażata fuq il-ġeneru, b'korp ta' monitoraġġ 

dedikat tan-NU stess; jirrakkomanda li l-ibbaġitjar fir-rigward tal-ġeneri għandu jiġi 

kkunsidrat u applikat għall-programmi u l-miżuri kollha li jipprovdu finanzjament fil-

qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ għan-nisa u l-bniet; 

31. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jimplimentaw sistema ta’ bbaġitjar skont il-

ġeneru fil-fondi kollha rilevanti tal-UE; 

32. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat li l-professjonisti fil-qasam tas-saħħa, il-forzi tal-pulizija, 

il-prosekuturi, l-imħallfin, id-diplomatiċi u l-attivisti favur iż-żamma tal-paċi, kemm fi 

ħdan l-UE kif ukoll f’pajjiżi terzi, ikunu mħarrġa kif xieraq biex jgħinu u jappoġġaw lill-

vittmi tal-vjolenza, speċjalment in-nisa u t-tfal, f’sitwazzjonijiet ta’ kunflitt u 

operazzjonijiet fuq l-art; 

33. Jiddeplora l-fatt li f’xi pajjiżi terzi ż-żwiġijiet bejn l-adulti u l-minorenni huma legali fejn 

f’xi każijiet l-għarusa jkollha inqas minn disa’ snin; 

34. Jirrimarka li l-ugwaljanza bejn is-sessi ma tapplikax biss għall-irġiel u n-nisa, iżda jeħtieġ 

tinkludi l-komunità LGBTI kollha; 

35. Jinsab imħasseb minħabba l-fatt li, f'dawn l-aħħar snin, xi movimenti tal-lemin estrem 

kontra l-ugwaljanza bejn il-ġeneri għamlu avvanz fl-opinjoni pubblika f'għadd ta' pajjiżi; 

dawn il-movimenti jisfidaw il-kisbiet eżistenti fil-qasam tad-drittijiet tan-nisa, l-

ugwaljanza bejn is-sessi u d-drittijiet tal-migranti, u jimmiraw li jimblokkaw il-liġijiet u l-

politiki li jipproteġu l-persuni LGBTI kontra r-reati ta’ mibegħda u diskriminazzjoni; 

36. Jiddeplora u jikkundanna l-fatt li f’xi pajjiżi terzi l-omosesswalità hija reat, li f’xi każijiet 

jiġi kkastigat bil-mewt; jistieden lill-UE u l-Istati Membri jippromwovu u jħarsu t-

tgawdija tad-drittijiet tal-bniedem kollha minn persuni LGBTI fil-kuntest tal-politika 

barranija; 
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37. Jiġbed l-attenzjoni dwar il-ħtieġa li l-kwistjonijiet tas-sessi jiġu integrati aktar bis-sħiħ fl-

għajnuna umanitarja tal-UE; 

38. Jiddeplora n-nuqqas ta’ ugwaljanza bejn il-ġeneri fl-isfera politika u n-nuqqas ta’ 

rappreżentanza tan-nisa f’teħid ta’ deċiżjonijiet politiċi, soċjali u ekonomiċi, li jdgħajjef 

id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija; iqis li l-gvernijiet għandhom jimmiraw għall-

ugwaljanza bejn il-ġeneri fil-proċessi ta’ bini u żamma tad-demokrazija u jiġġieldu kontra 

kull forma ta’ diskriminazzjoni fi ħdan is-soċjetà; jenfasizza li r-rapporti tal-missjonijiet 

ta’ osservazzjoni elettorali joffru linji gwida preċiżi għad-djalogu politiku tal-UE ma’ 

pajjiżi terzi bil-ħsieb li tittejjeb il-parteċipazzjoni tan-nisa fil-proċess elettorali u fil-ħajja 

demokratika tal-pajjiż; 

39. Ifakkar li l-Pjan ta’ Azzjoni tal-UE dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi u t-Tisħiħ tal-

Pożizzjoni tan-Nisa fl-Iżvilupp (GAP) huwa waħda mill-għodod fundamentali tal-UE biex 

titjieb l-ugwaljanza bejn is-sessi f’pajjiżi terzi, u għalhekk jemmen li l-GAP2 għandu jieħu 

s-sura ta’ komunikazzjoni tal-Kummissjoni; jistieden lill-Kummissjoni tqis ir-riżoluzzjoni 

tal-Parlament dwar it-tiġdid tal-GAP; 

40. Jitlob lill-UE tirrevedi l-politiki tagħha fil-kummerċ internazzjonali u tadotta approċċ fejn 

id-drittijiet tal-bniedem, tax-xogħol, tal-konsumatur u d-drittijiet ambjentali jitpoġġew fuq 

quddiem u jiggwidaw il-kummerċ u l-investiment transnazzjonali u nazzjonali; 

41. Iħeġġeġ lill-UE tiżgura li l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u s-salvagwardji tad-drittijiet 

fundamentali tal-bniedem, b’mod partikolari għan-nisa u l-bniet, jiġu inklużi fi strateġiji 

nazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem u fid-djalogi politiċi u jiġu inklużi fil-ftehimiet 

ekonomiċi kummerċjali kollha tal-UE ma’ pajjiżi barra l-UE bħala klawżoli vinkolanti; 

jitlob li l-konformità mal-valuri fundamentali tal-UE ssir kriterju għall-appoġġ baġitarju; 

42. Jirrimarka li l-kumpaniji Ewropej li joperaw globalment għandhom rwol ewlieni x’jaqdu 

fil-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri, billi dawn jistgħu jservu ta’ mudelli; 

43. Jenfasizza l-importanza li jiġu introdotti miżuri pożittivi bħal sistemi ta’ kwoti biex tiġi 

promossa l-parteċipazzjoni tan-nisa fil-korpi politiċi u fil-proċess demokratiku u fit-teħid 

ta’ deċiżjonijiet ekonomiċi; 

44. Jitlob l-użu ta’ indikaturi kwalitattivi u kwantitattivi sensittivi għall-ġeneru u ġbir ta’ 

dejta, b’mod sistematiku u f’waqtu, diżaggregata skont is-sess, bħala parti mill-proċess ta’ 

monitoraġġ u evalwazzjoni tal-GAP il-ġdid; 

45. Jiddeplora l-fatt li xi pajjiżi għadhom jillimitaw il-parteċipazzjoni tan-nisa fl-elezzjonijiet; 

46. Jenfasizza li l-komunità internazzjonali identifikat is-sitwazzjoni tan-nisa b'diżabilità 

bħala prijorità; ifakkar fil-konklużjonijiet tal-uffiċċju tal-Kummissarju Għoli tan-NU 

għad-Drittijiet tal-Bniedem, li jiddikjaraw li għandhom jiġu żviluppati politiki u 

programmi biex tiġi indirizzata l-vjolenza fuq in-nisa u l-bniet b'diżabilità, bi sħubija mill-

qrib mal-persuni b'diżabilità, filwaqt li tiġi rikonoxxuta l-awtonomija tagħhom, u ma' 

organizzazzjonijiet fil-qasam tad-diżabilità; jissottolinja l-ħtieġa ta' sorveljanza regolari 

tal-istituzzjonijiet u ta' taħriġ adegwat lil dawk li jieħdu ħsieb ħaddieħor; jistieden lill-UE 

tinkorpora l-ġlieda kontra diskriminazzjoni minħabba diżabilità fil-politiki ta' azzjoni 

esterna u kooperazzjoni u fil-politiki ta’ għajnuna għall-iżvilupp, inkluż l-Istrument 
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Ewropew għad-Demokrazija u d-Drittijiet tal-Bniedem; 

47. Jikkundanna l-abbużi mid-drittijiet tal-bniedem li b’mod partikolari jinvolvu l-fastidju u l-

vjolenza sesswali, fuq nisa li jgħixu taħt okkupazzjoni fir-reġjun Ewro-Mediterranju u li 

jintużaw mill-forzi ta’ okkupazzjoni bħala mekkaniżmu biex jintimidaw lis-soċjetà kollha 

tagħhom fil-ġlieda tagħha għad-dritt leġittimu tagħha għall-awtodeterminazzjoni; jiġbed l-

attenzjoni lejn ir-rwol li jiżvolġu n-nisa fiż-żamma tal-paċi, fil-promozzjoni tad-djalogu u 

fir-riżoluzzjoni tal-kunflitti bl-għan li jiġu indirizzati l-vjolazzjonijiet tad-drittijiet tan-nisa 

fiż-żona Ewro-Mediterranja u li huma jiġu protetti minn kull forma ta’ vjolenza, inkluża 

dik imwettqa minn forzi okkupanti barranin; 

48. Jistieden lill-Istati Membri fejn il-kriżi tal-migrazzjoni wasslet għal deterjorament 

sinifikanti fil-protezzjoni tad-drittijiet tan-nisa biex jissorveljaw iċ-ċentri tar-rifuġjati u ż-

żoni ta’ madwarhom sabiex jipprevjenu atti ta’ vjolenza, inkluża l-vjolenza sesswali, u 

biex dawk responsabbli jinġiebu quddiem il-ġustizzja; 

49. Jenfasizza l-vulnerabilità ta’ migranti, rifuġjati u dawk li jfittxu l-asil, b’mod partikolari 

dawk n-nisa, iż-żgħażagħ jew il-membri ta’ gruppi emarġinati, u l-ħtieġa urġenti li jiġu 

żviluppati rotot sikuri u legali għad-dħul għall-migrazzjoni, filwaqt li jiġi garantit aċċess 

għal riunifikazzjoni tal-familja, edukazzjoni pubblika mingħajr ħlas, servizzi ta’ kura tas-

saħħa, speċjalment kura tas-saħħa sesswali u riproduttiva, impjiegi, akkomodazzjoni u 

appoġġ psikoloġiku, u li jiġu permessi żjarat umanitarji; jistieden lill-Istati Membri 

jiżguraw li d-drittijiet tan-nisa migranti jew rifuġjati, bħalma huma l-aċċess għall-viżi, 

drittijiet legali ta’ residenza u drittijiet soċjali, jingħataw fuq bażi individwali u mhux 

abbażi tal-istat ċivili tagħhom jew tar-relazzjoni konjugali tagħhom; 

50. Jenfasizza l-fatt li l-moviment kbir ta’ migranti u persuni li jfittxu l-asil jesponi lin-nisa u 

l-bniet b’mod sproporzjonat għal vjolenza bbażata fuq il-ġeneru u diskriminazzjoni 

bbażata fuq il-ġeneru f’pajjiżi ta’ tranżitu u ta’ destinazzjoni; jinnota li xi nisa u bniet 

rifuġjati u migranti huma vittmi ta’ vjolenza sesswali min-naħa ta’ dawk li jiffaċilitaw id-

dħul tal-migranti, u jsiru vittmi tat-traffikar tal-bnedmin; jistieden lill-aġenziji tal-UE u l-

awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi tal-Istati Membri biex iħarrġu lill-persunal tagħhom b’mod 

li jitqiesu l-ħtiġijiet u l-vulnerabilitajiet speċifiċi tar-rifuġjati nisa u bniet; 

51. Jiddispjaċih ħafna li n-nies Rom, u b’mod partikolari n-nisa Rom, għadhom ibatu minn 

diskriminazzjoni mifruxa u sentimenti kontra ż-żingari, fatt li jalimenta ċ-ċiklu tal-

iżvantaġġ, l-esklużjoni, is-segregazzjoni u l-emarġinazzjoni; jistieden lill-UE u lill-Istati 

Membri jirrispettaw bis-sħiħ id-drittijiet tal-bniedem tan-nies Rom billi jiżguraw id-dritt 

għall-edukazzjoni, għas-servizzi tas-saħħa, l-impjieg, l-akkomodazzjoni u l-protezzjoni 

soċjali; 

52. Jitlob li jkun hemm investiment fin-nisa u ż-żgħażagħ, peress li dan huwa mezz effikaċi 

biex jiġi miġġieled il-faqar, u l-faqar tan-nisa b’mod partikolari; 

53. Jenfasizza l-importanza li titkompla l-ġlieda kontra d-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-

nisa u li jitħaffef il-proċess lejn il-kisba ta’ miri ta’ perċentwali tal-Kummissjoni għal nisa 

f’pożizzjonijiet tal-ogħla livell; 

54. Jirrifjuta kwalunkwe liġi, regolament jew pressjoni governattiva li timponi restrizzjonijiet 

mhux xierqa fuq il-libertà tal-espressjoni, speċjalment fil-każ tan-nisa u kategoriji oħra ta’ 
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ġeneru; 

55. Iqis li r-rappreżentanza tan-nisa fit-teħid ta’ deċiżjonijiet ekonomiċi, politiċi u soċjali hija 

baxxa; iqis li r-rappreżentanza tan-nisa fit-teħid ta’ deċiżjonijiet politiċi, ekonomiċi u 

soċjali hija dritt fundamentali u kwistjoni ta’ demokrazija; jirrakkomanda li jiġu introdotti 

sistemi ta’ parità u kwoti tal-ġeneru bħala mezzi temporanji legali ta’ promozzjoni tal-

parteċipazzjoni tan-nisa fil-korpi politiċi u fil-proċess demokratiku, speċjalment bħala 

kandidati, u li ssir leġiżlazzjoni sabiex l-istess għan jintlaħaq minn kumpaniji pubbliċi u 

privati kbar; 

56. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri, lill-Kummissjoni u lis-SEAE jiffokaw fuq l-

emanċipazzjoni ekonomika u politika tan-nisa fil-pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw, billi 

jippromwovu l-involviment tagħhom fil-kumpaniji u fl-implimentazzjoni ta' proġetti 

reġjonali u proġetti ta' żvilupp lokali; 

57. Iħeġġeġ lin-nisa biex jinvolvu ruħhom b’mod attiv fl-għaqdiet tal-ħaddiema u 

organizzazzjonijiet oħra, peress li dan jgħin ħafna biex jintroduċi aspetti tal-ġeneru fil-

kundizzjonijiet tax-xogħol; 

58. Jitlob li d-drittijiet tal-anzjani, u b’mod partikolari n-nisa anzjani, jissaħħu permezz ta’ 

ġlieda kontra l-forom kollha ta’ diskriminazzjoni u billi jiġu megħjuna jgħixu ħajja diċenti 

u sigura bħala membri sħaħ tas-soċjetà; 
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