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Is-Sa Maria Arena
President
Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem
BRUSSELL

Suġġett: Opinjoni dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja u l-politika 
tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni – rapport annwali 2018 (2019/2125(INI))

Sinjura President,

Skont il-proċedura msemmija hawn fuq, il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza 
bejn is-Sessi ngħata l-istruzzjoni li jippreżenta opinjoni lill-kumitat tiegħek. Fil-laqgħa tiegħu 
tas-6 ta' Novembru 2019, il-kumitat iddeċieda li jibgħat l-opinjoni fil-forma ta' ittra.

Matul dik il-laqgħa1, il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi eżamina 
l-kwistjoni u ddeċieda li jistieden lis-Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem, bħala l-kumitat 
responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu.

Dejjem tiegħek,

Evelyn Regner

1 Dawn li ġejjin kienu preżenti għall-votazzjoni finali: Evelyn Regner (President), Gwendoline Delbos-Corfield 
(Viċi President), Christine Anderson, Vilija Blinkevičiūtė, Annika Bruna, Belinda De Lucy, Rosa Estaràs 
Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Jackie Jones, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Alice 
Kuhnke, Naomi Long, Andżelika Anna Możdżanowska, Maria Noichl, Pina Picierno, Samira Rafaela, Elżbieta 
Rafalska, Diana Riba i Giner, Christine Schneider, Irène Tolleret, Isabella Tovaglieri, Ernest Urtasun, Marco 
Zullo (Membri Sħaħ) Maria Da Graça Carvalho, Ewa Kopacz, Predrag Fred Matić, Chrysoula Zacharopoulou 
(Membri Sostituti) Anne-Sophie Pelletier (skont l-Artikolu 209(7))
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SUĠĠERIMENTI

1. Ifakkar li l-Pjan ta' Azzjoni dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (GAP II) huwa waħda mill-
għodod fundamentali tal-UE li ttejjeb l-ugwaljanza bejn is-sessi f'pajjiżi terzi; jistieden 
lill-Kummissjoni tivvaluta l-impatt globali tiegħu meta jiskadi, tikkunsidra r-
riżoluzzjoni tal-Parlament tat-8 ta' Ottubru 2015 dwar it-tiġdid tal-Pjan ta' Azzjoni tal-
UE dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi u t-Tisħiħ tal-Pożizzjoni tan-Nisa fl-Iżvilupp u r-
riżoluzzjoni tagħha tal-31 ta' Mejju 2018 dwar l-implimentazzjoni tad-Dokument ta' 
Ħidma Konġunt tal-Persunal (SWD(2015)0182) – L-Ugwaljanza bejn is-Sessi u t-
Tisħiħ tal-Pożizzjoni tan-Nisa: Nibdlu l-Ħajja tal-Bniet u n-Nisa permezz tar-
Relazzjonijiet Esterni tal-UE 2016-2020 u b'segwitu għar-rakkomandazzjonijiet li 
jinsabu fih, biex twettaq GAP III li jkun fih għal darb'oħra miri ambizzjużi speċifiċi 
dwar l-ibbaġitjar skont il-ġeneru bl-istatus ta' komunikazzjoni dwar l-ugwaljanza bejn 
il-ġeneri; ifakkar, f'dan il-kuntest, l-impenn tal-Kummissarju nnominata għas-Sħubija 
Internazzjonali, Jutta Urpilainen, fis-Smigħ tagħha tal-1 ta' Ottubru 2019 fil-Parlament 
Ewropew biex tvara GAP III, filwaqt li enfasizzat l-impatt pendenti tal-GAP biex 
tintlaħaq ugwaljanza bejn il-ġeneri fi sħubiji internazzjonali;

2. Jiġbed l-attenzjoni għall-obbligu tat-Trattat tal-UE li jippromwovi l-ugwaljanza bejn il-
ġeneri u jiżgura l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri fl-azzjonijiet kollha tiegħu, 
inkluż fl-azzjonijiet esterni; jenfasizza li r-rapport ta' implimentazzjoni tal-2018 tal-Pjan 
ta' Azzjoni tal-UE dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi II ivvaluta li bit-twaħħid tal-
integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri u l-miżuri u l-azzjonijiet speċifiċi, kien sar 
progress sinifikanti, ifaħħar il-prattika li d-drittijiet tan-nisa u l-ugwaljanza bejn il-
ġeneri qed jiġu inkorporati fid-djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem kif ukoll l-isforzi 
speċifiċi biex tiġi integrata l-kwistjoni tal-ġeneru fis-Sigurtà u d-Difiża Komuni; 
jappella għal inizjattivi globali, finanzjament adegwat u approċċ sistemiku biex jiġu 
inklużi l-aspetti relatati mal-ġeneru fil-politika u l-azzjoni esterni, speċifikament fil-
kummerċ, l-impjiegi, l-edukazzjoni, il-kunflitti u l-bini tal-paċi, il-klima u l-ambjent, l-
agrikoltura, il-faqar, it-traffikar, il-migrazzjonijiet u l-ibbaġitjar; jenfasizza l-ħtieġa li d-
Delegazzjonijiet tal-UE jsaħħu r-rwol tagħhom fil-koordinazzjoni fil-qasam tal-ġeneru 
fost l-oħrajn permezz ta' punti li jiffukaw fuq il-ġeneru fejn għadhom ma ġewx 
stabbiliti, kif ukoll il-Konsulent Prinċipali tas-SEAE dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi 
f'pajjiżi terzi, billi jiġi żgurat baġit dedikat u billi tintuża analiżi tal-ġeneru b'data 
diżaggregata skont is-sessi;

3. Jiddispjaċih li r-Rapport Annwali tal-Kummissjoni dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-
Demokrazija fid-Dinja 2018 ma jirrikonoxxix b'mod espliċitu ż-żieda fir-reazzjoni 
negattiva kontra d-drittijiet tan-nisa fuq skala globali, b'mod partikolari fir-rigward tas-
saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttivi (SRHR) u jinsab imħasseb dwar il-fatt li l-
Kummissjoni ma ressqet l-ebda strateġija biex tiġġieled dan il-fenomenu; jenfasizza l-
ħtieġa għall-azzjoni esterna tal-UE inkluża l-politika tal-iżvilupp tagħha biex taħdem 
favur l-ilħuq tal-SDGs relatati mas-saħħa; jikkundanna bil-qawwa r-rikostituzzjoni u t-
tixrid tar-regola "Global Gag" mill-amministrazzjoni ta' Trump u l-impatt negattiv 
tagħha fuq l-aċċess tan-nisa u l-bniet għal drittijiet tas-saħħa u dawk sesswali u 
riproduttivi komprensivi, li huma drittijiet fundamentali tal-bniedem, itenni t-talba 
tiegħu li l-UE, flimkien mal-Istati Membri tagħha, teżamina mill-qrib u tikkunsidra li 
timla l-lakuna fil-finanzjament li tibqa' f'dan il-qasam wara din l-azzjoni;
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4. Jenfasizza ż-żieda allarmanti tal-vjolenza kontra n-nisa u jappella għal aktar azzjoni 
sabiex tiġi ratifikata u implimentata l-Konvenzjoni ta' Istanbul madwar l-Ewropa; 
jistieden lid-Delegazzjonijiet tal-UE jinkludu data dwar il-vjolenza kontra n-nisa biex 
ifasslu rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż u jippromwovu mekkaniżmi ta' 
protezzjoni u ta' appoġġ għall-vittmi; jitlob lis-SEAE jtejjeb l-implimentazzjoni tal-Linji 
Gwida tal-UE dwar l-LGBTI;

5. Ifaħħar bil-qawwa l-kontinwazzjoni tal-Inizjattiva Spotlight globali bejn l-UE u n-NU u 
l-implimentazzjoni ta' proġetti li għandhom l-għan li jeliminaw il-vjolenza kontra n-nisa 
u l-bniet madwar id-dinja billi jindirizzaw il-vjolenza sessista u prattiki dannużi bħall-
mutilazzjoni ġenitali femminili, iż-żwiġijiet bikrija u furzati u t-traffikar tal-bnedmin; 
jirrikonoxxi madankollu li l-vjolenza fuq firxa wiesgħa, mifruxa u b'għeruq fondi u l-
prattiki dannużi ma jistgħux jiġu ttrattati abbażi ta' proġetti biss u jappella għal pjan ta' 
azzjoni sistematiku u komprensiv biex jiġu involuti s-subien u l-irġiel, jiġu indirizzati n-
normi u l-istereotipi tal-ġeneru u tiġi instigata bidla fis-setturi kollha u fuq livell globali, 
kif preskritt mill-Konvenzjoni tan-NU dwar l-Eliminazzjoni tad-Diskriminazzjoni 
kontra n-Nisa;

6. Jistieden lill-Kulleġġ tal-Kummissarji l-ġdid taħt il-gwida tal-Kummissarju għall-
Ugwaljanza, il-Kummissarju għas-Sħubijiet Internazzjonali u r-Rappreżentant Għoli 
biex jiżgura kooperazzjoni u koerenza mill-qrib fir-rigward tal-ugwaljanza bejn il-
ġeneri u l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri, iħeġġeġ lill-UE biex tipprovdi appoġġ 
għal organizzazzjonijiet ta' bażi speċjalizzati li jaħdmu fuq id-drittijiet tan-nisa u d-
difensuri tad-drittijiet tan-nisa fuq bażi sistemika kif ukoll biex tipprovdi protezzjoni 
għad-drittijiet tan-nisa u għad-difensuri tal-LGBTI li s-sikurezza tagħhom tista' tkun 
mhedda fil-pajjiżi tagħhom.


