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SUĠĠERIMENTI

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

A. billi l-ugwaljanza bejn is-sessi tikkostitwixxi wieħed mill-valuri li fuqhom hija msejsa l-
Unjoni Ewropea, u l-Unjoni timpenja ruħha li tippromwovi l-integrazzjoni tal-
ugwaljanza bejn is-sessi fl-azzjonijiet kollha tagħha hekk kif minqux fl-Artikolu 8 tat-
TFUE;

B. billi l-ibbaġitjar skont il-ġeneru huwa applikazzjoni tal-integrazzjoni tal-ugwaljanza 
bejn is-sessi fil-proċess baġitarju u jfisser valutazzjoni bbażata fuq is-sessi tal-baġits, li 
tinkorpora l-perspettiva tal-ugwaljanza bejn is-sessi fil-livelli kollha tal-proċess 
baġitarju u r-ristrutturar tad-dħul u l-infiq sabiex tiġi promossa l-ugwaljanza bejn is-
sessi1;

1. Ifakkar li l-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE) twaqqaf biex 
jikkontribwixxi u jsaħħaħ il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi fl-Unjoni, inkluża 
l-integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi fil-politiki kollha rilevanti tal-Unjoni u l-
politiki nazzjonali riżultanti, u l-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess, 
biex jiżdied l-għarfien taċ-ċittadini tal-Unjoni f'dak li jirrigwarda l-ugwaljanza;

2. Jilqa' l-kooperazzjoni li għaddejja bejn l-EIGE u l-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-
Ugwaljanza bejn is-Sessi, u jilqa' l-kontribut tal-EIGE għall-isforzi kontinwi tal-
Kumitat inkluż dwar is-suġġett tad-distakk diġitali bejn is-sessi, il-bilanċ bejn ix-xogħol 
u l-ħajja privata, id-differenza bejn il-pagi u l-pensjonijiet tal-irġiel u tan-nisa, l-
ibbaġitjar skont il-ġeneru, il-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-iżvilupp ta' għodda 
parlamentari sensittiva għall-kwistjonijiet relatati mas-sessi; 

3. Jilqa' r-riżultati tal-parteċipazzjoni tal-EIGE u l-presidenza reċenti tan-netwerk tal-
Aġenziji Ewropej tal-Ġustizzja u l-Intern, b'mod partikolari l-promozzjoni ta' azzjonijiet 
immirati lejn il-ġlieda kontra l-fastidju sesswali2 fuq il-post tax-xogħol;

4. Jieħu nota tal-fatt li l-EIGE kiseb eżekuzzjoni għolja tal-baġit b'approprjazzjonijiet ta' 
impenn sa 99,38 % fl-2018 (98,92 % fl-2017), u approprjazzjonijiet ta' pagament sa 
81,15 % fl-2018 (80,95 % fl-2017); barra minn hekk, iħeġġeġ lill-EIGE biex ir-riporti 
jżommhom f'livell raġonevoli, u b'hekk isegwi l-istess triq li ħa tul l-aħħar tliet snin 
(36,67 % fl-2018; 34,25 % fl-2017 u 51,29 % fl-2016);

5. Jieħu nota tal-Istrateġija l-ġdida dwar il-Ġestjoni tal-Għarfien u l-Komunikazzjoni 
2019-2021, li għandha l-għan li tinvolvi lill-partijiet interessati fl-ugwaljanza bejn is-
sessi u tissorvelja l-mezzi ta' komunikazzjoni tal-EIGE;

6. Jappoġġa l-ħidma tal-EIGE, li, permezz ta' studji u riċerka, jippermetti lill-Kumitat 
FEMM jikseb data li hija indispensabbli sabiex iwettaq ħidmietu kif suppost billi 

1 https://rm.coe.int/1680596143 
2 https://eige.europa.eu/news/joint-statement-jha-agencies-sexual-harassment 
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jipprovdi data uffiċjali u ta' kwalità għolja; 

7. Jieħu nota tal-opinjoni tal-Qorti tal-Awdituri li l-kontijiet annwali tal-EIGE 
jippreżentaw b'mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni finanzjarja tiegħu fil-
31 ta' Diċembru 2018 u r-riżultati tal-operazzjonijiet tiegħu, il-flussi tal-flus tiegħu u t-
tibdil fl-assi netti għas-sena li ntemmet dakinhar, skont id-dispożizzjonijiet tar-
Regolament Finanzjarju tagħha u r-regoli kontabilistiċi adottati mill-uffiċjal tal-
kontabilità tal-Kummissjoni;

8. Jinnota l-opinjoni tal-Qorti tal-Awdituri li d-dħul u l-pagamenti li fuqhom huma bbażati 
l-kontijiet annwali tal-EIGE għas-sena li ntemmet fil-31 ta' Diċembru 2018 huma legali 
u regolari fl-aspetti materjali kollha;

9. Huwa tal-fehma li, abbażi tad-data disponibbli bħalissa, tista' tingħata kwittanza lid-
Direttur tal-EIGE fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tiegħu għas-sena 
finanzjarja 2018.


