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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jitlob lill-Kumitat għall-
Affarjiet Barranin, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni li ser jadotta:

1. Jirrakomanda li d-drittijiet tan-nisa għandhom jiġu kkunsidrati bħala parti mid-drittijiet tal-
bniedem u jistieden lill-Kummissjoni biex tinkludi l-promozzjoni u l-ħarsien tad-drittijiet 
tan-nisa b'mod espliċitu u sistematiku f'kull Djalogu tad-Drittijiet tal-Bniedem ta' l-UE u 
fil-konsultazzjonijiet dwar drittijiet tal-bniedem ma' pajjiżi terzi; jenfasizza, f'dan ir-
rigward, il-bżonn li jitwaqqaf mekkaniżmu trasparenti għall-monitoraġġ tal-klawsola tad-
drittijiet tal-bniedem fil-ftehimiet esterni ta' l-UE li fihom jkunu qed jiġu kkunsidrati d-
drittijiet tan-nisa;

2. Jirrakomanda li d-drittijiet tan-nisa jkunu inklużi b'mod espliċitu fid-Djalogi tad-Drittijiet 
tal-Bniedem, u partikolarment fil-ġlieda kontra kull diskriminazzjoni u vjolenza kontra n-
nisa inkluża l-ġlieda kontra l-mutilazzjoni tal-ġenitali femminili, il-vjolenza domestika u l-
qtil ta' nisa;

3. Jirrakomanda l-inklużjoni speċifika tad-drittijiet tan-nisa u partikolarment il-ġlieda kontra 
t-traffikar ta' persuni, inkluż traffikar ta' nisa u tfal għal kwalunkwe skop kif ukoll l-
isfruttar sesswali u l-isfruttur fuq ix-xogħol u t-tneħħija ta' organi;

4. Jirrakomanda li tingħata attenzjoni partikolari biex ikun hemm parteċipazzjoni aktar 
qawwija tan-nisa fi kwistjonijiet ekonomiċi, fil-ħajja politika u fit-teħid tad-deċiżjonijiet, 
fil-prevenzjoni u r-riżoluzzjoni ta' konflitti, fil-bini u r-rikostruzzjoni tal-paċi, 
parteċipazzjoni aktar qawwija tal-Membri tal-Parlament Ewropew fl-evalwazzjoni ta' 
proġetti dwar id-drittijiet tal-bniedem iffinanzjati mill-UE u involviment akbar tal-
Parlament Ewropew fid-djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem ma' pajjiżi terzi, 
b'rappreżentazzjoni xierqa ta' Membri Parlamentari Ewropej nisa; 

5. Jirrakomanda l-adozzjoni ta' miżuri biex titjieb il-promozzjoni ta' edukazzjoni u ta' ambjent 
ta' sikurezza għall-bniet u n-nisa, ta' saħħa sesswali u riproduttiva, u ta' drittijiet u l-għoti 
tas-setgħa lin-nisa, li jikkontribwixxu għall-ġlieda kontra l-HIV/AIDS, li jtejbu s-sigurtà 
fiżika tan-nisa u tal-bniet f'kampijiet tar-refuġjati u li jagħtu attenzjoni partikolari lill-
promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem lill-persuni spustati;

6. Jirrakommanda li jsiru laqgħat ta' informazzjoni regolari mal-Kumitat dwar id-Drittijiet 
tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-sessi dwar kull settur relatat mas-sessi, wara d-Djalogi tad-
Drittijiet tal-Bniedem ta' l-UE.


