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SUĠĠERIMENTI

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

1. Jirrikonoxxi d-dritt sħiħ tal-bniet u tan-nisa li jipparteċipaw f'attivitajiet sportivi fil-livelli 
kollha; jiddefinixxi l-ugwaljanza bejn is-sessi u n-non-diskriminazzjoni bħala objettivi li 
jiffurmaw parti integrali mill-funzjonijiet edukattivi u soċjali ta' l-isport; 

2. Iħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex, meta jiżviluppaw azzjonijiet fil-qasam ta' l-isport u l-
edukazzjoni fiżika, jinkludu l-aspetti tal-ġeneru billi jqisu b'mod sistematiku d-differenzi 
bejn il-kundizzjonijiet, sitwazzjonijiet u l-ħtiġijiet tan-nisa u l-irġiel f'dawn il-politiki; 
jistieden lill-Eurostat sabiex jiżviluppa indiktauri u jikseb statistiki mtejba ta' kwalità dwar 
il-parteċipazzjoni ta' l-irġiel u tan-nisa fl-isport fil-livelli kollha;

3. Jistieden lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet kompetenti sabiex jipprovdu taħriġ dwar il-
kwistjoni tal-ġeneru lill-għalliema ta' l-edukazzjoni fiżika billi jinkludu dan l-aspett fil-
kurrikulu tagħhom; jenfasizza l-importanza tal-possibilità ta' ko-edukazzjoni sportiva 
għat-tfal min-'nursuries' u l-iskejjel primarji, kif ukoll, wara, ta' klassijiet mħallta u 
klassijiet ta' sess wieħed; 

4. Jistieden lill-Istati Membri sabiex iwettqu studju tal-parteċipazzjoni kwantitattiva u 
kwalitattiva tal-bniet u tas-subien fl-isport fl-iskejjel u barra l-iskejjel u sabiex jipprovdu 
r-riżorsi meħtieġa sabiex iżidu l-parteċipazzjoni tal-bniet fl-isports; itenni l-ħtieġa li l-
effettività ta' din l-ispiża pubblika tkun immoniterjata u evalwata bl-użu ta' strument għall-
ugwaljanza bejn il-ġeneri fir-rigward ta' l-ibbaġitjar u l-istudju dwar l-impatt fir-rigward 
tal-ġeneru;

5. Jenfasizza l-irwol importanti ta' l-isport fl-iffaċilitar ta' l-integrazzjoni soċjali; iħeġġeġ lill-
Istati Membri sabiex jippromwovu l-integrazzjoni tal-bniet minn gruppi ta' etniċità, 
reliġjonijiet jew kulturi differenti, f'lezzjonijiet ta' sport u f'assoċjazzjonijiet sportivi; 

6. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex tidentifika l-aħjar prattiki fil-ġlieda kontra l-fastidji 
sesswali u l-abbużi fl-isport; iħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex jadottaw miżuri ta' 
prevenzjoni u ta' eliminazzjoni kif ukoll kampanji ta' tqajjim ta' kuxjenza dwar l-
istrumenti ta' azzjoni legali li huma disponibbli; 

7. Jistieden lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet kompetenti sabiex jiżguraw 
rappreżentazzjoni ugwali ta' l-irġiel u tan-nisa fl-entitajiet kollha ta' teħid ta' deċiżjoni ta' 
l-assoċjazzjonijiet sportivi u ta' l-awtoritajiet relevanti kif ukoll biex jippromwovu lin-nisa 
fl-irwoli ta' tmexxija permezz ta' azzjoni pożittiva.


