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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:

– wara li kkunsidra l-Artikolu 3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, li jenfasizza valuri 
komuni għall-Istati Membri bħall-pluraliżmu, in-nondiskriminazzjoni, it-tolleranza, il-
ġustizzja, is-solidarjetà u l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa,

– wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, b'mod 
partikolari l-Artikoli 1, 2, 3, 4, 5, 21 u 23 tagħha,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-1948,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni dwar l-eliminazzjoni ta' kull forma ta’ diskriminazzjoni 
kontra n-nisa (CEDAW), u l-Protokoll Mhux Obbligatorju tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Karta f'Isem il-Mara tal-Kummissjoni Ewropea,

A. billi l-vjolenza kontra n-nisa hija ksur tad-drittijiet tal-bniedem li taffettwa lis-saffi soċjali, 
kulturali u ekonomiċi kollha;

B. billi l-promozzjoni tad-drittijiet tan-nisa u tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-ġlieda kontra l-
vjolenza fuq in-nisa għandhom isiru b'mod sistematiku pedament tar-relazzjonijiet 
bilaterali u multilaterali, b'mod partikolari dawk ma' pajjiżi terzi li magħhom l-UE ffirmat 
ftehimiet ta' assoċjazzjoni u ta' kooperazzjoni;

C. billi għadha għaddejja ħidma li tkompli ssaħħaħ il-promozzjoni u r-rispett tad-drittijiet 
tan-nisa fid-dinja, filwaqt li tippersisti l-isfida li jiġu indirizzati ċerti twemmin u prattiki 
kulturali u tradizzjonali li jikkostitwixxu diskriminazzjoni kontra n-nisa u l-bniet;

D. billi kull tip ta' vjolenza u diskriminazzjoni diretta lejn in-nisa, inkluż l-abbuż sesswali, il-
mutilazzjoni ġenitali femminili, l-isfruttament sesswali kummerċjali tan-nisa, il-vjolenza 
bbażata fuq il-ġeneru, il-vjolenza f'relazzjonijiet mill-qrib u d-diskriminazzjoni ekonomika 
u soċjali, għandhom jitqiesu li mhumiex ġustifikabbli għal ebda raġuni politika, soċjali, 
reliġjuża jew kulturali jew f'rabta ma' ebda tradizzjoni popolari jew tribali;

E. billi r-rwol tan-nisa, u l-parteċipazzjoni sħiħa tagħhom, fl-isferi politiċi, ekonomiċi u 
soċjali hija essenzjali, speċjalment fil-proċessi tal-bini tal-paċi ta' wara l-gwerra, fin-
negozjati ta' transizzjoni demokratika u fir-riżoluzzjoni tal-konflitti, ir-rikonċiljazzjoni u l-
proċessi ta' stabilizzazzjoni;

1. Itenni li s-sitwazzjoni u l-promozzjoni tad-drittijiet tan-nisa, l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u 
l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa għandhom jitqiesu sistematikament fid-djalogi kollha 
dwar id-drittijiet tal-bniedem imwettqa mill-UE ma' pajjiżi terzi li magħhom ġew iffirmati 
ftehimiet ta' kooperazzjoni u assoċjazzjoni;

2. Jistieden biex wieħed jirreferi sistematikament għad-drittijiet tan-nisa u għall-istatus ta' 
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dawn id-drittijiet fin-noti ta' informazzjoni qasira li jsiru disponibbli għall-Membri tal-PE 
meta jivjaġġaw fuq delegazzjonijiet jew żjarat uffiċjali;

3. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jindirizzaw fil-livell internazzjonali l-
kwistjonijiet li jirrigwardaw il-vjolenza fuq in-nisa u d-dimensjoni relatata mal-ġeneru fil-
ksur tad-drittijiet tal-bniedem, b'mod partikulari fil-kuntest tal-ftehimiet bilaterali ta' 
assoċjazzjoni tal-kummerċ internazzjonali fis-seħħ u dawk li qed jiġu negozjati;

4. Jappoġġa l-pajjiżi tal-Amerika Latina fl-isforzi tagħhom biex jissodisfaw l-obbligu 
tagħhom ta’ diliġenza dovuta fil-prevenzjoni, l-attenzjoni, l-investigazzjoni, il-
prosekuzzjoni legali, is-sanzjonijiet u l-indennizz tal-femminiċidju; jistieden lill-
Kummissjoni biex regolarment tqajjem il-kwistjoni fid-djalogi politiċi, u b’mod 
partikolari fid-djalogi eżistenti dwar id-drittijiet tal-bniedem, u biex toffri kooperazzjoni 
fit-tiftix ta’ rimedji biex tiġi eliminata l-vjolenza kontra n-nisa u l-femminiċidju fil-kuntest 
tas-sħubija bireġjonali;

5. Jilqa' l-ħatra tar-Rappreżentant Speċjali tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, u jistiednu 
biex jagħti attenzjoni partikolari lid-drittijiet tan-nisa u l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u jieħu 
azzjoni speċifika sabiex jippromwovihom,;

6. Jilqa’ d-Direttiva 2011/0129 (COD) li tistabbilixxi standards minimi fir-rigward tad-
drittijiet tal-vittmi, adottata fit-12 ta’ Settembru 2012, li tinkludi appoġġ immirat u 
integrat għall-vittmi bi ħtiġijiet speċifiċi, bħal vittmi tal-vjolenza sesswali, vittmi tal-
vjolenza bbażata fuq il-ġeneru u l-vittmi ta’ vjolenza f’relazzjoni mill-qrib, inkluż appoġġ 
u counselling f’każ ta’ trawma, jistieden, għalhekk, lis-SEAE u lill-Kummissjoni Ewropea 
biex, fil-kuntest tal-politiki esterni, jippromwovu dan it-titjib fid-drittijiet tal-vittmi tal-
vjolenza bbażata fuq il-ġeneru fil-proċedimenti kriminali;

7. Jinsab imħasseb ħafna dwar iż-żieda fil-vjolenza bbażata fuq il-ġeneru f’bosta partijiet 
tad-dinja, bħala waħda mis-sintomi tal-kriżi dinjija, u b’mod speċjali dwar l-għadd li qed 
jiżdied ta’ femminiċidju (l-omiċidju ta’ nisa u bniet) fil-Messiku u f’pajjiżi oħra tal-
Amerika Ċentrali u tal-Amerika ta’ Isfel, li qed iseħħu f’kuntest ta’ vjolenza ġeneralizzata 
u diskriminazzjoni strutturali; jikkundanna bil-qawwa kull tip ta' vjolenza bbażata fuq il-
ġeneru u d-delitt orribli tal-femminiċidju u l-impunità li tiddomina għal dawn id-delitti, li 
tkompli tinkoraġġixxi lill-qattiela;

8. Jirrikonoxxi r-rwol pożittiv li kellu l-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u għad-
Drittijiet tal-Bniedem (EIDHR) fil-ħarsien tad-drittijiet tan-nisa, u fil-protezzjoni tad-
difensuri tad-drittijiet tan-nisa, u jfakkar li d-demokrazija tinvolvi l-parteċipazzjoni sħiħa 
tan-nisa fil-ħajja pubblika, kif muri fil-konsegwenzi tar-Rebbiegħa Għarbija;

9. Jiġbed l-attenzjoni li l-parteċipazzjoni sħiħa tan-nisa fil-politika mhix limitata għall-
objettivi statistiċi dwar in-numru ta' kandidati u uffiċjali eletti, u li l-iżgurar tal-ugwaljanza 
bejn il-ġeneri tinvolvi li jitqiesu l-problemi tad-drittijiet tan-nisa fit-tfassil tal-politiki u l-
parteċipazzjoni libera u effettiva tan-nisa fl-aspetti kollha tal-ħajja pubblika, politika u 
ekonomika;

10. Jistieden lis-SEAE, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex fil-politiki ta' azzjoni esterna u fl-
istrumenti finanzjarji kollha jinkludu approċċ dwar il-ġeneri bil-ħsieb li tiġi intensifikata l-
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integrazzjoni sistematika tal-ġeneri u konsegwentament jingħata kontribut għall-
promozzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri u d-drittijiet tan-nisa u l-ġlieda kontra l-
vjolenza fuq in-nisa;

11. Jenfasizza l-importanza tar-rwol tan-nisa, u l-parteċipazzjoni sħiħa tagħhom, fit-teħid ta' 
deċiżjonijiet politiċi u ekonomiċi, speċjalment fil-proċessi tal-bini tal-paċi ta' wara l-
gwerra, fin-negozjati ta' transizzjoni demokratika u fir-riżoluzzjoni tal-konflitti, ir-
rikonċiljazzjoni u l-proċessi ta' stabilizzazzjoni, f'termini tal-mira tat-tqajjim tal-kuxjenza 
u l-attenzjoni bil-għan li tiġi eliminata d-diskriminazzjoni li jġarrbu n-nisa fil-proċessi tad-
demokratizzazzjoni li qed ikun hemm f'ħafna pajjiżi terzi;

12. Itenni d-dritt fundamentali tan-nisa kollha li jkollhom aċċess għal sistemi tal-kura tas-
saħħa pubblika, b’mod partikolari għal kura tas-saħħa primarja, ġinekoloġika u ostettrika 
kif definit mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa;

13. Jemmen li, sabiex tkun żgurata l-parteċipazzjoni effettiva tan-nisa fejn dawn bħalissa 
huma sottorappreżentati fil-korpi politiċi jew tas-soċjetà ċivili, hu importanti li jiġu 
provduti taħriġ u moduli ta' appoġġ, kemm għall-persunal Ewropew li jittratta l-
kwistjonijiet tal-ġeneru kif ukoll għan-nisa in situ, biex dawn jingħataw il-possibilità li 
jikkontribwixxu b'mod effettiv għall-proċessi tal-paċi u r-riżoluzzjoni tal-kunflitti;

14. Jilqa' l-preżenza tal-espert speċifiku dwar il-ġeneri fil-maġġoranza tal-missjonijiet ta' 
osservazzjoni elettorali u l-attenzjoni mogħtija lill-parteċipazzjoni tan-nisa fil-proċessi 
elettorali, u jitlob li jingħata segwitu għall-konklużjonijiet tar-rapporti tal-missjonijiet ta' 
osservazzjoni;

15 Jenfasizza l-importanza ta' ugwaljanza akbar bejn l-irġiel u n-nisa fil-kompożizzjoni tal-
missjonijiet ta’ osservazzjoni elettorali tal-UE, peress li dan jikkontribwixxi għal aktar 
qawmien ta’ kuxjenza dwar il-parteċipazzjoni tan-nisa fil-proċess elettorali u fil-ħajja 
pubblika, filwaqt li jiġu promossi l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u d-drittijiet tan-nisa f’pajjiżi 
terzi li għaddejjin minn proċess ta' demokratizzazzjoni; 

16. Jenfasizza l-importanza tal-appoġġ speċifiku mill-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn 
is-Sessi (EIGE) fir-rigward tal-ġbir, l-ipproċessar u t-tqassim tal-informazzjoni dwar l-
integrazzjoni sistematika effettiva tal-perspettiva tal-ġeneri.
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