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Emenda 1
Marina Yannakoudakis
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. Jilqa’ l-ħidma tal-Kummissjoni, kemm 
fil-livell ta’ politika kif ukoll permezz tal-
istrumenti ta' finanzjament u l-
mekkaniżmi ta' appoġġ baġitarju tagħha,
bl-għan li ttejjeb l-impenji tagħha għat-
trawwim tal-emanċipazzjoni tan-nisa, 
b’mod partikolari billi tfittex li tintegra l-
prijoritajiet u l-bżonnijiet tan-nisa fl-oqsma 
kollha ewlenin ta' azzjoni esterna tal-UE;

1. Jilqa’ l-ħidma tal-Kummissjoni bl-għan 
li ttejjeb l-impenji tagħha għat-trawwim 
tal-emanċipazzjoni tan-nisa, b’mod 
partikolari billi tfittex li tintegra l-
prijoritajiet u l-bżonnijiet tan-nisa fl-oqsma 
kollha ewlenin ta' azzjoni esterna tal-UE;

Or. en

Emenda 2
Minodora Cliveti
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

(1a) Jenfasizza l-importanza li jkunu 
magħmula disponibbli fondi lin-nisa biex 
jipparteċipaw u jieħdu f’idejhom it-
tmexxija tar-rikostruzzjoni tal-ħajja
komunitarja u l-aċċess għall-
infrastruttura bħall-provvista tal-ilma, l-
elettriku, l-iskejjel, l-isptarijiet, it-toroq kif 
ukoll il-bini (mill-ġdid) ta’ strutturi legali 
u amministrattivi tal-Istat;

Or. en

Emenda 3
Marina Yannakoudakis
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jitlob lis-SEAE tiżgura bilanċ bejn is- 2. Jitlob lis-SEAE tagħżel l-aħjar 
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sessi meta tagħmel proposti għal 
pożizzjonijiet bħala kapijiet ta' 
Delegazzjoni;

kandidati meta tagħmel proposti għal 
pożizzjonijiet bħala kapijiet ta' 
Delegazzjoni;

Or. en

Emenda 4
Norica Nicolai
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jitlob lis-SEAE tiżgura bilanċ bejn is-
sessi meta tagħmel proposti għal 
pożizzjonijiet bħala kapijiet ta' 
Delegazzjoni;

2. Jitlob lis-SEAE iżżid il-kapaċità tagħha 
sabiex tiżgura bilanċ bejn is-sessi meta 
tagħmel proposti għal pożizzjonijiet bħala 
kapijiet ta' Delegazzjoni;

Or. en

Emenda 5
Lívia Járóka
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri jieħdu miżuri attivi fil-kuntest tal-
PESK, inkluż l-Istrument Ewropew għad-
Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem, 
biex jippromwovu n-nondiskriminazzjoni 
fir-rigward tal-ġeneru, l-oriġini etnika, id-
diżabilità, l-età u l-orjentament sesswali;

3. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri jieħdu miżuri attivi fil-kuntest tal-
PESK, inkluż l-Istrument Ewropew għad-
Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem, 
biex jippromwovu n-nondiskriminazzjoni u 
jipprevjenu diskriminazzjoni multipla fir-
rigward tal-ġeneru, l-oriġini etnika, id-
diżabilità, l-età u l-orjentament sesswali;

Or. en

Emenda 6
Marina Yannakoudakis
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri jieħdu miżuri attivi fil-kuntest tal-
PESK, inkluż l-Istrument Ewropew għad-
Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem, 

3. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri jieħdu miżuri attivi fil-kuntest tal-
PESK, inkluż l-Istrument Ewropew għad-
Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem, 
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biex jippromwovu n-nondiskriminazzjoni 
fir-rigward tal-ġeneru, l-oriġini etnika, id-
diżabilità, l-età u l-orjentament sesswali;

biex jippromwovu n-nondiskriminazzjoni 
fir-rigward tal-ġeneru, l-oriġini etnika, id-
diżabilità, ir-reliġjon, l-età u l-orjentament 
sesswali;

Or. en

Emenda 7
Norica Nicolai
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

(4a) Jenfasizza l-importanza tal-
inklużjoni tan-nisa fil-fażijiet kollha tan-
negozjati għaż-żamma tal-paċi.

Or. en

Emenda 8
Minodora Cliveti
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

(5a). Jenfasizza l-ħtieġa għar-rispett tad-
dritt tat-tfal bniet li jesprimu opinjoni u li 
jinstemgħu fi kwistjonijiet li jaffettwaw 
saħħithom u d-dinjità tagħhom bħala 
bnedmin, filwaqt li jenfasizza li l-ħarsien 
tal-aħjar interessi tat-tfal għandu jkun l-
ewwel prijorità; jenfasizza l-bżonn tat-tfal 
kollha, u b’mod partikolari tat-tfal bniet, 
li jiġu mrobbija f’ambjent ta’ familja fil-
paċi, dinjità, tolleranza, libertà, 
nondiskriminazzjoni, ugwaljanza bejn is-
sessi u solidarjetà; jitlob implimentazzjoni 
stretta tad-Dikjarazzjoni ta’ Ġinevra tad-
Drittijiet tat-Tfal u tad-Dikjarazzjoni ta’ 
Beijing dwar in-Nisa;

Or. en

Emenda 9
Minodora Cliveti
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5b (ġdid)
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Abbozz ta’ opinjoni Emenda

(5b) Jenfasizza l-livell baxx ta’ 
parteċipazzjoni tan-nisa fil-politika u fis-
sistemi ta’ governanza, inkluż f’diversi 
bordijiet nazzjonali għan-negozjati u l-
medjazzjoni; jenfasizza l-bżonn li jiġu 
riveduti l-mekkaniżmi istituzzjonali sabiex 
tiġi promossa l-ugwaljanza bejn is-sessi u 
jiġu inklużi, jekk ikun hemm bżonn, 
miżuri speċjali temporanji bħad-
diskriminazzjoni pożittiva, it-trattament 
prefenzjali u l-istabbiliment ta’ kwoti li 
jippermettu l-parteċipazzjoni tan-nisa fil-
ħajja parlamentari u politika b’mod 
ġenerali u fl-istituzzjonijiet, il-missjonijiet 
u l-proċessi nazzjonali, reġjonali u 
internazzjonali rilevanti kollha, inklużi 
operazzjonijiet ta’ appoġġ għall-paċi;

Or. en

Emenda 10
Minodora Cliveti
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5c (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

(5c) Jirrimarka li l-gvernijiet nazzjonali, 
l-organizzazzjonijiet sottoreġjonali, 
reġjonali u internazzjonali għandhom 
jappoġġjaw kwalunkwe inizjattivi 
pubbliċi, komunitarji jew privati li jagħtu 
lin-nisa aċċess miżjud għar-riżorsi u 
indipendenza ekonomika akbar filwaqt li 
jippromwovu d-dħul tan-nisa fin-negozju 
u l-aċċess tagħhom għas-swieq u l-
kreditu, speċjalment fiż-żoni rurali; 
jenfasizza l-bżonn li l-organizzazzjonijiet 
lokali jkollhom aċċess aktar faċli għall-
fondi pubbliċi nazzjonali u internazzjonali 
u li n-nisa jkunu involuti indaqs - bħala 
parteċipanti u benefiċjarji - fi programmi 
lokali ta’ żvilupp, programmi ta’ ħolqien 
ta’ impjiegi, inkluż l-impjieg taż-
żgħażagħ, il-forniment tal-ewwel servizzi 
u programmi għall-irkupru ekonomiku 
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f’żoni ta’ kunflitt;

Or. en

Emenda 11
Barbara Matera

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6a. Iħeġġeġ lis-Servizz Ewropew għall-
Azzjoni Esterna biex jieħu l-miżuri kollha 
possibbli kontra l-kwistjoni tal-bniet iż-
żgħar li jiżżewġu; b'kont meħud tal-
formulazzjoni u d-definizzjoni tal-
istrateġiji ta’ politika esterna lejn dawk il-
pajjiżi fejn din il-prattika hija mxerrda 
sew. 

Or. it

Emenda 12
Mariya Gabriel

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Jiddikjara li miżuri ta' assistenza 
għandhom iqisu l-karatteristiċi speċifiċi 
tal-kriżi u tal-emerġenzi, u ta' pajjiżi li 
fihom hemm nuqqas serju ta' libertajiet 
fundamentali jew fejn l-NGOs joperaw 
f'kundizzjonijiet diffiċli; jenfasizza li 
għandha tingħata attenzjoni partikolari lis-
sitwazzjonijiet fejn in-nisa huma esposti 
għal vjolenza fiżika jew psikoloġika;

7. Jiddikjara li miżuri ta' assistenza 
għandhom iqisu l-karatteristiċi speċifiċi 
tal-kriżi u tal-emerġenzi, u ta' pajjiżi li 
fihom hemm nuqqas serju ta' libertajiet 
fundamentali jew fejn l-NGOs joperaw 
f'kundizzjonijiet diffiċli; jinkoraġġixxi lis-
SEAE biex jiżviluppa, fi sħubija mal-
popolazzjonijiet konċernati, numru limitat 
ta' prijoritajiet li għandhom jiġu 
indirizzati fl-ewwel post u, fl-istess ħin, 
biex jiġi żgurat li l-fondi u r-riżorsi jistgħu 
jkunu konċentrati biex jintlaħqu aħjar l-
għanijiet; jenfasizza li għandha tingħata 
attenzjoni partikolari lis-sitwazzjonijiet 
fejn in-nisa huma esposti għal vjolenza 
fiżika jew psikoloġika;
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Or. fr

Emenda 13
Minodora Cliveti
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 7a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

(7a) Jenfasizza l-importanza li tinqered il-
vjolenza kontra n-nisa u t-tfal bniet waqt 
li jitqies li f’xi sitwazzjonijiet ta’ kunflitt 
armat, il-vjolenza kontra n-nisa hija 
mifruxa u sistematika – pereżempju, fejn 
forom ta’ vjolenza sesswali bħal stupru, 
prostituzzjoni furzata, traffikar tal-
bnedmin, jew skjavitù jintużaw minn 
gruppi armati bħala tattika ta’ gwerra 
biex jitterrorizzaw jew jispustaw il-
popolazzjoni ċivili jew biex jibbenefikaw 
xi partijiet fil-kunflitt; 

Or. en

Emenda 14
Minodora Cliveti
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 7b (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

(7a) Jitlob li jinbnew sistemi ta’ appoġġ u 
jsir investiment f’servizzi speċjalizzati 
għall-vittmi ta’ stupru u trawma fid-dawl 
tal-vjolenza sessista mwettqa waqt perjodi 
ta’ kunflitt/gwerra;

Or. en

Emenda 15
Marina Yannakoudakis
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 8

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

8. Jenfasizza l-importanza li jissaħħaħ ir- 8. Jenfasizza l-importanza li jissaħħaħ ir-
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rwol tan-nisa fil-promozzjoni tad-drittijiet 
tal-bniedem u fir-riforma demokratika, fl-
appoġġ għall-prevenzjoni tal-kunflitti u fil-
konsolidazzjoni tal-parteċipazzjoni u fir-
rappreżentazzjoni politika.

rwol tan-nisa fil-promozzjoni tad-drittijiet 
tal-bniedem u fir-riforma demokratika, fl-
appoġġ għall-prevenzjoni tal-kunflitti.

Or. en

Emenda 16
Lívia Járóka
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 8

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

8. Jenfasizza l-importanza li jissaħħaħ ir-
rwol tan-nisa fil-promozzjoni tad-drittijiet 
tal-bniedem u fir-riforma demokratika, fl-
appoġġ għall-prevenzjoni tal-kunflitti u fil-
konsolidazzjoni tal-parteċipazzjoni u fir-
rappreżentazzjoni politika.

8. Jenfasizza l-importanza li jissaħħaħ u 
titqajjem kuxjenza dwar ir-rwol tan-nisa 
fil-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u 
fir-riforma demokratika, fl-appoġġ għall-
prevenzjoni tal-kunflitti u fil-
konsolidazzjoni tal-parteċipazzjoni u fir-
rappreżentazzjoni politika.

Or. en

Emenda 17
Minodora Cliveti
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 8

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

8. Jenfasizza l-importanza li jissaħħaħ ir-
rwol tan-nisa fil-promozzjoni tad-drittijiet 
tal-bniedem u fir-riforma demokratika, fl-
appoġġ għall-prevenzjoni tal-kunflitti u fil-
konsolidazzjoni tal-parteċipazzjoni u fir-
rappreżentazzjoni politika.

8. Jenfasizza l-importanza li jissaħħaħ ir-
rwol tan-nisa fil-promozzjoni tad-drittijiet 
tal-bniedem u fir-riforma demokratika, fl-
appoġġ għall-prevenzjoni tal-kunflitti u fil-
konsolidazzjoni tal-parteċipazzjoni u fir-
rappreżentazzjoni politika u fin-negozjati 
għall-paċi kif ukoll fil-konsolidazzjoni tal-
paċi u l-ippjanar wara kunflitt.

Or. en

Emenda 18
Mariya Gabriel

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 8
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

8. Jenfasizza l-importanza li jissaħħaħ ir-
rwol tan-nisa fil-promozzjoni tad-drittijiet 
tal-bniedem u fir-riforma demokratika, fl-
appoġġ għall-prevenzjoni tal-kunflitti u fil-
konsolidazzjoni tal-parteċipazzjoni u fir-
rappreżentazzjoni politika.

8. Jenfasizza l-importanza li jissaħħaħ ir-
rwol tan-nisa fil-promozzjoni tad-drittijiet 
tal-bniedem u fir-riforma demokratika, fl-
appoġġ għall-prevenzjoni tal-kunflitti u fil-
konsolidazzjoni tal-parteċipazzjoni u fir-
rappreżentazzjoni politika; jinnota wkoll 
f’dan ir-rigward, li r-
rakkomandazzjonijiet li saru fir-rapporti 
tal-missjoni ta’ osservazzjoni elettorali tal-
UE rigward il-parteċipazzjoni tan-nisa fil-
proċess elettorali, għandhom jiġu 
kkunsidrati;

Or. fr

Emenda 19
Mariya Gabriel

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 8a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

8a. Ifakkar li l-kredibilità tal-azzjoni 
esterna tal-Unjoni tiddependi wkoll mir-
rispett tal-prinċipju tal-konsistenza bejn 
il-politiki interni u l-għanijiet ta’ żvilupp.

Or. fr


