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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. 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;

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

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;

4. Jenfasizza l-importanza tal-inklużjoni tan-nisa u tal-NGOs li jippromwovu d-drittijiet tan-
nisa, diġà fil-fażi tat-tfassil tal-politiki esterni tal-UE, partikolarment bil-provvista ta' 
taħriġ dwar kwistjonijiet relatati mal-ġeneru fis-SEAE u fid-delegazzjonijiet tal-UE 
f'pajjiżi terzi;

5. Jenfasizza r-rwol tan-nisa fl-ibbilanċjar tal-politiki dwar l-iżvilupp permezz tal-
parteċipazzjoni fit-tfassil u l-implimentazzjoni ta' politiki bħal dawn, u b'hekk jiġi żgurat li 
n-negozjati politiċi u ekonomiċi jkunu jqisu l-interessi tan-nisa u jinħoloq ċirku vituż li fih 
in-nisa jkunu l-mutur wara l-politiki dwar l-iżvilupp;

6. Jirrimarka li l-isforzi tan-nisa għall-promozzjoni tal-paċi spiss ma jiġux rikonoxxuti, u li 
tiġi imposta tbatija estrema fuq in-nisa f'pajjiżi fil-gwerra;

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;

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.


