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EMENDI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għall-
Affarijiet Barranin, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-
rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-Unjoni Ewropea ilha tipprovdi 
għajnuna għall-kooperazzjoni għall-
iżvilupp mill-1957 u hija l-akbar donatur 
tal-għajnuna uffiċjali għall-iżvilupp fid-
dinja.

(2) L-Unjoni Ewropea ilha tipprovdi 
għajnuna għall-kooperazzjoni għall-
iżvilupp mill-1957 u hija l-akbar donatur 
tal-għajnuna uffiċjali għall-iżvilupp fid-
dinja. L-azzjoni esterna tal-UE jeħtieġ li 
tkun viżibbli u ċara rigward ir-rwol tan-
nisa u l-bniet f’pajjiżi terzi u rigward l-
għoti ta’ setgħa lilhom .

Or. en

Emenda 2

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Il-konsensus Ewropew dwar l-
iżvilupp jagħraf l-ugwaljanza bejn is-sessi 
bħala għan bis-saħħa tiegħu nnifsu u 
jidentifikah bħala wieħed mill-ħames 
prinċipji essenzjali tal-kooperazzjoni 
għall-iżvilupp.

Or. en
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Emenda 3

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Meta wieħed iqis il-qafas leġiżlattiv 
tal-UE u l-fatt li s-Sena Ewropea għall-
Iżvilupp 2015 tista’ tiġġenera kuxjenza 
pubblika akbar u tiġbed l-attenzjoni fuq 
ir-rwol tal-UE fl-iżvilupp internazzjonali, 
id-dimensjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi 
għandha titqies bis-serjetà. 

Or. en

Emenda 4

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Il-vjolenza sessista għadha fenomenu 
dinji mifrux ma’ kullimkien li għandu 
effetti negattivi serji fuq il-ħajja u s-saħħa 
tan-nisa u l-bniet, kif ukoll konsegwenzi 
soċjoekonomiċi sinifikanti. L-istupru u 
suriet oħra ta' vjolenza sesswali jiġu 
kommessi f'ħafna kuntesti u qed jiġu 
wkoll użati dejjem aktar bħala tattika tal-
gwerra biex dak li jkun jumilja u 
jiddomina.

Or. en
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Emenda 5

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) L-2015 għandha tkun sena 
emblematika u kruċjali, peress li hija l-
aħħar sena biex jintlaħqu l-Għanijiet ta’ 
Żvilupp tal-Millennju (MDGs), li dwarhom 
kien hemm qbil kollettiv, u b’hekk teżisti 
opportunità unika biex jiġu evalwati l-
impenji internazzjonali li ttieħdu sa mis-
sena 2000. L-2015 se tkun ukoll is-sena li 
fiha għandha tittieħed deċiżjoni 
internazzjonali ewlenija dwar il-qafas 
għall-iżvilupp li se jieħu post il-qafas tal-
MDG tul id-deċennji li ġejjin.

(11) L-2015 għandha tkun sena 
emblematika u kruċjali, peress li hija l-
aħħar sena biex jintlaħqu l-Għanijiet ta’ 
Żvilupp tal-Millennju (MDGs), li dwarhom 
kien hemm qbil kollettiv, u b’hekk teżisti 
opportunità unika biex jiġu evalwati l-
impenji internazzjonali li ttieħdu sa mis-
sena 2000, inklużi l-impenji li fihom 
konċentrazzjoni qawwija fuq l-ugwaljanza 
bejn is-sessi u l-għoti tas-setgħa lin-nisa li 
huma essenzjali għall-ilħiq tal-Għanijiet 
ta’ Żvilupp tal-Millennju (MDGs).  L-
2015 se tkun ukoll is-sena li fiha għandha 
tittieħed deċiżjoni internazzjonali ewlenija 
dwar il-qafas għall-iżvilupp li se jieħu post 
il-qafas tal-MDG tul id-deċennji li ġejjin.

Or. en

Emenda 6

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
tal-2007 dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi 
u l-Għoti tas-Setgħa lin-Nisa fil-
Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u l-
konklużjonijiet relatati tal-Kunsill talbu li 
jiġu promossi objettivi u indikaturi dwar l-
ugwaljanza bejn is-sessi billi jiġu assenjati 
kompiti u responsabilitajiet ċari biex id-
donaturi jiġu ggwidati lejn dan il-għan 
fis-setturi kollha.
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Emenda 7

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – inċiż 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- li jiġi stimulat l-interess attiv taċ-
ċittadini tal-UE u li jissaħħaħ ir-rwol li 
għandha l-UE bħala ta' quddiem nett fil-
promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi u 
l-għoti ta’ setgħa lin-nisa fl-iżvilupp, 
titqajjem kuxjenza u jiġu inkoraġġiti d-
dibattitu dwar il-kooperazzjoni u l-
kumbattiment tal-vjolenza kontra n-nisa, 
il-protezzjoni tan-nisa fil-konflitti armati 
u fi żminijiet ta’ gwerra kif ukoll għall-
parteċipazzjoni tan-nisa fil-proċessi tal-
bini tal-paċi, ir-rikostruzzjoni ta’ wara l-
konflitti, il-għoti tas-setgħa lin-nisa 
permezz tas-sjieda tal-art, attivitajiet 
ekonomiċi fl-SMEs kif ukoll f’involviment 
politiku;

Or. en


