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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għal-
Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-
suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti tal-1979 dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull 
Forma ta' Diskriminazzjoni kontra n-Nisa (CEDAW),

– wara li kkunsidra l-Patt Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (2011-2020), adottat 
mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea f’Marzu 2011,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tal-21 ta' Settembru 2010 dwar l-
Istrateġija għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 2010-2015 (COM(2010)0491),

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa tas-7 ta' April 2011 dwar il-
prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza kontra n-nisa u l-vjolenza domestika,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta' April 2011 dwar qafas politiku ġdid tal-UE 
għall-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa1 u tas-6 ta' Frar 2013 dwar is-57 sessjoni tal-
Kummissjoni dwar l-Istatus tan-Nisa (CSW) tan-NU: L-eliminazzjoni u l-prevenzjoni tal-
forom kollha ta' vjolenza fuq in-nisa u t-tfajliet2,

Α. billi l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa hi dritt fundamentali u prinċipju komuni tal-UE u 
billi, minkejja l-progress li sar matul is-snin, l-ugwaljanza bejn is-sessi għadha għan li ma 
jistax jintlaħaq;

B. billi l-kriżi ekonomika, it-tnaqqis qawwi fil-kura tas-saħħa pubblika u s-servizzi soċjali 
f'ħafna mill-Istati Membri u t-tnaqqis notevoli fil-baġits għall-isforzi biex jiġu promossi d-
drittijiet tan-nisa għandhom konsegwenzi negattivi għan-nisa;

1. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jqisu l-ħtiġijiet u l-interessi tan-nisa meta 
jfasslu l-leġiżlazzjoni u meta janalizzaw is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-UE, u 
jimmonitorjaw bir-reqqa l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni Ewropea relatata mal-
ugwaljanza bejn is-sessi fl-Istati Membri;

2. Jenfasizza l-ħtieġa ta' appoġġ speċjali u protezzjoni għan-nisa u t-tfal vittmi tal-vjolenza 
abbażi tas-sess, inkluża l-vjolenza domestika, il-fastidju sesswali, it-traffikar tal-bnedmin 
u prattiki tradizzjonali dannużi bħaż-żwieġ furzat, il-mutilazzjoni ġenitali femminili u 'd-
delitti tal-unur';  jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jadottaw leġiżlazzjoni u 
jtejbuha kontinwament, u jieħdu miżuri konkreti għall-protezzjoni tal-vittmi, il-
prosekuzzjoni tal-aggressuri u l-prevenzjoni tal-vjolenza;

3. Jistieden lill-Istati Membri jirrispettaw u jipproteġu is-saħħa u d-drittijiet sesswali u 
riproduttivi tan-nisa;

                                               
1 ĠU C 296 E, 2.10.2012, p. 26.
2 Testi adottati, P7_TA(2013)0045.
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4. Jistieden lill-Kummissjoni tressaq proposta għal qafas legali dwar il-kwistjoni tad-
diskriminazzjoni multipla u intersezzjonali;

5. Iqis li s-sottorappreżentazzjoni tan-nisa fit-teħid tad-deċiżjonijiet politiċi jikkostitwixxi 
defiċit demokratiku; jistieden għaldaqstant lill-Istati Membri jintroduċu miżuri ta' 
diskriminazzjoni pożittiva bħal leġiżlazzjoni għal sistemi tal-parità u kwoti tas-sessi 
temporanji; 

6. Jistieden lill-Istati Membri jadottaw miżuri bl-għan li jiffaċilitaw ir-rikonċiljazzjoni tal-
ħajja privata u professjonali, jipprovdu faċilitajiet ta' kwalità tal-indukrar tat-tfal u persuni 
dipendenti vulnerabbli, jipproteġu d-drittijiet tal-ħaddiema nisa li jkunu tqal, u 
jissalvagwarjaw il-liv tal-maternità.


