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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għall-
Affarijiet Barranin, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jitlob għal approċċ strateġiku, prijoritizzat u fuq terminu ta’ żmien itwal li jiżgura li l-
ugwaljanza bejn is-sessi hija fil-qalba tal-politiki, il-programmi, il-proġetti u l-attivitajiet 
Komunitarji kollha promossi fil-livell tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll f’relazzjonijiet ma’ 
pajjiżi terzi, peress li dan hu marbut direttament mat-titjib tal-istabbiltà demokratika, il-
koeżjoni soċjali u d-drittijiet tal-bniedem;

2. Jenfasizza r-rwol kruċjali tal-Unjoni Ewropea fil-kisba tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-
irġiel fl-Istati Membri tagħha u fir-relazzjonijiet tagħha ma’ pajjiżi terzi, billi tissimplifika 
u tinforza kwistjonijiet ta’ ugwaljanza bejn is-sessi fi prijoritajiet tematiċi u permezz tal-
użu tal-approċċi parteċipatorji fit-tfassil u l-iżvilupp tal-programmi, b’enfasi fuq il-ġlieda 
kontra l-istereotipi tas-sessi u kull forma ta’ diskriminazzjoni u vjolenza kontra n-nisa, 
minbarra li tinvolvi lin-nisa fil-prevenzjoni u r-riżoluzzjoni tal-kunflitti u ttihom is-setgħa 
li jkunu ċittadini attivi, għall-benefiċċju tas-soċjetà, b'attenzjoni partikolari għal dawk 
minnhom li huma l-iktar vulnerabbli;

3. Jappoġġa l-inizjattivi, l-inċentivi u l-miżuri tal-bini tal-kapaċità biex tiġi żgurata l-
parteċipazzjoni tan-nisa fit-teħid ta’ deċiżjonijiet fil-livelli kollha, sabiex il-preżenza 
tagħhom tiżgura l-kunsiderazzjoni ta’ kwistjonijiet li għandhom impatt fuq l-iżvilupp tan-
nisa;

4. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw li l-ugwaljanza bejn is-sessi hija 
vvalutata u evalwata sistematikament;

5. Jemmen bil-qawwa li l-għoti ta’ setgħa lill-individwi, partikolarment lin-nisa, u s-soċjetà 
ċivili, permezz tal-edukazzjoni, it-taħriġ u t-tqajjim tal-kuxjenza, filwaqt li tkun iffaċilitata 
l-promozzjoni effikaċi tad-drittijiet tal-bniedem, inklużi d-drittijiet soċjali, ekonomiċi u 
kulturali kollha, huwa element essenzjali li jikkumplimenta l-elaborazzjoni u l-
implimentazzjoni tal-politiki u l-programmi kollha għad-demokratizzazzjoni, li għandu 
jiġi żgurat il-finanzjament meħtieġ għalihom;

6. Jinnota li d-deċiżjoni li tistabbilixxi s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna teħtieġ 
reklutaġġ abbażi tal-mertu u teħtieġ li jkun żgurat il-bilanċ tas-sessi fil-livelli kollha; jilqa’ 
l-isforzi li jiġi żgurat li tinkiseb distribuzzjoni 50/50 bejn in-nisa u l-irġiel fil-livell tal-Kap 
tad-Delegazzjoni1.

                                               
1 Deċiżjoni tal-Kunsill tas-26 ta’ Lulju 2010 li tistabbilixxi l-organizzazzjoni u l-funzjonament tas-Servizz 
Ewropew għall-Azzjoni Esterna , Ġurnal Uffiċjali L 201 , 03/08/2010, pp. 0030 - 0040


