
PA\869999MT.doc PE467.074v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

2011/2069(INI)

24.6.2011

ABBOZZ TA’ OPINJONI
tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

dwar is-Sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea (2010)

(2011/2069(INI))

Rapporteur: Nicole Sinclaire



PE467.074v01-00 2/3 PA\869999MT.doc

MT

PA_NonLeg



PA\869999MT.doc 3/3 PE467.074v01-00

MT

SUĠĠERIMENTI

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

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti 1979 dwar l-Eliminazzjoni tal-
forom kollha ta’ Diskriminazzjoni Kontra n-Nisa (CEDAW),

A. billi l-awtoritajiet ġudizzjarji tal-Istati Membri huma indipendenti u jistgħu jiddeterminaw 
l-interpretazzjoni tagħhom stess tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali,

1. Jafferma l-ħtieġa li jiżdiedu l-isforzi fil-komunikazzjoni li l-qasam ta’ applikazzjoni tal-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali ma japplikax għall-ksur tad-drittijiet fundamentali 
sakemm ma jkunx hemm konnessjoni mal-liġi tal-Unjoni Ewropea u li l-ksur tad-drittijiet 
tal-bniedem mill-istituzzjonijiet, l-entitajiet, uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni Ewropea meta 
jkunu qed jimplimentaw il-liġu tal-UE biss huma koperti;

2. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li għalkemm il-Karta tippromwovi l-ugwaljanza bejn l-irġiel 
u n-nisa u barra dan għandha dispożizzjonijiet speċifiċi dwar iż-żamma jew l-adozzjoni 
tal-miżuri li jipprovdu vantaġġi speċifiċi favur is-sess li mhuwiex rappreżentat biżżejjed, 
id-diskriminazzjoni pożittiva toħloq vittmi wkoll u li huwa essenzjali li jiġu evitati t-tipi 
kollha ta’ diskriminazzjoni minħabba li din hija moralment ħażna;

3. Jistieden lill-Istati Membri biex jagħmlu użu attiv mill-entitajiet ċiviċi u l-NGOs rilevanti, 
bħall-organizzazzjonijiet tan-nisa, billi l-għarfien espert tagħhom huwa prezzjuż biex 
jinkiseb fehim dwar il-kwistjonijiet l-aktar kontenzjużi u s-sitwazzjoni tal-aktar gruppi 
vulnerabbli fis-soċjetà, biex jiġu identifikati d-divarji eżistenti, ix-xejriet ewlenin u l-
problemi sturtturali fil-qasam tad-drittijiet fundamentali u biex jiġu rispettati l-kulturi 
nazzjonali u d-diversità;

4. Jenfasizza, fil-kuntest tad-drittijiet fundamentali u tad-diskriminazzjoni, il-ħtieġa li 
wieħed iżomm f’moħħu li, wara dak is-sens ta’ vulnerabilità, il-qafas kunċettwali u l-
proċessi ta’ raġunament tal-liġi jistgħu jipperpetwaw sterjotipi u jistgħu jsaħħu u jżommu 
d-differenza sesswali minflok ikisser l-iżvantaġġi bbażati skont is-sess;

5. Jitlob li fir-rapporti annwali li ġejjin dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-
Unjoni Ewropea jew fid-dokumenti li jakkumpanjawhom, il-Kummissjoni tinkludi dejta 
speċifika dwar kemm nisa u kemm irġiel kitbu ittri, mistoqsijiet u petizzjonijiet li 
waslulha;

6. Jitlob li ssir verifika dwar l-impenji ta’ qabel l-adeżjoni li baqgħu mhux imwettqa jew li 
għadhom pendenti u li jirriżultaw fi ksur tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali minn stati li 
daħlu fl-UE fl-2004 u l-2007.


