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SUĠĠERIMENTI

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

– Wara li kkunsidra l-Karta Soċjali Ewropea riveduta, speċjalment l-Artikoli 16, 30 u 31 
tagħha, 

– Wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni, speċjalment l-
Artikoli 15, 21, 31, 34 u 36 tagħha,

– Wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta’ Ottubru 2005 dwar in-nisa u l-faqar 
fl-Unjoni Ewropea1,

A. billi l-faqar estrem jirrappreżenta ksur tad-drittijiet fundamentali u theddida serja 
għad-dinjità tal-irġiel u n-nisa,

B. billi din il-Pjattaforma ma tqisx l-aspetti relatati speċifikament man-nisa u l-irġiel,

1. Jitlob biex l-Unjoni tikseb tabella ta’ valutazzjoni kompleta dwar il-faqar u l-
esklużjoni soċjali, u tikkompleta l-istatistika permezz ta’ approċċ kwalitattiv u 
parteċipattiv ibbażat fuq is-sessi;

2. Jistieden lill-Kummissjoni biex tippreċiża l-prinċipji komuni tad-definizzjoni ta’ 
“baskett ta’ prodotti u servizzi fundamentali” biex jiġi żgurat aċċess effettiv għad-
drittijiet fundamentali kollha mingħajr diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess jew l-
oriġini soċjali;

3. Jitlob li r-relazzjoni  bejn il-ġenituri u l-ulied tiġi soġġetta għal attenzjoni partikolari 
biex jiġi evitat li t-tfal jitpoġġew f’istituzzjonijiet soċjali bħala konsegwenza ta’ faqar 
kbir;

4. Jitlob biex il-valutazzjoni li għandha ssir fl-okkażjoni tad-Diskussjonijiet Ministerjali 
Simestrali fis-17 ta’ Ottubru – il-Jum Dinji biex Jingħeleb il-Faqar Estrem – issir maċ-
ċittadini kkonċernati f’perspettiva bbażata fuq is-sessi filwaqt li dawk l-aktar foqra 
fosthom jittieħdu bħala referenza;

5. Jissuġġerixxi li l-ġlieda biex jinqered il-faqar estrem u biex ikun hemm aċċess għad-
drittijiet fundamentali tiġi kkoordinata minn unità amministrattiva tal-President tal-
Kummissjoni, liema ġlieda tieħu inkunsiderazzjoni l-aspetti partikolari relatati mas-
sessi;

6. Jappella lill-President tiegħu biex jitlob lill-Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali 
tagħmel studju dwar l-aċċess effettiv tal-persuni l-aktar foqra għad-drittijiet 

                                               
1 ĠU C 233 E tat-28.9.2006, p. 130.
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fundamentali fit-totalità tagħhom u dwar id-diskriminazzjoni li jiġu soġġetti għaliha, 
filwaqt li jiġu involuti l-organizzazzjonijiet li fihom il-persuni soċjalment esklużi 
jesprimu ruħhom liberament.


