
PA\886569MT.doc PE478.445v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

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

2011/2185(INI)

21.12.2011

ABBOZZ TA’ OPINJONI
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fuq ir-Rapport Annwali 2010 dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fid-Dinja u l-
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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lis-Sottokumitat 
għad-Drittijiet tal-Bniedem, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li 
ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni dwar l-eliminazzjoni ta' kull forma ta’ diskriminazzjoni 
kontra n-nisa (CEDAW), u l-Protokoll Mhux Obbligatorju tiegħu,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tan-NU dwar il-Protezzjoni tan-Nisa u t-Tfal fl-
Emerġenzi u l-Konflitti Armati, u r-Riżoluzzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà 1325 (2000) u 
1820 (2008),

– wara li kkunsidra l-Linji Gwida tal-Unjoni Ewropea dwar il-vjolenza kontra n-nisa u l-
ġlieda kontra l-forom kollha ta' diskriminazzjoni kontrihom,

– wara li kkunsidra d-‘Dokument Orjentat għall-Azzjoni dwar it-tisħiħ tad-dimensjoni 
esterna tal-UE dwar azzjoni kontra t-traffikar tal-bnedmin: Lejn Azzjoni Globali tal-UE 
kontra t-Traffikar tal-Bnedmin’,

– wara li kkunsidra l-Karta f'Isem il-Mara tal-Kummissjoni Ewropea,

A. billi d-drittijiet tan-nisa, kif rikonoxxuti minn konvenzjonijiet internazzjonali u standards 
legali, għandhom isiru l-pedament tar-relazzjonijiet bilaterali b’mod sistematiku, b’mod 
partikolari dawk ma’ pajjiżi terzi li magħhom l-UE ffirmat ftehimiet ta’ assoċjazzjoni u ta’ 
kooperazzjoni;

B. billi d-diskriminazzjoni kontra n-nisa ma tista’ tiġi ġġustifikata bl-ebda raġuni politika, 
reliġjuża jew kulturali;

C. billi l-vjolenza sesswali fil-forma ta' stupru tal-massa, it-traffikar tal-bnedmin u forom 
oħra ta' abbuż sesswali għadhom jintużaw, b'mod inaċċettabbli, bħala tattika tal-gwerra 
f'reġjuni ta' kunflitt madwar id-dinja;

D. billi n-nisa ġeneralment għandhom rwol ewlieni fil-proċess tal-bini tal-paċi wara l-gwerer, 
li jinkludi r-riżoluzzjoni tal-kunflitti, ir-rikonċiljazzjoni u l-proċess ta’ riabilitazzjoni;

1. Jilqa’ l-Karta f'Isem il-Mara tal-Kummissjoni Ewropea, li tippromwovi l-ugwaljanza bejn 
is-sessi kemm f’livell internazzjonali kif ukoll tal-UE, u l-Pjan ta’ Azzjoni tal-UE dwar l-
Ugwaljanza bejn is-Sessi u l-Poter lin-Nisa fl-Iżvilupp għall-perjodu 2010-2015, u jitlob 
biex isiru sforzi biex jintlaħqu l-MDGs dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi u biex tittejjeb is-
saħħa materna;

2. Jitlob biex id-drittijiet tan-nisa jingħataw aktar kunsiderazzjoni fil-politiki ta’ azzjoni 
esterna u fl-istrumenti finanzjarji bl-għan li tiżdied l-integrazzjoni tas-sessi permezz ta’ 
programmi ġeografiċi u tematiċi, u li jkun hemm koordinazzjoni aħjar fost l-istrumenti; 

3. Itenni li d-drittijiet tan-nisa għandhom ikunu parti importanti tad-djalogi tad-drittijiet tal-
bniedem immexxija mill-UE, u tad-djalogu politiku tal-UE ma’ pajjiżi terzi li magħhom 
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ikunu ġew iffirmati ftehimiet ta’ koperazzjoni jew ta’ assoċjazzjoni, bi qbil mal-klawsoli 
dwar id-drittijiet tal-bniedem f’dawn il-ftehimiet; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill 
biex jieħdu l-miżuri xierqa kollha fil-każ li jsir xi ksur ta’ dawn id-dispożizzjonijiet;

4. Iħeġġeġ, għalhekk, lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex ikomplu jinkoraġġixxu lil pajjiżi 
terzi biex jipprovdu b’mod espliċitu għad-drittijiet tan-nisa fil-leġiżlazzjoni tagħhom, 
sabiex jiżguraw li dawn id-drittijiet jiġu rispettati, u biex jimplimentaw politiki u 
mekkaniżmi li jqisu l-ġeneru u li jinvolvu aktar lin-nisa fit-teħid ta’ deċiżjonijiet fil-ħajja 
pubblika, kemm f’dik politika, ekonomika u soċjali;

5. Jistieden lill-Kummissjoni biex tagħmel mill-kwistjoni tad-drittijiet tan-nisa element 
ċentrali għan-negozjati mal-pajjiżi kandidati, u jfakkar li t-Turkija trid tikseb riżultati 
viżibbli u konkreti fl-applikazzjoni tal-prinċipju tal-ugwaljanza u r-rispett għad-drittijiet 
tan-nisa;

6. Jenfasizza l-fatt li l-għanijiet tad-djalogu politiku għandhom jinkludu wkoll it-tneħħija tar-
riservi kollha għas-CEDAW u r-ratifika tal-Protokoll Mhux Obbligatorju tagħha mill-
Istati msieħba kollha;

7. Jirrikonoxxi r-rwol pożittiv tal-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u d-Drittijiet tal-
Bniedem (EIDHR) fil-ħarsien tad-drittijiet tan-nisa u tad-difensuri tad-drittijiet tan-nisa, u 
jilqa’ l-kampanji reġjonali u tematiċi li ġew organizzati, b’konformità mal-linji gwida tal-
UE, dwar il-vjolenza kontra n-nisa, dwar il-vjolenza sesswali kontra n-nisa fil-kunflitti, 
dwar iż-żwieġ bikri u sfurzat, dwar il-mutilazzjoni ġenitali tan-nisa u dwar il-
parteċipazzjoni tan-nisa fil-proċess demokratiku;

8. Madankollu, jistieden lill-Kummissjoni biex tagħmel użu akbar minn dan l-istrument 
sabiex jiġu indirizzati l-forom kollha ta’ vjolenza kontra n-nisa, kif ukoll biex tiżviluppa 
miżuri biex jiġu msaħħa d-drittijiet tan-nisa u tiġi msaħħa wkoll il-pożizzjoni tagħhom fis-
soċjetà;

9. Ifakkar li d-Direttiva tal-Kunsill 2004/81/KE tad-29 ta' April 2004 dwar il-permess ta' 
residenza maħruġ lil ċittadini ta' pajjiżi terzi li huma vittmi tat-traffikar tal-bnedmin jew li 
kienu s-suġġett ta' azzjoni għall-faċilitazzjoni ta' immigrazzjoni illegali, li jikkoperaw 
mal-awtoritajiet kompetenti, u d-Direttiva 2009/52/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-18 ta’ Ġunju 2009 li tipprevedi standards minimi għal sanzjonijiet u miżuri 
kontra min iħaddem lil ċittadini minn pajjiżi terzi b’residenza illegali, huma għodod utli 
għall-protezzjoni tal-vittmi tat-traffikar u għandhom jiġu implimentati b’mod sħiħ;

10. Jenfasizza li n-nuqqas li wieħed jirreġistra lit-tfal, speċjalment lill-bniet, jikkostitwixxi l-
ewwel ċaħda tad-drittijiet tagħhom; għalhekk jistieden lill-Kummissjoni biex tappoġġja r-
reġistrazzjoni tat-twelid f’pajjiżi terzi, fejn dan ikun meħtieġ;

11. Jirrikonoxxi r-rwol tal-EIDHR u ta’ strumenti oħra fil-bini tad-demokrazija f’pajjiżi terzi 
u jfakkar li d-demokrazija tinvolvi l-parteċipazzjoni sħiħa tan-nisa fil-ħajja pubblika, kif 
jidher wara r-Rebbiegħa Għarbija u kif iddikjarat fl-istrumenti internazzjonali u reġjonali 
bħall-Protokoll għall-Karta Afrikana dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Popli fir-rigward 
tad-drittijiet tan-nisa fl-Afrika; 
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12. Jilqa’ l-preżenza ta’ espert dwar il-ġeneru fil-maġġoranza tal-EUEOMs, kif ukoll l-
attenzjoni mogħtija lill-parteċipazzjoni tan-nisa fil-proċessi elettorali, u jitlob li l-
konklużjonijiet tar-rapporti EUEOM dwar din il-kwistjoni jiġu implimentati fi programmi 
ġeografiċi u tematiċi fil-pajjiżi kkonċernati;

13. Jilqa’ l-ħolqien ta' 'UN Women' u jistieden lill-UE biex taħdem mill-qrib mal-istituzzjoni 
f’livell internazzjonali, reġjunali u nazzjonali sabiex id-drittijiet tan-nisa jiġu rispettati;

14. Jappoġġa bis-sħiħ l-inklużjoni ta' Konsulenti dwar il-Ġeneru jew Punti Fokali dwar il-
Ġeneru f’delegazzjonijiet tal-UE f’missjonijiet tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni 
(PSDK), u jistieden lill-HR/VP biex jipprovdihom b'riżorsi u awtorità adegwati;

15. Jitlob l-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE) biex jagħti appoġġ 
speċifiku fil-ġbir, l-ipproċessar u t-tqassim ta' prassi effikaċi fir-rigward tal-integrazzjoni 
tal-ugwaljanza tas-sessi fl-implimentazzjoni tal-indikaturi ta' Beijing fil-qasam tad-
drittijiet tan-nisa;

16. Jimpenja ruħu biex jinkludi d-drittijiet tan-nisa b’mod aktar sistematiku fid-dibattiti u r-
riżoluzzjonijiet tiegħu dwar id-drittijiet tal-bniedem, u biex juża n-netwerk tal-Premju 
Sakharov, u b’mod speċjali r-rebbieħa nisa tal-Premju, biex jippromwovi d-drittijiet tan-
nisa fid-dinja;

17. Jistieden lill-Kummissjoni biex tgħin sabiex tiġi indirizzata l-kwistjoni tal-‘abort selettiv’, 
minħabba li l-immaġni ta’ tifla bħala piż u ta’ tifel bħala kontributur finanzjarju għadha 
preżenti f’ħafna soċjetajiet;


