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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jitlob lill-Kumitat għall-
Affarjiet Barranin, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni li ser jadotta:

– wara li kkunsidra l-Artikolu 3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, li jenfasizza valuri 
komuni għall-Istati Membri bħall-pluraliżmu, in-nondiskriminazzjoni, it-tolleranza, il-
ġustizzja, is-solidarjetà u l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa,

– wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, b'mod 
partikolari l-Artikoli 1, 2, 3, 4, 5, 21 u 23 tagħha,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-1948,

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

A. billi l-promozzjoni tad-drittijiet tan-nisa u l-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri 
għandhom isiru b'mod sistematiku il-pedament tar-relazzjonijiet bilaterali u multilaterali, 
b'mod partikolari dawk ma' pajjiżi terzi li magħhom l-UE ffirmat ftehimiet ta' 
assoċjazzjoni u ta' kooperazzjoni;

B. billi kull tip ta' vjolenza u diskriminazzjoni immirata kontra n-nisa, inkluż l-abbuż 
sesswali, l-isfruttament sesswali kummerċjali tan-nisa, u l-vjolenza domestika u d-
diskriminazzjoni ekonomika għandu jkun ikkunsidrat mhux ġustifikat taħt l-ebda bażi 
politika, soċjali, reliġjuża jew kulturali;

C. billi r-rwol tan-nisa, u l-parteċipazzjoni sħiħa tagħhom, fl-isferi politiċi, ekonomiċi u 
soċjali hija essenzjali, speċjalment fil-proċessi tal-bini tal-paċi ta' wara l-gwerra, fin-
negozjati ta' transizzjoni demokratika u fir-riżoluzzjoni tal-konflitti, ir-rikonċiljazzjoni u l-
proċessi ta' stabilizzazzjoni;

1. Itenni li l-promozzjoni tad-drittijiet tan-nisa għandha tkun parti kruċjali mid-djalogi tad-
drittijiet tal-bniedem imwettqa mill-UE ma' pajjiżi terzi li magħhom ġew iffirmati 
ftehimiet ta' assoċċjazzjoni u ta' kooperazzjoni;

2. Jilqa' l-ħatra tar-Rappreżentant Speċjali tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, u jistiednu 
biex jagħti attenzjoni partikolari lid-drittijiet tan-nisa u l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u jieħu 
azzjoni speċifika sabiex jippromwovihom,;

3. Jirrikonoxxi r-rwol pożittiv li kellu l-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u għad-
Drittijiet tal-Bniedem (EIDHR) fil-ħarsien tad-drittijiet tan-nisa, u fil-protezzjoni tad-
difensuri tad-drittijiet tan-nisa, u jfakkar li d-demokrazija tinvolvi l-parteċipazzjoni sħiħa 
tan-nisa fil-ħajja pubblika, kif muri fil-konsegwenzi tar-Rebbiegħa Għarbija;

4. Jistieden lis-SEAE, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex fil-politiki ta' azzjoni esterna u fl-
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istrumenti finanzjarji kollha jinkludu approċċ dwar il-ġeneri bil-ħsieb li tiżdied l-
integrazzjoni sistematika tal-ġeneri u, konsegwentament, biex jikkontribwixxu għall-
promozzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri u d-drittijiet tan-nisa;

5. Jenfasizza l-importanza tar-rwol tan-nisa, u l-parteċipazzjoni sħiħa tagħhom, fit-teħid tad-
deċiżjonijiet politiċi u ekonomiċi, speċjalment fil-proċessi tal-bini tal-paċi ta' wara l-
gwerra, fin-negozjati ta' transizzjoni demokratika u fir-riżoluzzjoni tal-konflitti, ir-
rikonċiljazzjoni u l-proċessi ta' stabilizzazzjoni;

6. Jilqa' l-preżenza tal-espert speċifiku dwar il-ġeneri fil-maġġoranza tal-missjonijiet ta' 
osservazzjoni elettorali u l-attenzjoni mogħtija lill-parteċipazzjoni tan-nisa fil-proċessi 
elettorali, u jitlob li jingħata segwitu għall-konklużjonijiet tar-rapporti tal-missjonijiet ta' 
osservazzjoni;

7. Jenfasizza l-importanza tal-appoġġ speċifiku mill-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn 
is-Sessi (EIGE) fir-rigward tal-ġbir, l-ipproċessar u t-tqassim effikaċi tal-integrazzjoni tal-
ugwaljanza tal-ġeneri.


