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

għall-Kumitat għall-Iżvilupp

dwar il-Preparazzjoni tal-qafas finanzjarju multiannwali dwar il-finanzjament 
tal-kooperazzjoni bejn l-Istati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku u l-Pajjiżi u 
t-Territorji ekstra-Ewropej għall-perjodu mill-2014 sal-2020 (il-11-il-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp)
(2012/2222(INI)).

Rapporteur għal opinjoni: Mariya Gabriel



PE500.585v01-00 2/4 PA\919918MT.doc

MT

PA_NonLeg



PA\919918MT.doc 3/4 PE500.585v01-00

MT

SUĠĠERIMENTI

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

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull 
Forma ta’ Diskriminazzjoni Kontra n-Nisa (CEDAW), u l-Protokoll Mhux Obbligatorju 
tiegħu,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti 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-Pjan ta’ Azzjoni tal-Unjoni Ewropea għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi u 
l-għoti ta’ setgħa lin-nisa fl-Iżvilupp (2010-2015),

– wara li kkunsidra l-linji gwida tal-Unjoni Ewropea dwar il-vjolenza fuq in-nisa u l-ġlieda 
kontra l-forom kollha ta’ diskriminazzjoni kontrihom,

A. billi l-politika tal-Unjoni dwar il-kooperazzjoni għall-iżvilupp hija rregolata mill-Għanijiet 
ta’ Żvilupp tal-Millennju (MDGs) u billi tnejn minnhom jikkonċernaw in-nisa 
speċifikament – MDG 3 (il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi u l-għoti ta’ setgħa 
lin-nisa) u MDG 5 (it-titjib tas-saħħa materna);

B. billi l-pjan ta’ azzjoni tal-Unjoni Ewropea jirrikonoxxi l-importanza tal-involviment tan-
nisa u tal-perspettiva tal-ugwaljanza bejn is-sessi għall-iżvilupp tal-pajjiżi sħab u biex 
jintlaħqu l-MDGs u billi, fl-"Aġenda għall-Bidla", l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa 
tikkostitwixxi assi prijoritarju tal-azzjoni tal-Unjoni;

1. Jinsab sodisfatt mir-rikonoxximent tar-rwol ċentrali tal-ugwaljanza bejn is-sessi u l-għoti 
tas-setgħa lin-nisa fl-iżvilupp f’diversi pjanijiet ta’ azzjoni u komunikazzjonijiet u jitlob li 
din il-prijorità tiġi implimentata b'mod konkret fil-programmi ġeografiċi; jitlob ukoll 
koordinazzjoni aħjar mal-programmi tematiċi ffinanzjati mill-ICD;

2. Jappella għal aktar sforzi bl-għan li jinkisbu l-MDGs relatati mal-ugwaljanza bejn is-sessi 
u s-saħħa materna u jitlob li jiġu previsti minn issa miżuri għal wara l-2015;

3. Ifaħħar l-Istati kollha li laħqu ċerti MDGs bħal pereżempju dak tal-edukazzjoni primarja 
għall-bniet u għas-subien; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tieħu l-miżuri meħtieġa ħalli 
dawn is-suċċessi jsiru aktar komuni, biex tipproteġi l-iskambju tal-aqwa prattiki u tkompli 
tappoġġa l-pajjiżi li qegħdin fit-triq it-tajba;

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 fil-livell politiku, ekonomika jew soċjali;
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