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SUĠĠERIMENTI

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

1. Jenfasizza l-fatt li l-prinċipju ta' universalità japplika għad-drittijiet fundamentali u għat-
trattament indaqs; iħeġġeġ lill-Kunsill għalhekk, sabiex jadotta l-proposta għal Direttiva 
Kontra d-Diskriminazzjoni1; B'kunsiderazzjoni tal-fatt li n-nisa spiss ikunu vittmi ta' 
diskriminazzjoni multiplla, hemm bżonn li jissaħħu d-drittijiet fundamentali filwaqt li 
tkun promossa l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa;

2. Jilqa' l-adozzjoni tad-Direttiva li tistabbilixxi standards minimi fir-rigward tad-drittijiet, l-
appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità2, fejn tingħata attenzjoni partikolari għall-
protezzjoni ta' persuni żvantaġġjati bħan-nisa u t-tfal;

3. Jilqa' l-proposta għal Direttiva dwar it-titjib tal-bilanċ bejn is-sessi  fost id-diretturi mhux 
eżekuttivi ta' kumpaniji elenkati f'borża3;

4. Jiddispjaċih li l-Kummissjoni, minkejja l-bosta impennji meħuda minnha, ma ħarġet l-
ebda att leġiżlattiv fl-oqsma tal-vjolenza kontra n-nisa, tal-ugwaljanza fit-teħid ta' 
deċiżjoni politiku jew għal reviżjoni tad-Direttiva dwar id-differenza bejn il-pagi tal-irġiel 
u tan-nisa;

5. Jitlob lill-Istati Membri jirratifikaw il-Konvenzjoni ta' Istanbul dwar il-Prevenzjoni u l-
Ġlieda Kontra l-Vjolenza fuq in-Nisa u l-Vjolenza Domestika u lill-Kummissjoni sabiex 
minnufih din tipproponi direttivi ta' negozjati għall-adeżjoni tal-UE għal din il-
Konvenzjoni;

6. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżguraw approċċ li jqis id-dimensjoni 
tal-ġeneru fit-taħriġ ġudizzjarju kollu pprovdut min-Netwerk Ewropew tat-Taħriġ 
Ġudizzjarju, mill-Akkademja tal-Liġi Ewropea u minn kull istituzzjoni rilevanti oħra lill-
parteċipanti interessati differenti fil-qasam tal-kooperazzjoni ġudizzjarja;

7. Jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni għal regolament dwar il-promozzjoni tal-moviment 
liberu ta' ċittadini u negozji billi jkun issemplifikat ir-rikonoxximent ta' ċerti dokumenti 
pubbliċi fl-UE;

8. Jitlob lill-Kummissjoni, sabiex b'konformità mal-impenji preċedenti meħuda minnha u 
b'segwitu għat-talbiet ripetuti tal-Parlament, biex tressaq proposta għal regolament dwar 
ir-rikonoxximent reċiproku tal-effetti relatati mal-atti tal-istat ċivili fl-UE, sabiex ikunu 
eliminati l-ostakoli diskriminatorji ġuridiċi u amministrattivi għaċ-ċittadini u l-familji 
tagħhom li jkun jixtiequ jeżerċitaw id-dritt tagħhom għall-moviment liberu.

                                               
1 COM(2008)426 finali
2 Direttiva 2012/29/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 li tistabbilixxi standards 
minimi fir-rigward tad-drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità, u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni 
Qafas tal-Kunsill 2001/220/ĠAI
3 COM(2012)614 finali



PE514.633v01-00 4/4 PA\940777MT.doc

MT


