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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-evalwazzjoni tar-riżultati tal-pjan ta’ rotta għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-
irġiel 2006-2010 u r-rakkomandazzjonijiet għall-ġejjieni
(2009/2242(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 2 u l-Artikolu 3(3), it-tieni subparagrafu, tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea (TUE) u l-artikolu 157 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (TFUE),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 23 tal-Karta tad-Drittijiet Fondamentali tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bl-isem "Il-pjan ta’ rotta għall-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 2006-2010" ((COM(2006)0092)1,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tat-18 ta' Diċembru 2009 dwar l-ugwaljanza 
bejn in-nisa u l-irġiel - 2010" ((COM(2009)0694),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-7 ta' Ġunju 2000 bl-isem "Lejn 
Strateġija-qafas tal-Komunità fir-rigward tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel (2001-
2005)" (COM(2000)0335) u r-rapporti annwali tal-Kummissjoni dwar l-ugwaljanza bejn 
in-nisa u l-irġiel fl-Unjoni Ewropea 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 
(COM(2001)0179, COM(2002)0258, COM(2003)0098, COM(2004)0115,
COM(2005)0044, COM(2006)0071, COM(2007)0049, COM(2008)0010) et 2009 
(COM(2009)0077) rispettivament),

– wara li kkunsidra l-istrumenti legali tan-Nazzjonijiet Uniti fil-qasam tad-drittijiet tal-
bniedem u b'mod partikulari d-drittijiet tan-nisa, b'mod partikulari l-Konvenzjoni dwar l-
eliminazzjoni ta' kull  forma ta' diskriminazzjoni fuq in-nisa kif ukoll l-istrumenti l-oħra 
tan-Nazzjonijiet Uniti fir-rigward tal-vjolenza fuq in-nisa, bħalma huma d-Dikjarazzjoni 
u l-Programm ta' Azzjoni ta' Vjenna, adottati fil-Konferenza Dinjija dwar id-Drittijiet tal-
Bniedem, ir-riżoluzzjoni tal-Assemblea Ġenerali ta-Nazzjonijiet Uniti 48/104 tal-20 ta' 
Diċembru 1993 dwar l-eliminazzjoni tal-vjolenza fuq in-nisa, 58/147 tad-19 ta' Frar 2004 
dwar l-eliminazzjoni tal-vjolenza domestika fuq in-nisa, 57/179 tat-30 ta' Jannar 2003 
dwar il-miżuri li għandhom jittieħdu biex jiġu evitati delitti tal-unur li jsiru fuq in-nisa, 
52/83 tat-2 ta' Frar 1998 dwar il-miżuri rigward il-prevenzjoni ta' delitti u dwar il-liġi 
penali biex tiġi evitata l-vjolenza kontra n-nisa,

– wara li kkunsidra l-programm ta' azzjoni adottat matul ir-raba' Konferenza Dinjija dwar 
in-Nisa organizzata f'Pekin fil-15 ta' Settembru 1995 kif ukoll ir-Riżoluzzjonijiet tiegħu 
tat-18 ta' Mejju 2000 dwar is-segwitu tal-Programm ta' Azzjoni ta' Pekin2 u tal-10 ta' 
Marzu 2005 dwar is-segwitu tal-Programm ta' Azzjoni tar-raba' Konferenza Dinjija dwar 
in-Nisa (Pekin+10)3,

                                               
1 ĠU C 104, 3.5.2006, p. 19.
2 ĠU C 59, 23.2.2001, p. 258.
3 ĠU C 320 E, 15.12.2005, p. 247.
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– wara li kkunsidra r-rapport tas-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti tad-9 ta' 
Ottubru 2006 dwar "Kull Forom ta' Vjolenza fuq in-Nisa",

– wara li kkunsidra r-rapport finali ta' Marzu 2005 tad-49 sessjoni tal-Kummissjoni dwar l-
istatut tan-nisa tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti,

– wara li kkunsidra l-protokoll rigward id-drittijiet tan-nisa fl-Afrika, magħruf ukoll bħala 
"Il-Protokoll ta' Maputo", li daħal fis-seħħ fis-26 ta' Ottubru 2005 u li jipprojbixxi b'mod 
partikulari kull forma ta' mutilazzjoni ġenitali,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni 1325 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonjiet Uniti tal-31 
ta' Ottubru 2000 dwar "In-Nisa, il-Paċi u s-Sigrutà" li taspira għal parteċipazzjoni akbar 
tan-nisa fil-prevenzjoni tal-kunflitti armati u l-bini tal-paċi,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2006/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' 
Lulju 2006 dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ opportunitajiet indaqs u ta’ 
trattament ugwali bejn is-sessi fi kwistjonijiet ta’ impjieg u xogħol (tfassil mill-ġdid)1,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni 
tal-prinċipju ta’ trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa involuti f’attività b’kapaċità li fiha 
jaħdmu għal rashom u li tirrevoka d-Direttiva 86/613/KEE (COM(2008)0636), 
ippreżentata mill-Kummissjoni fit-3 ta' Ottubru 2008,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni 
tal-prinċipju ta’ trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa involuti f’attività b’kapaċità li fiha 
jaħdmu għal rashom u li tirrevoka d-Direttiva 92/85/KEE (COM(2008)0636), ippreżentata 
mill-Kummissjoni fit-3 ta' Ottubru 2008,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tat-3 ta' Ottubru 2008 bl-isem 
"Implimentazzjoni tal-għanijiet ta’ Barċellona rigward il-faċilitajiet ta' kura għat-tfal f'età 
ta' qabel l-iskola" (COM(2008)0638),

– wara li kkunsidra r-rapport ta' Mejju 2003 tal-Kumitat Konsultattiv għall-Opportunitajiet 
Indaqs għan-Nisa u l-Irġiel tal-Kummissjoni, rigward l-integrazzjoni tad-dimensjoni tal-
ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa fil-baġits nazzjonali,

– wara li kkunsidra l-Kumitat Konsultattiv dwar l-Opportunitajiet Indaqs għan-Nisa u l-
Irġiel u l-opinjoni tiegħu dwar id-differenza fil-pagi bejn is-sessi, adottata fit-22 ta' Marzu 
2007,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' Jannar 2006 dwar strateġiji ta’ 
prevenzjoni kontra t-traffikar tan-nisa u t-tfal li jkunu vulnerabbli għall-isfruttament 
sesswali2 ,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-24 ta' Ottubru 2006 dwar l-immigrazzjoni tan-

                                               
1 ĠU L 204, 26.7.2006, p. 23.
2 ĠU C 287 E, 24.11.2006, p. 75.
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nisa: ir-rwol u l-post tan-nisa migranti fl-Unjoni Ewropea1,

– wara li kkunsidra l-patt Ewropew għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel adottat mill-
Kunsill Ewropew tat-23 u l-24 ta' Marzu 2006,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Marzu 2007 dwar il-pjan direzzjonali 
għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 2006-20102,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' Jannar 2008 dwar ir-rwol tan-nisa fl-
industrija3,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tat-3 ta' Settembru 2008 dwar l-ugwaljanza bejn 
in-nisa u l-irġiel – 20084,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta' Novembru 2008 dwar ir-
rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju tal-ugwaljanza 
fil-pagi bejn in-nisa u l-irġiel5,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta' Frar 2009 dwar l-Ekonomija Soċjali6,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta' Novembru 2009 dwar l-eliminazzjoni 
tal-vjolenza kontra n-nisa7,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' Frar 2010 dwar il-prevenzjoni tat-
traffikar tal-bnedmin8,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' Frar 2010 dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa 
u l-irġiel fl-Unjoni Ewropea – 20099,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat tad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi 
((A7-0000/2010), 

                                               
1 ĠU C 313 E, 20.12.2006, p. 118.
2 ĠU C 301 E, 13.12.2007, p. 56.
3 ĠU C 41 E, 19.2.2009, p. 73.
4 ĠU C 295 E, 4.12.2009, p. 35.
5 ĠU C 16 E, 22.1.2010, p. 21.
6 Testi adottati, P6_TA(2009)0062.
7 Testi adottati, P7_TA(2009)0098.
8 Testi adottati, P7_TAPROV(2010)0018.
9 Textes adoptés, P7_TAPROV(2010)0021.
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A. billi, minkejja li l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel tikkostitwixxi dritt tal-bniedem 
universali u hija prinċipju fundamentali tal-Unjoni Ewropea, rikonxxut fit-Trattati sa 
minn żmien twil, għad hemm inugwaljanzi importanti fir-realtà politika u fil-ħajja tan-
nisa,

B. billi l-ugwaljanza tad-drittijiet u l-opportunitajiet indaqs bejn in-nisa u l-irġiel għandhom 
jiġu attwati fil-progress soċjali għal kulħadd u mhux fir-rigress,

C. billi, minkejja li l-pjan direzzjonali għall-ugwaljanza 2006-2010 enfasizza l-aspetti 
fundamentali tal-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa, il-progress tanġibbli kien rari,

D. billi l-kriżi ekonomika u soċjali attwali għandha konsegwenzi gravi b'mod partikulari 
għan-nisa, liema konsegwenzi jaċċentwaw l-inugwaljanzi u d-diskriminazzjonijiet,

E. billi l-maġġoranza tal-aktar minn 85 miljun persuna li jinsabu f'sitwazzjoni ta' faqar fl-
Unjoni Ewropea huma nisa, sitwazzjoni li għaliha jikkontribwixxi l-qgħad, ix-xogħol 
prekarju, is-salarji baxxi, il-livelli tal-pensjonijiet u pensjoni anqas mid-dħul minimu 
attwali u d-diffikultajiet fl-aċċess għas-servizzi pubbliċi ta' kwalità fl-oqsma l-aktar 
diversi,

F. billi l-inugwaljanzi fis-salarji medji tan-nisa u tal-irġiel qegħdin imorru dejjem lura fil-
livell tal-Unjoni Ewropea, li jaqbżu l-medja ta' 17%, u li d-diskriminazzjonijiet indiretti 
għandhom it-tendenza li jiżdiedu filwaqt li l-qgħad qed jiżdied u qed jolqot in-nisa u t-
tfajliet,

G. billi d-diversi diskriminazzjonijiet li tagħhom huma vittmi kategoriji speċifiċi tan-nisa, 
b'mod partikulari n-nisa anzjani, in-nisa li għandhom persuni dipendenti fuqhom, in-nisa 
immigranti, in-nisa li jagħmlu parti minn minoranzi, in-nisa b'diżabilità, in-nisa 
priġunieri, eċċ.,

H. billi huwa fundamentali li tiġi ggarantita l-ugwaljanza fl-aċċess għar-riżorsi, għad-
drittijiet u għall-poter, li jimplika tibdil strutturali u kulturali, l-eliminazzjoni tal-
isterjotipi u l-promozzjoni tal-ugwaljanza,

I. billi l-isfidi attwali u l-esperjenza miksuba juru li hemm bżonn ta' koordinazzjoni, 
distribuzzjoni u promozzjoni akbar tad-drittijiet tan-nisa filwaqt li jiġu kkunsidrati r-
realtajiet differenti, 

J. billi jitqiesu r-riżoluzzjonijiet adottati fl-okkażjoni tal-kommemorazzjonijiet tal-15-il sena 
tal-pjattaforma ta' Pekin u l-passi li għad iridu jsiru biex jiġu konkretizzati,

K. billi qegħdin fis-Sena Ewropea tal-ġlieda kontra l-faqar, li jimplika politiki u azzjonijiet 
konkreti favur il-politiki li jibdlu b'mod effettiv is-sitwazzjoni attwali,

L. billi jitqiesu l-kommemorazzjonijiet li jakkumpanjaw il-mitt anniversarju tal-
proklamazzjoni tal-10 ta' Marzu bħala l-Ġurnata Internazzjonali tan-Nisa u l-importanza 
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li n-nisa u l-organizzazzjonijiet tagħhom jiġu implikati fil-promozzjoni tal-ugwaljanza u 
fil-ġlieda kontra d-diskriminazzjonijiet u l-inugwaljanzi,

Fl-livell istituzzjonali

1. Jipproponi li l-istrateġija l-ġdida favur l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-Unjoni 
Ewropea tkun tikkostitwixxi programm ta' azzjoni u ta' impenn politiku li jkun ibbażat 
fuq il-pjattaforma ta' azzjoni ta' Pekin, billi d-drittijiet tal-bniedem għan-nisa u tat-tfajliet 
jirrappreżentaw parti inaljenabbli, integrali u indiviżibbli mid-drittijiet universali tal-
bniedem;

2. Jenfasizza li huwa importanti li l-Kunsill jadotta l-proposta l-ġdida tal-Kummissjoni 
Ewropea dwar l-istrateġija favur l-ugwaljanza, wara li tingħata l-opinjoni tal-Parlament 
Ewropew, sabiex tingħatalu aktar saħħa poltika u biex jingħata impetu ġdid lill-politika 
għall-ugwaljanza;

3. Jipproponi laqgħa tripartitika annwali bejn il-Kunsill, il-Kummissjoni u l-Parlament 
Ewropew dwar il-progress tal-istrateġija għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-Unjoni 
Ewropea;

4. Jenfasizza l-importanza li ssir Konferenza Annwali dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-
irġiel li fiha jipparteċipaw l-organizzazzjonijiet tan-nisa u l-organizzazzjonijiet tat-trade 
unions ta' diversi Stati Membri, il-Membri Parlamentari, il-Membri tal-Kummissjoni 
Ewropea, il-Kunsill u l-membri parlamentari nazzjonali, filwaqt li jiddedikaw kull sena 
attenzjoni partikulari għal suġġet iddefinit minn qabel;

5. Jitlob b'insistenza jibda jaħdem bis-sħiħ l-Istitut Ewropew għall-ugwaljanza bejn l-irġiel 
u n-nisa u biex jitfasslu l-indikaturi kollha li jagħtu lok għas-segwitu tal-kwistjonijiet li 
jikkonċernaw l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa f'kull qasam;

6. Iqis li, meta l-proposti politiċi tal-Kummissjoni u tal-Kunsill jagħtu lok għall-
evalwazzjoni tal-impatt soċjali, din għandha tinkludi evalwazzjoni tal-ugwaljanza bejn 
in-nisa u l-irġiel;

7. Jenfasizza li huwa meħtieġ li d-direzzjoni ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea toħloq 
mekkaniżmi ta' koordinazzjoni li joħolqu xogħol li jippermetti segwitu tal-politiki tal-
ugwaljanza tad-drittijiet u tal-opportunitajiet bejn l-irġiel u n-nisa fl-oqsma l-aktar 
diversi; 

8. Jenfasizza l-importanza ta' politiki li jinkludu approċċ integrat tal-ugwaljanza bejn is-
sessi f'oqsma diversi, b'mod partikulari ekonomiċi, finanzjarji, kummerċjali u soċjali, u 
analiżi baġitarja f'termini ta' ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel; jistieden lill-Kummissjoni 
u lill-Istati Membri biex ixerrdu eżempji ta' prattiki tajba;

9. Jinsisti mal-Kummissjoni u mal-Istati Membri dwar il-ħtieġa ta' strateġija doppja, filwaqt 
li jiġi adottat approċċ integrat tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u jitwettqu azzjonijiet 
speċifiċi, fosthom fi kwistjonijiet leġiżlattivi, kwistjonijiet ta' krediti baġitarji, u fi 
kwistjonijiet ta' segwitu u ta' kontroll, bil-għan li jiġi ggarantit li dawn jiġu attwati;
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10. Jenfasizza l-ħtieġa li tingħata importanza partikulari lill-kwistjonijiet li jikkonċernaw l-
ugwaljanza, inkluż fil-Parlament Ewropew, fid-diversi kumitati u delegazzjonijiet 
parlamentari;

Oqsma tematiċi – objettivi

11. Jenfasizza l-importanza tas-segwitu tal-analiżi tal-pjattaforma ta' Pekin (Pekin+15) li 
saret mill-Presidenza Svediża, biex, fuq din il-bażi, mhux biss jiġu elaborati indikaturi 
adegwati iżda jiġu stabbiliti wkoll objettivi u jiġu adottati l-politiki meħtieġa fit-12-il 
qasam previst:

- in-nisa u l-faqar
- in-nisa u l-faqar
- in-nisa u s-saħħa
- il-vjolenza kontra n-nisa
- in-nisa u l-kunflitti armati
- in-nisa u l-ekonomija
- in-nisa u l-poter u teħid ta' deċiżjoni
- il-mekkaniżmi istituzzjonali għall-promozzjoni tan-nisa
- id-drittijiet tal-bniedem għan-nisa
- in-nisa u l-midja
- in-nisa u l-ambjent
- l-bniet;

12. Jagħti l-prijorità lill-ġlieda kontra l-faqar, permezz tar-reviżjoni tal-politiki 
makroekonomiċi, monetarji, soċjali u tax-xogħol li huma l-bażi tagħha, bil-għan li tiġi 
ggarantita l-ġustizzja ekonomika u soċjali għan-nisa, filwaqt li jiġu elaborati strateġiji li 
jippromwovu distribuzzjoni ġusta tad-dħul, jiggarantixxu dħul minimu, salarji u 
pensjonijiet deċenti, jinħoloq xogħol għan-nisa marbuta mad-drittijiet, jiġi żgurat l-aċċess 
għas-servizzi pubbliċi ta' kwalità għan-nisa kollha u t-tfajliet, jissaħħu l-protezzjoni 
soċjali u s-servizzi lokali, b'mod partikulari l-postijiet fejn jinżammu t-trabi, l-iskejjel tal-
logħob, il-kindergarten, iċ-ċentri ta' matul il-jum, iċ-ċentri ta' divertiment tal-komunitajiet 
u s-servizzi ta' għajnuna għall-familji, filwaqt li jiġi ggarantit l-aċċess għan-nisa, it-tfal u  
l-anzjani kollha; 

13. Jisħaq fuq il-ħtieġa ta' miżuri urġenti għall-ġlieda kontra d-diskriminazzjonijiet fis-salarji, 
permezz tar-reviżjoni ta' direttiva eżistenti, permezz tal-elaborazzjoni tal-pjanijiet 
settorjali pass b'pass, b'objettivi preċiżi, bil-għan li jiġu eliminati d-diskriminazzjonijiet 
diretti u indiretti, u billi jiġu mħeġġa n-negozjati kollettivi, it-taħriġ ta' dawk li jagħtu l-
pariri dwar l-ugwaljanza u l-elaborazzjoni ta' pjanijiet favur l-ugwaljanza fil-kumpaniji u 
l-oqsma l-oħra tax-xogħol;

14. Jitlob għal aktar azzjoni, sensibilizzazzjoni u kontroll fuq il-postijiet tax-xogħol bil-għan 
li jiġu ggarantiti l-aħjar kundizzjonijiet tax-xogħol għan-nisa, filwaqt li tingħata 
attenzjoni lill-ħinijiet tax-xogħol, il-ħajja tal-familja u l-ħajja personali, u jitlob li jkun 
hemm żieda u ħlas sħiħ tal-liv tal-maternità u tal-liv tal-paternità, li jinħoloq liv tal-
paternità imħallas u jiġu miġġielda l-azzjonijiet li jeżaminaw mill-ġdid dawn id-drittijiet;
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15. Jaħdem bis-sħiħ favur politiki u azzjonijiet li jeliminaw il-vjolenza kontra n-nisa f'kull 
qasam, filwaqt li jippromwovi d-drittijiet tal-bniedem għan-nisa, filwaqt li jiġġieled 
kontra l-istereotipi marbuta mas-sess u kull forma ta' diskriminazzjoni fi ħdan is-soċjetà u 
l-familja, inkluża d-diskriminazzjoni fl-edukazzjoni, fit-taħriġ, fil-midja u fil-ħajja 
politika; jisħaq fuq il-politiki ta' edukazzjoni u fuq il-promozzjoni tal-ugwaljanza;

16. Jisħaq fuq il-ħtieġa li tingħata l-attenzjoni kollha meħtieġa lis-sitwazzjoni tan-nisa li 
jaħdmu mas-sieħeb tagħhom fis-setturi tal-agrikoltura, tal-artiġjanat, tal-kummerċ u tas-
sajd u l-kumpaniji żgħar tal-familja, fejn is-sitwazzjoni tan-nisa hija aktar vulnerabbli 
minn dik tal-irġiel, bil-għan li jittieħdu miżuri ġodda li jipproteġu l-maternità, tiġi 
eliminata d-diskriminazzjoni indiretta, tiġi żgurata l-protezzjoni u s-sigurtà soċjali kif 
ukoll id-drittijiet l-oħra tan-nisa, fosthom tan-nisa li għandhom status ta' ħaddiema 
indipendenti; 

17. Jenfasizza l-importanza li n-nisa kollha jingħataw garanzija ta kontroll fuq id-drittijiet 
sesswali u riproduttivi tagħhom, b'mod partikulari permezz tal-aċċess għall-
kontraċezzjoni u l-abort, il-konsultazzjonijiet b'xejn dwar l-abort u l-informazzjoni dwar 
id-drittijiet tagħhom u dwar is-servizzi disponibbli; jenfasizza l-importanza ta' azzjonijiet 
li għandhom l-għan li jissensibilizzaw lill-irġiel dwar ir-responsabilitajiet tagħhom fi 
kwistjonijiet sesswali u riproduttivi;

18. Iqis li hemm il-ħtieġa li tingħata attenzjoni partikulari lill-iżvilupp, il-paċi u s-solidarjetà 
man-nisa tad-dinja kollha, b'mod partikulari n-nisa vittmi tal-inġustizzji, id-
diskriminazzjoni, il-ġuħ, il-miżerja, it-traffikar tal-bnedmin u kull tip ta' vjolenza;

19. Jisħaq fuq ir-rispett ta' riżoluzzjonijiet riċenti tal-PE tal-10 ta' Frar 2010 dwar il-
prevenzjoni tat-traffikar tal-bnedmin u dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-Unjoni 
Ewropea;

20. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni kif ukoll lill-gvernijiet tal-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

Introduzzjoni

Il-pjan direzzjonali għall-ugwaljanza 2006-2010 se jiskadi din is-sena u l-Kummissjoni 
Ewropea indikat li qed tipprepara strateġija ġdida dwar l-ugwaljanza.

Minħabba li qegħdin fi kriżi ekonomika u soċjali serja, li għandha konsegwenzi serji għan-
nisa, huwa meħtieġ li jkun hemm kontroll biex jiġi żgurat li mhemmx rigressjonijiet u biex 
jingħata kontenut lis-Sena Ewropea għall-ġlieda kontra l-faqar. 

Din is-sena nikkommemoraw żewġ avvenimenti: 
il-15-il sena mill-Konferenza ta' Pekin u l-100 sena mill-Ġurnata Internazzjonali tal-Mara.
 Dawn huma żewġ avvenimenti importanti fl-emanċipazzjoni tan-nisa u r-riżultat ta' ġlidiet 
żgħar u kbar li saru żdiedu matul is-Seklu dsatax u għoxrin. 

Il-Presidenza Svediża ppreparat dokument dwar l-applikazzjoni, fil-livell tal-Unjoni Ewropea, 
tad-dokument adottat mir-Raba Konferenza Dinjija tan-Nisa organizzata f'Pekin fl-1995 – id-
dikjarazzjoni ta' Pekin u l-pjattaforma ta' azzjoni għall-ugwaljanza, l-iżvilupp u l-paċi.

Huwa f'dan il-qafas u fil-kuntest tal-preparazzjoni tar-rapport preżenti li l-Kumitat tad-
Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi tal-Parlament Ewropew li ġie organizzat 
smiegħ fi Brussell fit-28 ta' Jannar 2010 dwar l-istrateġija għall-ugwaljanza, li għaliha 
pparteċipaw diversi speċjalisti u organizzazzjonijiet tan-nisa tal-Unjoni Ewropea, li ressqu l-
ħtieġa ta' progress aktar immarkat bil-għan li tiġi konkretizzata l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-
irġiel u biex tiġi żgurata d-difiża u l-promozzjoni tad-drittijiet tan-nisa bħala drittijiet 
fundamentali tal-bniedem. 

L-istorja fil-qosor tal-ġlieda favur id-drittijiet tan-nisa - mitt sena mill-Ġurnata 
Internazzjonali tal-Mara u 15-il sena mill-Konferenza ta' Pekin 

Fl-1910, f'Kopenħagen, matul it-tieni Konferenza Internazzjonali tal-Mara, fuq l-inizjattiva ta' 
Clara Zetkin, diriġenti revoluzzjonarja Ġermaniża famuża, ġiet approvata l-kommemorazzjoni 
tal-ġurnata internazzjonali tal-ħaddiema nisa. Din kienet ġurnata ta' protesti għall-
emanċipazzjoni tal-ħaddiema nisa u għas-suffraġju universali, li kienet timmarka l-ilħiq tal-
ogħla punt ta' moviment li kien qed iżid fil-pretensjonijiet għan-nisa sabiex jinkisbu 
kundizzjonijiet tax-xogħol u tal-ħajja aħjar, filwaqt li wasslu l-ġlieda ta' pretensjoni fil-livell 
politiku u bidlu d-data simbolika fi proġett ta' azzjoni u ta' mobilizzazzjoni tal-ħaddiema nisa 
fid-dinja kollha għall-emanċipazzjoni ekonomika, soċjali u politika.

Iżda, bejn is-sena tat-tħabbir tal-Ġurnata Internazzjonali tal-Mara (1910) u l-
istituzzjonalizzazzjoni mill-ONU, għaddew ħafna snin.

F'Marzu 1972 Hertta Kuusinen, Membru komunista Finlandiża u t-tieni president tal-
Federazzjoni Demokratika Internazzjonali tan-Nisa (FDIM), ipproponiet lill-Kumitat tal-
Kundizzjoni tal-Mara li l-ONUtħabbar "Is-Sena Internazzjonali tal-Mara" bil-għan li tiġbed l-
attenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti u tad-dinja dwar is-sitwazzjoni u l-karatteristiċi speċifiċi tan-
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Nisa. Din il-proposta ġiet appoġġjata minn organizzazzjonijiet oħra tan-Nisa u l-Kumitat 
għall-Kundizzjoni tal-Mara rrakomanda lill-Assemblea Ġenerali tal-ONU biex tħabbar is-sena 
1975 bħala s-Sena Internazzjonali tan-Nisa, li saret f'Diċembru 1972.

Dawn id-deċiżjonijiet dwar is-Sena Internazzjonali tal-Mara (1975) u l-għaxar snin tal-ONU 
għall-Mara (1975-1985) wittew it-triq għal azzjonijiet madwar id-dinja.

Intant, fl-1995, f'Pekin saret ir-Raba Konferenza Dinjija tan-Nisa, li approvat id-dokument bl-
isem "Id-dikjarazzjoni ta' Pekin u l-pjattaforma ta' azzjoni għall-ugwaljanza, l-iżvilupp u l-
paċi.".

F'din is-sena taċ-ċentenarju mill-proklamazzjoni tal-Ġurnata Internazzjonali tal-Mara, l-ONU 
għażlet bħala suġġett "Drittijiet Indaqs, opportunitajiet indaqs: 
progress għal kulħadd".
 Dan huwa l-mument tar-reviżjoni ta' Pekin+15 "L-Ugwaljanza bejn is-Sessi, l-Iżvilupp u l-
Paċi", li kien is-suġġett tan-Nazzjonijiet Uniti għan-Nisa għall-għaxar snin.

Fi ħdan l-Unjoni Ewropea, id-diversi trattati jirrikonoxxu l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 
bħala prinċipju fundamentali tal-Unjoni u dritt universali tal-bniedem, iżda għad hawn 
inugwaljanzi konsiderevoli fir-realtà politika u fil-ħajja tan-nisa, minkejja numru kbir ta' 
direttivi u riżoluzzjoijiet li għandhom l-għan li jiġġieldu kontra d-diskriminazzjonijiet li ġew 
adottati matul is-snin.

Il-pjan direzzjonali għall-ugwaljanza 2006-2010 u s-sitwazzjoni attwali

Il-pjan direzzjonali għall-ugwaljanza 2006-2010, minkejja li tefa' d-dawl fuq l-aspetti 
fundamentali tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, ma bbenefikax minn forza politika 
meħtieġa sabiex jiġi attwat, u l-progress tanġibbli kien rari. Il-kontradizzjonijiet li jeżistu fil-
politiki Komunitarji kkontribwixxew ukoll għal dan. Il-politiki huma l-oriġini tal-eżistenza ta' 
aktar minn 85 miljun persuna f'sitwazzjoni ta' faqar, li l-maġġoranza tagħhom huma nisa u 
tfal, sitwazzjoni li għaliha jikkontribwixxi l-qgħad, ix-xogħol prekarju, salarji baxxi, il-livelli 
tal-pensjonijiet u pensjoni anqas mid-dħul minimu attwali u d-diffikultajiet fl-aċċess għas-
servizzi pubbliċi ta' kwalità.

Min-naħa l-oħra, il-kriżi ekonomika u soċjali attwali għandha konsegwenzi gravi b'mod 
partikulari għan-nisa, liema konsegwenzi jaċċentwaw l-inugwaljanzi u d-diskriminazzjonijiet. 
L-inugwaljanzi fis-salarji medji tan-nisa u tal-irġiel qed imorru dejjem lura fil-livell tal-
Unjoni Ewropea, li jaqbżu l-medja ta' 17%, u d-diskriminazzjonijiet indiretti għandhom it-
tendenza li jiżdiedu filwaqt li l-qgħad qed jiżdied u qed jolqot in-nisa u t-tfajliet.

Anke l-impjiegi ġodda maħluqa matul dawn l-aħħar snin, l-aktar għaż-żgħażagħ u n-nisa, 
kienu fil-maġġoranza tagħhom impjiegi prekarji u b'paga miżera, ma jirrispettawx id-drittijiet 
fundamentali, b'mod partikulari fil-qasam tal-maternità, u dan jikkontribwixxi wkoll għal 
tnaqqis fin-numru ta' twelid. Id-diskriminazzjonijiet multipli u partikolarment serji jolqtu lill-
kategoriji speċifiċi tan-nisa, b'mod partikulari n-nisa anzjani, in-nisa li għandhom persuni 
dipendenti fuqhom, in-nisa immigranti, in-nisa li jagħmlu parti minn minoranzi u n-nisa 
b'diżabilità.
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Għad hawn livell għoli ta' vjolenza u l-faqar, il-qgħad u d-diskriminazzjonijiet ikkontribwew 
għaż-żamma jew iż-żieda tat-traffikar tan-nisa u tat-tfal u għall-prostituzzjoni f'diversi pajjiżi 
tal-Unjoni Ewropea, problemi li għandhom jiġu indirizzati b'mod urġenti.

Miżuri fil-livell istituzzjonali

Minkejja li l-politiki tal-ugwaljanza jinsabu fi stadji differenti ta' żvilupp fid-diversi Stati 
Membri, huwa fundamentali li tiġi ggarantita l-ugwaljanza fl-aċċess għar-riżorsi, għad-
drittijiet u l-poter, li jimplika tibdil strutturali u kulturali, l-eliminazzjoni tal-istereotipi u l-
promozzjoni tal-ugwaljanza sabiex din tiġi attwata fil-progress u mhux fir-rigressjoni.

L-isfidi attwali u l-esperjenza miksuba juru li hemm bżonn ta' tisħiħ fil-koordinazzjoni, id-
distribuzzjoni u l-promozzjoni tad-drittijiet tan-nisa, filwaqt li jiġu inklużi l-
organizzazzjonijiet tan-nisa fil-ġlieda kontra d-diskriminazzjonijiet u l-inugwaljanzi. 

Għal dan il-għan, huwa importanti li l-istrateġija l-ġdida favur l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-
irġiel fl-Unjoni Ewropea tkun tikkostitwixxi programm ta' azzjoni u ta' impenn politiku li jkun 
ibbażat fuq il-pjattaforma ta' azzjoni ta' Pekin, u li l-Kunsill jadottah, wara li tingħata l-
opinjoni tal-Parlament Ewropew, bil-għan li jingħatalu aktar forza politika u biex jiġi 
ggarantit implus ġdid għall-politika tal-ugwaljanza, filwaqt li jiġi kkunsidrat li d-drittijiet tal-
bniedem għan-nisa u t-tfajliet jirrappreżentaw parti inaljenabbli, integrali u indiviżibbli mid-
drittijiet universali tal-bniedem;

Qed jiġi propost ukoll li kull sena tiġi organizzata laqgħa tripartitika annwali bejn il-Kunsill, 
il-Kummissjoni u l-Parlament Ewropew dwar il-progress tal-istrateġija għall-ugwaljanza bejn 
in-nisa u l-irġiel fl-Unjoni Ewropea. Iżda, meta tiġi kkunsidrata l-ħtieġa li n-nisa u l-
organizzazzjonijiet tagħhom jiġu inklużi f'dan il-proċess sħiħ, qed jiġi propost li ssir 
Konferenza Annwali dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi li fiha jipparteċipaw l-
organizzazzjonijiet tan-nisa u t-trade unions ta' diversi Stati Membri, il-Membri Parlamentari, 
il-Membri tal-Kummissjoni Ewropea, il-Kunsill u l-membri parlamentari nazzjonali, filwaqt li 
jiddedikaw kull sena attenzjoni partikulari lil suġġet iddefinit minn qabel.

Huwa indispensabbli li ssir insistenza fuq it-tħaddim sħiħ tal-Istitut Ewropew għall-
ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa u fuq it-tfassil tal-indikaturi kollha li jagħtu lok għas-segwitu 
tal-kwistjonijiet li jikkonċernaw l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa f'kull qasam; Id-
direzzjonijiet ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea għandhom joħolqu mekkaniżmi ta' 
koordinazzjoni biex jitwettaq xogħol li jippermetti segwitu tal-politiki tal-ugwaljanza tad-
drittijiet u tal-opportunitajiet bejn l-irġiel u n-nisa.

Għandha tiġi enfasizzata l-importanza ta' politiki li jinkludu approċċ integrat tal-ugwaljanza 
bejn is-sessi f'oqsma diversi, b'mod partikulari ekonomiċi, finanzjarji, kummerċjali, soċjali, u 
baġitarji. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri huma mistiedna jxerrdu l-aħjar prattika u 
jirrappurtaw il-każijiet ta' ksur sistematiku tad-drittijiet tan-nisa, b'mod partikulari tan-nisa fuq 
il-post tax-xogħol, u b'mod partikulari l-użu ta' "inċentivi tal-produzzjoni", "tal-kwalità, "tal-
produttività" jew "ta' attendenza" li għandhom l-għan li jirrestrinġu d-drittijiet tal-maternità u 
tal-paternità u l-kura tat-tfal u ta' persuni oħra dipendenti, apparti drittijiet tat-trade unions u 
drittijiet politiċi.
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Ma għandhiex tintesa l-ħtieġa li tinżamm strateġija doppja filwaqt li jiġi adottat approċċ 
integrat għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u jittieħdu azzjonijiet speċifiċi, fosthom 
leġiżlattivi, baġitarji u ta' kontroll, u li l-proposti politiċi iwittu t-triq għall-evalwazzjoni tal-
impatt soċjali, filwaqt li din għandha tinkludi evalwazzjoni tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-
irġiel.
Anke fil-Parlament Ewropew, għandha tingħata importanza partikulari lill-kwistjonijiet li 
jikkonċernaw l-ugwaljanza, fl-oqsma l-aktar diversi, inkluż fil-kumitati u fid-delegazzjonijiet 
parlamentari.

Oqsma tematiċi – objettivi

Id-drittijiet u l-opportunitajiet indaqs bejn in-nisa u l-irġiel għandhom jiġu attwati fil-progress 
soċjali għal kulħadd u mhux fir-rigress. Għaldaqstant huwa importanti li jsir segwitu tal-
analiżi tal-pjattaforma ta' Pekin (Pekin+15) li saret mill-Presidenza Svediża, biex, fuq din il-
bażi, mhux biss jitfasslu l-indikaturi adegwati iżda jiġu stabbiliti wkoll objettivi u jiġu adottati 
l-politiki meħtieġa fit-12-il qasam previst.

F'din is-sitwazzjoni ta' kriżi, huwa meħtieġ li tingħata l-prijorità lill-ġlieda kontra l-faqar, 
filwaqt li ssir reviżjoni tal-politiki makroekonomiċi, monetarji, soċjali u tax-xogħol li huma l-
bażi tagħha, bil-għan li tiġi ggarantita l-ġustizzja ekonomika u soċjali lin-nisa, filwaqt li jiġu 
elaborati strateġiji li jippromwovu distribuzzjoni ġusta tad-dħul, jiggarantixxu dħul minimu, 
salarji u pensjonijiet deċenti, joħolqu xogħol għan-nisa marbuta mad-drittijiet, jiżguraw l-
aċċess għal servizzi pubbliċi ta' kwalità għan-nisa kollha u t-tfajliet, isaħħu l-protezzjoni 
soċjali u s-servizzi lokali, b'mod partikulari l-postijiet fejn jinżammu t-trabi, l-iskejjel tal-
logħob, il-kindergarten, iċ-ċentri ta' matul il-jum, iċ-ċentri ta' divertiment tal-komunitajiet u 
ta' servizzi ta' għajnuna għall-familji, filwaqt li jiggarantixxu l-aċċess għan-nisa, it-tfal u  l-
anzjani kollha. B'hekk ikunu jistgħu jinħolqu impjiegi konformi mad-drittijiet għan-nisa u li 
jikkontribwixxu għall-integrazzjoni soċjali.

Huwa importanti li wieħed jisħaq fuq il-ħtieġa ta' miżuri urġenti għall-ġlieda kontra d-
diskriminazzjonijiet fis-salarji, l-isfruttament fuq il-post tax-xogġol, permezz tar-reviżjoni ta' 
direttiva eżistenti, l-elaborazzjoni tal-pjanijiet settorjali pass b'pass, b'objettivi preċiżi, bil-
għan li jiġu eliminati d-diskriminazzjonijiet diretti u indiretti, u billi jiġu mħeġġa n-negozjati 
kollettivi, it-taħriġ ta' dawk li jagħtu l-pariri dwar l-ugwaljanza u l-elaborazzjoni ta' pjanijiet 
favur l-ugwaljanza fil-kumpaniji u l-oqsma l-oħra tax-xogħol.

Mhux biżżejjed li tiġi ppreżentata Kommunikazzjoni bħalma għamlet il-Kummissjoni f'Lulju 
2007, li ġġib l-isem "Niġġieldu kontra l-inugwaljanza fil-pagi bejn in-nisa u l-irġiel". Anqas 
mhuwa biżżejjed li nikkuntentaw rwieħna b'analiżi ta' dak li jikkawża d-differenzi fil-pagi. 
Huwa importanti li jiġu ppreżentati r-riżultati ta' din l-analiżi, filwaqt li wieħed jittama li l-
Kummissjoni tasal għall-konklużjonijiet u tippreżenta mill-aktar fis possibbli l-miżuri li 
għandhom jittieħdu sabiex jitnaqqsu d-differenzi fil-pagi bejn is-sessi.

Neħtieġu aktar azzjoni, sensibilizzazzjoni u kontroll fuq il-postijiet tax-xogħol bil-għan li jiġu 
ggarantiti l-aħjar kundizzjonijiet tax-xogħol għan-nisa, filwaqt li tingħata attenzjoni lill-
ħinijiet tax-xogħol, lill-ħajja tal-familja u lill-ħajja personali, u billi jintalbu żieda u ħlas sħiħ 
tal-liv tal-maternità u tal-liv tal-paternità, ħolqien ta' liv tal-paternità imħallas u billi titwettaq 
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ġlieda kontra l-azzjonijiet li jeżaminaw mill-ġdid dawn id-drittijiet.

Il-politiki u l-azzjoni huma meħtieġa biex tiġi eliminata l-vjolenza kontra n-nisa f'kull qasam, 
filwaqt li jiġu promossi d-drittijiet tal-bniedem għan-nisa, filwaqt li jiġu miġġielda l-
istereotipi marbuta mas-sess u kull forma ta' diskriminazzjoni fi ħdan is-soċjetà u l-familja, 
inkluża d-diskriminazzjoni fl-edukazzjoni, it-taħriġ, il-midja u l-ħajja politika, filwaqt li jkun 
hemm enfasi fuq il-politiki tal-edukazzjoni u l-promozzjoni tal-ugwaljanza.

Huwa meħtieġ li tingħata l-attenzjoni kollha meħtieġa lis-sitwazzjoni tan-nisa li jaħdmu mas-
sieħeb tagħhom fis-setturi tal-agrikoltura, tal-artiġjanat, tal-kummerċ u tas-sajd u l-kumpaniji 
żgħar tal-familja, fejn is-sitwazzjoni tan-nisa hija aktar vulnerabbli minn dik tal-irġiel, bil-
għan li jittieħdu miżuri ġodda li jipproteġu l-maternità, jeliminaw id-diskriminazzjoni 
indiretta, tiġi żgurata l-protezzjoni u s-sigurtà soċjali kif ukoll id-drittijiet l-oħra tan-nisa, 
fosthom tan-nisa li għandhom status ta' ħaddiema indipendenti.

Minkejja l-progress li sar fil-qasam tas-saħħa sesswali u riproduttiva, għad hemm diversi 
problemi , u għandu jiġi żgurat li n-nisa jkollhom kontroll fuq id-drittijiet sesswali u 
riproduttivi.

Wieħed għandu jisħaq fuq ir-rispett ta' ċerti riżoluzzjonijiet importanti tal-PE, b'mod 
partikulari dik tal-10 ta' Frar 2010 dwar il-prevenzjoni tat-traffikar tal-bnedmin u dwar l-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-Unjoni Ewropea.


