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Mozzjoni għal riżoluzzjoni (Artikolu 181(3) tar-Regoli ta' Proċedura) li tissostitwixxi l-
mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva A9-0234/2020

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-Istrateġija tal-UE għall-Ugwaljanza bejn il-
Ġeneri

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 6 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 21 u 23 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-2019 tal-Kummissjoni dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u 
l-irġiel fl-UE,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta' Frar 2014 dwar l-isfruttament sesswali 
u l-prostituzzjoni u l-impatt tagħhom fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi1,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi huwa tal-akbar importanza li jiġu ssalvagwardjati d-drittijiet tan-nisa u l-irġiel, 
filwaqt li jiġi żgurat ir-rispett għall-valur ugwali u l-karatteristiċi uniċi tagħhom u jiġi 
żgurat li dawn jikkomplementaw lil xulxin fid-differenzi tagħhom;

B. billi d-dritt għal trattament ugwali huwa dritt fundamentali ta' importanza kbira 
rikonoxxut fit-Trattati tal-UE u fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali li huwa essenzjali 
għall-iżvilupp ulterjuri tal-prinċipju tat-trattament ugwali;

C. billi l-vjolenza kontra n-nisa u l-irġiel fil-forom kollha tagħha hija ksur tad-drittijiet tal-
bniedem; billi l-miżuri leġiżlattivi u l-iskemi ta' sensibilizzazzjoni m'għandhomx 
jaggravaw l-antagoniżmu bejn iż-żewġ sessi, u minflok għandhom jindirizzaw u jfittxu 
li jeliminaw kwalunkwe ksur jew inugwaljanza ċari;

D. billi t-traffikar tal-bnedmin huwa wieħed mill-agħar ksur tad-drittijiet fundamentali u 
tad-dinjità tal-bniedem; billi n-nisa u l-bniet jirrappreżentaw 80 % tal-vittmi rreġistrati 

1 ĠU C 285, 29.8.2017, p. 78.
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tat-traffikar u 95 % tal-vittmi rreġistrati tat-traffikar għal skopijiet ta' sfruttament 
sesswali; billi t-traffikar tal-bnedmin huwa fergħa li qed tikber tal-kriminalità 
organizzata, forma ta' skjavitù u ksur tad-drittijiet tal-bniedem, u jikkonċerna l-aktar lin-
nisa u lit-tfal, speċjalment għall-iskop ta' sfruttament sesswali; billi s-suq tal-
prostituzzjoni u l-industrija tal-pornografija jżidu t-traffikar tan-nisa u t-tfal, u 
jaggravaw il-vjolenza kontrihom; billi jeħtieġ li l-Istati Membri jfasslu l-politiki soċjali 
u ekonomiċi tagħhom b'tali mod li jgħinu lin-nisa u lill-bniet vulnerabbli biex jitilqu 
mill-prostituzzjoni, inkluż billi jintroduċu politiki soċjali u ekonomiċi speċifiċi maħsuba 
biex jgħinuhom;

E. billi l-faqar u l-esklużjoni soċjali għandhom kawżi strutturali li jeħtieġ li jinqerdu u 
jitreġġgħu lura, b'mod partikolari, permezz ta' politiki dwar l-impjiegi, id-djar, il-
mobilità, l-imprenditorija u l-aċċess għas-servizzi pubbliċi; billi l-prostituzzjoni, it-
traffikar tal-persuni, b'mod partikolari tan-nisa u t-tfal, għall-isfruttament sesswali hija 
forma ta' skjavitù u attakk dirett fuq id-dinjità inerenti tal-bniedem; billi, b'riżultat taż-
żieda fil-kriminalità organizzata u l-profittabbiltà tagħha, it-traffikar tal-bnedmin qed 
jiżdied madwar id-dinja; 

F. billi l-fastidju psikoloġiku jew sesswali tan-nisa u l-irġiel fuq il-post tax-xogħol u d-dar 
għandhom jiġu kkundannati bis-sħiħ;

G. billi n-nisa għandu jkollhom id-dritt li jagħżlu li jiddedikaw ruħhom għar-rwol tagħhom 
bħala ommijiet, peress li dan huwa kruċjali għall-ġenerazzjoni li jmiss; billi t-tnaqqis 
demografiku li qed iħabbtu wiċċhom miegħu l-Istati Membri kollha huwa kawża ta' 
allarm kbir u inċentiv biex jiġu appoġġjati l-ommijiet u l-familji tagħhom; billi n-nisa 
tqal għandu jkollhom aċċess għal kura medika eċċellenti, appoġġ u informazzjoni biex 
it-tqala tagħhom tintemm b'suċċess; billi r-rata tal-fertilità fl-UE kollha ta' 1.55 wild 
biss għal kull mara, hija baxxa b'mod mhux sostenibbli;

H. billi n-nisa jirnexxu f'ħafna oqsma tax-xogħol, bħal fost dawk li jindukraw b'mod 
informali, l-għalliema, l-imħallfin, it-tobba u l-infermiera2, u billi n-nisa jikkostitwixxu 
l-maġġoranza tal-gradwati fid-dixxiplini kollha, ħlief fit-teknoloġija tal-informazzjoni u 
fl-inġinerija3;

1. Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw trattament ġust u ugwali tan-nisa u l-irġiel u 
jeliminaw id-diskriminazzjoni u l-forom kollha tal-vjolenza, filwaqt li jirrispettaw id-
differenzi eżistenti relatati mal-karatteristiċi tas-sess jew tar-razza;

2. Jappella għall-promozzjoni ta' soċjetà bbażata fuq li tippremja lil min jimmeritah 
minflok li timponi kwoti bħala l-unika għodda biex tibbilanċja s-sessi fil-karrieri, fil-
pożizzjonijiet ta' tmexxija, fil-ħajja privata u fl-edukazzjoni; jirrikonoxxi l-
komplementarjetà rikonoxxuta bejn is-sessi, li huma ta' valur ugwali u li għandhom il-
kapaċitajiet proprji u vantaġġi li jikkomplementaw lil xulxin;

3. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri jippromwovu l-unità fundamentali tal-familja, billi 
jippromwovu u jappoġġjaw ir-rwol tal-ommijiet fi żmien meta r-rati ta' twelid baxxi 

2 Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, Dokument ta' Ħidma dwar il-Forza tax-Xogħol fil-Qasam tas-Saħħa 1, 
Gender equity in the health workforce: Analysis of 104 countries, Marzu 2019.
3 Eurostat (2015), https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20170710-1
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b'mod perikoluż madwar l-UE qed jheddu s-sopravivenza tan-nazzjonijiet tagħna; 
iħeġġeġ lill-Istati Membri jtejbu l-miżuri tal-liv tal-maternità, filwaqt li jqisu x-xogħol 
domestiku mhux imħallas li jsir min-nisa;

4. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri jindirizzaw sfidi bħal rati ogħla ta' suwiċidju, omiċidji u 
persuni mingħajr dar fost l-irġiel;

5. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jiġġieldu kontra l-kriminalità organizzata kollha, b'mod 
partikolari t-traffikar tal-bnedmin, il-prostituzzjoni u l-pornografija, li tabbuża u 
tiddegrada l-vittmi tagħha, li l-biċċa l-kbira tagħhom huma nisa u tfal; iħeġġeġ lill-Istati 
Membri japprovaw il-prosekuzzjoni tax-xerrejja tal-abbuż sesswali u jappoġġjaw u 
jipproteġu lill-vittmi ta' dan l-abbuż;

6. Jirrikonoxxi li l-isfruttament sesswali għal skopijiet ta' maternità surrogata u skopijiet 
riproduttivi jew skopijiet bħaż-żwiġijiet sfurzati, il-prostituzzjoni u l-pornografija huwa 
inaċċettabbli u ksur tad-dinjità tal-bniedem u tad-drittijiet tal-bniedem;

7. Jappella għar-rispett tas-sovranità u l-kompetenzi nazzjonali tal-Istati Membri fil-qasam 
tad-drittijiet tan-nisa, inklużi l-liġi dwar l-abort u l-edukazzjoni sesswali, fejn ma 
jeżistux drittijiet internazzjonali legalment vinkolanti; jikkundanna bil-qawwa l-
ideoloġiji kollha li jappoġġjaw il-mutilazzjoni ġenitali femminili, l-isterilizzazzjoni 
furzata, l-hekk imsejħa vjolenza relatata mal-unur u ż-żwiġijiet furzati; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jrawmu l-istil ta' ħajja Ewropew billi jħarrku lill-
awturi kollha ta' tali prattiki degradanti; għalhekk jikkundanna l-migrazzjoni tal-massa u 
t-tentattivi sussegwenti tal-Iżlamiżazzjoni tal-Ewropa bħala theddida għas-sigurtà 
tagħna u attakk fuq il-libertà reliġjuża u d-drittijiet tan-nisa;

8. Jissottolinja l-fatt li l-vjolenza kontra n-nisa hija waħda mill-kawżi ta' qofol tan-nisa 
mingħajr dar; iħeġġeġ lill-Istati Membri, għalhekk, jieħdu l-miżuri meħtieġa biex 
jipprevjenu l-vjolenza kontra n-nisa li twassal biex għal żminijiet twal ikunu mingħajr 
dar;

9. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jagħtu appoġġ lill-vittmi ta' abbuż, b'mod partikolari lin-nisa 
u t-tfal vulnerabbli, billi joffrulhom kenn, assistenza psikoloġika u għajnuna prattika 
oħra;

10. Jitlob lill-Istati Membri biex, fid-dawl tal-benefiċċji ppruvati tal-ħalib tal-omm għat-
trabi tat-twelid, jippromwovu t-treddigħ, speċjalment għat-trabi li jitwieldu qabel iż-
żmien; jistieden lill-Istati Membri jappoġġjaw politiki li jsaħħu l-użu tal-ħalib tal-omm, 
inkluż kemm ħalib mit-treddigħ kif ukoll ħalib mogħti b'donazzjoni, għal trabi li 
jitwieldu qabel iż-żmien, u jippromwovu l-użu transfruntier tal-banek tal-ħalib biex 
jiżguraw li n-nisa f'reġjuni tal-fruntiera jkunu jistgħu jagħmlu użu minn dan l-appoġġ 
meta jkun meħtieġ;

11. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jappoġġjaw lin-nisa u lill-irġiel fl-isfidi soċjali, psikoloġiċi u 
tas-saħħa tagħhom, filwaqt li jieħdu nota tal-problemi differenti li t-tnejn li huma 
jiffaċċjaw, inklużi dawk li jaffettwaw b'mod partikolari lill-irġiel, bħar-rati ogħla ta' 
suwiċidju, iċ-ċaħda tad-drittijiet tal-ġenituri wara li jisfaxxa ż-żwieġ, u l-perċentwal 
għoli ta' rġiel mingħajr dar;
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12. Itenni li n-nisa għandhom ikunu jistgħu jaċċessaw l-istess pożizzjonijiet ta' impjieg u 
jibbenefikaw mill-istess rati ta' remunerazzjoni meta x-xogħol u l-kapaċitajiet tagħhom 
ikunu l-istess bħal dawk tal-irġiel;

13. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni u lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.

Or. en


