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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6. Jistieden lill-Kummissjoni 
tirrispetta l-impenji tal-Programm ta' 
Ħidma tal-2020 fi kwalunkwe reviżjoni u 
tipprovdi fil-ħin proposta għal miżuri 
vinkolanti ta' trasparenza fil-pagi, strateġija 
tal-UE dwar id-drittijiet tal-vittmi, Qafas 
tal-UE għal wara l-2020 dwar l-Istrateġiji 
għall-Ugwaljanza u l-Inklużjoni tar-Rom, 
strateġija ġdida tal-UE għall-qerda tat-
traffikar tal-bnedmin u pjan ta' azzjoni tal-
UE dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u t-
tisħiħ tal-pożizzjoni tan-nisa fir-
relazzjonijiet esterni għall-2021-2025;

6. Jistieden lill-Kummissjoni 
tirrispetta l-impenji tal-Programm ta' 
Ħidma tal-2020 fi kwalunkwe reviżjoni u 
tipprovdi proposta għal miżuri vinkolanti 
ta' trasparenza fil-pagi, strateġija tal-UE 
dwar id-drittijiet tal-vittmi u strateġija 
ġdida tal-UE għall-qerda tat-traffikar tal-
bnedmin; jiddispjaċih li l-proposta għal 
miżuri vinkolanti ta' trasparenza fil-pagi 
ma ġietx introdotta fl-2020 kif ippjanat;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 29

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

29. Huwa mħasseb dwar in-nuqqas ta' 
projbizzjoni espliċita ta' diskriminazzjoni 
fuq il-bażi ta' identità tal-ġeneru u 
espressjoni tal-ġeneru ta' persuna fid-dritt 
tal-Unjoni; jinnota l-persistenza tad-
diskriminazzjoni, il-fastidju u l-esklużjoni 
mis-suq tax-xogħol fil-konfront ta' persuni 
LGBTIQ+; ifakkar fir-riżoluzzjoni tiegħu 
tal-14 ta' Frar 2019 dwar il-futur tal-Lista 
ta' Azzjonijiet LGBTI u r-Riżoluzzjoni 
tiegħu tat-18 ta' Diċembru 2019 dwar id-
diskriminazzjoni pubblika u d-diskors ta' 
mibegħda kontra persuni LGBTI; jistieden 
lill-Kummissjoni tadotta mill-aktar fis 
possibbli l-qafas strateġiku dwar l-
ugwaljanza tal-LGBTIQ+ b'segwitu għal-
Lista ta' Azzjonijiet LGBTI tal-UE 2016-
2019, u tinkludi miżuri speċifiċi biex tiġi 
indirizzata d-diskriminazzjoni fuq il-post 
tax-xogħol fuq il-bażi tal-orjentazzjoni 
sesswali, l-identità tal-ġeneru, l-espressjoni 
tal-ġeneru u l-karatteristiċi tas-sess;

____________________

37 Testi adottati, P8_TA(2019)0129.
38 Testi adottati, P8_TA(2019)0101.

29. Huwa mħasseb dwar in-nuqqas ta' 
projbizzjoni espliċita ta' diskriminazzjoni 
fuq il-bażi ta' identità tal-ġeneru u 
espressjoni tal-ġeneru ta' persuna fid-dritt 
tal-Unjoni; jinnota l-persistenza tad-
diskriminazzjoni, il-fastidju u l-esklużjoni 
mis-suq tax-xogħol fil-konfront ta' persuni 
LGBTIQ+; ifakkar fir-riżoluzzjoni tiegħu 
tal-14 ta' Frar 2019 dwar il-futur tal-Lista 
ta' Azzjonijiet LGBTI u r-Riżoluzzjoni 
tiegħu tat-18 ta' Diċembru 2019 dwar id-
diskriminazzjoni pubblika u d-diskors ta' 
mibegħda kontra persuni LGBTI; jilqa' l-
adozzjoni tal-ewwel strateġija dwar l-
LGBTI+, u jistieden lill-Kummissjoni 
tagħti segwitu għal-Lista ta' Azzjonijiet 
LGBTI tal-UE 2016-2019 tagħha, 
b’miżuri speċifiċi biex tiġi indirizzata d-
diskriminazzjoni fuq il-post tax-xogħol fuq 
il-bażi tal-orjentazzjoni sesswali, l-identità 
tal-ġeneru, l-espressjoni tal-ġeneru u l-
karatteristiċi tas-sess;

____________________

37 Testi adottati, P8_TA(2019)0129.
38 Testi adottati, P8_TA(2019)0101.
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Paragrafu 33

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

33. Jitlob lill-Kummissjoni biex, f'dan 
il-kuntest, tipproduċi Direttiva dwar il-
Ġlieda Kontra t-Traffikar għall-
Isfruttament Sesswali fl-UE, peress li t-
traffikar għall-isfruttament sesswali 
jirrappreżenta l-aktar forma mifruxa ta' 
traffikar;

imħassar
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53. Jilqa' l-impenn tal-Kummissjoni li 
tressaq miżuri vinkolanti dwar it-
trasparenza tal-pagi sa tmiem l-2020, li 
jistgħu jkunu għodda utli biex jiġu 
identifikati d-diskrepanzi u d-
diskriminazzjoni fl-istess settur u biex 
titnaqqas id-differenza bejn il-pagi tal-
irġiel u n-nisa; jisħaq, f'dan ir-rigward, fuq 
l-importanza tal-kooperazzjoni u l-
involviment sħaħ tas-sħab soċjali u tal-
partijiet ikkonċernati kollha f'konformità 
mal-prattiki u t-tradizzjonijiet nazzjonali; 
jinnota, madankollu, li l-kwistjoni ta' paga 
ugwali għal xogħol ugwali jew xogħol ta' 
valur ugwali bejn l-irġiel u n-nisa fis-
setturi tax-xogħol differenti għad trid tiġi 
indirizzata biex tkopri d-differenzi fil-paga 
għal xogħol ta' valur ugwali fis-suq tax-
xogħol segregat skont il-ġeneru, b'pagi 
aktar baxxi f'ċerti setturi, li fil-biċċa l-kbira 
jimpjegaw nisa, bħall-infermerija, il-kura, 
il-bejgħ bl-imnut, il-bejgħ u s-settur 
edukattiv, meta mqabbla ma', pereżempju, 
is-settur tal-manifattura jew il-
professjonijiet tekniċi li jimpjegaw aktar 
irġiel; jirrakkomanda bil-qawwa l-
inklużjoni tal-prinċipju ta' paga ugwali għal 
xogħol ta' valur ugwali bejn in-nisa u l-
irġiel, li jista' jiġi definit kif ġej: "Ix-xogħol 
għandu jitqies li għandu valur ugwali jekk, 
abbażi ta' paragun bejn żewġ gruppi ta' 
ħaddiema li ma ġewx iffurmati b'mod 
arbitrarju, ix-xogħol imwettaq huwa 

53. Jilqa' l-impenn tal-Kummissjoni li 
tressaq miżuri vinkolanti dwar it-
trasparenza tal-pagi, li jistgħu jkunu 
għodda utli biex jiġu identifikati d-
diskrepanzi u d-diskriminazzjoni fl-istess 
settur u biex titnaqqas id-differenza bejn il-
pagi tal-irġiel u n-nisa; jiddispjaċih 
madankollu għad-dewmien fil-
pubblikazzjoni ta' din il-proposta u jitlob 
lill-Kummissjoni tressaq il-proposta 
malajr kemm jista' jkun; jisħaq, f'dan ir-
rigward, fuq l-importanza tal-
kooperazzjoni u l-involviment sħaħ tas-
sħab soċjali u tal-partijiet ikkonċernati 
kollha f'konformità mal-prattiki u t-
tradizzjonijiet nazzjonali; jinnota, 
madankollu, li l-kwistjoni ta' paga ugwali 
għal xogħol ugwali jew xogħol ta' valur 
ugwali bejn l-irġiel u n-nisa fis-setturi tax-
xogħol differenti għad trid tiġi indirizzata 
biex tkopri d-differenzi fil-paga għal 
xogħol ta' valur ugwali fis-suq tax-xogħol 
segregat skont il-ġeneru, b'pagi aktar baxxi 
f'ċerti setturi, li fil-biċċa l-kbira jimpjegaw 
nisa, bħall-infermerija, il-kura, il-bejgħ bl-
imnut, il-bejgħ u s-settur edukattiv, meta 
mqabbla ma', pereżempju, is-settur tal-
manifattura jew il-professjonijiet tekniċi li 
jimpjegaw aktar irġiel; jirrakkomanda bil-
qawwa l-inklużjoni tal-prinċipju ta' paga 
ugwali għal xogħol ta' valur ugwali bejn in-
nisa u l-irġiel, li jista' jiġi definit kif ġej: 
"Ix-xogħol għandu jitqies li għandu valur 
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komparabbli, b'kont meħud ta' fatturi bħall-
kundizzjonijiet tax-xogħol, il-grad ta' 
responsabbiltà mogħti lill-ħaddiema, u r-
rekwiżiti fiżiċi jew mentali tax-xogħol"; 
jinnota li jeħtieġ jiġu żviluppati għal dan il-
għan għodod ta' evalwazzjoni tax-xogħol 
newtrali fir-rigward tal-ġeneri u kriterji ta' 
klassifikazzjoni;

ugwali jekk, abbażi ta' paragun bejn żewġ 
gruppi ta' ħaddiema li ma ġewx iffurmati 
b'mod arbitrarju, ix-xogħol imwettaq huwa 
komparabbli, b'kont meħud ta' fatturi bħall-
kundizzjonijiet tax-xogħol, il-grad ta' 
responsabbiltà mogħti lill-ħaddiema, u r-
rekwiżiti fiżiċi jew mentali tax-xogħol"; 
jinnota li jeħtieġ jiġu żviluppati għal dan il-
għan għodod ta' evalwazzjoni tax-xogħol 
newtrali fir-rigward tal-ġeneri u kriterji ta' 
klassifikazzjoni;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 97

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

97. Jisħaq li r-rispons għall-epidemija 
tal-COVID-19 jista' jintuża biex jiġu 
stabbiliti riżorsi baġitarji addizzjonali li l-
Istati Membri jistgħu jimmobilizzaw biex 
jappoġġjaw lill-vittmi ta' vjolenza; 

97. Jisħaq li r-rispons għall-epidemija 
tal-COVID-19 għandu jintuża biex jiġu 
stabbiliti riżorsi baġitarji addizzjonali li l-
Istati Membri jistgħu jimmobilizzaw biex 
jappoġġjaw lill-vittmi ta' vjolenza; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 100

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

100. Jisħaq fuq il-ħtieġa li jiżdiedu r-
riżorsi disponibbli għall-programmi tal-UE 
ddedikati għall-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn il-ġeneri u d-drittijiet tan-
nisa fil-QFP li jmiss, b'mod partikolari l-
pjan ta' rkupru "NextGenerationEU", u 
jitlob lill-Kummissjoni tiżgura li fil-
proposta riveduta għall-QFP li jmiss 
tiddaħħal klawsola dwar l-integrazzjoni 
tal-perspettiva tal-ġeneri; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni żżid l-isforzi tagħha biex 
timplimenta l-ibbaġitjar skont il-ġeneru 
bħala parti integrali mill-proċedura 
baġitarja fl-istadji kollha u fil-linji baġitarji 
kollha tagħha, u tinkludi linji baġitarji 
indipendenti għal azzjonijiet immirati; 
jissottolinja li kull miżura, mekkaniżmu 
jew strateġija ġdida għandha ssirilhom 
valutazzjoni tal-impatt fir-rigward tas-
sessi; jistieden lill-Kummissjoni u lill-
Kunsill biex, f'dan il-kuntest, jinvestu fl-
ekonomija tal-kura u jadottaw Ftehim ta' 
Kura għall-Ewropa, li jikkomplementa l-
Patt Ekoloġiku Ewropew;

100. Jisħaq fuq il-ħtieġa li jiżdiedu r-
riżorsi disponibbli għall-programmi tal-UE 
ddedikati għall-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn il-ġeneri u d-drittijiet tan-
nisa; iħeġġeġ lill-Kummissjoni żżid l-
isforzi tagħha biex timplimenta l-ibbaġitjar 
skont il-ġeneru bħala parti integrali mill-
proċedura baġitarja fl-istadji kollha u fil-
linji baġitarji kollha tagħha, u tinkludi linji 
baġitarji indipendenti għal azzjonijiet 
immirati; jissottolinja li kull miżura, 
mekkaniżmu jew strateġija ġdida għandha 
ssirilhom valutazzjoni tal-impatt fir-
rigward tal-ġeneri; jistieden lill-
Kummissjoni u lill-Kunsill biex, f'dan il-
kuntest, jinvestu fl-ekonomija tal-kura u 
jadottaw Ftehim ta' Kura għall-Ewropa, li 
jikkomplementa l-Patt Ekoloġiku 
Ewropew; jilqa' l-fatt li għall-ewwel darba 
l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri se 
tkun prijorità orizzontali fil-QFP u se 
tkun akkumpanjata minn valutazzjoni bir-
reqqa tal-impatt fir-rigward tal-ġeneri u 
monitoraġġ tal-programmi;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 117

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

117. Ifakkar fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-
12 ta' Frar 2019 dwar il-ħtieġa li jissaħħaħ 
il-Qafas Strateġiku tal-UE għall-Istrateġiji 
Nazzjonali għall-Inklużjoni tar-Rom wara 
l-202042, li tiddikjara li f'ħafna Stati 
Membri ma ġie osservat l-ebda titjib fl-
aċċess għall-impjiegi, li hemm tħassib 
serju relatat mal-akkomodazzjoni u li ftit li 
xejn sar progress dwar il-faqar, u hemm 
ħtieġa ta' dimensjoni tal-ġeneri aktar 
b'saħħitha fil-qafas tal-UE; huwa mħasseb 
dwar id-diskors ta' mibegħda kontra r-Rom 
fil-kuntest tal-pandemija tal-COVID-19, u 
r-restrizzjonijiet addizzjonali introdotti 
minn xi Stati Membri li jpoġġu lill-
komunitajiet Rom fi kwarantina, u jibża' 
mill-konsegwenzi negattivi għall-gruppi l-
aktar vulnerabbli fost ir-Rom, bħall-bniet, 
it-tfajliet, in-nisa akbar fl-età, il-persuni 
b'diżabilità jew l-LGBTIQ+; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni tadotta mill-aktar fis 
possibbli l-qafas strateġiku tal-UE dwar l-
ugwaljanza u l-inklużjoni tar-Rom, 
tanalizza l-impatt li l-coronavirus qed 
ikollu fuq il-komunitajiet Rom u tadotta 
miżuri biex tiġi evitata reazzjoni negattiva 
kontrihom;

____________________

42 Testi adottati, P8_TA(2019)0075.

117. Ifakkar fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-
12 ta' Frar 2019 dwar il-ħtieġa li jissaħħaħ 
il-Qafas Strateġiku tal-UE għall-Istrateġiji 
Nazzjonali għall-Inklużjoni tar-Rom wara 
l-202042, li tiddikjara li f'ħafna Stati 
Membri ma ġie osservat l-ebda titjib fl-
aċċess għall-impjiegi, li hemm tħassib 
serju relatat mal-akkomodazzjoni u li ftit li 
xejn sar progress dwar il-faqar, u hemm 
ħtieġa ta' dimensjoni tal-ġeneri aktar 
b'saħħitha fil-qafas tal-UE; huwa mħasseb 
dwar id-diskors ta' mibegħda kontra r-Rom 
fil-kuntest tal-pandemija tal-COVID-19, u 
r-restrizzjonijiet addizzjonali introdotti 
minn xi Stati Membri li jpoġġu lill-
komunitajiet Rom fi kwarantina, u jibża' 
mill-konsegwenzi negattivi għall-gruppi l-
aktar vulnerabbli fost ir-Rom, bħall-bniet, 
it-tfajliet, in-nisa akbar fl-età, il-persuni 
b'diżabilità jew l-LGBTIQ+; jilqa' l-
adozzjoni tal-qafas strateġiku tal-UE dwar 
l-ugwaljanza u l-inklużjoni tar-Rom, li 
jagħmel possibbli li jiġi analizzat l-impatt 
li l-coronavirus qed ikollu fuq il-
komunitajiet Rom u tadotta miżuri biex tiġi 
evitata reazzjoni negattiva kontrihom;

____________________

42 Testi adottati, P8_TA(2019)0075.
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Paragrafu 122

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

122. Jistieden lill-Kummissjoni tadotta 
malajr il-Pjan ta' Azzjoni dwar l-
Ugwaljanza bejn is-Sessi III (GAPIII) il-
ġdid li jibni fuq il-GAPII attwali, sabiex 
tibda l-implimentazzjoni tiegħu fl-2021 
bħala strument ewlieni għall-promozzjoni 
tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-għoti tas-
setgħa lin-nisa u l-bniet fir-relazzjonijiet 
esterni; jisħaq li dan id-dokument jeħtieġ li 
jieħu l-forma ta' komunikazzjoni u li jkun 
akkumpanjat minn indikaturi ċari, li jistgħu 
jitkejlu u marbuta biż-żmien, inkluża l-
allokazzjoni ta' rwoli u responsabbiltajiet 
lill-atturi differenti; jitlob li l-pjan ta' 
azzjoni l-ġdid iżomm il-mira ta' 85 % 
għall-programmi l-ġodda kollha biex 
jikkontribwixxu għall-ugwaljanza bejn il-
ġeneri u jistabbilixxi mira ġdida ta' 20 % 
għall-programmi biex l-ugwaljanza bejn il-
ġeneri tkun objettiv ewlieni; jitlob li l-
Istrument il-ġdid ta' Viċinat, ta' 
Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta' 
Kooperazzjoni Internazzjonali jagħti 
prijorità lill-ugwaljanza bejn il-ġeneri u lid-
drittijiet tan-nisa fil-programmi ġeografiċi 
u tematiċi f'dan is-sens; jilqa' l-bidla fil-
kultura istituzzjonali tas-servizzi tal-
Kummissjoni u tas-Servizz Ewropew 
għall-Azzjoni Esterna sabiex l-impenji tal-
UE rigward id-drittijiet tan-nisa u l-
ugwaljanza bejn il-ġeneri jitwettqu b'mod 
aktar effettiv;

122. Jilqa' l-Pjan ta' Azzjoni dwar l-
Ugwaljanza bejn is-Sessi III (GAPIII) il-
ġdid li jibni fuq il-GAPII attwali bħala 
strument ewlieni għall-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-għoti tas-
setgħa lin-nisa u l-bniet fir-relazzjonijiet 
esterni; jisħaq li dan id-dokument jeħtieġ li 
jkun akkumpanjat minn indikaturi ċari, li 
jistgħu jitkejlu u marbuta biż-żmien, 
inkluża l-allokazzjoni ta' rwoli u 
responsabbiltajiet lill-atturi differenti; jilqa 
l-fatt li l-pjan ta' azzjoni l-ġdid iżomm il-
mira ta' 85 % għall-programmi l-ġodda 
kollha biex jikkontribwixxu għall-
ugwaljanza bejn il-ġeneri;  jiddispjaċih li l-
mira l-ġdida ta' 20 % għall-programmi 
biex l-ugwaljanza bejn il-ġeneri tkun 
objettiv ewlieni ma ġietx stabbilita; jitlob 
li l-Istrument il-ġdid ta' Viċinat, ta' 
Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta' 
Kooperazzjoni Internazzjonali jagħti 
prijorità lill-ugwaljanza bejn il-ġeneri u lid-
drittijiet tan-nisa fil-programmi ġeografiċi 
u tematiċi f'dan is-sens; jilqa' l-bidla fil-
kultura istituzzjonali tas-servizzi tal-
Kummissjoni u tas-Servizz Ewropew 
għall-Azzjoni Esterna sabiex l-impenji tal-
UE rigward id-drittijiet tan-nisa u l-
ugwaljanza bejn il-ġeneri jitwettqu b'mod 
aktar effettiv;
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