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SUĠĠERIMENTI

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

A. billi l-UE għandha tikkontribwixxi għall-ħolqien ta' dinja li fiha kulħadd, 
indipendentement mill-ġeneru, mill-età, mill-orjentament sesswali u mill-identità jew 
espressjoni tal-ġeneru, mir-razza u mill-kapaċità jista' jgħix paċifikament u jgawdi 
drittijiet indaqs u l-istess opportunitajiet biex jilħaq il-potenzjal tiegħu;

B. billi n-nisa u l-bniet huma partikolarment milquta mill-vjolenza fiżika, psikoloġika u 
sesswali, mill-faqar, mill-kunflitti armati u mill-impatt tal-emerġenza klimatika; billi 
teżisti tendenza globali li qed tikber lejn l-awtoritariżmu u l-gruppi fundamentalisti 
huma dejjem aktar numerużi, iż-żewġ aspetti huma marbuta b'mod ċar ma' rigress fid-
drittijiet tan-nisa u tal-persuni LGBTIQ+; billi kwalunkwe idea ta' sigurtà ċċentrata fuq 
l-Istati pjuttost milli fuq il-bnedmin hija żbaljata u mhix se twassal għall-paċi;

C. billi analiżi tal-ġeneru u perspettiva tal-ġeneru jikkostitwixxu l-pedament tal-effikaċja u 
tas-sostenibbiltà tal-prevenzjoni tal-kunflitti, tal-istabbilizzazzjoni, tal-konsolidament 
tal-paċi, tar-rikostruzzjoni ta' wara l-kunflitti u tat-tisħiħ tal-governanza u tal-
istituzzjonijiet; billi n-narrattiva dominanti madwar in-nisa u l-bniet hija dik tal-
vittimizzazzjoni li ċċaħħad lin-nisa u lill-bniet mill-kwalità tagħhom ta' suġġetti attivi u 
tħassar il-kapaċità tagħhom li joperaw bħala aġenti tal-bidla; billi provi dejjem aktar 
numerużi juru li l-parteċipazzjoni tan-nisa u tal-bniet fil-proċessi ta' paċi tiżvolġi rwol 
sinifikanti fid-determinazzjoni taż-żmien kemm idumu u tas-suċċess tagħhom;

D. billi l-proċessi ta' paċi inklużivi huma aktar sostenibbli u joffru aktar opportunitajiet 
biex jinstabu soluzzjonijiet u jiksbu sostenn aħjar, u l-involviment tan-nisa fil-proċessi 
ta' paċi u fil-konsolidament tal-paċi jrid jiżdied; billi bejn l-1988 u l-2018 in-nisa 
kkostitwew it-13 % tan-negozjaturi, it-3 % tal-medjaturi u biss l-4 % tal-firmatarji tal-
proċessi ta' paċi prinċipali;

E. billi l-bniet huwa sproporzjonatament żvantaġġjati minħabba l-ġeneru u l-età tagħhom; 
billi r-rifuġjati bniet u l-migranti bniet huma partikolarment vulnerabbli; billi l-
protezzjoni tal-bniet mill-vjolenza u mid-diskriminazzjoni, u l-garanzija li jkollhom 
aċċess għall-edukazzjoni, għall-informazzjoni u għas-servizzi tas-saħħa, inklużi s-saħħa 
sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati, huma partikolarment importanti biex il-
bniet igawdu b'mod sħiħ mid-drittijiet tal-bniedem;

F. billi l-vjolenza sesswali u abbażi tal-ġeneru fuq in-nisa u l-bniet, inklużi l-prattiki 
dannużi bħaż-żwieġ tat-tfal u l-mutilazzjoni ġenitali femminili (MĠF), l-aċċess 
inadegwat għas-setturi bażiċi u għas-servizzi soċjali, bħas-saħħa, l-edukazzjoni, l-ilma 
nadif, sanità u nutrizzjoni, l-aċċess limitat għas-servizzi tas-saħħa sesswali u 
riproduttiva u d-drittijiet relatati, il-parteċipazzjoni inugwali fl-istituzzjonijiet pubbliċi u 
privati, kif ukoll fil-proċess deċiżjonali u fil-proċessi ta' paċi, huma fatturi li 
jikkontribwixxu għad-diskriminazzjoni u għall-emarġinazzjoni;

1. Jissottolinja li l-prinċipju tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel huwa valur fundamentali 
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tal-UE u għalhekk l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri għandha tiġi implimentata u 
integrata fl-attivitajiet u fil-politiki kollha tal-UE; jisħaq fuq il-fatt li l-UE għandha 
tikkontribwixxi biex toħloq dinja li fiha kulħadd, indipendentement mill-ġeneru, mill-
orjentament sesswali, mir-razza u mill-kapaċità, jista' jgħix paċifikament u jgawdi 
drittijiet indaqs u l-istess opportunitajiet biex jilħaq il-potenzjal tiegħu;

2. Jistieden lis-SEAE, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri tal-UE jkomplu jsostnu u 
jintegraw sistematikament fil-politika estera u ta' sigurtà tal-UE l-ugwaljanza bejn il-
ġeneri, il-perspettiva tal-ġeneri, inkluż l-ibbaġitjar skont il-ġeneru, u perspettiva 
intersezzjonali, inklużi r-rappreżentanza ndaqs u diversifikata; jistieden lill-UE tagħti l-
eżempju u tagħmel lill-ugwaljanza bejn il-ġeneri għan importanti tal-azzjoni esterna tal-
UE, u tagħmilha viżibbli fl-oqsma ta' politika kollha, partikolarment fil-fora 
multilaterali u fid-djalogi politiċi u strateġiċi kollha, fid-djalogi dwar id-drittijiet tal-
bniedem, fil-formulazzjoni u l-programmazzjoni tal-politiki, fl-istrateġija dwar id-
drittijiet tal-bniedem fil-livell nazzjonali, fid-dikjarazzjonijiet pubbliċi, fir-rapportar 
globali dwar id-drittijiet tal-bniedem, kif ukoll fil-proċessi ta' monitoraġġ, evalwazzjoni 
u rapportar, fil-proċessi deċiżjonali, fin-negozjati u fit-tmexxija; jitlob li l-esperjenzi 
diversifikati ta' nisa u bniet li jħabbtu wiċċhom ma' forom multipli u intersezzjonali ta' 
diskriminazzjoni u emarġinazzjoni jitqiegħdu fil-qalba tal-proċess tat-tfassil tal-politiki; 
jafferma li l-politika estera u ta' sigurtà għandha tirrikonoxxi u tindirizza l-żbilanċ tal-
poter bejn il-ġeneri, tirrappreżenta lin-nisa u lill-bniet u tipproteġi lill-
persuni LGBTIQ+;

3. Jisħaq fuq il-fatt li l-Iżvezja, id-Danimarka, l-Iżvizzera u n-Norveġja għandhom politika 
estera ċċentrata b'mod qawwi fuq l-ugwaljanza bejn il-ġeneri; jilqa' pożittivament il-fatt 
li Franza, Spanja, il-Lussemburgu, l-Irlanda, Ċipru, u l-Ġermanja, fost l-oħrajn, ħabbru 
li biħsiebhom jagħmlu l-ugwaljanza bejn il-ġeneri prijorità fil-politika estera tagħhom; 
jilqa', barra minn hekk, il-fatt li l-Kummissjoni attwali għamlet l-ugwaljanza bejn il-
ġeneri waħda mill-prijoritajiet ewlenin tagħha fl-oqsma ta' politika kollha; jenfasizza li 
l-prinċipji li ġejjin għandhom ikunu fil-qalba ta' politika tal-UE bbażata fuq il-ġeneru: 
id-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u l-istat tad-dritt, id-diżarm u n-
nonproliferazzjoni, il-kooperazzjoni internazzjonali għall-iżvilupp u l-azzjoni għall-
klima;

4. Jisħaq fuq il-fatt li għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri u għall-integrazzjoni tal-perspettiva 
tal-ġeneri hemm bżonn mhux biss ta' dikjarazzjonijiet dwar il-politiki ta' livell għoli 
iżda wkoll ta' impenn politiku min-naħa tal-mexxejja tal-UE u tal-Istati Membri, 
definizzjoni tal-objettivi prijoritarji u monitoraġġ; jistieden lill-VP/RGħ jagħmel 
progress sostanzjali u estremament viżibbli f'dik li hi l-ugwaljanza bejn il-ġeneri 
f'termini ta' tmexxija u ġestjoni, persunal u reklutaġġ, ġerarkija organizzattiva, taħriġ, 
riżorsi finanzjarji, id-differenza fil-pagi u l-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata u 
jiżgura l-impenn politiku u operattiv għall-implimentazzjoni ta' integrazzjoni tal-
perspettiva tal-ġeneri effikaċi u trasformattiva; jitlob f'dan ir-rigward taħriġ obbligatorju 
u rikorrenti dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri 
għad-diriġenti kollha tal-livell intermedju u superjuri tas-SEAE, għall-persunal tas-
servizzi diplomatiċi tal-UE u għall-Kapijiet jew il-Kmandanti tal-missjonijiet u tal-
operazzjoni tal-politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni (PSDK); jisħaq fuq fil-fatt li l-
promozzjoni tad-drittijiet tan-nisa u tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri għandha tkun prijorità 
orizzontali għar-Rappreżentanti Speċjali kollha tal-UE u tkun punt fokali tal-mandat 
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tagħhom, b'mod partikolari fir-rigward tar-Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea 
għad-Drittijiet tal-Bniedem;

5. Jitlob bilanċ aħjar tal-ġeneru fir-rappreżentanza esterna tal-UE; jiddispjaċih għad-
disparità notevoli bejn il-ġeneri fis-SEAE, fejn in-nisa jirrappreżentaw biss żewġ 
Rappreżentanti Speċjali tal-UE minn tmienja, jiġifieri 31,3 % tal-pożizzjonijiet 
maniġerjali intermedji u 26 % fil-livell maniġerjali superjuri; jilqa' b'sodisfazzjon l-
impenn tal-VP/RGħ biex, sa tmiem il-mandat tiegħu, jintlaħaq l-objettiv ta' 40 % ta' 
pożizzjonijiet maniġerjali okkupati minn nisa; ifakkar, madankollu, li fl-Istrateġija dwar 
l-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri 2020-2025 tagħha l-Kummissjoni ħabbret l-objettiv tagħha 
li tilħaq, sa tmiem l-2024, bilanċ bejn il-ġeneri ta' 50 % fil-livelli maniġerjali kollha 
tagħha; jisħaq fuq il-fatt li dan l-objettiv għandu japplika anki għall-ħatriet futuri tar-
Rappreżentanti Speċjali tal-UE; jiddeplora l-fatt li ma hemm l-ebda mara fost il-Viċi 
Segretarji Ġenerali l-ġodda maħtura mill-VP/RGħ;

6. Jilqa' favorevolment l-Istrateġija tas-SEAE dwar l-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri u l-
Opportunitajiet Indaqs 2018-2023, iżda jiddispjaċih għan-nuqqas ta' objettivi speċifiċi u 
li jistgħu jitkejlu; jitlob biex l-aġġornament tal-istrateġija jinkludi objettivi konkreti u 
vinkolanti, anki fir-rigward tal-pożizzjonijiet maniġerjali okkupati minn nisa, kif ukoll 
l-implimentazzjoni sussegwenti tagħha; jiddispjaċih, bl-istess mod, għan-nuqqas ta' 
objettivi oħra fil-qasam tad-diversità u tad-diversità f'livell ġenerali fl-istituzzjonijiet tal-
UE, speċjalment dak li għandu x'jaqsam mar-razza, mal-kapaċità u mal-oriġini etnika; 
jistieden lill-VP/RGħ iżid il-perċentwal ta' nisa fil-mekkaniżmi deċiżjonali interni tal-
UE; jisħaq fuq il-bżonn li proċeduri ta' reklutaġġ reattivi għal kwistjonijiet ta' ġeneru, 
anki min-naħa tal-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal, ma jaċċentwawx 
ulterjorment l-inugwaljanzi bejn il-ġeneri fl-istituzzjonijiet; jitlob li t-tmexxija reattiva 
għal kwistjonijiet ta' ġeneru tkun parti mid-deskrizzjonijiet tal-kompiti tal-pożizzjonijiet 
maniġerjali intermedji u superjuri;

7. Jistieden lill-VP/RGħ jiżgura li l-kapijiet tad-delegazzjonijiet tal-UE li jinsabu barra 
mill-UE jkollhom ir-responsabbiltà formali li jiggarantixxu li l-ugwaljanza bejn il-
ġeneri tkun integrata fl-aspetti kollha tax-xogħol tad-delegazzjonijiet u li l-kwistjonijiet 
tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri jitqajmu regolarment fid-djalogi politiċi mal-
kontropartijiet governattivi, u jkunu meħtieġa jirrapportaw dwarha; jistieden ukoll lill-
VP/RGħ jiżgura li fid-delegazzjonijiet tal-UE jkun hemm punt fokali għall-kwistjonijiet 
tal-ġeneru; josserva b'mod partikolari li l-użu tal-analiżi tal-ġeneru fil-formulazzjoni tal-
azzjonijiet esterni tal-UE qiegħed jiżdied, u li kważi d-delegazzjonijiet kollha tal-UE 
wettqu analiżi tal-ġeneru dettaljata;

8. Jilqa' pożittivament in-network dejjem akbar ta' persuni ta' kuntatt għall-ġeneru (Gender 
Focal Persons), b'appoġġ fil-ġestjoni u aċċess għat-taħriġ; jinnota f'dan ir-rigward li ġiet 
organizzata laqgħa reġjonali għall-punti fokali għall-kwistjonijiet tal-ġeneru b'sede fil-
Balkani tal-Punent u fit-Turkija bil-għan li tissaħħaħ il-ħidma fuq l-ugwaljanza bejn il-
ġeneri u l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri; jilqa' pożittivament it-titjib fil-
kooperazzjoni mal-Balkani tal-Punent fil-qafas tal-Inizjattiva ta' Sħubija tal-G7, fejn l-
UE aċċettat li tikkollabora mal-Bożnija-Ħerzegovina għat-tisħiħ tal-Aġenda dwar in-
Nisa, il-Paċi u s-Sigurtà (WPS);

9. Jistieden lid-delegazzjonijiet tal-UE joqogħdu għassa għar-rigress fil-konfront tal-
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ugwaljanza tan-nisa u tad-drittijiet tan-nisa, kif ukoll it-tendenza ta' tiċkin tal-ispazju 
għas-soċjetà ċivili u jieħdu miżuri speċifiċi biex jipproteġuhom; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni, lis-SEAE, lill-Istati Membri u lill-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet tal-UE 
jiżguraw żieda fis-sostenn politiku u finanzjarju favur l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili indipendenti lokali, fosthom l-organizzazzjonijiet tan-nisa, speċjalment għall-
attivitajiet ta' tisħiħ tal-kapaċitajiet, in-nisa impenjati fid-difiża tad-drittijiet tal-bniedem, 
il-ġurnalisti, il-persunal akkademiku u l-artisti, u jagħmlu l-kooperazzjoni magħhom u l-
konsultazzjoni tagħhom prassi standards f'xogħolhom;

10. Jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li l-proposta għal regolament dwar l-Istrument għall-
Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA III) u għal Strument ta' Viċinat, ta' Kooperazzjoni 
għall-Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni Internazzjonali (NDICI) jinkludu l-ugwaljanza bejn 
il-ġeneri bħala objettiv speċifiku; jitlob finanzjamenti speċifiċi għall-ugwaljanza bejn il-
ġeneri u għall-integrazzjoni ta' perspettiva reattiva għal kwistjonijiet ta' ġeneru, 
ibbaġitjar reattiv għal kwistjonijiet ta' ġeneru u rekwiżiti obbligatorji għal 
valutazzjonijiet tal-impatt ex ante u ex post fir-rigward tal-ġeneri f'dawn ir-regolamenti, 
u jitlob li dawn ir-riżultati jiġu kkomunikati lill-Parlament; jitlob li jiħfiefu r-rekwiżiti 
amministrattivi biex jippermettu li l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili ż-żgħar u 
lokali, speċjalment l-organizzazzjonijiet tan-nisa, ikollhom aċċess għall-finanzjamenti;

11. Jistieden lill-VP/RGħ, lis-SEAE u lill-Istati Membri jiżguraw implimentazzjoni sħiħa 
tal-Linji Gwida tal-UE dwar id-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem, u jadottaw anness 
bl-għan li jirrikonoxxu u jiżviluppaw strateġiji u għodod addizzjonali biex jirrispondu 
aħjar u b'mod aktar effikaċi għas-sitwazzjonijiet, it-theddid u l-fatturi ta' riskju speċifiċi 
li jħabbtu wiċċhom magħhom id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem tan-nisa, biex 
jipprevenuhom; jitlob l-introduzzjoni immedjata ta' perspettiva tal-ġeneru u miżuri 
speċifiċi maħsuba biex isostnu lin-nisa impenjati fid-difiża tad-drittijiet tal-bniedem fil-
programmi u fl-istrumenti kollha mmirati għall-protezzjoni tad-difensuri tad-drittijiet 
tal-bniedem;

12. Jilqa' favorevolment id-deċiżjoni tal-UE dwar it-tiġdid tal-Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar 
id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija u jitlob li l-Pjan ta' Azzjoni jinkludi fil-fażi ta' 
implimentazzjoni tiegħu l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri u azzjonijiet immirati 
għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri u d-drittijiet tan-nisa; 

13. Jilqa' pożittivament il-fatt li n-numru ta' nisa stazzjonati fil-missjonijiet u fl-
operazzjonijiet tal-PSDK żdied; jiddispjaċih għall-fatt li lanqas waħda mit-12-
il missjoni ċivili tal-PSDK mhija mmexxija minn mara u li minn 70 kap ta' missjoni 
sitta biss kienu s'issa nisa; itenni li 22 biss mill-176 impjegat tal-Istat Maġġur tal-Unjoni 
Ewropea huma nisa, li minnhom 12 huma segretarji jew assistenti; jistieden lill-VP/RGħ 
jfassal strateġija għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri għall-missjonijiet tal-PSDK b'objettivi 
speċifiċi kemm għal-livell ta' tmexxija kif ukoll għall-persunal; ifakkar li jinħtieġ sforz 
maqbul tal-mexxejja tal-UE u tal-Istati Membri, billi jfornu l-maġġor parti tal-persunal 
ċivili tal-PSDK mibgħut f'missjoni; jistieden lill-Istati Membri tal-UE jirrispettaw l-
impenn 16 tal-patt dwar id-dimensjoni ċivili tal-PSDK billi jippromwovu attivament il-
preżenza tan-nisa fil-livelli kollha, u jżidu l-kontributi nazzjonali tagħhom; jiddispjaċih 
għall-fatt li mill-adozzjoni tal-patt, in-numru ta' membri nisa tal-persunal naqas; 
jistieden lill-Istati Membri jsegwu strateġiji attivi ta' reklutaġġ u jidentifikaw u 
jindirizzaw l-ostakli speċifiċi li jillimitaw il-parteċipazzjoni tan-nisa permezz ta' 
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rapporti tal-missjoni li jkun fihom statistika rilevanti; jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE 
jinkoraġġixxu l-parteċipazzjoni tan-nisa fl-operazzjonijiet tan-NU fil-qasam taż-żamma 
tal-paċi fil-livelli kollha, inkluż il-persunal militari u tal-pulizija; ifakkar li l-UE 
impenjat ruħha li żżid in-numru ta' nisa fl-istituzzjonijiet li jieħdu ħsieb il-prevenzjoni 
tal-kunflitti, il-ġestjoni tal-kriżijiet u n-negozjati ta' paċi billi ffirmat ir-
riżoluzzjoni 1325 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti dwar "Nisa, Paċi u 
Sigurtà", li tidentifika b'mod ċar lin-nisa bħala atturi importanti fil-konsolidament tal-
paċi u fil-medjazzjoni tal-kunflitti;

14. Jilqa' b'sodisfazzjon il-linji gwida dwar l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri fil-
missjonijiet ċivili tal-UE, jenfasizza li dawn il-linji gwida jirrappreżentaw strument 
konkret għall-implimentazzjoni li għandhom jiġu applikati mill-persunal kollu tal-
missjonijiet, inkluż il-livell maniġerjali, u se jgħinu l-integrazzjoni sistematika tal-
perspettiva tal-ġeneri u l-adozzjoni ta' politiki għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri fl-
attivitajiet u fil-fażijiet tal-missjonijiet ċivili kollha tal-PSDK; jinsab konvint li l-
ippjanar tal-missjonijiet tal-PSDK għandu jqis ir-rakkomandazzjonijiet tal-
organizzazzjonijiet lokali tan-nisa; jilqa' pożittivament il-fatt li l-missjonijiet ċivili 
kollha tal-PSDK issa għandhom konsulent għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri; jiddispjaċih 
iżda li dan mhuwiex il-każ tal-missjonijiet militari tal-PSDK; jinkoraġġixxi lill-Istati 
Membri tal-UE jippreżentaw kandidati għall-postijiet vakanti attwali; jitlob li jittieħdu 
miżuri maħsuba biex jiżguraw li l-persunal militari u ċivili kollu skjerat mill-UE jkun 
imħarreġ b'mod suffiċjenti fir-rigward tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri u d-WPS, 
speċifikament dwar kif għandu jintegra perspettiva tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri fil-
kompiti tiegħu;

15. Jitlob aġġornament tal-Istandards Ġeneriċi tal-Imġiba Mtejba għall-Missjonijiet u l-
Operazzjonijiet tal-PSDK li jinkludi, għall-mexxejja u għal-livell maniġerjali tal-UE, il-
prinċipju ta' tolleranza żero lejn in-nuqqas ta' azzjoni fil-qasam tal-vjolenza sesswali u 
abbażi tal-ġeneru; jiddispjaċih li ftit missjonijiet tal-PSDK tal-UE biss jipprevedu 
korsijiet ta' taħriġ dwar il-fastidju sesswali u abbażi tal-ġeneru u jistieden lis-SEAE u 
lill-Istati Membri jsostnu kull sforz li jsir biex tkun miġġielda l-vjolenza sesswali u 
abbażi tal-ġeneru fl-operazzjonijiet internazzjonali taż-żamma tal-paċi u jiżguraw li l-
informaturi u l-vittmi jiġi protetti b'mod effikaċi;

16. Jenfasizza li l-iżvilupp u l-użu tal-analiżi tal-ġeneru, flimkien mal-integrazzjoni 
sistematika ta' perspettiva tal-ġeneru u l-inklużjoni tagħha fil-proċess deċiżjonali, 
jikkostitwixxu wieħed mis-sisien ta' metodu effikaċi u dejjiemi ta' prevenzjoni, ġestjoni 
u riżoluzzjoni tal-kunflitti, stabbilizzazzjoni, konsolidament tal-paċi, rikostruzzjoni ta' 
wara l-kunflitti, governanza u bini tal-istituzzjonijiet; jiddispjaċih għall-fatt li n-
narrattiva dominanti madwar in-nisa hija waħda ta' vittimizzazzjoni li ċċaħħad lin-nisa 
mill-kwalità tagħhom ta' suġġetti attivi; jisħaq fuq il-bżonn tar-rikonoxximent tar-rwol 
sinifikanti li jiżvolġu n-nisa u l-bniet fil-livell lokali, nazzjonali u internazzjonali biex 
tinkiseb paċi sostenibbli, b'mod partikolari billi jaġevolaw id-djalogu, il-medjazzjoni u 
n-negozjati ta' paċi; jagħmel appell għall-parteċipazzjoni bla periklu, sinifikattiva u 
inklużiva tan-nisa u tal-bniet, sa mil-livell l-aktar bażiku, fil-kwistjonijiet ta' paċi u 
sigurtà, inklużi l-azzjonijiet ta' konsolidament tal-paċi, rikostruzzjoni ta' wara l-kunflitti, 
governanza u bini tal-istituzzjonijiet, u fid-diversi fażijiet taċ-ċiklu ta' kunflitt, bi qbil 
mal-għanijiet ta' żvilupp sostenibbli; josserva li l-promozzjoni tad-drittijiet tan-nisa fil-
pajjiżi mifnijin minn kriżi jew kunflitt trawwem komunitajiet aktar b'saħħithom, 
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f'saħħithom, siguri u reżiljenti li għandhom anqas probabbiltà li jirrikorru għal mezzi 
vjolenti biex isolvu t-tilwim u l-kunflitti; jisħaq fuq l-importanza tal-inklużjoni tat-
tfajliet u tal-bniet fil-konsolidament tal-paċi u, f'dan ir-rigward, jinnota l-kontribut tal-
Aġenda għaż-Żgħażagħ, il-Paċi u s-Sigurtà;

17. Jistieden lill-Istati Membri jirrispettaw bis-sħiħ il-Pożizzjoni Komuni dwar l-
Esportazzjonijiet ta' Armi u, partikolarment, jistedinhom iqisu r-riskju li l-materjali 
esportati jintużaw għal, jew jiffaċilitaw, il-vjolenza abbażi tal-ġeneru jew il-vjolenza 
fuq in-nisa jew it-tfal; jenfasizza li approċċ sensittiv għal kwistjonijiet ta' ġeneru jfisser 
approċċ ta' sigurtà ċċentrat fuq il-bniedem, li l-għan tiegħu huwa li jtejjeb is-sigurtà 
għan-nisa, inklużi s-sigurtà ekonomika, soċjali u tas-saħħa;

18. Jilqa' favorevolment l-Approċċ Strateġiku tal-UE għan-Nisa, il-Paċi u s-Sigurtà u l-Pjan 
ta' Azzjoni għad-WPS adottat fl-2019, u jitlob l-implimentazzjoni soda tiegħu; 
jiddispjaċih, madankollu, għall-fatt li, minkejja li jeżistu indikaturi u objettivi ċari, it-
traduzzjoni ta' dan l-impenn politiku f'azzjoni għadha sfida u teħtieġ sforzi kontinwi; 
jisħaq fuq l-importanza tal-Pjanijiet ta' Azzjoni Nazzjonali għall-implimentazzjoni tal-
Aġenda dwar id-WPS; jilqa' pożittivament il-fatt li sa tmiem din is-sena kważi l-Istati 
Membri kollha se jadottaw il-Pjanijiet ta' Azzjoni Nazzjonali tagħhom dwar ir-
riżoluzzjoni 1325 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU; jiddispjaċih madankollu li wieħed biss 
minnhom alloka baġit għall-implimentazzjoni; jistieden lill-Istati Membri jallokaw baġit 
għall-implimentazzjoni tagħhom, u jiżviluppaw mekkaniżmi nazzjonali ta' viġilanza 
parlamentari, kif ukoll jintroduċu kwoti għall-parteċipazzjoni tan-nisa fil-mekkaniżmi 
ta' kontroll, evalwazzjoni u viġilanza; jiddispjaċih għall-fatt li ħafna membri tal-
persunal tal-UE ma integrawx id-WPS f'xogħolhom, u li din l-aġenda titqies bħala 
waħda li tista' tiġi applikata għad-diskrezzjoni tagħhom u bl-objettiv li titjieb l-effikaċja 
tal-missjonijiet, iżda mhux biex jiġu żgurati d-drittijiet tan-nisa u l-ugwaljanza bejn il-
ġeneri persè;

19. Japprezza l-ħidma li għamlet s'issa t-Task Force tal-UE dwar id-WPS, anki billi żgurat 
il-parteċipazzjoni tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili rilevanti fid-diskussjonijiet 
tagħha; jilqa' pożittivament il-ħidma li għamel il-Konsulent Prinċipali tas-SEAE dwar l-
Ugwaljanza bejn is-Sessi; jiddeplora, madankollu, il-kapaċità limitata tar-rwol tiegħu u 
jitlob li r-rwol tal-konsulent jissaħħaħ konsiderevolment u li jirrapporta direttament 
għand il-VP/RGħ; jistieden lill-VP/RGħ ikollu konsulent jaħdem full-time fuq l-
ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-aġenda għad-WPS f'kull Direttorat tas-SEAE, u jirrapporta 
direttament għand il-Konsulent Prinċipali, jinkoraġġixxi lill-persunal tiegħu jaħdem 
mill-qrib mal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE); jisħaq fuq il-fatt 
li l-kondiviżjoni tal-għarfien bejn l-istituzzjonijiet u l-aġenziji tal-UE hija strument 
importanti u ferm effiċjenti biex jiġu evitati spejjeż amministrattivi għolja u żidiet bla 
bżonn fil-burokrazija;

20. Iħeġġeġ lill-VP/RGħ u lill-Istati Membri jinkludu r-referenzi għar-riżoluzzjoni 1325 tal-
Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti, kif ukoll ir-riżoluzzjonijiet li tawha segwitu, 
fid-deċiżjonijiet u fil-mandati tal-missjoni tal-Kunsill relatati mal-PSDK u jiżgura li l-
missjonijiet u l-operazzjonijiet kollha tal-PSDK jkunu mgħammra bi pjan ta' azzjoni 
annwali dwar il-mod kif jiġu implimentati l-objettivi tal-Pjan ta' Azzjoni dwar l-
Ugwaljanza bejn is-Sessi (GAP III) u tal-Pjan ta' Azzjoni tal-UE għad-WPS; jitlob li l-
analiżi tal-ġeneru tkun inkluża fl-istrumenti l-ġodda tal-PSDK, inkluż il-Fond Ewropew 
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għad-Difiża u l-Faċilità Ewropea għall-Paċi proposta;

21. Jinnota li fl-2018 l-UE u n-NU qablu dwar ġabra ġdida ta' prijoritajiet li jħarsu lejn il-
ġejjieni għall-kooperazzjoni fil-qasam tal-operazzjonijiet ta' paċi u ġestjoni tal-kriżijiet 
għall-perjodu 2019–2021 u jisħaq fuq il-bżonn li tingħata prijorità assoluta lill-ħolqien 
ta' pjattaforma ta' kollaborazzjoni UE-NU dwar in-Nisa, il-Paċi u s-Sigurtà;

22. Jilqa' pożittivament il-kooperazzjoni UE-NATO li timmira li tippromwovi l-paċi u l-
istabbiltà fiż-żona Ewro-Atlantika li fost il-punti fokali tagħha hemm il-promozzjoni 
tal-Aġenda dwar in-Nisa, il-Paċi u s-Sigurtà;

23. Jisħaq fuq l-importanza tal-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri fil-politika estera 
tal-UE, anki bis-saħħa tar-relazzjonijiet tal-Parlament mal-pajjiżi terzi; jilqa' 
favorevolment, f'dan ir-rigward, id-deċiżjoni tad-Delegazzjonijiet tal-Parlament li jaħtru 
rappreżentant għall-kwistjonijiet tal-ġeneru f'kull Delegazzjoni; jisħaq fuq il-bżonn tal-
promozzjoni tal-ugwaljanza u tad-diversità fl-attivitajiet kollha tad-Delegazzjonijiet, 
anki matul il-laqgħat parlamentari uffiċjali mal-pajjiżi terzi;

24. Jisħaq fuq il-bżonn li jiġi żgurat li l-metodi deċiżjonali awtomatizzati, inklużi l-
algoritmi b'intelliġenza artifiċjali fl-ambitu tal-politika estera u ta' sigurtà tal-UE, ma 
jużawx tekniki ta' tfassil ta' profili bbażati fuq preġudizzji, speċjalment dawk ibbażati 
fuq il-ġeneru;

25. Jilqa' pożittivament ir-riżultati dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri miksuba fl-ambitu tat-
tieni Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (GAP II) u, għaldaqstant, 
jilqa' favorevolment il-proposta tal-Kummissjoni li tipproċedi għal rieżami u tippreżenta 
GAP III ġdid fl-2020; jistieden lill-Kummissjoni tindirizza n-nuqqasijiet tagħha, bħad-
dgħufija tal-bażi ġuridika, l-assenza ta' bbaġitjar reattiv għal kwistjonijiet ta' ġeneru, id-
diffikultajiet tal-allinjament taż-żmien u taċ-ċikli tal-baġit u n-nuqqas ta' taħriġ adegwat 
lill-persunal; jirrakkomanda li l-GAP III jkun akkumpanjat minn indikaturi ta' suċċess 
ċari, li jistgħu jitkejlu u marbutin bi skadenzi, bl-assenjazzjoni ta' responsabbiltà lid-
diversi atturi u objettivi ċari f'kull pajjiż sieħeb; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, minħabba l-
impatt tal-COVID-19 fuq il-ħajja tan-nisa u tal-bniet, iżżomm it-tiġdid tal-GAP III fil-
pjan ta' ħidma tagħha għall-2020 u ma tipposponihx għas-sena li jmiss;

26. Jirrikonoxxi r-rwol essenzjali tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u b'mod 
partikolari tal-organizzazzjonijiet għad-drittijiet tan-nisa u tan-nisa impenjati fid-difiża 
tad-drittijiet tal-bniedem fis-sostenn mogħti lill-implimentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni 
tal-UE dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi u tal-Approċċ Strateġiku tal-UE għad-WPS u l-
Pjan ta' Azzjoni relatat; jistieden lill-Kummissjoni tqawwi l-involviment tal-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fil-formulazzjoni tal-GAP III u fl-implimentazzjoni 
tiegħu fil-pajjiżi sħab; 

27. Jisħaq fuq il-fatt li l-GAP III għandu jkopri espliċitament id-drittijiet tan-nisa fil-
kuntesti kollha, indipendentement mill-PDG tal-pajjiż u anki mill-Istati fraġli u l-
kuntesti kkaratterizzati minn kriżi, kif ukoll il-gruppi l-aktar vulnerabbli għar-rifuġjati u 
l-migranti bniet;

28. Jitlob li l-GAP III jispeċifika li l-85 % tal-għajnuna uffiċjali għall-iżvilupp għandha 
tkun iddestinata għall-programmi li għandhom l-ugwaljanza bejn il-ġeneri bħala objettiv 
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sinifikanti jew prinċipali u, fl-ambitu ta' impenn aktar vast, jitlob allokazzjoni suffiċjenti 
tal-għajnuna uffiċjali għall-iżvilupp tal-Unjoni Ewropea għall-inizjattivi speċifiċi għall-
promozzjoni tal-ugwaljanza, l-emanċipazzjoni tan-nisa u l-promozzjoni ta' drittijiethom; 
jitlob li jitjieb ir-rapportar tal-finanzjamenti tal-UE għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri 
allokati u żburżati fil-pajjiżi sħab permezz tal-GAP III; jistieden lis-SEAE u lill-
Kummissjoni jiffissaw indikaturi speċifiċi għall-ġeneru li jiġu applikati fis-selezzjoni, 
fil-monitoraġġ u fl-evalwazzjoni ta' proġetti;

29. Jisħaq fuq il-fatt li l-ugwaljanza bejn il-ġeneri hija parti integrali tal-ġestjoni effiċjenti 
fl-azzjoni esterna u fl-oqsma tematiċi, fosthom l-isfidi klimatiċi u l-iżvilupp sostenibbli 
tas-soċjetajiet tagħna; jenfasizza l-vulnerabbiltà għat-tibdil fil-klima tan-nisa u tal-bniet 
li jgħixu fil-faqar u jisħaq fuq il-fatt li biex tinkiseb tranżizzjoni ekwa u ġusta li ma 
tħalli 'l ħadd lura, l-azzjonijiet kollha għall-klima jridu jinkludu perspettiva tal-ġeneri u 
perspettiva intersezzjonali; jiddispjaċih li 30 % biss tan-negozjaturi fil-qasam tal-klima 
huma nisa u jfakkar li parteċipazzjoni sinifikattiva u ndaqs tan-nisa fl-organi deċiżjonali 
fil-qasam tal-politika u tal-azzjoni għall-klima fil-livell internazzjonali, tal-UE, 
nazzjonali u lokali hija vitali biex jintlaħqu l-għanijiet klimatiċi fit-tul; iħeġġeġ lill-
GAP III joħloq rabtiet ċari mal-Ftehim ta' Pariġi, u jitlob lill-UE u lill-Istati Membri 
tagħha jiżguraw aċċess tal-organizzazzjonijiet tan-nisa għall-finanzjamenti 
internazzjonali għall-klima;

30. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jippromwovu u jappoġġjaw l-inklużjoni ta' 
kapitolu speċifiku dwar il-ġeneru fil-ftehimiet kummerċjali u ta' investiment tal-UE; 
jitlob ukoll li dawn il-ftehimiet kummerċjali jiddaħħlu jkun fihom dispożizzjonijiet li 
jiżguraw li l-istrutturi istituzzjonali jiggarantixxu eżamijiet perjodiċi tal-konformità, 
diskussjonijiet fil-fond u skambji ta' informazzjoni u tal-aħjar prattiki fil-qasam tal-
ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-kummerċ, anki permezz tal-inklużjoni ta' nisa u esperti fl-
ugwaljanza bejn il-ġeneri fil-livelli kollha tal-amministrazzjonijiet ikkonċernati; 
jistieden lill-UE u lill-Istati Membri jinkludu l-impatt skont il-ġeneru għal kull pajjiż u 
għal kull settur tal-politika u tal-ftehimiet kummerċjali tal-UE fil-valutazzjonijiet tal-
impatt ex ante u ex post; jisħaq fuq il-fatt li r-riżultati tal-analiżi ffukata fuq il-ġeneru 
għandhom jitqiesu fin-negozjati kummerċjali, billi jiġu eżaminati kemm l-impatt 
pożittiv tagħhom kif ukoll dak negattiv matul il-proċess kollu, mill-fażi tan-negozjati sa 
dik tal-implimentazzjoni tagħhom, u għandhom jiġu akkumpanjati minn miżuri li 
jevitaw jew jikkumpensaw l-effetti negattivi possibbli;

31. Jistieden lill-Kummissjoni tinkorpora fil-politika ta' immigrazzjoni approċċ tal-ġeneru u 
intersezzjonali li jiggarantixxi d-drittijiet tan-nisa u tal-bniet li jfittxu asil u tar-rifuġjati 
nisa u bniet, b'riżorsi ddestinati biex jeqirdu d-diskriminazzjoni li tagħhom huma vittma 
n-nisa u l-bniet minħabba, fost l-oħrajn, il-ġeneru, l-oriġini etnika u razzjali, il-
kundizzjoni soċjoekonomika, is-sitwazzjoni amministrattiva u l-post ta' oriġini 
tagħhom, u tintensifika l-ħidma biex tiżgura identifikazzjoni opportuna, u l-miżuri ta' 
protezzjoni relatati, ta' vjolenza, fastidju, stupru u traffikar ta' nisa potenzjali fiċ-ċentri 
ta' akkoljenza fl-Ewropa kollha; jitlob l-applikazzjoni sħiħa tal-Konvenzjoni ta' Istanbul 
fil-politiki ta' migrazzjoni u ta' asil;

32. Jitlob il-prevenzjoni u l-qerda tal-forom kollha ta' vjolenza sesswali u abbażi tal-ġeneru 
u tal-ksur gravi tad-drittijiet tal-bniedem tan-nisa u tal-bniet, bħaż-żwieġ tat-tfal, 
prekoċi u furzat, u l-qerda tal-MĠF; jitlob li dan għall-UE jibqa' jkun prijorità politika 
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fl-azzjoni esterna tagħha, u jkun indirizzat sistematikament fid-djalogi politiċi mal-
pajjiżi terzi; jitlob lill-Kummissjoni u lis-SEAE jikkonċentraw b'mod partikolari fuq il-
prevenzjoni tal-vjolenza abbażi tal-ġeneru f'sitwazzjonijiet ta' kunflitt, kif ukoll fuq is-
sostenn lis-servizzi essenzjali, u fuq l-aċċess għalihom, lil dawk li baqgħu ħajjin wara li 
sfaw vittma ta' vjolenza abbażi tal-ġeneru; jisħaq fuq il-fatt li fis-sitwazzjonijiet ta' 
kunflitt in-nisa u l-bniet huma esposti għal aktar riskji ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem 
tagħhom; jinsab ferm inkwetat minħabba l-fatt li l-vjolenza qiegħda ssir dejjem aktar 
parti ta' strateġija ġenerali ta' kunflitt u tat-tattika tal-gwerra; iħeġġeġ lill-UE teżerċita 
kull influwenza possibbli biex l-awturi ta' stupri tal-massa fi żminijiet ta' gwerra jiġu 
rrappurtati, identifikati, inkriminati u kkastigati skont id-dritt kriminali internazzjonali; 
jitlob ir-reviżjoni u l-aġġornament tal-linji gwida tal-UE dwar il-vjolenza fuq in-nisa u 
l-bniet u jitlob li l-forom kollha ta' diskriminazzjoni fil-konfront tagħhom jiġu 
miġġielda; jistieden lill-UE tqiegħed ir-ratifika tal-Konvenzjoni ta' Istanbul fil-quċċata 
tal-aġenda tad-Djalogu Politiku tagħha mal-pajjiżi sħab tal-Kunsill tal-Ewropa (KtE) u 
tinkoraġġixxi l-adeżjoni fiha tal-Istati li mhumiex membri tal-Kunsill tal-Ewropa;

33. Jenfasizza li mhuwiex possibbli li tinkiseb ugwaljanza bejn il-ġeneri mingħajr l-
inklużjoni tal-irġiel u tas-subien fil-proċess ta' promozzjoni tal-ugwaljanza bejn il-
ġeneri, billi l-irġiel u s-subien għandhom ikunu mistiedna jipparteċipaw u 
jikkontribwixxu attivament għall-promozzjoni ta' normi tal-ġeneru aktar sani; ifakkar 
b'mod partikolari fir-rwol u fir-responsabbiltà tal-irġiel u tas-subien fil-ġlieda kontra l-
vjolenza sesswali u abbażi tal-ġeneru; 

34. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jsaħħu l-kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi 
sabiex jiġu miġġielda l-forom kollha tat-traffikar tal-bnedmin, b'attenzjoni partikolari 
għad-dimensjoni tal-ġeneru tat-traffikar tal-bnedmin biex b'mod speċifiku jiġu 
miġġielda ż-żwieġ tat-tfal, l-isfruttament sesswali tan-nisa u l-bniet u t-turiżmu 
sesswali; jitlob li jsiru valutazzjonijiet tal-impatt obbligatorji fuq ir-riskji li joħloq pajjiż 
terz fir-rigward tat-traffikar tal-bnedmin bħala parti mill-kundizzjonalità ex ante 
ġenerali fil-ftehimiet kollha ta' liberalizzazzjoni tal-viżi; jisħaq fuq il-bżonn li l-
kooperazzjoni effikaċi mal-pajjiżi terzi fil-qasam tat-traffikar tal-bnedmin tiddaħħal fost 
il-kriterji obbligatorji għal kwalunkwe ftehim ta' liberalizzazzjoni tal-viżi; jistieden lill-
Kummissjoni, lill-Kunsill u lis-SEAE jintroduċu fin-negozjati dwar il-ftehimiet ta' 
assoċjazzjoni u kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi qafas kooperattiv ta' riferiment biex ikun 
miġġieled b'mod effikaċi t-traffikar tal-bnedmin, li jkun fih protokoll trasparenti għar-
reġistrazzjoni tad-data relatata mar-rinviji u mal-prosekuzzjoni tat-traffikar; jitlob l-
adozzjoni ta' approċċ għat-traffikar tal-bnedmin sensittiv għal kwistjonijiet ta' ġeneru, li 
jindirizza b'mod komprensiv l-impatt li għandu fuq l-eżerċizzju ta' firxa wiesgħa ta' 
drittijiet tal-bniedem fl-ambitu ta' kwalunkwe kunflitt;

35. Jitlob garanziji fir-rigward tar-rispett u l-aċċess universali għas-saħħa sesswali u 
riproduttiva u d-drittijiet relatati kif ġie maqbul fil-Programm ta' Azzjoni tal-Konferenza 
Internazzjonali dwar il-Popolazzjoni u l-Iżvilupp, fil-Pjattaforma ta' Azzjoni ta' Beijing 
u fid-dokumenti finali tal-konferenzi ta' rieżami ta' din l-aħħar, u li jiġi żviluppati 
strumenti xierqa biex jitkejjel il-progress li jsir biex jintlaħaq dan l-għan; jitlob li 
jittieħdu miżuri biex jiġi żgurat li l-UE jkollha pożizzjoni unitarja u tintervjeni bil-
qawwa biex tiddenunzja f'termini inekwivokabbli r-rigress tas-saħħa sesswali u 
riproduttiva u d-drittijiet relatati, tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri, tad-drittijiet tal-
persuni LGBTIQ+ u l-miżuri li jikkompromettu d-drittijiet tan-nisa; jistieden lill-
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Kummissjoni u lis-SEAE jaffermaw mill-ġdid l-impenn tal-UE fil-konfront tas-saħħa 
sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati, inkluż l-aċċess għall-kuri prenatali u għas-
servizzi tas-saħħa materna, permezz tal-GAP III l-ġdid u l-NDICI; jistieden lill-
Kummissjoni u lis-SEAE jsostnu politikament u finanzjarjament l-organizzazzjonijiet 
tas-soċjetà ċivili li jiġġieldu favur is-saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati 
ta' kulħadd, anki tal-persuni l-aktar vulnerabbli u f'riskju, partikolarment in-nisa u l-
bniet li jispustjaw ruħhom, li jsegwu rotot migratorji jew li jinsabu f'kampijiet tal-
migranti;

36. Jiddispjaċih għall-fatt li n-nisa u l-bniet tad-dinja kollha għadhom suġġetti għal 
diskriminazzjoni sistematika; josserva li l-faqar tan-nisa huwa dovut l-aktar għan-
nuqqas ta' aċċess għar-riżorsi ekonomiċi; jemmen li l-edukazzjoni hija fundamentali 
biex jinkisbu l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-emanċipazzjoni tan-nisa u tal-bniet; 
jistieden għaldaqstant lill-UE biex fil-GAP III tagħha li jmiss ikun previst impenn akbar 
favur il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-ġlieda kontra l-isterjotipi tal-
ġeneru fis-sistemi edukattivi; jistieden lill-Kummissjoni, lill-Kunsill u lis-SEAE 
jiżguraw li l-politika ta' kooperazzjoni għall-iżvilupp u l-azzjoni ta' għajnuna umanitarja 
jsostnu l-emanċipazzjoni ekonomika tan-nisa, inkluża l-viżibbiltà għall-imprenditorija 
femminili fil-pajjiżi sħab; ifakkar li inklużjoni akbar tan-nisa fis-suq tax-xogħol, sostenn 
aqwa għall-imprenditorija femminili, is-salvagwardja tal-opportunitajiet indaqs, paga 
ugwali bejn l-irġiel u n-nisa u l-promozzjoni ta' bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata 
huma fatturi essenzjali biex jintlaħaq tkabbir ekonomiku sostenibbli, inklużiv u fit-tul, 
jiġu miġġielda l-inugwaljanzi u titħeġġeġ l-indipendenza finanzjarja tan-nisa;

37. Ifakkar fil-bżonn li jiġu indirizzati l-kwistjonijiet relatati mal-ugwaljanza bejn il-ġeneri 
fid-djalogi politiċi mal-pajjiżi sħab; jisħaq fuq l-importanza li tiġi promossa l-
ugwaljanza bejn il-ġeneri fl-ambitu tal-politika ta' viċinat u tat-tkabbir tal-UE, b'mod 
partikolari fil-kuntest tan-negozjati ta' adeżjoni; jistieden lill-Kummissjoni u lis-SEAE 
jużaw in-negozjati ta' adeżjoni bħala lieva biex irawmu l-ugwaljanza bejn il-ġeneri fil-
pajjiżi kandidati; jistieden lill-EIGE jkompli jimmonitorja l-progress f'dik li hi 
ugwaljanza bejn il-ġeneri fil-pajjiżi terzi; jilqa' pożittivament id-diversi mekkaniżmi 
għall-monitoraġġ tal-progress lejn l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, bħall-mekkaniżmu li 
ħolqot dan l-aħħar l-Unjoni għall-Mediterran, u l-proġett intitolat "Il-kooperazzjoni tal-
EIGE mal-pajjiżi kandidati u potenzjali kandidati tal-UE 2017-2019, titjib tal-
monitoraġġ tal-progress fil-qasam tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri";

38. Josserva li n-NU wissew li l-pandemija tal-COVID-19 qiegħda toħroġ fid-dieher u 
tħarrax it-tipi kollha ta' inugwaljanzi, inkluża l-inugwaljanza bejn il-ġeneri; jinsab ferm 
imħasseb għall-qsim mhux indaqs tax-xogħol domestiku u tal-għoti tal-kura pubblika, 
f'sitwazzjoni li fiha n-nisa jirrappreżentaw madwar 70 % tal-forza tax-xogħol tas-saħħa 
globali, għaż-żieda qawwija inkwetanti fil-vjolenza abbażi tal-ġeneru, parzjalment 
minħabba perjodi twal ta' konfinament, u għal aċċess limitat għas-saħħa riproduttiva u 
materna; jitlob għaldaqstant l-iżvilupp ta' azzjonijiet immirati u speċifiċi biex 
jindirizzaw l-impatt soċjoekonomiku tal-COVID-19 fuq in-nisa u l-bniet; jisħaq fuq il-
bżonn li jsiru disponibbli b'urġenza fondi adegwati biex ikun żgurat li l-
organizzazzjonijiet tan-nisa, id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u l-operaturi tal-
konsolidament tal-paċi jkollhom aċċess sħiħ u liberu għal teknoloġiji ta' kwalità li 
jippermettu l-parteċipazzjoni sinifikattiva tagħhom fil-proċessi deċiżjonali matul il-kriżi 
tal-COVID-19; jenfasizza l-bżonn li l-VP/RGħ u l-Kummissjoni jirrikonoxxu n-
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neċessità tas-sigurtà tal-bniedem, li tinkludi l-aspetti kollha tal-Approċċ Strateġiku tal-
UE għad-WPS; jisħaq fuq il-bżonn li jiġi żgurat li l-implimentazzjoni tar-risposta 
globali tal-UE għall-COVID-19 ma tkunx għamja f'termini tal-ugwaljanza bejn il-
ġeneri, u li l-bżonnijiet speċifiċi tan-nisa u ta' gruppi emarġinati oħrajn għandhom ikunu 
indirizzati b'mod xieraq, u għandu jiġi żgurat l-involviment tagħhom fiċ-ċiklu ta' 
programmazzjoni kollu kemm hu.
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