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B9-0095/2020

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-prijoritajiet tal-UE għall-64 sessjoni tal-
Kummissjoni tan-NU dwar l-Istatus tan-Nisa
(2019/2967(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-64 sessjoni tal-Kummissjoni tan-NU dwar l-Istatus tan-Nisa,

– wara li kkunsidra l-Konferenza Internazzjonali dwar il-Popolazzjoni u l-Iżvilupp 
(ICPD) li saret fil-Kajr fl-1994 u r-Raba' Konferenza Dinjija dwar in-Nisa li saret 
f'Beijing fl-1995,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tad-9 u l-10 ta' Diċembru 2019 dwar it-
tema ''Ekonomiji li Jiffavorixxu l-Ugwaljanza bejn is-Sessi fl-UE: It-Triq 'il Quddiem'',

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Presidenza tas-6 ta' Diċembru 2018 dwar it-tema 
"L-Ugwaljanza bejn is-Sessi, iż-Żgħażagħ u d-Diġitalizzazzjoni'',

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' Diċembru 2013 dwar is-saħħa u d-
drittijiet sesswali u riproduttivi1,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 168 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE) dwar is-saħħa pubblika, u b'mod partikolari l-paragrafu 7 tiegħu, li jafferma li 
"l-azzjoni tal-Unjoni għandha tirrispetta bis-sħiħ ir-responsabbiltajiet tal-Istati Membri 
fir-rigward tad-definizzjoni tal-politika tas-saħħa tagħhom, kif ukoll l-organizzazzjoni u 
l-għoti ta' servizzi tas-saħħa u tal-kura medika",

– wara li kkunsidra l-mistoqsija lill-Kunsill dwar il-prijoritajiet tal-UE għall-64 sessjoni 
tal-Kummissjoni tan-NU dwar l-Istatus tan-Nisa (O-000006/2020 – B9-XXXX/2020),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 136(5) u 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel hija prinċipju fundamentali tal-UE, minqux fit-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, u għalhekk 
għandha tkun prinċipju ta' gwida fil-politiki interni u esterni tal-UE;

B. billi d-drittijiet tal-bniedem tan-nisa u l-ugwaljanza bejn is-sessi mhumiex biss bażi 
fundamentali ta' kull soċjetà, iżda huma wkoll prekundizzjoni għall-avvanz tal-iżvilupp 
u t-tnaqqis tal-faqar u pedament neċessarju għal dinja paċifika, prospera u sostenibbli;

C. billi, għalkemm il-Pjattaforma ta' Azzjoni ta' Beijing ġiet stabbilita 25 sena ilu, ħafna 
mill-isfidi identifikati fl-1995 għadhom rilevanti llum (bħad-diskrepanzi bejn il-pagi u l-
pensjonijiet tal-irġiel u n-nisa, ir-rati baxxi tal-impjiegi fost in-nisa, in-nuqqas ta' 
rappreżentanza fit-teħid tad-deċiżjonijiet, id-distribuzzjoni inugwali tax-xogħol mhux 

1 ĠU C 468, 15.12.2016, p. 66.
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imħallas u l-vjolenza sessista fost ħafna sfidi oħrajn);

D. billi kemm il-Programm ta' Azzjoni tal-ICPD fil-Kajr (1994) (fil-punt 8.25 tiegħu) kif 
ukoll il-Pjattaforma ta' Azzjoni tar-Raba' Konferenza Dinjija dwar id-Drittijiet tan-Nisa 
f'Beijing (1995) jiddikjaraw biċ-ċar li l-abort m'għandux jiġi promoss bħala metodu ta' 
ppjanar tal-familja;

E. billi kemm il-Programm ta' Azzjoni tal-ICPD (1994) kif ukoll il-Pjattaforma ta' Azzjoni 
ta' Beijing (1995) jitolbu li l-Istati jnaqqsu l-mortalità materna u jipprovdu servizzi 
bażiċi tas-saħħa aktar aċċessibbli, affordabbli u ta' kwalità għolja, b'enfasi partikolari 
fuq il-kura medika tal-ommijiet;

F. billi d-diskrepanzi bejn il-pagi u l-pensjonijiet tal-irġiel u n-nisa ilhom jonqsu fl-UE 
mill-2013, iżda għadhom għoljin (madwar 16 % u 36 % rispettivament); billi l-
probabbiltà li n-nisa jkunu qiegħda jew f'impjieg part-time għadha ferm ogħla minn dik 
tal-irġiel;

G. billi n-nisa jġorru aktar responsabbiltà għall-kura tat-tfal u ta' qraba anzjani mill-irġiel u 
huwa stmat li jwettqu medja ta' madwar 13-il siegħa aktar ta' xogħol bla ħlas fil-ġimgħa 
mill-irġiel; billi n-nisa spiss huma soġġetti għal diskriminazzjoni abbażi tal-maternità; 
billi l-ommijiet li jkunu ddedikaw ruħhom għal xogħol domestiku u kura mingħajr ħlas, 
speċjalment f'familji b'ħafna tfal, huma grupp soċjali li jinsab partikolarment f'riskju ta' 
faqar;

H. billi l-kura u x-xogħol domestiċi mingħajr ħlas jiġġeneraw profitti sinifikanti għall-
ekonomija globali u għandhom impatt pożittiv konsiderevoli fuq il-benesseri tas-soċjetà 
kollha kemm hi;

I. billi l-vizzju tal-pornografija, li ħafna drabi jibda mit-tfulija, iwassal għall-
oġġettifikazzjoni tan-nisa, għal vjolenza kontra n-nisa u għal problemi biex dak li jkun 
jibni familja;

J. billi l-vjolenza għadha taffettwa ħafna nisa madwar id-dinja, inklużi forom bħall-
mutilazzjoni ġenitali femminili u ż-żwieġ furzat jew prekoċi; billi l-emerġenza tal-
vjolenza ċibernetika (inklużi diskors ta' mibegħda online, cyberstalking, bullying jew 
fastidju, u pornografija) hija ta' tħassib kbir;

1. Jindirizza lill-Kunsill ir-rakkomandazzjonijiet li ġejjin:

a. jaħdem biex tinkiseb ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa u jindirizza l-forom 
differenti ta' diskriminazzjoni u l-isterjotipi prevalenti dwar in-nisa;

b. jissottolinja l-importanza ta' eżitu pożittiv fis-64 sessjoni tal-Kummissjoni tan-NU 
dwar l-Istatus tan-Nisa, li se ssir mid-9 sal-20 ta' Marzu 2020;

c. jintensifika l-isforzi biex jitnaqqsu d-diskrepanzi bejn il-pagi u l-pensjonijiet tal-
irġiel u n-nisa u biex jiġi infurzat il-prinċipju tal-ugwaljanza fil-pagi, tiżdied it-
trasparenza fil-pagi u tiġi miġġielda s-segregazzjoni vertikali u orizzontali fuq il-
post tax-xogħol;



PE647.530v01-00 4/4 RE\1198367MT.docx

MT

d. jippromwovi miżuri li jtejbu l-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata u li 
jippermettu lin-nisa u lill-irġiel jaqsmu ħinhom bejn ix-xogħol u l-familji 
tagħhom;

e. jiżgura protezzjoni soda u drittijiet tal-ħaddiema għan-nisa matul u wara li jkunu 
tqal;

f. jippromwovi investiment ġdid fl-infrastruttura tal-kura, l-edukazzjoni u l-kura tas-
saħħa u fl-għoti ta' servizzi ta' kura aċċessibbli, affordabbli u ta' kwalità tul iċ-
ċiklu kollu tal-ħajja, inkluża l-kura għat-tfal, għall-persuni dipendenti u għall-
anzjani;

g. jirrikonoxxi l-valur tax-xogħol domestiku u l-kura mingħajr ħlas għas-soċjetà 
kollha kemm hi;

h. jippromwovi l-edukazzjoni fost il-bniet u n-nisa sabiex ikunu jistgħu jistinkaw 
għal ħajja deċenti, speċjalment f'żoni fejn huma manifestament sottorappreżentati, 
bħas-setturi STEM, jiġifieri x-xjenza, it-teknoloġija, l-inġinerija u l-matematika;

i. jirrispetta d-drittijiet sovrani tal-Istati Membri u tal-pajjiżi terzi fit-tfassil tal-
politiki tagħhom dwar is-saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati, bir-
rispett dovut għall-punt 8.25 tal-Programm ta' Azzjoni tal-ICPD fil-Kajr;

j. jikkundanna bil-qawwa l-forma kollha ta' vjolenza kontra n-nisa u l-bniet, inklużi 
t-traffikar tal-bnedmin, l-isfruttament sesswali, iż-żwieġ furzat, iż-żwiġijiet tat-
tfal, id-delitti tal-unur, il-mutilazzjoni ġenitali femminili u l-użu tal-vjolenza 
sesswali bħala arma tal-gwerra, u jieħu azzjoni qawwija biex jiġġieled kontrihom 
permezz ta' miżuri effikaċi;

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u, 
għal skopijiet ta' informazzjoni, lill-Kummissjoni.


