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Dikjarazzjoni bil-miktub, skont l-Artikolu 123 tar-Regoli ta' Proċedura,  dwar is-sena 
Ewropea għar-rikonċiljazzjoni tal-ħajja professjonali u dik tal-familja1

1. Fid-9 ta' Marzu 2004, il-Parlament Ewropew adotta riżoluzzjoni dwar ir-rikonċiljazzjoni 
tal-ħajja professjonali, dik tal-familja u dik privata2,

2. Ir-rikonċiljazzjoni tal-ħajja professjonali u tal-familja hija mezz importanti biex 
tintlaħaq l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, li hija valur fundamentali tal-UE mnaqqxa 
fit-Trattati,

3. Appoġġ aħjar għal miżuri ta' rikonċiljazzjoni jippermetti lin-nisa u l-irġiel f'kull tip ta' 
mudelli tal-familja biex jeżerċitaw għażla akbar biex ikun hemm bilanċ bejn il-ħajja 
professjonali u dik tal-familja fuq il-bażi tal-bżonnijiet u l-preferenzi individwali 
tagħhom, u jikkontribwixxi wkoll biex jintlaħqu l-objettivi tal-politiki ewlenin tal-UE;

4. Sena Ewropea dedikata tiftaħ twassal għal sfidi urġenti bħat-tibdil demografiku, il-kriżi 
ekonomika u finanzjarja, il-qgħad, il-faqar u l-esklużjoni soċjali; 

5. Politiki li jappoġġaw ir-rikonċiljazzjoni tal-ħajja professjonali u dik tal-familja, u 
għodod bħall-FSE jistgħu jnaqqsu inugwaljanzi bejn is-sessi fis-salarji, u jistgħu jkunu 
element strateġiku ewlieni għall-impjieg sostenibbli u rkupru mmexxi mid-dħul, kif 
ukoll ikollhom impatt pożittiv fuq id-demografija u jippermettu lill-persuni li jagħtu l-
kura li jissodisfaw ir-responsabilitajiet tal-kura tagħhom;

6. Il-Kummissjoni u l-istituzzjonijiet Ewropej kollha huma msejħa biex jiddikjaraw l-2014 
bħala s-Sena Ewropea għar-Rikonċiljazzjoni tal-Ħajja Professjonali u dik tal-Familja;

7. Din id-dikjarazzjoni, flimkien mal-ismijiet tal-firmatarji hija mgħoddija  lill-
Kummissjoni, lill-Kunsill u lill-Istati Membri.

1 F'konformita' mal-Artikolu 123(4) u (5) tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament, meta d-
dikjarazzjoni hija ffirmata minn maġġoranza tal-Membri komponenti tal-Parlament, għandha 
tiġi ppubblikata fil-minuti flimkien mal-ismijiet tal-firmatarji u tiġi mgħoddija lill-indirizzati, 
mingħajr madankollu ma torbot lill-Parlament.
2 ĠU C 102 E, 28.4.2004, p. 492.


