
PA\1217874MT.docx PE660.263v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

Parlament Ewropew
2019-2024

Kumitat għall-Iżvilupp

2020/2215(INI)

20.11.2020

ABBOZZ TA' OPINJONI
tal-Kumitat għall-Iżvilupp

għall-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

dwar is-sitwazzjoni tas-saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttivi fl-UE, fil-
kuntest tas-saħħa tan-nisa
(2020/2215(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Pierrette Herzberger-Fofana



PE660.263v01-00 2/4 PA\1217874MT.docx

MT

PA_NonLeg



PA\1217874MT.docx 3/4 PE660.263v01-00

MT

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp 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:

1. Jafferma mill-ġdid li s-saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati (SRHR) huma 
bbażati fuq id-drittijiet tal-bniedem, huma elementi fundamentali tad-dinjità tal-
bniedem, u jibqgħu kruċjali għall-kisba tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri;

2. Jappella għall-eliminazzjoni ta' prattiki dannużi bħall-mutilazzjoni ġenitali femminili 
(MĠF) u ż-żwieġ prekoċi u furzat tat-tfal; jinsab estremament imħasseb li aktar minn 
200 miljun tifla u mara madwar id-dinja ġew imġiegħla jgħaddu minn MĠF; jitlob li 
jkun hemm aċċess sħiħ għall-kura fiżika u psikoloġika minn persunal interkulturalment 
sensittiv u mħarreġ;

3. Jikkundanna kwalunkwe ksur tal-SRHR, inkluż in-nuqqas li jiġi pprovdut aċċess għal 
edukazzjoni komprensiva dwar is-sesswalità, servizzi tal-ippjanar tal-familja u kura tas-
saħħa materna;

4. Jinsisti li l-programmi tal-edukazzjoni komprensiva dwar is-sesswalità huma importanti 
peress li jipprovdu informazzjoni xierqa skont l-età dwar il-pubertà, iċ-ċiklu mestrwali, 
it-tqala u l-ħlas; ifakkar fir-rwol tal-organizzazzjonijiet mhux governattivi bħala 
fornituri tas-servizzi u jippromwovi l-SRHR; jissottolinja li l-programmi tal-
edukazzjoni komprensiva dwar is-sesswalità jgħinu fil-prevenzjoni tat-tqala u ż-żwieġ 
bikrija, li jwassal biex il-bniet jitilqu mill-iskola qabel iż-żmien;

5. Ifakkar li l-abort sikur u legali huwa bbażat fuq is-saħħa u d-drittijiet tan-nisa; iwissi 
dwar ir-reazzjoni inkwetanti dwar id-drittijiet tan-nisa fuq ġisimhom kemm fil-pajjiżi li 
qed jiżviluppaw kif ukoll fl-UE; jisħaq fuq il-ħtieġa għall-implimentazzjoni sħiħa tal-
Protokoll ta' Maputo, speċjalment l-Artikolu 14;

6. Jappella biex il-Pjan ta' Azzjoni dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi III jagħti aktar 
prominenza lill-qasam tematiku tiegħu ta' politika dwar l-SRHR minħabba l-impatt 
tremend tal-pandemija tal-COVID-19 fuq in-nisa u l-bniet fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw;

7. Jistieden lill-UE tiżgura finanzjament adegwat u mmirat tajjeb għall-SRHR fil-politika 
tagħha ta' kooperazzjoni għall-iżvilupp;

8. Jenfasizza li s-servizzi tal-SRHR għandhom ikunu sensittivi għall-ġeneru, ibbażati fuq 
id-drittijiet, adattati għaż-żgħażagħ u disponibbli għal kulħadd, irrispettivament mill-età 
jew mill-istat ċivili, inkluż matul il-kunflitti u d-diżastri;

9. Itenni l-appell tiegħu liż-żewġ partijiet tal-ftehim il-ġdid bejn l-UE u l-Organizzazzjoni 
tal-Istati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku biex jimpenjaw ruħhom għall-
promozzjoni, il-protezzjoni u t-twettiq tal-SRHR ħielsa mid-diskriminazzjoni, il-
koerċizzjoni u l-vjolenza u għall-implimentazzjoni sħiħa tal-Programm ta' Azzjoni tal-
Konferenza Internazzjonali dwar il-Popolazzjoni u l-Iżvilupp;
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10. Ifakkar li dawk li jfittxu ażil u r-rifuġjati spiss ikunu vittmi tat-traffikar tal-bnedmin u 
tal-prostituzzjoni furzata; jinsisti li l-aċċess għall-SRHR għal dawn il-popolazzjonijiet 
huwa kruċjali għas-sopravivenza tagħhom.


