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SUĠĠERIMENTI 

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

Affarijiet Barranin, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-

mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tal-4 ta' Frar 2014 dwar il-Pjan Direzzjonali tal-

UE kontra l-omofobija u d-diskriminazzjoni abbażi ta' orjentazzjoni sesswali u l-identità 

tal-ġeneru1, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Novembru 2014 dwar l-UE u l-qafas tal-

iżvilupp globali wara l-20152, 

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni finali tar-Raba' Kungress Dinji kontra l-Piena tal-Mewt 

li tappella għall-abolizzjoni tal-piena tal-mewt, organizzat f'Ġinevra mill-24 sas-26 ta' 

Frar 2010, 

A. billi l-UE għandha Rappreżentant Speċjali għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-persuna li 

ngħatat din il-kariga għandha taħdem sabiex tassisti lill-Unjoni fil-koordinament tal-

attivitajiet tagħha sabiex tikkjarifika aktar u żżid il-viżibilità tal-ħidma tagħha fil-

promozzjoni tal-osservanza tad-drittijiet tal-bniedem fid-dinja kollha, u b'mod partikolari 

d-drittijiet tan-nisa; 

B. billi l-vjolenza sessista, u b'mod partikolari l-vjolenza fuq in-nisa u l-bniet, tikkostitwixxi 

ksur tad-dritt tal-mara għall-integrità fiżika u tista' jkollha konsegwenzi permanenti serji 

fuq is-saħħa tal-vittma; 

C. billi l-konsegwenzi tal-vjolenza sessista jolqtu l-benessri tal-vittmi fl-isferi kollha ta' 

ħajjithom; 

D. billi l-eżerċizzju tad-demokrazija jippresupponi li n-nisa u l-irġiel igawdu minn drittijiet u 

stat ċivili ugwali; 

E. billi, fi żminijiet ta' kunflitt armat, nisa u tfal, inklużi nisa u tfal rifuġjati, persuni li jfittxu 

asil u persuni mingħajr Stat, huma fost l-aktar gruppi vulnerabbli fis-soċjetà, u r-riskji għal 

tfajliet adoloxxenti spostati matul il-kriżijiet umanitarji jogħlew notevolment; 

F. billi l-vjolenza u/jew id-diskriminazzjoni kontra n-nisa ma tistax tiġi ġġustifikata permezz 

ta' raġuni politika, reliġjuża jew kulturali; 

G. billi l-vjolenza fuq in-nisa u l-bniet, u b'mod partikolari l-vjolenza domestika, hija l-ksur 

tad-drittijiet tal-bniedem l-aktar mifrux fid-dinja, u taffettwa l-livelli kollha tas-soċjetà, 

irrispettivament mill-età, l-edukazzjoni, l-introjtu, il-pożizzjoni soċjali u l-pajjiż ta' oriġni 

jew ta' residenza, u tirrappreżenta ostaklu kbir għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel;  

H. billi l-vjolenza sessista hija ddefinita bħala vjolenza diretta kontra persuna abbażi tal-

                                                 
1 Testi adottati, P7_TA(2014)0062. 
2 Testi adottati, P8_TA(2014)0059. 
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ġeneru, l-identità tal-ġeneru jew l-espressjoni tal-ġeneru ta' dik il-persuna, jew li tolqot lil 

persuni ta' ġeneru partikolari b'mod sproporzjonat; 

I. billi nisa u bniet b'diżabilitajiet jinsabu f'riskju akbar ta' vjolenza, abbuż u trattament 

negliġenti, speċjalment f'ambjenti istituzzjonalizzati, u dan spiss iwassal biex din il-

kwistjoni tiġi injorata; 

J. billi l-promozzjoni tad-drittijiet tan-nisa, l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-ġlieda kontra l-

vjolenza fuq in-nisa għandhom ikunu komponenti bażiċi u kruċjali tad-djalogu dwar id-

drittijiet tal-bniedem bejn l-UE u pajjiżi terzi; billi l-Istrument Ewropew għad-

Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem (EIDHR) għandu rwol pożittiv; billi 

f'sitwazzjonijiet li fihom jimpenjaw ruħhom f'kooperazzjoni ma' kwalunkwe pajjiż, is-

Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) u l-Kummissjoni għandhom iwettqu 

identifikazzjoni f'waqtha tal-problemi ta' prijorità li għandhom jiġu indirizzati, bil-għan li 

l-finanzjament u r-riżorsi jkunu jistgħu jiġu adegwati aħjar għall-objettivi; 

K. billi l-aċċess għas-servizzi bażiċi tal-kura tas-saħħa u s-servizzi tas-saħħa sesswali u 

riproduttiva huma aspetti fundamentali tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, u billi dawn 

għadhom mhumiex iggarantiti fid-dinja kollha; 

L. billi s-saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttivi huma msejsa fuq id-drittijiet bażiċi tal-

bniedem u huma elementi essenzjali tad-dinjità tal-bniedem1;  

M. billi kull tip ta' diskriminazzjoni u vjolenza fuq in-nisa, inklużi l-abbuż sesswali, il-

mutilazzjoni ġenitali femminili, iż-żwieġ furzat, l-hekk imsejħa reati għall-unur, l-

isfruttament sesswali tan-nisa għal skopijiet kummerċjali u l-vjolenza domestika, 

m'għandhom qatt jiġu ġġustifikati minn l-ebda raġuni politika, soċjali, reliġjuża jew 

kulturali, jew raġuni b'rabta ma' kwalunkwe tradizzjoni popolari jew tribali; 

1. Jisħaq fuq l-importanza li l-awtoritajiet jimpenjaw ruħhom sabiex joħolqu kampanji 

edukattivi maħsuba għall-irġiel, u b'mod partikolari għall-ġenerazzjonijiet żgħażagħ, bil-

għan li jipprevjenu u jeliminaw b'mod gradwali kull tip ta' vjolenza sessista; jenfasizza l-

ħtieġa li jiġi żgurat li l-professjonisti fil-kura medika, l-uffiċjali tal-pulizija, il-prosekuturi 

u l-imħallfin, kemm fl-UE kif ukoll f'pajjiżi terzi, jitħarrġu adegwatament sabiex jassistu u 

jappoġġaw lill-vittmi tal-vjolenza; 

2. Jitlob lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jappoġġaw il-parteċipazzjoni sħiħa tan-nisa fit-

teħid ta' deċiżjonijiet politiċi u ekonomiċi, b'mod partikolari fil-proċessi tal-bini tal-paċi, 

it-tranżizzjoni demokratika u r-riżoluzzjoni tal-kunflitti; iħeġġeġ lill-Istati Membri, lill-

Kummissjoni u lis-SEAE jiffokaw fuq l-emanċipazzjoni ekonomika u politika tan-nisa 

f'pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw, billi jippromwovu l-involviment tagħhom fil-

kumpaniji u fl-implimentazzjoni ta' proġetti reġjonali u proġetti ta' żvilupp lokali; 

3. Jenfasizza l-importanza partikolari, f'dak li għandu x'jaqsam mal-iżvilupp ta' soċjetajiet 

demokratiċi u vijabbli, li titnaqqas l-inugwaljanza bejn is-sessi, tiġi miġġielda l-vjolenza 

sessista u jiġu promossi l-ugwaljanza u d-drittijiet tan-nisa; 

                                                 
1 Ara l-paragrafu 7(2) u (3) tal-Konferenza Internazzjonali dwar il-Programm ta' Azzjoni rigward il-Popolazzjoni 

u l-Iżvilupp. 
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4. Jisħaq fuq il-ħtieġa li jiġi żgurat li n-nisa fl-Ewropa u l-bqija tad-dinja jkollhom id-dritt li 

jkunu jistgħu jagħmlu l-għażliet tagħhom b'mod liberu, taħt l-istess kundizzjonijiet tal-

irġiel, mingħajr impożizzjonijiet ideoloġiċi, politiċi jew reliġjużi; 

5. Jistieden, għaldaqstant, lill-istati membri kollha tal-Kunsill tal-Ewropa biex jiffirmaw u 

jirratifikaw il-Konvenzjoni dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa; 

jitlob, b'rabta ma' dan, li l-UE tieħu passi sabiex taderixxi mal-Konvenzjoni bil-għan li 

tiżgura l-koerenza bejn l-azzjoni interna u esterna tal-UE f'dak li għandu x'jaqsam mal-

vjolenza kontra n-nisa; 

6. Jisħaq fuq il-fatt li sabiex il-vjolenza fuq in-nisa tiġi miġġielda b'mod effikaċi, jeħtieġ li 

ssir bidla fl-attitudini lejn in-nisa u l-bniet fis-soċjetà, minħabba l-fatt li n-nisa ħafna drabi 

huma rappreżentati fi rwoli subordinati u li l-vjolenza fuqhom spiss tiġi tollerata jew ma 

tingħatax l-importanza xierqa; jisħaq fuq il-fatt li l-istereotipi tas-sessi huma fost il-kawżi 

ewlenin tal-ksur tad-drittijiet tan-nisa u l-inugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa; jinnota li 

għandha tingħata attenzjoni partikolari lid-dispożizzjonijiet kostituzzjonali, leġiżlattivi u 

regolatorji li jiddiskriminaw lin-nisa abbażi tas-sess tagħhom, pereżempju f'dak li għandu 

x'jaqsam mal-aċċess għall-ġustizzja, il-proprjetà, il-kreditu, il-kura tas-saħħa jew l-

edukazzjoni; jistieden lis-SEAE u lill-Kummissjoni jenfasizzaw l-importanza tal-

involviment min-naħa tal-irġiel f'kampanji ta' informazzjoni u sensibilizzazzjoni dwar id-

drittijiet tan-nisa; 

7. Jinsab imħasseb ħafna dwar iż-żieda fil-każijiet ta' vjolenza sessista f'bosta partijiet tad-

dinja, li tirrappreżenta waħda mis-sintomi tal-kriżi globali, u b'mod speċjali dwar iż-żieda 

fir-rata ta' femminiċidju (il-qtil ta' nisa u bniet) fil-Messiku u f'pajjiżi oħra tal-Amerika 

Ċentrali u l-Amerika t'Isfel, li qed isseħħ f'kuntest ta' vjolenza ġeneralizzata u 

diskriminazzjoni strutturali; jikkundanna bil-qawwa kull tip ta' vjolenza sessista, ir-reat 

orribli tal-femminiċidju u l-impunità li tiddomina għal dawn ir-reati, fatt li jkompli joħloq 

preċedent u jħeġġeġ lill-qattiela; 

8. Jisħaq fuq il-ħtieġa li jsir aktar sabiex jiġi ggarantit id-dritt u l-aċċess għall-edukazzjoni, 

speċjalment għall-bniet; jilqa' l-għoti tal-Premju Nobel għall-Paċi lil Malala Yousafzai u 

Kailash Satyarthi għall-ġlieda tagħhom għad-drittijiet tat-tfal; jinnota li l-aċċess għall-

edukazzjoni huwa, parzalment, prekondizzjoni għall-eżerċizzju sħiħ ta' drittijiet tal-

bniedem oħra, bħal-libertà tal-kuxjenza u r-reliġjon u l-parteċipazzjoni fil-ħajja politika;  

9. Jistieden lill-Kummissjoni, is-SEAE u l-Istati Membri jieħdu azzjonijiet speċifiċi sabiex 

jindirizzaw is-sitwazzjoni tan-nisa u jiggarantixxu l-libertà tagħhom u r-rispett għall-aktar 

drittijiet fundamentali tagħhom, u jistedinhom jadottaw miżuri sabiex jipprevjenu l-

isfruttament, l-abbuż u l-vjolenza fuq in-nisa u t-tfal; 

10. Iħeġġeġ lin-NU, b'mod partikolari r-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar il-Vjolenza fuq in-

Nisa, Rashida Manjoo, sabiex jagħmlu l-akbar sforz possibbli biex jindividwaw il-vittmi 

tal-abbużi u l-vjolenza fuq bniet u nisa, u jinvestigaw u jistabbilixxu l-fatti u ċ-ċirkostanzi 

marbuta ma' dawn il-każijiet, bil-għan li jipprevjenu l-impunità u jiżguraw l-obbligu sħiħ 

ta' rendikont; jappoġġa l-ħidma tar-Rappreżentant Speċjali tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-

Vjolenza Sesswali fil-Kunflitti, Zainab Hawa Bangura; 

11. Jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri jindirizzaw il-vjolenza fuq in-nisa u d-
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dimensjoni relatata mal-ġeneri tal-ksur tad-drittijiet tal-bniedem b'mod internazzjonali, 

b'mod partikolari fil-kuntest kemm tal-ftehimiet ta' assoċjazzjoni bilaterali u l-ftehimiet ta' 

kummerċ internazzjonali li huma fis-seħħ kif ukoll dawk li qed jiġu nnegozjati; 

12. Jilqa' r-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat għall-Eliminazzjoni tad-Diskriminazzjoni kontra 

n-Nisa fir-rigward tal-prevenzjoni tal-kunflitt u s-sitwazzjonijiet ta' kunflitt u ta' wara 

kunflitt, f'konformità mar-riżoluzzjonijiet ta' importanza kbira tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-

NU nru 1325 u nru 1820 dwar in-nisa, il-paċi u s-sigurtà; ifakkar lill-komunità 

internazzjonali, barra minn hekk, dwar is-salvagwardji meħtieġa għan-nisa u l-bniet, 

b'mod partikolari d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem tan-nisa, li spiss jinsabu fil-mira tal-

vjolenza, u jitlob li jkun hemm protezzjoni mill-istupru u l-prostituzzjoni furzata; jisħaq 

fuq il-fatt li l-vittmi tal-vjolenza sessista għandhom jiġu assistiti tul il-proċedimenti 

ġudizzjarji, u jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li, f'dan ir-rigward, l-organizzazzjonijiet 

statutorji u mhux statutorji jistgħu jkunu ta' għajnuna vera għall-vittmi; 

13. Itenni li l-mutilazzjoni ġenitali femminili (MĠF) hija ksur gravi tad-drittijiet tal-bniedem 

u suġġett li għandu jingħata attenzjoni partikolari fid-djalogu tal-UE ma' pajjiżi fejn din il-

prattika hija prevalenti ħafna; jiġbed l-attenzjoni, barra minn hekk, għall-fatt li l-MĠF 

għandha effetti serji u li jdumu jinħassu sew fuq is-saħħa ta-nisa, u għaldaqstant fuq il-

prospetti tagħhom li jiżviluppaw; iħeġġeġ lis-SEAE u l-Istati Membri biex ikomplu 

jindirizzaw il-kwistjoni tal-MĠF fid-djalogu politiku u ta' politika tagħhom ma' pajjiżi 

sħab fejn għadha tiġi pprattikata l-MĠF; 

14. Jikkundanna bl-akbar qawwa l-ksur mill-aktar serju tad-drittijiet tal-bniedem li jsir 

f'sitwazzjonijiet ta' kunflitt armat fi kriżijiet reċenti u kriżjijiet li għaddejjin, u b'mod 

partikolari l-eżekuzzjonijiet sommarji, l-istupru u forom oħra ta' vjolenza sesswali, atti ta' 

tortura u arresti u detenzjonijiet arbitrarji, speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam mas-

sitwazzjoni tan-nisa u t-tfal, li huma partikolarment vulnerabbli; jistieden lill-UE tiġġieled 

kontra l-impunità f'dawn il-każijiet kollha u tappoġġa l-azzjoni li jieħdu l-imħallfin 

nazzjonali u l-Qorti Kriminali Internazzjonali (QKI) sabiex iressqu l-awtur ta' dan il-ksur 

quddiem il-ġustizzja; 

15. Jisħaq fuq l-importanza li ma jiġix imminat l-acquis tal-Pjattaforma ta' Azzjoni ta' Pekin 

rigward l-aċċess għall-edukazzjoni u għas-saħħa bħala dritt fundamentali bażiku, u l-

protezzjoni tad-drittijiet sesswali u riproduttivi; jenfasizza fuq il-fatt li r-rispett universali 

għas-saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati, kif ukoll l-aċċess għas-servizzi 

relevanti jikkontribwixxu għall-kura ta' qabel it-twelid u l-abbiltà ta' prevenzjoni għal 

twelid b'riskju għoli u t-tnaqqis tal-mortalità fost it-trabi u t-tfal; jiġbed l-attenzjoni għall-

fatt li l-ippjanar tal-familja, is-saħħa tal-omm u s-servizzi ta' abort sikur huma elementi 

importanti biex jiġu salvati ħajjiet in-nisa, u li ċ-ċaħda minn sevizz ta' abort biex tissalva 

ħajja tikkostitwixxi ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem; jistieden lill-UE tkompli tħares is-

saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati, u jenfasizza l-ħtieġa li dawn il-politiki 

jitqiegħdu fil-qalba tal-kooperazzjoni dwar l-iżvilupp ma' pajjiżi terzi, u fil-pjan ta' azzjoni 

futur dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-għoti tas-setgħa lin-nisa fil-qasam tal-iżvilupp 

għall-perjodu 2015-2020 b'mod partikolari, fosthom permezz ta' djalogu politiku u 

azzjonijiet speċifiċi li jinvolvu s-soċjetà ċivili lokali; 

16. Jenfasizza l-fatt li l-vjolenza sessista, inklużi prattiki konswetudinarji tradizzjonali 
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dannużi, hija ksur tad-drittijiet bażiċi, b'mod speċjali tad-dinjità umana, id-dritt għall-ħajja 

u d-dritt għall-integrità tal-persuna; 

17. Jikkundanna bil-qawwa l-użu li qed jibqa' jsir tal-vjolenza sesswali fuq in-nisa bħala arma 

tal-gwerra; jisħaq fuq il-fatt li jeħtieġ li jsir aktar sabiex jiġi żgurat ir-rispett għad-dritt 

internazzjonali u l-aċċess għall-appoġġ psikoloġiku għan-nisa u l-bniet fil-kunflitti; jilqa' 

l-fatt li l-Premju Sakharov 2014 ingħata li s-Sur Denis Mukwege għall-impenn tiegħu fil-

ġlieda kontra l-vjolenza sesswali fuq in-nisa, u jistieden lill-UE, l-Istati Membri, l-

organizzazzjonijiet internazzjonali u s-soċjetà ċivili jżidu l-isforzi ta' kooperazzjoni sabiex 

jissensibilizzaw lill-pubbliku u jiġġieldu konrtra l-impunità; 

18. Jisħaq fuq l-importanza li jissaħħaħ ir-rwol tan-nisa fil-promozzjoni tad-drittijiet tal-

bniedem u r-riforma demokratika, fl-għoti ta' appoġġ għall-prevenzjoni tal-kunflitt u fil-

konsolidazzjoni tal-parteċipazzjoni u r-rappreżentanza politika; jinnota wkoll, f'dan ir-

rigward, li r-rakkomandazzjonijiet li saru fir-rapporti tal-missjonijiet ta' osservazzjoni 

elettorali li jikkonċernaw il-parteċipazzjoni sħiħa u ugwali tan-nisa fil-proċess elettorali 

għandhom jitqiesu u għandha tittieħed azzjoni fuqhom; 

19. Jitlob li jintemmu b'mod immedjat l-atti kollha ta' vjolenza, attakki sesswali u forom oħra 

ta' trattament degradanti li jitwettqu fuq in-nisa li jipprotestaw favur id-demokrazija u biex 

jiddefendu d-drittijiet tagħhom, b'mod partikolari fil-pajjiżi tar-Rebbiegħa Għarbija, u fuq 

attivisti favur id-drittijiet tan-nisa; jitlob ukoll li jsiru investigazzjonijiet serji u imparzjali 

ta' dawn il-każijiet kollha u li dawk responsabbli jkollhom l-obbligu sħiħ ta' rendikont; 

20. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-Konvenzjoni ta' Istanbul dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda 

kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika huwa strument internazzjonali 

importanti u vinkolanti u, għaldaqstant, l-adeżjoni ta' aktar u aktar pajjiżi mal-

Konvenzjoni kkonċernata se tikkontribwixxi b'mod sinifikanti għall-iżvilupp ta' politika 

integrata għall-protezzjoni u l-għoti tas-setgħa lill-vittmi u għall-promozzjoni ta' 

kooperazzjoni internazzjonali f'dan il-qasam; 

21. Jisħaq fuq il-ħtieġa li jiġi indirizzat it-traffikar tal-bnedmin, li l-biċċa l-kbira tal-vittmi 

tiegħu huma nisa li jiġu sfruttati għal skopijiet sesswali; jisħaq fuq il-ħtieġa li tissaħħaħ il-

kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi fir-rigward tal-iskambju ta' prattiki tajba u l-isfrattar ta' 

netwerks ta' traffikar internazzjonali, li jagħmlu użu wkoll mill-internet sabiex isibu vittmi 

ġodda; 

22. Jisħaq fuq l-importanza li jiġu organizzati kampanji ta' informazzjoni u sensibilizzazzjoni 

f'komunitajiet li jipprattikaw l-MĠF, l-abbuż sesswali ta' tfajliet, iż-żwiġijiet prekoċi u 

furzati, il-femminiċidju u ksur ieħor tad-drittijiet tal-bniedem abbażi tal-ġeneru, kif ukoll 

l-importanza li jiġu involuti difensuri tad-drittijiet tal-bniedem li diġà qegħdin jiġġieldu 

sabiex itemmu dawn il-prattiki permezz tat-tħejjija u l-implimentazzjoni ta' dawn il-

kampanji; itenni l-fatt li ż-żwieġ tat-tfal, iż-żwieġ prekoċi u furzat u n-nuqqas ta' infurzar 

ta' età minima legali għaż-żwieġ jikkostitwixxu mhux biss ksur tad-drittijiet tat-tfal, iżda 

wkoll ostaklu għall-għoti ta' setgħa lin-nisa;  

23. Itenni l-fatt li l-komunità internazzjonali identifikat is-sitwazzjoni tan-nisa b'diżabilitajiet 

bħala prijorità; ifakkar il-konklużjonijiet tal-Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli tan-NU 

għad-Drittijiet tal-Bniedem, li ddikkjara li l-politiki u l-programmi biex tiġi indirizzata l-



 

PE541.617v03-00 8/11 AD\1049169MT.doc 

MT 

vjolenza fuq in-nisa u l-bniet b'diżabilitajiet għandhom jiġu żviluppati f'kooperazzjoni 

mill-qrib ma' dawk il-persuni li jbatu minn diżabilitajiet, filwaqt li tiġi rikonoxxuta l-

awtonomija tagħhom, kif ukoll ma' organizzazzjonijiet għall-persuni b'diżabilitjiet, inklużi 

dawk li jipprovdu servizzi għas-superstiti; jisħaq fuq il-ħtieġa li ssir sorveljanza regolari 

tal-istituzzjonijiet u li jingħata taħriġ adegwat lil dawk li jipprovdu l-kura;  

24. Jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri jippromwovu b'mod attiv in-

nondiskriminazzjoni abbażi tas-sess, ir-razza u l-oriġini etnika u għal raġunijiet ta' reliġjon 

jew twemmin, diżabilità, età u orjentament sesswali fil-politika barranija tagħhom, 

fosthom permezz tal-Inizjattiva Ewropea għad-Demokrazija u d-Drittijiet tal-Bniedem 

(EIDHR); 

25. Jappella bil-qawwa lill-UE u l-Istati Membri biex jippromwovu u jħarsu t-tgawdija tad-

drittijiet tal-bniedem kollha min-naħa ta' persuni leżbjani, omosesswali, bisesswali, 

transġeneri u intersesswali (LGBTI); 

26. Jistieden lill-Kummissjoni tagħmel użu usa' mill-valutazzjonijiet tal-impatt fir-rigward 

tas-sessi, hija u tiżvilippa l-politika barranija fir-rigward tal-konklużjoni ta' ftehimiet 

internazzjonali; 

27. Jisħaq fuq l-importanza tal-prevenzjoni ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, b'enfażi 

partikolari fuq is-sitwazzjoni tan-nisa u t-tfal Rom, li spiss huma soġġetti għal 

diskriminazzjoni multipla; jisħaq fuq l-importanza li tissaħħaħ il-pożizzjoni tan-nisa Rom 

u li tiġi introdotta politika tad-djar xierqa bħala punt ta' tluq sabiex tittejjeb is-sitwazzjoni 

tagħhom; 

28. Jilqa' u jappoġġa d-Dikjarazzjoni Addis Ababa dwar l-Aċċellerazzjoni tal-

Implimentazzjoni tal-Pjattaforma ta' Azzjoni ta' Pekin, adottata f'Novembru 2014 waqt id-

Disa' Konferenza Afrikana dwar in-Nisa, dwar is-saħħa riproduttiva tan-nisa u l-

HIV/AIDS, fejn sar l-appell għal investiment fid-drittijiet sesswali u riproduttivi, fosthom 

billi jiġu adottati u implimentati liġijiet dwar is-saħħa sesswali u riproduttiva, kampanji ta' 

sensibilizzazzjoni u servizzi ta' informazzjoni għaż-żgħażagħ u n-nisa, inklużi l-

edukazzjoni, l-informazzjoni u servizzi komprensivi b'rabta mas-saħħa sesswali; itenni t-

talba tiegħu għall-espansjoni tal-provvista ta' servizzi tal-ippjanar tal-familja u l-

kontraċettivi, għall-aċċess għal servizzi ta' abbort sikur u legali f'konformità ma' liġijiet u 

politiki nazzjonali, u għall-ħarsien tad-drittijiet riproduttivi tan-nisa billi jiġi awtorizzat l-

abort mediku f'każijiet ta' attakki sesswali, stupri u inċest, b'mod konformi mal-Protokoll 

ta' Maputo għall-Karta Afrikana għad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Popli; 

29. Iqis in-nuqqas ta' rappreżentanza tan-nisa fit-teħid ta' deċiżjonijiet politiċi bħala kwistjoni 

ta' drittijiet fundamentali u demokrazija li tissottolinja l-kapaċità tal-gvernijiet li 

jiddedikaw l-attenzjoni kollha tagħhom għat-tiswir tad-demokrazija u l-proċessi ta' 

konservazzjoni; jilqa' s-sistemi ta' parità leġiżlati u l-kwoti tas-sessi, u jitlob li f'dan ir-

rigward jingħata bidu mill-aktar fis possibbli għall-proċess leġiżlattiv meħtieġ; 

30. Jitlob lill-UE u l-Istati Membri jiżguraw approċċ ibbażat fuq id-drittijiet li jħaddan id-

drittijiet tal-bniedem kollha, u jkomplu jiddefendu b'mod attiv objettiv awtonomu għall-

għoti ta' setgħa lin-nisa u l-bniet, u l-promozzjoni, ir-rispett u t-tgawdija sħiħa tad-drittijiet 

tal-bniedem tagħhom, inkluż l-aċċess għal edukazzjoni sesswali komprensiva u aċċess 
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universali għas-saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati, kif ukoll l-ugwaljanza 

bejn is-sessi, bħala prekondizzjonijiet għall-ġlieda kontra l-ġeneriċidju, fl-aġenda għall-

iżvilupp li jmiss għal wara l-2015; 

31. Jisħaq fuq l-importanza tal-ġlieda kontra l-istereotipi mhux biss billi jiġu ppreżentati 

xbihat pożittivi, iżda wkoll billi jiġu ispirati eżempji reali ta' nisa b'diżabilitajiet u jintwera 

kif il-kapaċitajiet kumpensatorji tagħhom jippermettulhom igawdu ħajja professjonali u 

privata sodisfaċenti, kif ukoll billi jiġi evitat l-aggravar tal-istereotipi negattivi fil-lingwa 

użata, fid-diskors li jsir u fil-politiki segwiti fir-rigward tan-nisa b'diżabilitajiet; jitlob lill-

UE, flimkien mal-Istati Membri, sabiex jimplimentaw miżuri proattivi bil-għan li fis-suq 

tax-xogħol jinkludu n-nisa b'diżabilitajiet; 

32. Itenni l-oppożizzjoni li ilu jħaddan fir-rigward tal-piena tal mewt fiċ-ċirkostanzi kollha, u 

jitlob li jitwaqqfu b'mod immedjat l-eżekuzzjonijiet f'dawk il-pajjiżi fejn għadha tiġi 

applikata l-piena tal-mewt; 

33. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex, filwaqt li jirrispettaw is-sistemi edukattivi nazzjonali 

tagħhom, ikunu konsistenti huma u jimplimentaw il-prinċipji ta' edukazzjoni inklużiva 

meta jkunu qed jaħdmu fuq każijiet ta' tfal ġejjin minn ambjent żvantaġġat mil-lat soċjali 

u każijiet ta' tfal b'diżabilitajiet; 

34. Jitlob li jitfasslu strateġija politika u pjan ta' ażżjoni ambizzjużi li jkopru medda twila ta' 

żmien fl-oqsma tas-saħħa pubblika, l-innovazzjoni u l-aċċess għall-mediċini li, fost 

affarijiet oħra, jesploraw skemi ta' inċentivi ġodda għar-riċerka u l-iżvilupp, bħalma ġie 

spjegat fir-rapport tal-2012 tal-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv ta' Esperti dwar ir-Riċerka u 

l-Iżvilupp tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO), bil-għan li jiġi ssalvagwardjat 

id-dritt għal livell ta' għajxien xieraq għas-saħħa u l-benessri ta' kull bniedem mingħajr 

distinzjoni minħabba r-razza, ir-reliġjon, it-twemmin politiku jew il-qagħda ekonomika u 

soċjali; jisħaq fuq il-fatt li n-nisa u l-bniet jibqgħu fiċ-ċentru tal-pandemija HIV u li jieħdu 

ħsieb jipprovdu l-kura għall-pazjenti fil-komunitajiet tagħhom; 

35. Jiddispjaċih għall-fatt li l-ġisem tan-nisa u l-bniet, b'mod speċifiku f'dak li għandu 

x'jaqsam mas-saħħa sesswali u riproduttivi tagħhom u d-drittijiet relatati, għadhom s'issa 

jikkostitwixxu qasam ta' battalja ideoloġika, u jitlob lill-UE u l-Istati Membri jirrikonoxxu 

d-drittijiet inaljenabbli tan-nisa u l-bniet għall-integrità fiżika u għal teħid ta' deċiżjonijiet 

awtonomu fir-rigward, fost affarijiet oħra, tad-dritt għall-aċċess għall-ippjanar tal-familja 

volontarju u servizzi ta' abort sikuri u legali, u li jkunu ħielsa mill-vjolenza, inklużi l-

MĠF, iż-żwieġ tat-tfal, iż-żwieġ prekoċi jew furzat u l-istupru fiż-żwieġ; 

36. Iħeġġeġ lill-UE u l-Istati Membri jfasslu rieżami estensiv tal-Pjattaforma ta' Azzjoni ta' 

Pekin sabiex ifakkru l-20 anniversarju tagħha fl-2015; 

37. Iħeġġeġ lill-Kummisjsoni biex fl-istrateġija tagħha li jmiss dwar is-saħħa fl-UE tinkludi s-

saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati bħala drittijiet bażiċi tal-bniedem, bil-

għan li tiżgura koerenza bejn il-politiki interni u esterni tal-UE; 

38. Jinsisti li l-bilanċ bejn is-sessi għandu jikkostitwixxi parti integrali tal-missjonijiet extra-

Ewropej tas-SEAE, u li għal kull missjoni tiġi stabbilita strateġija ddedikata għad-drittijiet 

tal-bniet u n-nisa u l-ugwaljanza bejn is-sessi, flimkien ma' taqsima speċifikament 
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iddedikata għall-ugwaljanza bejn is-sessi fil-pjan ta' azzjoni li jmiss tas-SEAE dwar id-

drittijiet tal-bniedem; 

39. Jisħaq fuq il-fatt li l-provvista tal-għajnuna umanitarja min-naħa tal-UE u l-Istati Membri 

tagħha m'għandhiex tkun soġġetta għal restrizzjonijiet imposti minn donaturi sħab oħra 

fir-rigward ta' kura medika neċessarja, inkluż dak li għandu x'jaqsam mal-aċċess għal 

aborti sikuri għal nisa u bniet vittmi ta' stupru f'kunflitti armati. 
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