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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 d-Dokument ta’ Ħidma Konġunt tal-Persunal dwar ‘L-ugwaljanza bejn 

is-sessi u l-emanċipazzjoni tan-nisa: Nittrasformaw Ħajjet il-Bniet u n-Nisa permezz tar-

Relazzjonijiet Esterni tal-UE 2016-2020”1, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Ottubru 2015 dwar it-tiġdid tal-Pjan ta’ 

Azzjoni tal-UE dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi u t-Tisħiħ tal-Pożizzjoni tan-Nisa fl-

Iżvilupp2, 

A. billi n-nisa u l-bniet f’ħafna partijiet tad-dinja għadhom qed ikunu soġġetti għal vjolenza 

bbażata fuq il-ġeneru, inkluż l-istupru, it-tjassir, it-traffikar tal-bnedmin, iż-żwieġ sfurzat, 

id-delitti għall-unur, il-mutilazzjoni ġenitali femminili (FGM) u kastigi krudili u inumani 

li jammontaw għal tortura, li jiksru d-drittijiet fundamentali tagħhom għall-ħajja, il-libertà, 

il-ġustizzja, id-dinjità u s-sigurtà, l-integrità fiżika u psikoloġika tagħhom, u d-dritt 

tagħhom ta' awtodeterminazzjoni fi kwistjonijiet sesswali u riproduttivi; billi qatt 

m’għandu jsir xi tentattiv biex tiġi ġġustifikata kwalunkwe forma ta’ diskriminazzjoni u 

vjolenza kontra n-nisa għal raġunijiet politiċi, soċjali, reliġjużi jew kulturali jew b’rabta 

ma’ tradizzjonijiet popolari jew tribali; 

B. billi f’pajjiżi fejn il-piena kapitali hija pprattikata, metodi li huma ekwivalenti għat-tortura 

(bħalma hu t-tħaġġir) u li jinvolvu umiljazzjoni tal-ġisem (bħat-tgħalliq pubbliku) 

jintużaw fl-eżekuzzjoni tan-nisa, biex jintimidaw lil nisa oħrajn; 

C. billi l-vjolenza fuq in-nisa u l-bniet hija l-aktar ksur tad-drittijiet tal-bniedem mifrux 

madwar id-dinja, u jolqot il-livelli kollha tas-soċjetà, irrispettivament mill-età, l-

edukazzjoni, l-introjtu, il-pożizzjoni soċjali u l-pajjiż ta' oriġini jew ta' residenza, u 

tirrappreżenta ostaklu kbir għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel; 

D. billi t-terminu "femminiċidju" huwa msejjes fuq id-definizzjoni ġuridika tal-vjolenza 

kontra n-nisa stabbilita fl-Artikolu 1 tal-Konvenzjoni ta’ Belem do Pará: ‘għandu jitqies 

bħala vjolenza kontra n-nisa kwalunkwe att jew imġiba, imsejsin fuq is-sess, li 

jikkaġunaw mewt jew ħsara jew sofferenza fiżika, sesswali jew psikoloġika fuq in-nisa, 

kemm fil-pubbliku kif ukoll fil-privat’; 

E. billi l-UE hija impenjata li tippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi u tiżgura l-

integrazzjoni ta' kwistjonijiet tal-ugwaljanza bejn is-sessi fl-azzjonijiet kollha tagħha; 

F. billi l-Pjan ta’ Azzjoni tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija 2015-2019 

jirreferi għall-promozzjoni tan-nondiskriminazzjoni, l-ugwaljanza bejn is-sessi u t-tisħiħ 

tal-pożizzjoni tan-nisa fi ħdan l-UE u barra minnha; 

G. billi ħafna nisa u bniet huma mċaħħda minn aċċess għal edukazzjoni ta’ kwalità għolja u 

                                                 
1 SWD(2015)0182. 
2 Testi adottati, P8_TA(2015)0350.  
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ħafna minnhom huma mġiegħla jabbandunaw l-istudji tagħhom meta jiżżewġu jew 

ikollhom it-tfal; 

H. billi fi żminijiet ta’ kunflitt armat, in-nisa u t-tfal, inklużi nisa u tfal rifuġjati jew li jkunu 

qed ifittxu asil jew nisa u tfal apolidi, huma fost l-aktar gruppi vulnerabbli fis-soċjetà; 

billi, bl-istess mod, ir-riskji għal bniet adoloxxenti spostati jikbru notevolment waqt 

kriżijiet umanitarji;  

I. billi tlieta minn kull ħamsa tal-biljun persuna li jgħixu taħt il-livell tal-faqar huma nisa1; 

J. billi l-Kostituzzjoni tal-Organizzazzjoni Dinija tas-Saħħa (WHO) tgħid hekk: "it-tgawdija 

tal-ogħla standard ta' saħħa possibbli huwa wieħed mid-drittijiet fundamentali ta' kull 

bniedem mingħajr ebda distinzjoni ta' razza, reliġjon, twemmin politiku, u kundizzjoni 

ekonomika jew soċjali"2; 

K. billi n-nisa u l-bniet jikkostitwixxu żewġ terzi tad-960 miljun persuna madwar id-dinja li 

huma illitterati3; 

L. billi l-ispinta li ħadu t-terroriżmu u l-kunflitti armati fir-reġjun tal-Lvant Nofsani u t-

Tramuntana tal-Afrika wasslet għal żieda sinifikanti f’dawn il-forom ta’ vjolenza, b'mod li 

l-istupru u t-tjassir tan-nisa u l-bniet qed jintużaw b’mod sistematiku bħala arma tal-

gwerra, waqt li t-traffikar tal-bnedmin, speċjalment tan-nisa u t-tfal, qed jintuża bħala sors 

ta’ finanzjament ta' attivitajiet terroristiċi; billi l-parteċipazzjoni tan-nisa fil-proċessi tal-

konsolidazzjoni tal-paċi u r-riforma demokratika hija kruċjali biex dawn ikunu ta' suċċess; 

M. billi minkejja l-obbligu ċar li jirrispettaw, jipproteġu u jissodisfaw drittijiet relatati mas-

saħħa u mad-drittijiet sesswali u riproduttivi tan-nisa u l-bniet, il-każijiet ta' ksur għadhom 

frekwenti u mifruxa f’ħafna stati; 

N. billi skont l-UNICEF, kull sena aktar minn 500 000 mara jmutu waqt li jkun qed iwelldu 

madwar id-dinja4; 

O. billi, minkejja l-progress li sar f'dawn l-aħħar snin, il-bniet għadhom soġġetti għal 

żvantaġġi gravi u esklużjoni fis-sistemi edukattivi f’ħafna pajjiżi, waqt li l-aktar li huma 

milquta huma l-bniet mill-ifqar familji; 

P. billi n-nisa għadhom qed jiġu traffikati għall-prostituzzjoni, fil-biċċa l-kbira tal-każijiet 

f'kundizzjonijiet ekwivalenti għal jasar, għax id-dokumenti tal-identità tagħhom 

jitteħdulhom u jgħidulhom li jekk jippruvaw jirribellaw, ikun hemm ritaljazzjonijiet ħorox 

kontra l-familji tagħhom; 

Q. billi n-nisa u l-bniet jammontaw għal 98 % tal-vittmi tat-traffikar għall-isfruttament 

sesswali; 

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

negliġenti u forom multipli ta’ diskriminazzjoni; 

                                                 
1 Sors: http://www.aidos.it/files/1226588271Frontes_Introduzione.pdf 
2 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet31.pdf 
3 Sors: http://www.aidos.it/files/1226588271Frontes_Introduzione.pdf 
4 Sors: http://www.unicef.org/factoftheweek/index_52778.html 
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S. billi f’xi pajjiżi madwar id-dinja in-nisa għadhom mhumiex qed igawdu l-istess drittijiet 

ekonomiċi, soċjali, kulturali, ċivili u politiċi - inkluż id-dritt ta’ assemblea - bħall-irġiel, u 

billi mhumiex rappreżentati biżżejjed f’korpi tat-teħid ta’ deċiżjonijiet lokali u nazzjonali; 

billi l-istrateġija tal-ugwaljanza bejn is-sessi tal-UE diġà tipprevedi l-integrazzjoni tal-

ugwaljanza bejn is-sessi fil-politika kummerċjali tal-UE; 

T. 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; billi, għalhekk, l-aċċess 

għas-servizzi bażiċi tal-kura tas-saħħa u għas-servizzi tas-saħħa sesswali u riproduttiva 

huma aspetti fundamentali tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel; billi, barra minn hekk, 

dawn għadhom mhumiex iggarantiti fid-dinja kollha;  

U. billi n-nisa u l-bniet minn gruppi ta' minoranza kulturali, tradizzjonali, lingwistiċi, 

reliġjużi, ta' identità tal-ġeneru jew ta' orjentazzjoni sesswali jesperjenzaw forom ta’ 

diskriminazzjoni multipla u intersezzjonali abbażi kemm tal-ġeneru tagħhom kif ukoll tal-

istatus tagħhom bħala minoranza; 

V. billi n-nisa difensuri tad-drittijiet tal-bniedem huma aktar f’riskju li jkunu soġġetti għal 

ċerti forom ta’ vjolenza mill-irġiel u jħabbtu wiċċhom ma’ sfidi speċifiċi; 

1. Itenni li d-differenzi reliġjużi, kulturali u tradizzjonali ma jistgħu qatt jiġġustifikaw id-

diskriminazzjoni jew kwalunkwe forma ta’ vjolenza, b’mod partikolari kontra n-nisa u l-

bniet, bħalma hija l-mutilazzjoni ġenitali femminili (MĠF), l-abbuż sesswali ta' tfajliet 

żgħar, il-femminiċidju, iż-żwiġijiet bikrija u sfurzati, il-vjolenza domestika, il-qtil tal-unur 

u l-vjolenza relatata mal-unur u forom oħra ta’ tortura, bħal dawk li jseħħu meta jitwettqu 

sentenzi tal-mewt bit-tħaġġir;  

2. Jisħaq fuq l-importanza li l-awtoritajiet jimpenjaw ruħhom li jiżviluppaw kampanji ta' 

informazzjoni, qawmien ta’ kuxjenza u edukazzjoni, speċjalment f’komunitajiet fejn iseħħ 

ksur tad-drittijiet tal-bniedem abbażi tal-ġeneru, bil-għan li jipprevjenu u jeliminaw b’mod 

gradwali kull xorta ta’ vjolenza sessista; jenfasizza f’dan ir-rigward l-importanza kruċjali 

li fit-tħejjija u fl-implementazzjoni ta’ dawn il-kampanji jiġu involuti d-difensuri tad-

drittijiet tal-bniedem li diġà qegħdin jiġġieldu sabiex itemmu dawn il-prattiki; iħeġġeġ lill-

Istati Membri kollha jirratifikaw il-Konvenzjoni ta’ Istanbul, biex jimplimentaw b'aktar 

rapidità l-obbligi u l-impenji relatati mad-drittijiet tan-nisa magħmula skont il-

Konvenzjoni dwar l-Eliminazzjoni ta’ Kull Forma ta’ Diskriminazzjoni kontra n-Nisa u 

skont il-Pjattaforma ta’ Azzjoni ta’ Beijing, u biex jappoġġaw lill-organizzazzjonijiet tas-

soċjetà ċivili li jaħdmu biex jippromwovu l-ugwaljanza bejn is-sessi f’pajjiżi terzi; 

3. Jistieden 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 mingħajr 

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

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

mal-vjolenza kontra n-nisa; 

4. Jinnota bi tħassib serju li sa mis-snin tmenin, l-industrija tal-għarajjes mixtrija 

b'korrispondenza (mail-order brides) żdiedet b’rata allarmanti; jinnota bi tħassib li hemm 

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

Iżvilupp. 
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għadd ta’ każijiet dokumentati ta' nisa li ġew attakkati u/jew maqtula wara li żżewġu raġel 

li jkun xtrahom b'korrispondenza; jiddeplora l-fatt li għadd sinifikanti ta’ tfajliet 

minorenni jidhru fis-siti tal-internet tax-xiri ta' għarajjes b'korrispondenza, u jenfasizza li 

fejn it-tfal jintużaw għal skopijiet sesswali dan jeħtieġ jitqies bħala abbuż tat-tfal; 

5. Jinsab imħasseb ħafna dwar iż-żieda fil-vjolenza sessista f’bosta partijiet tad-dinja u r-rata 

li qed tiżdied tal-femminiċidju fl-Amerika Latina, li jseħħ f’kuntest ta’ vjolenza 

ġeneralizzata u diskriminazzjoni strutturali; jikkundanna bil-qawwa kull forma ta’ 

vjolenza sessista u d-delitt ripunjanti tal-femminiċidju, kif ukoll l-impunità li tiddomina 

għal dawn id-delitti, li jistgħu jinkoraġġixxu saħansitra aktar vjolenza u qtil; 

6. Itenni li l-komunità internazzjonali identifikat is-sitwazzjoni tan-nisa b'diżabilitajiet bħala 

prijorità; ifakkar fil-konklużjonijiet tal-Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli tan-NU għad-

Drittijiet tal-Bniedem li jiddikjaraw li għandhom jiġu żviluppati politiki u programmi biex 

tiġi indirizzata l-vjolenza fuq in-nisa u l-bniet b’diżabilitajiet, b’kooperazzjoni mill-qrib 

mal-persuni li għandhom diżabilità, li jirrikonoxxu l-awtonomija tagħhom, u ma’ 

organizzazzjonijiet għall-persuni b’diżabilità; jenfasizza l-ħtieġa ta' sorveljanza regolari 

tal-istituzzjonijiet u ta' taħriġ adegwat lil dawk li jieħdu ħsieb ħaddieħor; jistieden lill-UE 

tinkorpora l-ġlieda kontra diskriminazzjoni minħabba diżabilità fil-politiki ta' azzjoni 

esterna u kooperazzjoni u fil-politiki ta’ għajnuna għall-iżvilupp, inkluż l-Istrument 

Ewropew għad-Demokrazija u d-Drittijiet tal-Bniedem; 

7. Jiddeplora n-nuqqas ta’ ugwaljanza bejn is-sessi fl-isfera politika; ifakkar li n-nisa u l-

irġiel huma ndaqs u għandhom igawdu l-istess drittijiet politiċi u libertajiet ċivili u 

jiddeplora, bl-istess mod, il-fatt li n-nisa mhumiex rappreżentati biżżejjed fil-proċessi ta’ 

teħid ta’ deċiżjonijiet politiċi, ekonomiċi u soċjali; jenfasizza l-ħtieġa ta' mekkaniżmi 

effettivi ta’ protezzjoni għad-difensuri nisa tad-drittijiet tal-bniedem; jirrakkomanda li tiġi 

introdotta sistema ta’ kwoti sabiex jiġi pprovdut mezz ta' promozzjoni tal-parteċipazzjoni 

tan-nisa fil-korpi politiċi u fil-proċess demokratiku, primarjament bħala kandidati; 

8. Jikkundanna l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem minn pajjiżi terzi fil-forma ta’ limiti imposti 

mill-gvern fuq l-għadd ta’ tfal għal kull familja; 

9. Jistieden lill-Kummissjoni biex b’mod sistematiku tinkludi azzjonijiet konkreti biex 

tittejjeb il-parteċipazzjoni tan-nisa fil-proċessi elettorali fil-missjonijiet ta’ osservazzjoni 

elettorali kollha tal-UE, f’konformità mal-linji gwida tal-UE f’dan il-qasam, b’kont meħud 

tal-konklużjonijiet tas-seminar ta’ esperti elettorali għolja li sar fi Brussell f’April 2014 u 

t-tagħlim mill-esperjenza ta’ missjonijiet imgħoddija; 

10. Itenni li l-UE għandha tmexxi bl-eżempju fir-rigward tal-ugwaljanza bejn is-sessi; 

jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE biex jinkoraġġixxu l-parteċipazzjoni tan-nisa fil-

proċess elettorali Ewropew billi jinkludu listi bbilanċjati bejn is-sessi fir-reviżjoni li jmiss 

tal-Liġi Elettorali Ewropea; 

11. Jenfasizza l-importanza li jissaħħaħ ir-rwol tan-nisa fil-prevenzjoni tal-kunflitti u fil-

promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u r-riforma demokratika, u li tiġi appoġġata l-

parteċipazzjoni sistematika tan-nisa bħala komponent vitali tal-proċess tal-paċi u tar-

rikostruzzjoni ta’ wara l-kunflitti permezz ta’ konsultazzjoni u koordinazzjoni aktar 

effettivi mas-soċjetà ċivili u mal-istituzzjonijiet tal-UE, sabiex jiġu żgurati valutazzjonijiet 

tal-impatt aktar preċiżi u sistematiċi fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem; joġġezzjona dwar 
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kwalunkwe leġiżlazzjoni, regolamentazzjoni jew pressjoni governattiva li jillimitaw il-

libertà tal-espressjoni, speċjalment dik tan-nisa u l-LGBTI; 

12. Jitlob li l-promozzjoni tad-drittijiet tan-nisa, l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-ġlieda kontra l-

vjolenza fuq in-nisa jiġu inklużi sistematikament fl-istrateġiji tad-drittijiet tal-bniedem tal-

pajjiżi u fid-djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-djalogi politiċi ma’ pajjiżi terzi u 

ma’ pajjiżi kandidati; jilqa’ l-ħatra tal-konsulent dwar kwistjonijiet tal-ġeneri tas-Servizz 

Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) u l-programmi ta' taħriġ fil-kwistjonijiet relatati 

mal-ġeneri għad-diplomatiċi u l-uffiċjali li qed jieħdu sehem f’delegazzjonijiet tal-UE; 

ifakkar fl-impenn li d-drittijiet tal-bniedem jiġu inklużi fil-valutazzjonijiet tal-impatt 

kollha tal-UE sabiex ikun żgurat li l-UE tirrispetta, tħares u timplimenta d-drittijiet tal-

bniedem u li l-politiki u l-attivitajiet esterni tagħha jkunu mfassla u implimentati b’mod li 

jikkonsolida d-drittijiet tal-bniedem barra mill-UE; jirrimarka li l-ugwaljanza bejn is-sessi 

mhijiex limitata għall-irġiel u n-nisa, iżda jeħtieġ tinkludi l-komunità LGBTI kollha; 

jiġbed l-attenzjoni dwar il-ħtieġa li l-kwistjonijiet tas-sessi jiġu integrati aktar bis-sħiħ fl-

għajnuna umanitarja tal-UE; 

13. Jappella lill-UE biex tiżgura li s-salvagwardji tad-drittijiet fundamentali tal-bniedem, 

b’mod partikolari għan-nisa u l-bniet, jitniżżlu fil-ftehimiet ekonomiċi u kummerċjali ma’ 

pajjiżi terzi, u biex tagħmel rieżami ta' dan it-tip ta' ftehimiet f’każijiet fejn dawn id-

drittijiet ma jiġux rispettati; 

14. Jesprimi t-tħassib kbir tiegħu dwar il-ksur possibli tad-drittijiet tal-bniedem tan-nisa u l-

bniet fil-kampijiet tar-rifuġjati fil-Lvant Nofsani u l-Afrika, inklużi każijiet rappurtati ta’ 

vjolenza sesswali u inugwaljanza fit-trattament tan-nisa u l-bniet; jitlob lis-SEAE biex 

jinsisti fuq regoli aktar stretti u fuq prattiki tajba f’pajjiżi terzi sabiex tintemm l-

inugwaljanza fost ir-refuġjati, indipendentement mis-sess tagħhom; 

15. Ifakkar li l-Pjan ta’ Azzjoni tal-UE dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi u t-Tisħiħ tal-

Pożizzjoni tan-Nisa fl-Iżvilupp huwa waħda mill-għodod fundamentali tal-UE biex titjieb 

l-ugwaljanza bejn is-sessi f’pajjiżi terzi, u għalhekk jemmen li l-GAP2 għandu jieħu s-

sura ta’ komunikazzjoni tal-Kummissjoni; jistieden lill-Kummissjoni tqis ir-riżoluzzjoni 

tal-Parlament dwar it-tiġdid tal-GAP; 

16. Jitlob l-użu ta’ indikaturi kwalitattivi u kwantitattivi sensittivi għall-ġeneru u ġbir ta’ 

dejta, b’mod sistematiku u f’waqtu, diżaggregata skont is-sess, bħala parti mill-proċess ta’ 

monitoraġġ u evalwazzjoni tal-GAP il-ġdid; 

17. Jiddeplora l-fatt li f’xi pajjiżi terzi ż-żwiġijiet bejn l-adulti u l-minorenni huma legali fejn 

f’xi każijiet l-għarusa jkollha inqas minn disa’ snin; 

18. Iqis iż-żwiġijiet ta' persuni taħt l-età bħala ksur tad-drittijiet fundamentali tal-bniedem li 

jolqot l-aspetti kollha tal-ħajja tal-bniet involuti, jipperikola l-edukazzjoni tagħhom, u 

b’hekk jillimita l-prospetti tagħhom, ipoġġi saħħithom fil-periklu u jżid ir-riskju ta' 

vjolenza u abbuż; 

19. Jiġbed l-attenzjoni dwar il-bżonn li n-nisa jingħataw kura tas-saħħa xierqa, bla ħlas, waqt 

li jkunu qed iwelldu, sabiex jitnaqqas l-għadd, li għadu kbir ħafna, ta’ ommijiet u trabi li 

jmutu waqt il-ħlas f’bosta pajjiżi terzi bħala riżultat ta’ kura tas-saħħa inadegwata jew 

noneżistenti;  
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20. Jiddeplora n-nuqqas ta’ politiki ta’ prevenzjoni tal-vjolenza sessista, in-nuqqas ta’ appoġġ 

għall-vittmi u r-rata għolja ta’ impunità għat-trasgressuri f’għadd kbir ta’ pajjiżi; jitlob lis-

SEAE biex jiskambja l-prattiki tajba ma’ pajjiżi terzi dwar il-proċeduri tat-tfassil tal-

liġijiet u l-programmi ta’ taħriġ għall-pulizija, il-persunal ġudizzjarju u l-ħaddiema taċ-

ċivil; iħeġġeġ lill-UE biex tappoġġja l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li jaħdmu biex 

jiddefendu d-drittijiet tal-bniedem u jippromwovu l-ugwaljanza bejn is-sessi f’pajjiżi terzi 

u biex tikkoopera mill-qrib mal-organizzazzjonijiet internazzjonali attivi fil-qasam tal-

ugwaljanza tas-sessi, bħalma huma l-ILO, l-OECD, in-Nazzjonijiet Uniti u l-Unjoni 

Afrikana, bil-ħsieb li jinħolqu sinerġiji u tippromwovi t-tisħiħ tal-pożizzjoni tan-nisa; 

21. Jenfasizza l-ħtieġa għal skambju ta’ prattiki tajba mis-SEAE kontra n-nuqqas ta’ aċċess 

għall-ġustizzja għall-vittmi ta’ delitti relatati ma’ vjolenza sesswali; jikkundanna bil-

qawwa n-nuqqas ta’ aċċess għall-ġustizzja għan-nisa f’pajjiżi terzi, b’mod partikolari meta 

dawn ikunu vittmi ta’ vjolenza sessista; jitlob lill-Kummissjoni tieħu rwol attiv fil-

prosekuzzjoni ta’ dawn id-delitti f’pajjiżi terzi u, f’xi każijiet, mill-Istati Membri; iħeġġeġ 

lill-Kummissjoni taħdem mas-SEAE biex ittejjeb l-appoġġ disponibbli għall-vittmi, li 

jinkorpora interventi f'każ ta' vjolenza sessista f’azzjonijiet umanitarji tal-UE u biex 

tipprijoritizza l-azzjonijiet umanitarji tal-UE li jkollhom fil-mira l-vjolenza sessista u l-

vjolenza sesswali waqt il-kunflitti; jilqa’ l-impenn tal-UE biex tagħti segwitu għas-

Summit Dinji biex Tintemm il-Vjolenza Sesswali waqt il-Kunflitti li sar f’Londra f’Ġunju 

2014, u għalhekk iħeġġeġ lill-Kummissjoni tieħu azzjonijiet konkreti; 

22. Jistieden lill-Kummissjoni tieħu azzjonijiet konkreti anke fi ħdan l-UE biex tiġi miġġielda 

l-vjolenza kontra n-nisa billi tipproponi direttiva speċifika f’dan il-qasam; 

23. Iħeġġeġ lill-atturi kollha involuti f’xi kunflitt biex jipprovdu lill-vittmi bil-kura tas-saħħa 

kollha meħtieġa, inklużi l-aborti, mingħajr distinzjoni sessista f’kull ċirkostanza u 

indipendentement mil-liġijiet lokali, kif previst mill-Konvenzjonijiet ta’ Ġinevra u l-

Protokolli Addizzjonali tagħhom; 

24. Jiddeplora l-fatt li n-nisa u l-bniet huma dawk li jintlaqtu l-aktar mill-faqar estrem, filwaqt 

li hu ppruvat bil-fatti li l-investiment fin-nisa u l-bniet u t-tisħiħ tal-pożizzjoni tagħhom 

permezz tal-edukazzjoni hu wieħed mill-aktar modi effiċjenti biex jiġi miġġieled il-faqar; 

jisħaq fuq il-ħtieġa li jsir aktar sabiex jiġi żgurat id-dritt u l-aċċess għall-edukazzjoni, 

speċjalment għall-bniet, u li jeħtieġ li tittieħed azzjoni li tipprevjeni li dawn jiġu mġiegħla 

jabbandunaw l-istudji tagħhom, kif jiġri sikwit meta jiżżewġu u jkollhom it-tfal; jisħaq fuq 

il-ħtieġa ta’ azzjoni li n-nisa u l-bniet jiġu inklużi fil-proċessi ta’ investiment u tkabbir 

f’pajjiżi terzi; isostni li huwa essenzjali li titkompla l-ġlieda kontra d-differenza fil-pagi 

bejn is-sessi; jinnota li l-kumpaniji Ewropej li joperaw f’pajjiżi terzi għandhom rwol 

essenzjali x’jaqdu fil-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi f’dawk il-pajjiżi, billi 

jaġixxu bħala mudelli pożittivi; iħeġġeġ lin-nisa biex jinvolvu ruħhom b’mod attiv fl-

għaqdiet tal-ħaddiema u organizzazzjonijiet oħra, peress li dan jgħin ħafna biex jintroduċi 

aspetti tal-ġeneru fir-relazzjonijiet u fil-kundizzjonijiet tax-xogħol; 

25. Jiddeplora l-fatt li f’ċerti pajjiżi l-liġijiet u l-ideoloġiji soċjali, kulturali u reliġjużi estremi 

u fundamentalisti jżommu lin-nisa milli jokkupaw ċerti karigi; 

26. Jiddeplora l-fatt li nofs il-popolazzjoni tad-dinja tħabbat wiċċha ma' diskriminazzjoni fil-

pagi, u li fuq livell globali n-nisa jaqilgħu bejn 60 u 90 fil-mija tad-dħul medju tal-irġiel; 
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27. Jenfasizza l-ħtieġa tal-kontinwità tal-edukazzjoni tal-bniet fil-kampijiet tar-refuġjati, fiż-

żoni ta’ konflitt u f’żoni milquta minn faqar estrem u minn estremitajiet ambjentali bħal 

nixfiet u għargħar; 

28. Jilqa’ l-isforzi magħmula mis-SEAE f’pajjiżi terzi biex titħaffef l-implimentazzjoni tal-

obbligi u l-impenji lejn id-drittijiet tan-nisa magħmula fil-CEDAW, taħt il-Pjattaforma ta’ 

Azzjoni ta’ Beijing u fid-Dikjarazzjoni tal-Kajr dwar il-Popolazzjoni u l-Iżvilupp u fl-

aġenda għall-iżvilupp għal wara l-2015; 

29. Jilqa’ l-politika dwar l-għajnuna umanitarja tal-UE, li tippermetti aċċess għal servizzi ta' 

abort sikur lin-nisa u l-bniet stuprati f'kunflitti armati, skont id-Dritt Umanitarju 

Internazzjonali; jenfasizza l-ħtieġa għal implimentazzjoni rapida ta’ din il-politika 

riveduta; 

30. Jistieden lill-UE tkompli tappoġġa t-tisħiħ tal-pożizzjoni ekonomika, soċjali u tan-nisa 

bħala għodda għall-promozzjoni tat-tgawdija xierqa tad-drittijiet u l-libertajiet 

fundamentali tagħhom u biex tagħti l-akbar importanza lill-aċċess għal edukazzjoni ta’ 

kwalità għall-bniet, inklużi l-bniet mill-iktar komunitajiet foqra u marġinalizzati; jitlob li 

jingħata appoġġ lill-edukazzjoni vokazzjonali għan-nisa, biex jiġi żgurat użu akbar tat-

taħriġ vokazzjonali fl-oqsma tax-xjenza u t-teknoloġija, li jitfasslu programmi ta' taħriġ fl-

ugwaljanza bejn is-sessi għal professjonisti fl-edukazzjoni f’pajjiżi terzi, u li jittieħdu 

passi biex ikun prevenut li l-isterjotipi jiġu trażmessi permezz tal-materjal edukattiv; 

iħeġġeġ lill-UE biex tinkludi din il-prijorità f'kull attività diplomatika, kummerċjali u tal-

iżvilupp tagħha; 

31. Jenfasizza l-importanza tal-ġlieda kontra l-isterjotipi tas-sessi u attitudnijiet soċjokulturali 

diskriminatorji li jirrinforzaw il-pożizzjoni subordinata tan-nisa fis-soċjetà u 

jikkostitwixxu waħda mill-kawżi ewlenin tal-inugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa, il-ksur 

tad-drittijiet tal-bniedem kontra n-nisa u l-vjolenza sessista; jenfasizza l-bżonn li jiżdiedu 

l-isforzi biex tiġi miġġielda l-persistenza tal-isterjotipi, permezz ta’ kampanji ta’ qawmien 

ta' kuxjenza mmirati lejn il-livelli kollha tas-soċjetà, involviment akbar tal-midja, strateġiji 

li jħeġġu n-nisa u jinvolvu l-irġiel, l-integrazzjoni tal-perspettiva tas-sessi fl-edukazzjoni u 

fil-politiki u l-inizjattivi kollha tal-UE, b’mod partikolari l-azzjoni esterna, il-

kooperazzjoni u l-għajnuna għall-iżvilupp u l-għajnuna umanitarja; 

32. Jiddispjaċih li ta’ spiss in-nisa huma diskriminati billi ma jiġix provdut lilhom aċċess faċli 

għal riżorsi finanzjarji bħal self minn banek meta mqabbla mal-irġiel; jenfasizza l-fatt li t-

tisħiħ tal-pożizzjoni tan-nisa fil-qasam intraprenditorjali ta prova tal-fatt li hu fattur 

kruċjali biex tingħata spinta lill-ekonomija u, fuq medda twila ta’ żmien, biex jiġi 

miġġieled il-faqar; 

33. Jiddeplora l-fatt li f’xi pajjiżi terzi l-omosesswalità hija delitt, li f’xi każijiet jiġi kkastigat 

bil-mewt; 

34. Jiddeplora l-ksur frekwenti tad-drittijiet sesswali u riproduttivi tan-nisa, inkluż in-nuqqas 

ta’ aċċess għal servizzi tal-ippjanar tal-familja; ifakkar fl-Artikolu 16 tal-CEDAW, li 

jiggarantixxi d-dritt ta' għażla tal-għadd ta' tfal u t-tqassim tagħhom u ta' aċċess għal 

informazzjoni, edukazzjoni u mezzi biex dan id-dritt jiġi eżerċitat; 

35. Jisħaq fuq l-importanza li ma jiġix imminat l-acquis tal-Pjattaforma ta' Azzjoni ta' Beijing 
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fir-rigward tal-aċċess għall-edukazzjoni u għas-saħħa bħala dritt bażiku tal-bniedem, u l-

protezzjoni tad-drittijiet sesswali u riproduttivi; jenfasizza l-fatt li r-rispett universali għas-

saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttivi kif ukoll l-aċċess għas-servizzi relevanti 

jikkontribwixxu biex titnaqqas il-mortalità materna u tat-trabi; jindika li l-ippjanar tal-

familja, is-saħħa materna, l-aċċess faċli għall-kontraċezzjoni u aborti sikuri huma elementi 

importanti biex jiġu salvati l-ħajjiet tan-nisa u jgħinuhom jibnu ħajjithom mill-ġdid jekk 

ikunu sfaw vittmi ta’ stupru; jenfasizza l-ħtieġa li dawn il-politiki jitpoġġew fil-qalba tal-

kooperazzjoni għall-iżvilupp ma' pajjiżi terzi; 

36. Jikkundanna s-sitwazzjoni ddisprata u l-kundizzjonijiet ta' għajxien inumani tar-refuġjati 

fl-Ewropa, li huma partikolarment perikolużi mhux biss għat-tfal iżda wkoll għan-nisa, li 

għandhom ċans akbar li jisfaw vittmi ta’ vjolenza, abbuż u saħansitra traffikar tal-

bnedmin; 

37. Jitlob lill-UE tagħti attenzjoni xierqa lin-nisa migranti u tipproteġihom aktar, li tagħtihom 

l-għajnuna li jeħtieġu u li tħarishom kontra t-traffikar tal-bnedmin u l-isfruttament għall-

prostituzzjoni minn organizzazzjonijiet kriminali, sitwazzjoni li qed issir komuni żżejjed. 
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