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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 l-Artikoli 2 u 3(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 8 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE),

– wara li kkunsidra l-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u, b'mod partikolari, il-
prinċipji 2, 3, 11 u 17 tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-NU dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull Forma ta' 
Diskriminazzjoni kontra n-Nisa (CEDAW) tat-18 ta' Diċembru 1979,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal tal-
20 ta' Novembru 1989,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni u l-Pjattaforma ta' Azzjoni ta' Beijing adottati mir-
Raba' Konferenza Dinjija dwar in-Nisa fil-15 ta' Settembru 1995 u l-eżiti tal-konferenzi 
ta' rieżami tagħha,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda 
kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika ("il-Konvenzjoni ta' Istanbul") tal-
11 ta' Mejju 2011,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta' Lulju 2022 dwar id-deċiżjoni tal-Qorti 
Suprema tal-Istati Uniti biex tabolixxi d-drittijiet tal-abort fl-Istati Uniti u l-ħtieġa li jiġu 
ssalvagwardjati d-drittijiet tal-abort u s-saħħa tan-nisa, inkluż fl-UE1,

– wara li kkunsidra l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali 
u l-osservazzjonijiet ġenerali tal-Kumitat għad-Drittijiet Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali,

– wara li kkunsidra l-Programm ta' Azzjoni tal-Konferenza Internazzjonali dwar il-
Popolazzjoni u l-Iżvilupp, u l-eżiti tal-konferenzi ta' rieżami tagħha,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta' Ottubru 2020 dwar l-Ugwaljanza bejn 
il-Ġeneri fil-politika estera u ta' sigurtà komuni tal-UE2,

– wara li kkunsidra r-Rapport Annwali tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-
Demokrazija fid-Dinja 2021,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta' April 2022 dwar il-protezzjoni tal-UE 

1 Testi adottati, P9_TA(2022)0302.
2 ĠU C 404, 6.10.2021, p. 202.
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tat-tfal u ż-żgħażagħ li qed jaħarbu minħabba l-gwerra fl-Ukrajna3,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta' Mejju 2022 dwar l-impatt tal-gwerra 
kontra l-Ukrajna fuq in-nisa4,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni konġunta tal-Kummissjoni u tar-Rappreżentant 
Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà tal-
25 ta' Novembru 2020 bit-titolu "Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar il-Ġeneru (Gender Action 
Plan, GAP) III – Aġenda ambizzjuża għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-għoti tas-
setgħa lin-nisa fl-azzjoni esterna tal-UE" (JOIN(2020)0017), 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta' Lulju 2022 dwar id-diskriminazzjoni 
intersezzjonali fl-Unjoni Ewropea: is-sitwazzjoni soċjoekonomika tan-nisa ta' 
dixxendenza Afrikana, tal-Lvant Nofsani, Latino-Amerikana u Asjatika5,

A. billi l-ugwaljanza bejn il-ġeneri hija valur fundamentali tal-UE; billi d-dritt għal 
trattament ugwali u għan-nondiskriminazzjoni huwa dritt fundamentali minqux fit-
Trattati u fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea ("il-Karta"), u 
għandu jiġi rrispettat bis-sħiħ; billi d-dritt għall-integrità tal-persuna huwa fundamentali 
skont l-Artikolu 3 tal-Karta; billi l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri u approċċ 
intersezzjonali għandhom għaldaqstant jiġu implimentati u integrati bħala prinċipju 
orizzontali fl-attivitajiet u l-politiki kollha tal-UE;

B. billi l-ugwaljanza bejn il-ġeneri hija fundamentali għall-iżvilupp ta' soċjetajiet ħielsa u 
ekwi; billi d-drittijiet tal-bniedem tan-nisa, tal-bniet u tal-persuni mhux binarji għadhom 
mhumiex iggarantiti fid-dinja kollha u l-ispazju għall-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili, speċjalment l-organizzazzjonijiet tad-drittijiet tan-nisa, femministi u ta' bażi, qed 
jiċkien f'ħafna pajjiżi;

C. billi l-kriżi tal-COVID-19 u l-konsegwenzi tagħha għandhom dimensjoni tal-ġeneru 
ċara, peress li jaffettwaw lin-nisa u lill-irġiel b'mod differenti madwar id-dinja kollha; 
billi l-pandemija aggravat l-inugwaljanzi strutturali eżistenti bejn il-ġeneri; billi l-
konsegwenzi tagħha jaffettwaw b'mod sproporzjonat il-ħajjiet ta' persuni minn gruppi 
vulnerabbli, inklużi n-nisa, il-persuni ta' kulur, il-persuni LGBTIQA+, il-persuni 
b'diżabilità, il-persuni akbar fl-età u oħrajn, pereżempju billi ma jkunux jistgħu 
jaċċessaw servizzi essenzjali tas-saħħa u tal-kura, inklużi servizzi tas-saħħa sesswali u 
riproduttiva u d-drittijiet relatati (SRHR) u appoġġ għall-vittmi ta' vjolenza abbażi tal-
ġeneru;

D. billi minn mindu bdiet il-pandemija, il-vjolenza kontra n-nisa żdiedet; billi aktar minn 
45 % tan-nisa rrappurtaw li huma jew mara li jafu esperjenzaw forma ta' vjolenza mill-
2019 'l hawn u 65 % tan-nisa rrappurtaw li esperjenzawha tul ħajjithom; billi 
globalment, 245 miljun mara u tifla ta' 15-il sena jew aktar ġew soġġetti għal vjolenza 
sesswali u/jew fiżika mwettqa minn sieħeb intimu fit-12-il xahar preċedenti; billi aktar 
minn 4 minn kull 10 nisa jħossuhom aktar fil-periklu minn qabel fi spazji pubbliċi u 
mara minn kull tnejn iħossuhom fil-periklu meta jimxu waħedhom billejl; billi 6 nisa 

3 Testi adottati, P9_TA(2022)0120.
4 Testi adottati, P9_TA(2022)0206.
5 Testi adottati, P9_TA(2022)0289.
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minn kull 10 jgħidu li jaħsbu li l-fastidju sesswali fi spazji pubbliċi żdied;

E. billi qed isseħħ reazzjoni oppressiva kontra d-drittijiet tan-nisa u tal-persuni 
LGBTIQA+ fid-dinja kollha;

F. billi kien hemm rigress deplorevoli fir-rigward tal-aċċess tan-nisa għal abort sikur u 
legali f'xi Stati Membri; billi l-aċċess għall-SRHR, inkluż abort sikur u legali, huwa dritt 
fundamentali; billi l-kriminalizzazzjoni, id-dewmien u t-tiċħid tal-aċċess għall-SRHR 
jikkostitwixxu forma ta' vjolenza abbażi tal-ġeneru; billi dawn ir-restrizzjonijiet u l-
projbizzjonijiet ma jnaqqsux l-għadd ta' aborti, iżda jġiegħlu biss lin-nies jivvjaġġaw 
jew jirrikorru għal abort mhux sikur, u jagħmluhom ukoll vulnerabbli għall-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni kriminali, u jaffettwaw lill-persuni li ma jkollhomx 
riżorsi u informazzjoni; billi kważi l-imwiet kollha li jirriżultaw minn abort mhux sikur 
iseħħu f'pajjiżi fejn l-abort huwa ristrett ħafna; billi fl-24 ta' Ġunju 2022 il-Qorti 
Suprema tal-Istati Uniti ddeċidiet li tannulla d-deċiżjoni Roe vs Wade, u b'hekk temmet 
id-dritt kostituzzjonali federali għall-abort fl-Istati Uniti, u ppermettiet lill-istati 
jipprojbixxu l-abort fi kwalunkwe stadju tat-tqala filwaqt li tiftaħ il-possibbiltà ta' 
projbizzjonijiet sħaħ tal-abort; billi minn dakinhar, għadd jikber ta' stati fl-Istati Uniti u 
fid-dinja kollha ddeċidew jipprojbixxu jew jillimitaw id-dritt għall-abort;

G. billi n-nisa affettwati mir-razziżmu, in-nisa minn kuntesti soċjoekonomiċi żvantaġġati, 
in-nisa minn minoranzi, in-nisa b'diżabilità, in-nisa migranti u l-persuni LGBTIQA+ 
jiffaċċjaw ksur addizzjonali u multiplu tad-drittijiet tal-bniedem tagħhom; billi ħafna 
drabi ma jitħallewx jipparteċipaw b'mod sħiħ u effettiv fil-ħajja ekonomika, soċjali u 
politika; billi n-nisa soġġetti għal tipi ta' diskriminazzjoni intersezzjonali fid-dinja 
kollha jiffaċċjaw ostakli multipli fl-aċċess għas-suq tax-xogħol formali, u b'hekk 
jibqgħu vulnerabbli għad-diskriminazzjoni, il-faqar, l-isfruttament ekonomiku, l-
esklużjoni soċjali u l-vjolenza abbażi tal-ġeneru, inklużi l-fastidju sesswali u t-
trattament ħażin; billi jiffaċċjaw razziżmu u diskriminazzjoni fl-aċċess għall-kura tas-
saħħa, is-servizzi ta' appoġġ għall-vittmi tal-vjolenza u servizzi oħra, u jiġu mċaħħda 
mid-drittijiet tal-bniedem tagħhom; billi l-Afrofobija, l-anti-Żingariżmu, l-
antisemitiżmu u l-Iżlamofobija huma forom mifruxa ta' razziżmu fid-dinja kollha;

H. billi fid-dinja kollha, ir-reliġjon u l-ideoloġija jintużaw kontra d-drittijiet tan-nisa u l-
bniet u kontra l-ugwaljanza bejn il-ġeneri b'mod ġenerali; billi n-nisa, il-bniet u l-
persuni LGBTIQA+ jesperjenzaw vjolenza u diskriminazzjoni abbażi tal-ġeneru li 
jimpedixxu l-kapaċità tagħhom li jgawdu bis-sħiħ id-drittijiet tal-bniedem tagħhom, u 
billi dawn jitwettqu minn atturi statali u mhux statali li jużaw "ġustifikazzjonijiet" 
reliġjużi għall-azzjonijiet tagħhom; billi n-nisa li jesprimu r-reliġjon u t-twemmin 
tagħhom permezz tal-ilbies jew l-apparenza fiżika tagħhom isiru ħafna aktar spiss vittmi 
tal-vjolenza u d-diskriminazzjoni;

I. billi bejn l-2021 u l-20226, total ta' 14-il ġurnalista mara nqatlu madwar id-dinja, u dan 
jirrappreżenta żieda miċ-ċifra mogħtija għall-2020; billi filwaqt li kull sena jinqatlu 
aktar ġurnalisti rġiel, in-nisa ġeneralment jesperjenzaw aktar fastidju online u sesswali, 
u jkunu fil-mira b'mod aktar frekwenti f'dan ir-rigward; billi n-nisa qed jinvolvu ruħhom 
fil-politika f'numri rekord madwar id-dinja, billi joħorġu għall-elezzjonijiet u billi 
jivvutaw; billi f'ħafna pajjiżi, din iż-żieda fil-parteċipazzjoni tan-nisa fil-politika hija 

6 https://en.unesco.org/themes/safety-journalists/observatory 
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akkumpanjata minn reazzjoni vjolenti; billi l-vjolenza fiżika, morali u ċibernetika kontra 
n-nisa fil-politika toħloq ostakli perikolużi għall-parteċipazzjoni tan-nisa fil-proċessi 
politiċi; billi l-attivisti, id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u l-mexxejja soċjali nisa 
jiffaċċjaw vjolenza li qed taggrava madwar id-dinja kollha;

J. billi għadd sinifikanti ta' nisa jservu fil-forzi armati Ukreni fi rwoli ta' kumbattiment u 
mhux ta' kumbattiment; billi aktar minn 22,8 % tal-armata Ukrena huma nisa; billi mill-
inqas 12-il miljun ruħ telqu minn djarhom minn mindu bdiet l-invażjoni Russa tal-
Ukrajna, u l-biċċa l-kbira tagħhom huma nisa u tfal; billi l-gwerer u l-kunflitti armati 
jkollhom impatt fuq in-nisa b'modi speċifiċi, inklużi dawk li jiffaċċjaw diskriminazzjoni 
intersezzjonali, u jaggravaw l-inugwaljanzi li diġà jeżistu; billi n-nisa u l-bniet ikunu 
partikolarment f'riskju matul kriżijiet umanitarji u ta' spostament, peress li jibqgħu 
jkunu b'mod sproporzjonat vittmi ta' diskriminazzjoni abbażi tal-ġeneru u ta' vjolenza 
abbażi tal-ġeneru, u jiċċaħħdu mill-aċċess għall-kura tas-saħħa u għal servizzi oħra; billi 
l-istupru u l-vjolenza sesswali jintużaw bħala arma tal-gwerra; billi l-ispostamenti tal-
massa u l-flussi ta' rifuġjati li jirriżultaw mill-gwerer u l-kunflitti armati jwasslu għal 
żieda qawwija fit-traffikar tal-bnedmin; billi n-nisa u t-tfal mhux akkumpanjati huma l-
vittmi ewlenin tat-traffikanti li spiss jabbużaw mis-sitwazzjoni vulnerabbli tagħhom;

K. billi t-tibdil fil-klima qed jikkomprometti t-tgawdija tad-drittijiet tal-bniedem u jżid l-
inugwaljanzi eżistenti bejn il-ġeneri; billi n-nisa u l-bniet huma affettwati aktar mit-
tibdil fil-klima b'riżultat tal-fatt li m'għandhomx aċċess indaqs għar-riżorsi, għall-
edukazzjoni, għall-poter politiku, għall-opportunitajiet ta' impjieg u għad-drittijiet għal 
art meta mqabbla mal-irġiel kif ukoll b'riżultat tan-normi soċjali u kulturali eżistenti 
bħar-rwol tagħhom bħala indukraturi ewlenin u, spiss, bħala dawk li jipprovdu l-ilma, l-
ikel u l-fjuwil; billi l-problemi ambjentali – ikkawżati u aggravati mit-tibdil fil-klima – 
attwalment huma responsabbli għaż-żieda fil-migrazzjoni furzata u għat-tnawwir 
sussegwenti tad-drittijiet tal-bniedem;

L. billi l-protezzjoni tan-nisa u l-bniet u ta' persuni vulnerabbli oħra mill-vjolenza u d-
diskriminazzjoni, b'mod partikolari fir-rigward tal-edukazzjoni, l-informazzjoni u s-
servizzi tas-saħħa, inkluż l-SRHR, hija partikolarment importanti għall-iżgurar tat-
tgawdija sħiħa tad-drittijiet tal-bniedem tagħhom; billi l-ksur tal-SRHR, bħall-
isterilizzazzjoni furzata, l-abort furzat, it-tqala furzata, il-kriminalizzazzjoni tal-abort, 
iċ-ċaħda jew id-dewmien ta' abort sikur u/jew ta' kura ta' wara abort, l-abbuż u t-
trattament ħażin tan-nisa u l-bniet li jfittxu informazzjoni dwar is-saħħa sesswali u 
riproduttiva, l-oġġetti u s-servizzi, il-mutilazzjonijiet ġenitali femminili u l-vjolenza 
ġinekoloġika u ostetrika huma forom ta' vjolenza abbażi tal-ġeneru li, skont iċ-
ċirkustanzi, jistgħu jikkostitwixxu tortura jew trattament, krudili, inuman jew 
degradanti;

M. billi l-vjolenza abbażi tal-ġeneru tikkostitwixxi ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem, 
filwaqt li tikkomprometti l-istabbiltà u s-sigurtà soċjali, is-saħħa pubblika, l-
opportunitajiet ta' edukazzjoni u ta' impjieg tan-nisa, u l-benesseri u l-prospettivi ta' 
żvilupp tat-tfal u tal-komunitajiet;

1. Jisħaq li l-ugwaljanza bejn il-ġeneri hija valur fundamentali tal-UE u wieħed mill-
prinċipji komuni u fundamentali tagħha; jisħaq fuq l-importanza li tiġi żgurata 
ugwaljanza vera bejn il-ġeneri, għall-persuni kollha, fid-dinja kollha; jenfasizza r-rwol 
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tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri fl-iżgurar tat-tgawdija ugwali tad-drittijiet fundamentali u 
l-aċċess sussegwenti għas-servizzi bħall-kura tas-saħħa, l-edukazzjoni, ix-xogħol 
deċenti, l-akkomodazzjoni u l-kura; jilqa' l-fatt li l-isforzi biex jiġu avvanzati d-drittijiet 
tan-nisa u l-bniet kisbu aktar prominenza fid-dinja kollha; jinnota, madankollu, li sa issa 
l-ebda pajjiż fid-dinja ma kiseb l-ugwaljanza bejn il-ġeneri; jiddispjaċih għall-fatt li l-
progress ġenerali fid-drittijiet tan-nisa huwa ferm inqas mill-impenji tal-pajjiżi tan-NU 
inklużi fil-Konvenzjoni ta' Beijing tal-1995; itenni t-talba tiegħu lill-istituzzjonijiet tal-
UE u lill-Istati Membri biex jimpenjaw ruħhom li javvanzaw lejn politika estera u ta' 
sigurtà femminista li tinvolvi viżjoni trasformattiva tal-ġeneru u biex jiżguraw li l-
għanijiet u l-impenji kollha tal-Pjan ta' Azzjoni dwar il-Ġeneru III jiġu implimentati bis-
sħiħ mill-Istati Membri, id-delegazzjonijiet tal-UE u l-istituzzjonijiet kollha tal-UE;

2. Jenfasizza li n-nisa LGBTIQA+, il-migranti nisa u n-nisa affettwati mir-razziżmu, in-
nisa b'diżabilità u n-nisa akbar fl-età, fost oħrajn, jiffaċċjaw diskriminazzjoni 
intersezzjonali; jitlob li l-azzjoni interna u esterna tal-UE tqis l-identitajiet u d-
diskriminazzjoni intersezzjonali, u tirrikonoxxi li n-nisa u l-bniet fid-diversità kollha 
tagħhom, kif ukoll il-persuni mhux binarji, huma affettwati b'mod differenti mill-
inugwaljanzi bejn il-ġeneri, peress li dawn huma aggravati minn forom oħra ta' 
oppressjoni; jappella għal protezzjoni aħjar tan-nisa minn gruppi vulnerabbli, bħan-nisa 
LGBTIQA+, in-nisa b'diżabilità, in-nisa affettwati mir-razziżmu, in-nisa akbar fl-età u 
n-nisa miż-żoni rurali; jappella għall-integrazzjoni sistematika ta' perspettiva tal-ġeneri 
u tal-intersezzjonalità fil-politika estera u ta' sigurtà komuni u fil-politiki tal-
migrazzjoni, tat-tkabbir, tal-kummerċ u tal-iżvilupp tal-UE; jappella għal kapitoli 
speċifiċi għall-ġeneru fil-ftehimiet futuri kollha tal-UE dwar il-kummerċ u l-
investiment; jiddispjaċih ħafna, f'dan ir-rigward, dwar in-nuqqas ta' dimensjoni 
intersezzjonali fil-Patt Ġdid tal-UE dwar il-Migrazzjoni u l-Ażil;

3. Huwa mħasseb ħafna dwar iż-żieda fl-inugwaljanzi bejn il-ġeneri li jirriżultaw mill-
kriżijiet suċċessivi madwar id-dinja kollha; jinnota bi tħassib iż-żieda allarmanti fil-
vjolenza abbażi tal-ġeneru fid-dinja kollha matul il-kriżijiet; jissottolinja li l-effetti 
konsegwenzjali tal-pandemija tal-COVID-19 qed ikomplu jaggravaw l-inugwaljanzi 
eżistenti, filwaqt li jaffettwaw b'mod sproporzjonat il-ħajja tal-gruppi emarġinati, u 
jipprevjenu, b'mod partikolari, l-aċċess għall-abort u l-kontraċezzjoni, it-trattament tal-
fertilità, l-ittestjar għall-HIV u l-infezzjonijiet trażmessi sesswalment, l-iskrinjar għal 
kanċers fis-sistema riproduttiva, l-edukazzjoni dwar is-sesswalità u r-relazzjonijiet u l-
kura tas-saħħa materna;

4. Jissottolinja li n-nisa u l-bniet jeħtieġu aċċess kontinwu għas-servizzi tas-saħħa sesswali 
u riproduttiva u d-drittijiet relatati matul il-kunflitti u l-ispostament, inkluż l-aċċess għal 
twelid sikur, servizzi ta' ppjanar tal-familja, abort legali u sikur jew il-ġestjoni klinika 
tal-istupru; jitlob li jsiru disponibbli fondi għall-forniment ta' servizzi tas-saħħa sesswali 
u riproduttiva essenzjali u li jsalvaw il-ħajja, f'konformità mal-Pakkett ta' Servizzi 
Inizjali Minimi tan-NU;

5. Jenfasizza li kwalunkwe kunflitt, bħall-gwerra fl-Ukrajna, joħloq opportunità għat-
traffikanti tal-bnedmin biex jisfruttaw il-vulnerabbiltà tan-nies; jistieden lill-Istati 
Membri u lill-Kummissjoni jiffaċilitaw komunikazzjoni u taħriġ transfruntiera aħjar 
biex jiżguraw li t-traffikanti tal-bnedmin, li jużaw il-fruntieri bħala lakuni biex 
jisfruttaw aktar il-vittmi tagħhom, li l-maġġoranza l-kbira tagħhom huma nisa, jiġu 
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indirizzati b'mod aktar effiċjenti; jappella għal politika proattiva ta' perkorsi ta' 
migrazzjoni legali sostenibbli, trasparenti u aċċessibbli; jappella għal kampanji ta' 
informazzjoni effiċjenti, sabiex il-persuni li jkunu qed jaħarbu minn kunflitt u/jew minn 
diffikultà ma jkunux suxxettibbli li jaqgħu fil-ktajjen tat-traffikar; jikkundanna bil-
qawwa l-użu tal-vjolenza sesswali u abbażi tal-ġeneru bħala arma tal-gwerra u jisħaq li 
dan jikkostitwixxi delitt tal-gwerra; jesprimi t-tħassib kbir tiegħu dwar l-għadd dejjem 
jikber ta' rapporti ta' traffikar tal-bnedmin, vjolenza sesswali, sfruttament, stupru u 
abbuż li jiffaċċjaw in-nisa u t-tfal li jaħarbu mill-Ukrajna; jitlob li tittieħed azzjoni 
deċiżiva biex tintemm il-vjolenza sesswali bħala arma tal-gwerra u tintemm l-impunità 
ta' dawk ħatja ta' dawn l-azzjonijiet, u li titqajjem kuxjenza dwar is-sitwazzjoni u d-
diskriminazzjoni speċifiċi esperjenzati mit-tfal f'sitwazzjoni ta' gwerra;

6. Jiddeplora ż-żieda kbira fl-għadd ta' persuni maqbuda fl-iskjavitù moderna; jappella 
għal approċċ iċċentrat fuq il-vittmi u ċċentrat fuq id-drittijiet tal-bniedem fil-ġlieda 
kontra dan id-delitt; jenfasizza d-dimensjoni tal-ġeneru tat-traffikar tal-bnedmin, li 65 % 
tal-vittmi tiegħu huma nisa u bniet, u li 92 % minn dawn jiġu ttraffikati għall-
isfruttament sesswali; jappella għal azzjoni koordinata li tiffoka fuq ir-rikonoxximent 
tal-vittmi u r-riintegrazzjoni effettiva tagħhom fis-soċjetà, peress li l-inugwaljanza 
ekonomika u bejn il-ġeneri hija wieħed mill-ixpruni ewlenin tal-vittimizzazzjoni;

7. Jenfasizza l-użu tat-theddid u l-vjolenza fil-konfront ta' ġurnalisti jew politiċi nisa, kif 
ukoll nisa involuti fid-difiża tad-drittijiet tal-bniedem; ifakkar fir-responsabbiltà 
primarja tal-Istat li jiżgura u jżomm ambjent sikur għal dawn in-nisa esposti 
pubblikament u li jipproteġihom mit-theddid u l-attakki; jitlob li jsiru investigazzjonijiet 
fil-pront dwar l-intimidazzjoni, it-theddid, il-vjolenza u abbużi oħra kontra dawn in-
nisa;

8. Jisħaq li n-nisa u l-bniet minn minoranzi etniċi, reliġjużi u ta' twemmin huma saħansitra 
aktar vulnerabbli għall-vjolenza u d-diskriminazzjoni abbażi tal-ġeneru; jikkundanna 
bil-qawwa d-diskriminazzjoni u l-vjolenza kontra n-nisa minn minoranzi madwar id-
dinja, bħan-nisa Romani; iqis li d-dritt għall-edukazzjoni, id-drittijiet soċjali u d-dritt 
għall-kura tas-saħħa qatt m'għandhom jitnaqqsu jew jitneħħew; huwa mħasseb ħafna 
dwar is-sitwazzjoni tal-minoranza Ujgura u jikkundanna l-ksur kollu tad-drittijiet tal-
bniedem bħad-detenzjoni arbitrarja, it-tortura, it-trattament ħażin, inkluż it-trattament 
mediku furzat, il-vjolenza sesswali u abbażi tal-ġeneru, li jistgħu jikkostitwixxu delitti 
internazzjonali;

9. Jistieden lill-pajjiżi ospitanti u ta' tranżitu kollha li jilqgħu r-rifuġjati jindirizzaw il-
ħtiġijiet speċifiċi tan-nisa u tal-bniet, u jiżguraw li servizzi, proċeduri ta' riferiment u 
mekkaniżmi ta' lment ikunu disponibbli minnufih fi ħdan il-komunitajiet f'lingwi u 
f'formati aċċessibbli għall-gruppi kollha; jappella għal aċċess sostnut għal servizzi tas-
saħħa essenzjali u li jsalvaw il-ħajja fl-Ukrajna, kif ukoll aċċess garantit għas-servizzi 
SRHR, b'mod partikolari l-kontraċezzjoni ta' emerġenza jew il-kura f'każ ta' abort għas-
superstiti tal-istupru; iħeġġeġ l-integrazzjoni rapida fil-pajjiżi ospitanti tan-nisa u t-tfal li 
qed jaħarbu mill-gwerra fl-Ukrajna jew mill-kunflitti armati; ifakkar fis-sitwazzjoni 
diffiċli u l-ostakli għall-persuni transġeneru li qed jaħarbu mill-gwerer u l-kunflitti 
armati; jisħaq li l-persuni transġeneru li d-dokumenti tal-identità tagħhom ma 
jikkorrispondux għall-identità tagħhom għandhom jitħallew jaqsmu l-fruntieri u 
jgħaddu minn punti ta' kontroll interni u ma jistgħux jiġu esklużi mill-miżuri ta' 
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protezzjoni ċivili; jisħaq li r-rifuġjati transġeneru għandhom diffikultajiet ta' aċċess għal 
trattamenti ormonali; jissottolinja li tali trattamenti u mediċini speċifiċi oħra għal 
persuni transġeneru u intersesswali huma kklassifikati bħala essenzjali mill-
Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa u għalhekk għandhom jiġu inklużi fil-pakketti ta' 
għajnuna umanitarja;

10. Jisħaq li l-preżenza u l-kontribut tan-nisa huma partikolarment importanti fi żmien ta' 
kriżi; ifakkar fl-impenn tal-UE favur l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u t-tisħiħ tal-pożizzjoni 
tan-nisa, u fil-ħtieġa tar-rappreżentanza ugwali tan-nisa u l-irġiel fit-tmexxija u fit-teħid 
tad-deċiżjonijiet;

11. Jirrikonoxxi l-kuraġġ u s-saħħa tas-suldati nisa Ukreni, li qed jiddefendu lil pajjiżhom 
f'numri kbar, u n-nisa Ukreni kollha li jipprovdu appoġġ u assistenza fuq il-post, kif 
ukoll dawk li ddeċidew li jaħarbu mill-pajjiż biex jipproteġu lill-familji tagħhom; jitlob 
lill-UE tiżgura l-integrazzjoni ta' perspettiva tal-ġeneru fir-rispons tagħha għall-gwerra 
ta' aggressjoni mhux provokata u mhux ġustifikata tar-Russja kontra l-Ukrajna, filwaqt 
li żżid ir-rwol tan-nisa fl-għajnuna umanitarja u fl-operazzjonijiet ta' rikostruzzjoni ta' 
wara l-kunflitt, il-ġustizzja tranżizzjonali u l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem; 
jitlob li r-Russja tinżamm responsabbli għall-ksur kollu tad-drittijiet tal-bniedem kontra 
n-nisa u l-bniet, inklużi, iżda mhux biss, il-każijiet kollha ta' vjolenza sesswali u stupru; 
jappella għal azzjoni deċiżiva biex tintemm il-vjolenza sesswali bħala arma tal-gwerra, 
għall-protezzjoni u l-għajnuna għall-vittmi u biex jiżdied l-aċċess tagħhom għall-
ġustizzja; jafferma mill-ġdid ir-Riżoluzzjoni 1820 (2008) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU 
li tiddikjara li l-istupru u forom oħra ta' vjolenza sesswali jikkostitwixxu delitti kontra l-
umanità jew delitti tal-gwerra;

12. Jiddeplora r-reġim ostili tat-Taliban fl-Afganistan u l-oppressjoni kontinwa tan-nisa u l-
bniet f'ħafna pajjiżi fid-dinja; jisħaq li matul dawn l-aħħar 12-il xahar, il-ksur tad-
drittijiet tal-bniedem fil-konfront tan-nisa u l-bniet żdied b'mod sproporzjonat fl-
Afganistan, minkejja l-wegħdiet inizjali li jiġi ggarantit id-dritt għax-xogħol u għall-
edukazzjoni għan-nisa u l-bniet; ifakkar fis-sinifikat partikolari tal-edukazzjoni tal-bniet 
wara li t-Talibani ħadu l-poter f'idejhom fl-Afganistan; jikkundanna l-fatt li t-Taliban 
qed jeskludi b'mod sistematiku lin-nisa u l-bniet mill-ħajja pubblika u mill-
parteċipazzjoni politika; jilqa' l-fatt li l-UE stabbiliet mill-ġdid preżenza minima 
f'Kabul, filwaqt li tiżgura l-għoti ta' assistenza u tagħti prijorità lill-involviment dirett 
mal-poplu Afgan, inkluż permezz tal-Forum tal-Mexxejja Nisa Afgani, li għandu l-għan 
li jiżgura li n-nisa Afgani jkollhom vuċi fil-fora internazzjonali;

13. Huwa mħasseb u ddispjaċut ħafna dwar il-mewt ta' Mahsa Amini fis-
16 ta' Settembru 2022 wara li l-pulizija tal-"moralità" sawtuha, apparentement talli ma 
libsitx il-ħiġab kif suppost; jappella għal investigazzjoni fil-pront, imparzjali u effettiva 
minn awtorità kompetenti indipendenti; huwa mħasseb dwar ir-reazzjoni repressiva u l-
użu tal-forza mill-Gvern Iranjan kontra n-nies li jipprotestaw favur id-drittijiet u l-
ugwaljanza tan-nisa; jiddeplora l-attakki kontinwi fuq in-nisa, inkluż il-każ tal-climber 
Elnaz Rekabi, li għebet wara kompetizzjoni reċenti; jistieden lill-awtoritajiet nazzjonali 
kollha ma jibqgħux jattakkaw, jagħtu fastidju u jżommu f'detenzjoni lin-nisa li ma 
jirrispettawx ir-regoli tal-ħiġab; jesprimi s-solidarjetà tiegħu mad-dimostranti fl-Iran; 
jafferma mill-ġdid id-dritt tan-nisa madwar id-dinja għall-awtonomija fiżika u l-libertà 
tal-espressjoni, inkluż id-dritt li jagħżlu l-ilbies tagħhom, ħielsa mill-indħil tal-Istat, 



PE735.679v03-00 10/15 AD\1266374MT.docx

MT

mill-koerċizzjoni u mill-biża' mill-vjolenza;

14. Jiddenunzja l-fatt li l-vjolenza abbażi tal-ġeneru hija waħda mill-aktar forom mifruxa ta' 
vjolenza fid-dinja; jirrimarka li l-vjolenza abbażi tal-ġeneru hija forma ta' 
diskriminazzjoni u ksur tad-drittijiet fundamentali, kif ukoll ir-riżultat tal-istereotipi 
marbuta mal-ġeneru u l-inugwaljanzi strutturali u istituzzjonali; jissottolinja l-
importanza li jiġi applikat approċċ ibbażat fuq il-ġeneru, intersezzjonali u ċċentrat fuq 
il-vittmi għall-politiki u għall-miżuri kollha biex tiġi indirizzata l-vjolenza abbażi tal-
ġeneru; jenfasizza l-ħtieġa li tiġi indirizzata d-diskriminazzjoni kontra n-nisa u l-
istereotipi dannużi mit-tfulija bikrija, peress li dawn huma wieħed mill-fatturi ewlenin li 
jixprunaw il-vjolenza abbażi tal-ġeneru; jikkundanna bil-qawwa l-forom kollha ta' 
vjolenza abbażi tal-ġeneru, fiżika, sesswali, psikoloġika u ekonomika, inklużi l-vjolenza 
domestika, l-isfruttament sesswali, il-fastidju sesswali, l-istalking, il-mobbing, it-
traffikar tal-bnedmin, iż-żwieġ tat-tfal u ż-żwieġ furzat, l-isterilizzazzjoni furzata, l-
abort furzat, il-femminiċidju, il-mutilazzjoni ġenitali femminili, il-vjolenza tal-"unur" u 
l-qtil tal-"unur", l-istupru bħala arma ta' dominazzjoni u ta' gwerra, u l-vjolenza 
ċibernetika; jissottolinja li dawn il-forom kollha ta' vjolenza jikkostitwixxu ksur serju 
tad-drittijiet tal-bniedem u tad-dinjità; huwa mħasseb ħafna dwar iż-żieda fil-fenomenu 
tal-femminiċidju fl-Ewropa u madwar id-dinja kollha; jitlob lill-UE u lill-atturi globali 
jindirizzaw dawn il-kwistjonijiet speċifikament; jilqa' u jinkoraġġixxi l-isforzi u l-
investimenti tal-UE flimkien mas-sħab internazzjonali tagħha bl-għan tal-prevenzjoni u 
l-eliminazzjoni tal-forom kollha ta' vjolenza abbażi tal-ġeneru;

15. Jisħaq li l-effetti dannużi tat-tibdil fil-klima u tad-degradazzjoni tal-ekosistema qed 
jiġġarrbu b'mod sproporzjonat mill-foqra, b'mod partikolari n-nisa fid-diversità kollha 
tagħhom u miż-żgħażagħ, kif ukoll mill-popli indiġeni u komunitajiet oħra li jiddependu 
mir-riżorsi naturali u/jew fqar, u jitlob lill-UE timpenja ruħha favur approċċi progressivi 
fir-rigward tal-ġeneru sabiex tittrasforma kemm l-azzjoni interna kif ukoll dik esterna; 
jitlob lill-UE u lill-atturi globali kollha jadottaw rispons sensittiv għall-ġeneru, inkluża 
perspettiva intersezzjonali, għall-kriżijiet, speċjalment il-kriżijiet tal-enerġija u tal-klima 
li għaddejjin bħalissa, u jiżguraw li jiġu implimentati fondi u miżuri mmirati għal dak l-
għan, kif ukoll jiggarantixxu l-parteċipazzjoni ugwali tan-nisa fid-diversità kollha 
tagħhom fil-korpi tat-teħid tad-deċiżjonijiet fil-livell internazzjonali, nazzjonali u lokali; 
jenfasizza l-għargħar devastanti li qed iseħħ madwar id-dinja, inkluż dak li dan l-aħħar 
ikkawża ħsarat enormi fil-Pakistan, li wassal għall-ispostament ta' kważi 8 miljun ruħ u 
għall-mewt ta' aktar minn elf ruħ, u jisħaq fuq l-impatt akbar tiegħu fuq in-nisa 
minħabba d-disparitajiet eżistenti bejn il-ġeneri; jinnota bi tħassib li n-nisa huma 14-
il darba aktar probabbli li jmutu meta jseħħ diżastru naturali;

16. Jenfasizza li l-Konvenzjoni ta' Istanbul hija l-aktar strument komprensiv fl-Ewropa biex 
jiġu miġġielda forom speċifiċi ta' vjolenza abbażi tal-ġeneru; jistieden lill-Istati Membri 
kollha li fadal jirratifikaw bis-sħiħ il-Konvenzjoni ta' Istanbul, li tirrappreżenta mezz 
ewlieni biex tissawwar Ewropa li tikkonfronta u tindirizza l-forom kollha ta' vjolenza 
abbażi tal-ġeneru u toffri mekkaniżmi ta' prevenzjoni biex jitnaqqas l-għadd ta' vittmi 
fil-futur; jistieden lill-Kunsill jikkonkludi l-adeżjoni tal-UE għall-Konvenzjoni ta' 
Istanbul mingħajr dewmien; iħeġġeġ lill-Istati mhux tal-UE jirratifikaw il-Konvenzjoni 
ta' Istanbul, itejbu d-drittijiet tan-nisa u jiġġieldu bil-qawwa kontra l-forom kollha ta' 
vjolenza abbażi tal-ġeneru; jitlob lill-UE u lill-Kunsill tal-Ewropa jkomplu jħeġġu lill-
istati jissieħbu fil-konvenzjoni sabiex jiġġieldu u jeliminaw għalkollox il-vjolenza 
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abbażi tal-ġeneru; jikkundanna t-tentattivi f'ċerti Stati biex jiġu revokati l-miżuri diġà 
meħuda għall-finijiet tal-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni ta' Istanbul u tal-ġlieda 
kontra l-vjolenza fuq in-nisa; huwa mħasseb dwar l-irtirar tat-Türkiye mill-konvenzjoni; 
jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni jiżguraw l-integrazzjoni sħiħa tal-konvenzjoni 
fid-direttiva futura tal-UE dwar il-ġlieda kontra l-vjolenza abbażi tal-ġeneru; jappella 
għall-identifikazzjoni tal-vjolenza abbażi tal-ġeneru bħala qasam ġdid ta' kriminalità 
elenkat fl-Artikolu 83(1) tat-TFUE; jenfasizza l-ħtieġa li l-vittmi jiġu pprovduti 
b'riparazzjonijiet effettivi u ta' dispożizzjonijiet legali adegwati; jitlob li l-konvenzjoni 
tintuża bħala standard minimu fir-rigward tal-eradikazzjoni tal-vjolenza abbażi tal-
ġeneru madwar id-dinja;

17. Jikkundanna l-azzjonijiet tal-movimenti, ir-reġimi u r-reliġjonijiet kontra l-ġeneru u 
kontra n-nisa li sistematikament jattakkaw id-drittijiet tan-nisa u tal-persuni 
LGBTIQA+; iħeġġeġ lill-UE u lill-atturi globali jirrifjutaw kwalunkwe tentattiv ulterjuri 
biex jitreġġgħu lura l-kisbiet fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem, l-ugwaljanza u d-dritt 
għall-awtodeterminazzjoni tan-nisa u l-kontroll sħiħ fuq ġisimhom; huwa mħasseb li l-
movimenti kontra l-ġeneru fl-UE huma ffinanzjati sew minn atturi barranin; jitlob li ssir 
analiżi bir-reqqa ta' din il-kwistjoni u li jiġi żgurat li l-flus Ewropej, kif ukoll id-
donazzjonijiet barranin, ma jiffinanzjawx organizzazzjonijiet li qed jattakkaw 
attivament l-ugwaljanza u jippruvaw jirrestrinġu d-drittijiet tal-oħrajn; jiddispjaċih dwar 
ir-rigress fl-SRHR u jistieden lill-komunità internazzjonali ġġedded l-appoġġ tagħha 
għall-SRHR, inkluż l-aċċess għal abort sikur u legali, edukazzjoni komprensiva dwar is-
sesswalità adatta għall-età u bbażata fuq l-evidenza, kura komprensiva tal-ippjanar tal-
familja, inklużi l-kontraċezzjoni u informazzjoni imparzjali, u kura qabel it-twelid, 
matul it-twelid u wara t-twelid kemm fl-UE kif ukoll lil hinn minnha; jistieden lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jimplimentaw l-istrateġija għall-ugwaljanza bejn il-
ġeneri b'mod koerenti kemm fl-UE kif ukoll lil hinn minnha, u jieħdu azzjonijiet 
effettivi u konkreti biex jiġġieldu kontra r-rigressjoni fir-rigward tad-drittijiet tan-nisa u 
l-ugwaljanza bejn il-ġeneri;

18. Jistieden lill-atturi globali jqisu r-riskju akbar u l-isfidi speċifiċi ffaċċjati mill-persuni 
LGBTIQA+, li huma partikolarment vulnerabbli u spiss vittmi ta' diskriminazzjoni u 
vjolenza, u jipprevjenu, jinvestigaw u jikkastigaw atti ta' vjolenza u delitti ta' mibegħda 
kontrihom; japprezza r-rikonoxximent tal-ħtieġa li jiġu protetti d-drittijiet tal-persuni 
LGBTIQA+ fil-Pjan ta' Azzjoni dwar il-Ġeneru III; jappella għall-implimentazzjoni tal-
Linji gwida tal-UE għall-promozzjoni u l-protezzjoni tat-tgawdija tad-drittijiet tal-
bniedem kollha minn persuni leżbjani, gay, bisesswali, transġeneru u intersesswali 
(LGBTI); jitlob lill-UE u lill-Istati Membri jżidu l-isforzi tagħhom biex jiġġieldu l-
vjolenza, id-diskriminazzjoni u l-istigmatizzazzjoni kontra l-persuni LGBTIQA+; 
jistieden lill-atturi globali jieħdu l-passi kollha meħtieġa biex jiżguraw li l-identità tal-
ġeneru u l-orjentazzjoni sesswali fl-ebda ċirkostanza ma jkunu l-bażi għal pieni 
kriminali;

19. Jikkundanna l-forom kollha ta' vjolenza kontra l-persuni LGBTIQA+ u l-persuni ta' 
ġeneru mhux konformi, inklużi l-istigmatizzazzjoni, id-detenzjoni arbitrarja, it-tortura – 
kemm fiżika kif ukoll mentali – il-persekuzzjoni u l-qtil, u l-inċitament għall-vjolenza 
kontrihom; jitlob li tiġi rispettata l-awtonomija tal-ġisem tal-persuni kollha, b'mod 
partikolari bil-projbizzjoni tal-mutilazzjoni ġenitali intersesswali, l-hekk imsejħa 
prattiki ta' "terapija ta' konverżjoni" u l-isterilizzazzjoni furzata tal-persuni transġeneru 
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bħala prekundizzjoni biex jingħataw rikonoxximent legali tal-ġeneru; itenni li l-liġijiet 
dwar ir-rikonoxximent tal-ġeneru għandhom jiġu adottati f'konformità mal-istandards 
internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem, biex b'hekk ir-rikonoxximent tal-ġeneru jkun 
aċċessibbli, affordabbli, amministrattiv, rapidu u bbażat fuq l-awtodeterminazzjoni; 
jiddeplora l-fatt li l-persuni transġeneru u l-persuni ta' ġeneru divers għadhom jiffaċċjaw 
diskriminazzjoni u diffikultajiet fir-rigward tar-rikonoxximent legali tal-ġeneru; jappella 
għall-abolizzjoni tal-prattika dannuża tal-isterilizzazzjoni li għadha prevalenti bħala 
kundizzjoni għar-rikonoxximent legali tal-ġeneru;

20. Jitlob lill-UE u lill-Istati Membri jippromwovu l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-SRHR fl-
azzjonijiet esterni u interni tagħhom, inkluż fil-fora multilaterali u bilaterali; huwa 
mħasseb ħafna dwar ir-rigress globali fir-rigward tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-
SRHR, inkluż fl-UE; jikkundanna bil-qawwa d-deċiżjoni tal-Qorti Suprema tal-Istati 
Uniti li treġġa' lura s-sentenza Roe vs Wade, id-deċiżjoni ta' Ottubru 2020 tat-Tribunal 
Kostituzzjonali Pollakk u d-deċiżjoni ħarxa reċenti tal-Gvern Ungeriż li jġiegħel lil 
dawk li jridu jagħmlu abort jisimgħu it-taħbit tal-qalb tal-fetu; jitlob li dawn jitreġġgħu 
lura minnufih; jikkundanna tentattivi kontinwi oħra biex jiġi stigmatizzat u mnaqqas l-
aċċess għall-kura tas-saħħa sesswali u riproduttiva; jikkundanna t-theddid, l-attakki u l-
pieni kollha fil-konfront tal-attivisti li jgħinu lin-nisa jkollhom aċċess għall-
kontraċezzjoni jew l-abort; jenfasizza l-importanza li jingħata l-eżempju billi l-SRHR 
jiġu inkorporati fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u jisħaq fuq il-
ħtieġa li jiġu appoġġati l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili globalment li 
jippromwovu l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-ġustizzja riproduttiva;

21. Jitlob li l-SRHR isiru parti integrali mill-promozzjoni tal-UE tad-drittijiet tal-bniedem 
fid-dinja; jappella għal aċċess universali għas-servizzi tal-SRHR, kif ukoll għall-
affordabbiltà u l-aċċessibbiltà taċ-ċentri tas-saħħa tal-SRHR b'mod partikolari, inklużi l-
ippjanar komprensiv tal-familja, il-kontraċezzjoni u l-informazzjoni imparzjali, il-kura 
qabel it-twelid, matul it-twelid u wara t-twelid, kif ukoll il-kura tal-HIV u l-aċċess għal 
edukazzjoni komprensiva dwar is-sesswalità adatta għall-età u bbażata fuq l-evidenza, 
kemm fl-UE kif ukoll lil hinn minnha; jafferma mill-ġdid li ċ-ċaħda tas-saħħa sesswali u 
riproduttiva u d-drittijiet u s-servizzi relatati komprensivi, ta' kwalità u affordabbli hija 
forma ta' vjolenza abbażi tal-ġeneru; jenfasizza li l-attivisti tad-drittijiet tan-nisa 
jiffaċċjaw fastidju u theddid vjolenti għall-azzjonijiet tagħhom, speċjalment fuq il-
pjattaformi tal-media soċjali; jisħaq fuq il-ħtieġa li jiġu appoġġati l-organizzazzjonijiet 
tas-soċjetà ċivili, b'mod partikolari l-organizzazzjonijiet tad-drittijiet tan-nisa, involuti 
fil-promozzjoni tal-SRHR, speċjalment fil-komunitajiet emarġinati, li l-ħidma tagħhom 
għadha mhedda mill-ispazju li qed jiċkien irriżervat għas-soċjetà ċivili;

22. Jiddeplora l-fatt li d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem għadhom qed jiffaċċjaw żieda fl-
attakki, inklużi fastidju ġudizzjarju, kampanji ta' malafama u reati ta' mibegħda; 
jistieden lill-mexxejja tal-UE jippromwovu u jiżguraw ir-rispett għad-drittijiet tad-
difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, b'mod partikolari d-difensuri tad-drittijiet tan-nisa u 
tal-persuni LGBTIQA+, u jipproteġuhom minn attakki u theddid minn atturi statali u 
mhux statali; jitlob l-adozzjoni u l-implimentazzjoni tal-liġijiet kontra s-SLAPPs, kif 
ukoll il-prosekuzzjoni effettiva ta' mġiba diskriminatorja u tolleranza żero għad-diskors 
ta' mibegħda u d-delitti ta' mibegħda; jissottolinja t-talbiet tiegħu lill-UE biex tqis it-
theddid, il-ħtiġijiet u l-isfidi speċifiċi għall-ġeneru li jiffaċċjaw id-difensuri nisa tad-
drittijiet tal-bniedem, u jħeġġeġ lill-istituzzjonijiet tal-UE jiggarantixxu l-aċċess 
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tagħhom għal mekkaniżmi speċifiċi ta' protezzjoni, kif ukoll jipprovdu appoġġ politiku 
u appoġġ finanzjarju dirett akbar; jikkundanna t-theddid, l-attakki u l-pieni kontra l-
attivisti li jgħinu lin-nisa jkollhom aċċess għall-abort jew għall-kontraċezzjoni; jisħaq 
fuq il-ħtieġa li jiġu appoġġati l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili involuti fil-
promozzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri u speċjalment fil-ġustizzja riproduttiva;

23. Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi indirizzata d-diskriminazzjoni kontra n-nisa u l-istereotipi 
dannużi mit-tfulija bikrija permezz ta' edukazzjoni ta' kwalità; jissottolinja li l-aċċess 
għall-edukazzjoni huwa importanti biex jinkisbu l-ħiliet, ix-xogħol deċenti u l-impjiegi 
tal-futur, kif ukoll biex jitkissru l-istereotipi u l-preġudizzji marbuta mal-ġeneru, inkluż 
f'oqsma tipikament iddominati mill-irġiel; ifakkar li l-opportunitajiet indaqs għall-
aċċess għall-oqsma tax-xjenza u t-teknoloġija huma prerekwiżit biex jiġi żgurat li n-nisa 
u l-bniet ikunu jistgħu jgawdu bis-sħiħ id-drittijiet tal-bniedem tagħhom; jitlob li x-
xjenza, it-teknoloġija, l-inġinerija u l-matematika jiġu promossi u mħeġġa minn età 
bikrija biex jiġi żgurat li l-bniet u n-nisa ma jkunux fi żvantaġġ inġust meta aktar tard 
ifittxu impjieg fis-setturi xjentifiċi u tekniċi; jitlob b'mod aktar globali lill-UE 
tippromwovi l-opportunitajiet indaqs għall-aċċess għall-edukazzjoni madwar id-dinja; 
iħeġġeġ bil-qawwa lill-UE, inkluż permezz tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, 
biex tikkumbatti ċ-ċaħda terribbli tal-edukazzjoni tal-bniet, li tirrappreżenta ksur tad-
drittijiet tal-bniedem tat-tfal;

24. Jisħaq li s-saħħa mentali hija parti integrali mid-dritt għas-saħħa u l-benesseri, u li 
hemm differenzi fil-modi kif il-kundizzjonijiet tas-saħħa mentali jaffettwaw lill-irġiel u 
lin-nisa; jenfasizza s-sinifikat tal-adozzjoni ta' approċċ sensittiv għall-ġeneru għar-
riċerka dwar il-mard mentali u t-trattament tiegħu, kif ukoll tal-integrazzjoni tas-saħħa 
mentali b'mod ġenerali, u ta' strateġiji ta' komunikazzjoni effettivi biex jiġu indirizzati l-
istereotipi marbuta mal-ġeneru fir-rigward tas-saħħa mentali; jappella għall-ġbir u l-
analiżi ta' data diżaggregata skont il-ġeneru fis-settur tal-kura tas-saħħa sabiex jitnaqqsu 
d-disparitajiet fil-kwalità tat-trattament offrut lill-irġiel u lin-nisa, filwaqt li jiġu 
rispettati l-prinċipji ewlenin tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data u d-
drittijiet fundamentali, u tiġi rispettata l-leġiżlazzjoni nazzjonali; ifakkar li d-dijanjożi li 
ssir tard, it-trattament inadegwat u n-nuqqas ta' nisa inklużi fl-istudji huma kollha 
kwistjonijiet prevalenti għall-aċċess għal kura tas-saħħa ta' kwalità għan-nisa.
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