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Emenda 1
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1a. Jinnota li filwaqt li l-integrazzjoni tal-
ugwaljanza bejn is-sessi fil-qasam tar-
relazzjonijiet esterni għandha kemm 
dimensjoni kwantitattiva kif ukoll 
kwalitattiva, li teħtieġ li tmur lil hinn 
minn numri tal-istaff u l-listi ta' verifiki u 
wkoll li tiffoka fuq kif perspettiva tas-sessi 
tista' tikkontribwixxi b'mod attiv għall-
effettività u s-suċċess tal-politiki u l-
missjonijiet tal-UE;

Or. en

Emenda 2
Raül Romeva i Rueda

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1a. Jitlob lill-Kunsill biex jaħtar Mibgħut 
Speċjali Ewropew għad-Drittijiet tan-Nisa 
li jsaħħaħ l-impenn tal-UE biex tagħti s-
saħħa lin-nisa fil-politika barranija u 
f'dik tal-iżvilupp; 

Or. en

Emenda 3
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2 a (ġdid)
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

2a. Jinnota li filwaqt li sar pass 'il 
quddiem bil-ħatra tal-konsulenti dwar is-
sessi fl-operazzjoni tal-ESDP, l-isfidi 
ewlenin għadhom in-nuqqas ta' politika 
konkreta tal-UE dwar l-ugwaljanza tas-
sessi - b'mod partikolari politika 
magħmula biex tindirizza l-aspetti tas-
sigurtà, in-nuqqas ta' fehim tal-
ugwaljanza tas-sessi u l-kuxjenza dwar is-
sessi u/jew in-nuqqas ta' xewqa li titqies l-
importanza tagħha, u n-nuqqas ta' 
organizzazzjoni minn qabel dwar is-sessi;

Or. en

Emenda 4
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2 b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2b. Jisħaq li l-istupru u l-vjolenza sesswali 
qed jintużaw bħala arma tal-gwerra;
jisħaq li għandhom jiġu kkastigati bħala 
reati tal-gwerra u reati kontra l-umanità;
jitlob li jkun hemm aktar programmi ta' 
appoġġ għall-vittmi;

Or. en

Emenda 5
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Jilqa' l-ħatra ta' konsulent dwar is-
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sessi għal kważi l-missjonijiet kollha tal-
ESDP, bi qbil mal-konklużjonijiet tal-
Kunsill ta' Novembru 20061; madankollu 
jenfasizza li n-nuqqas ta' linji baġitarji 
għall-attivitajiet tal-ugwaljanza bejn is-
sessi fl-iffinanzjar tal-missjonijiet tal-
ESDP jista' jfixkel il-ħidma tagħhom;
jitlob għall-provvediment ta' riżorsi 
finanzjarji adegwati u ta' staff  "full-
time" allokati f'dan ir-rigward u jinnota li 
kwistjonijiet tas-sessi għandhom ikunu 
rrappreżentati fil-livelli kollha ta' 
tmexxija, kemm fi Brussell kif ukoll fil-
post tal-operazzjonijiet. 

Or. en

Emenda 6
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Jinnota li qed isiru ħafna sforzi biex 
jiġi integrat approċċ sensittiv għas-sessi 
mal-kultura tas-sigurtà u tad-difiża tal-
ESDP, inkluż permezz tal-iżvilupp ta' 
dimensjoni kwantitattiva tal-integrazzjoni 
tas-sessi fl-ESDP (per eżempju permezz 
tal-kwestjonarji, l-iżvilupp tal-listi ta' 
verifiki, l-għadd tan-numru ta' nisa u 
rġiel fl-operazzjonijiet tal-ESDP, eċċ.);
madankollu jisħaq fuq il-bżonn li jiġi 
żviluppat il-qafas kunċettwali kwalitattiv 
biex jinftiehem il-kuntest soċjo-
ekonomiku li fih jiġu organizzati l-
missjonijiet tal-ESDP (jiġifieri żoni ta' 
kunflitt) u t-tħassib sensittiv għas-sessi 
biex jiġu implimentati l-

                                               
1 Konklużjonijiet tal-Kunsill għall-Affarijiet Ġenerali u r-Relazzjonijiet Esterni (GAERC) tal-Kunsill tal-Unjoni 
Ewropea – Dokument tas-Segretarjat (14884/1/06 Rev1) dwar it-tħeġġiġ tal-ugwaljanza bejn is-sessi u l-
integrazzjoni tas-sessi fl-immaniġġjar tal-kriżijiet.
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/gena/91617.pdf
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operazzjonijiet/programmi;

Or. en

Emenda 7
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3b. Jinnota li attwalment in-nisa 
jokkupaw tnejn mis-16-il pożizzjoni tar-
Rappreżentanti u l-Mibgħuta Speċjali tal-
UE maħtura mis-SG/HR Javier Solana; 
ifakkar fl-impenn tal-Kunsill biex itejjeb 
il-bilanċ fis-sessi fl-operazzjonijiet tal-
ESDP, inkluż fil-livell tal-maniġment 
għoli, u jitlob lill-Istati Membri biex 
jinnominaw iżjed kandidati femminili 
għall-ħidmiet li ġejjin tas-CFSP/ESDP, 
speċjalment għall-pożizzjonijiet tar-
Rappreżentant Speċjali tal-UE u Kap tal-
Missjoni;

Or. en

Emenda 8
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3 c (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3c. Jisħaq fuq l-importanza tal-lezzjonijiet 
meħuda mill-missjonijiet tal-UE, b'mod 
partikolari li l-perspettiva tas-sessi 
għandha bżonn tiġi integrata fl-
operazzjonijiet diġà fil-fażi tat-tiftix tal-
fatti u tiġi ppreżentata b'mod ċar, konkret 
u prattiku; li t-taħriġ tas-sessi għandu jiġi 
stabbilit qabel l-organizzazzjoni tal-istaff 
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u li l-punti fokali tas-sessi għandhom 
jintgħażlu u jinħatru kemm jista' jkun 
kmieni fuq il-bażi ta' kriterji speċifiċi;
jenfasizza b'mod ulterjuri l-importanza ta' 
rrappurtar perjodiku dwar il-kwistjonijiet 
tas-sessi, sabiex ikun hemm kontroll fuq 
il-progress tal-missjonijiet dwar l-
integrazzjoni ta' perspettiva tas-sessi u tiġi 
evalwata s-sitwazzjoni tas-sessi fil-qasam 
tal-operazzjonijiet;

Or. en

Emenda 9
Maria Petre

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Huwa sodisfatt li jsiru referenzi b'mod 
sistematiku għall-ugwaljanza bejn is-sessi 
u d-drittijiet tan-nisa fid-Dokumenti ta’ 
Strateġija Nazzjonali u Reġjonali u fil-
Programmi Indikattivi Nazzjonali; jiġbed l-
attenzjoni dwar il-bżonn li jiġi inkorporat 
approċċ komprensiv dwar in-nisa f'kunflitti 
u l-konsolidazzjoni tal-paċi fl-
ipprogrammar u jistieden lill-Kummissjoni 
biex jintegra d-dimensjoni tal-ugwaljanza 
bejn is-sessi f'oqsma settorjali tal-għajnuna 
li tipprovdi għall-kooperazzjoni fl-iżvilupp, 
bħal ma huma l-ġustizzja, il-governanza, 
is-saħħa u l-edukazzjoni;

4. Huwa sodisfatt li jsiru referenzi b'mod 
sistematiku għall-ugwaljanza bejn is-sessi 
u d-drittijiet tan-nisa fid-Dokumenti ta’ 
Strateġija Nazzjonali u Reġjonali u fil-
Programmi Indikattivi Nazzjonali; jiġbed l-
attenzjoni dwar il-bżonn li jiġi inkorporat 
approċċ komprensiv dwar in-nisa f'żoni ta' 
kunflitti u l-konsolidazzjoni tal-paċi fl-
ipprogrammar u jistieden lill-Kummissjoni 
biex jintegra d-dimensjoni tal-ugwaljanza 
bejn is-sessi f'oqsma settorjali tal-għajnuna 
li tipprovdi għall-kooperazzjoni fl-iżvilupp, 
bħal ma huma l-ġustizzja, il-governanza, 
is-saħħa u l-edukazzjoni;

Or. ro

Emenda 10
Ana Maria Gomes

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Huwa sodisfatt li jsiru referenzi b'mod 
sistematiku għall-ugwaljanza bejn is-sessi 
u d-drittijiet tan-nisa fid-Dokumenti ta’ 
Strateġija Nazzjonali u Reġjonali u fil-
Programmi Indikattivi Nazzjonali; jiġbed l-
attenzjoni dwar il-bżonn li jiġi inkorporat 
approċċ komprensiv dwar in-nisa f'kunflitti 
u l-konsolidazzjoni tal-paċi fl-
ipprogrammar u jistieden lill-Kummissjoni 
biex jintegra d-dimensjoni tal-ugwaljanza 
bejn is-sessi f'oqsma settorjali tal-għajnuna 
li tipprovdi għall-kooperazzjoni fl-iżvilupp, 
bħal ma huma l-ġustizzja, il-governanza, 
is-saħħa u l-edukazzjoni;

4. Huwa sodisfatt li jsiru referenzi b'mod 
sistematiku għall-ugwaljanza bejn is-sessi 
u d-drittijiet tan-nisa fid-Dokumenti ta’ 
Strateġija Nazzjonali u Reġjonali u fil-
Programmi Indikattivi Nazzjonali imma, 
fl-istess ħin, jisgħobbih li s-sessi 
jissemmew ta' spiss bħala kwistjoni li 
tolqot bosta oqsma, mingħajr xi 
indikazzjoni ta' azzjonijiet speċifiċi, 
għanijiet jew żmien definiti jew baġits 
allokati; jiġbed l-attenzjoni dwar il-bżonn 
li jiġi inkorporat approċċ komprensiv dwar 
in-nisa f'kunflitti u l-konsolidazzjoni tal-
paċi fl-ipprogrammar u jistieden lill-
Kummissjoni biex jintegra d-dimensjoni 
tal-ugwaljanza bejn is-sessi f'oqsma 
settorjali tal-għajnuna li tipprovdi għall-
kooperazzjoni fl-iżvilupp, bħal ma huma l-
ġustizzja, il-governanza, is-saħħa u l-
edukazzjoni;

Or. en

Emenda 11
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Huwa sodisfatt li jsiru referenzi b'mod 
sistematiku għall-ugwaljanza bejn is-sessi 
u d-drittijiet tan-nisa fid-Dokumenti ta’ 
Strateġija Nazzjonali u Reġjonali u fil-
Programmi Indikattivi Nazzjonali; jiġbed l-
attenzjoni dwar il-bżonn li jiġi inkorporat 
approċċ komprensiv dwar in-nisa f'kunflitti 
u l-konsolidazzjoni tal-paċi fl-
ipprogrammar u jistieden lill-Kummissjoni 
biex jintegra d-dimensjoni tal-ugwaljanza 
bejn is-sessi f'oqsma settorjali tal-għajnuna 
li tipprovdi għall-kooperazzjoni fl-iżvilupp, 

4. Huwa sodisfatt li jsiru referenzi b'mod 
sistematiku għall-ugwaljanza bejn is-sessi 
u d-drittijiet tan-nisa fid-Dokumenti ta’ 
Strateġija Nazzjonali u Reġjonali u fil-
Programmi Indikattivi Nazzjonali; jiġbed l-
attenzjoni dwar il-bżonn li jiġi inkorporat 
approċċ komprensiv dwar in-nisa f'kunflitti 
u l-konsolidazzjoni tal-paċi fl-
ipprogrammar u jistieden lill-Kummissjoni 
biex jintegra d-dimensjoni tal-ugwaljanza 
bejn is-sessi f'oqsma settorjali tal-għajnuna 
li tipprovdi għall-kooperazzjoni fl-iżvilupp, 
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bħal ma huma l-ġustizzja, il-governanza, 
is-saħħa u l-edukazzjoni;

bħal ma huma l-ġustizzja, il-governanza, 
is-saħħa u l-edukazzjoni; jitlob bis-sħiħ 
biex jiġu inklużi fl-istrateġiji futuri 
attivitajiet speċifiċi tas-sessi u miri;

Or. es

Emenda 12
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Jinsab konvint li l-ippjanar tal-
missjonijiet tal-ESDP għandu jqis l-
inklużjoni tal-organizzazzjonijiet tan-nisa 
lokali fil-proċess tal-paċi, biex jibni fuq il-
kontribut speċifiku li jistgħu jagħmlu u 
biex jiġu rikonoxxuti l-modi partikolari li 
bihom jiġu affettwati mill-kunflitti n-nisa;

Or. en

Emenda 13
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Jenfasizza fuq il-bżonn li jiġu integrati 
l-kunsiderazzjonijiet tas-sessi fit-tiftix 
għall-paċi, il-prevenzjoni u s-soluzzjoni 
tal-kunflitti, l-operazzjonijiet għaż-żamma 
tal-paċi u r-rijabilitazzjoni u r-
rikostruzzjoni ta' wara kunflitt, u biex jiġi 
żgurat li l-element tas-sessi jiddaħħal fil-
programmi kollha tal-qasam;

Or. en
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Emenda 14
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4b. Jisħaq li attwalment, il-kwoti huma 
mezz indispensabbli li bih tiġi żgurata l-
ugwaljanza bejn is-sessi fil-missjonijiet 
tal-paċi u s-sigurtà, fit-teħid tad-
deċiżjonijiet fil-proċessi ta' rikostruzzjoni 
nazzjonali u internazzjonali, biex tiġi 
garantita l-preżenza politika tan-nisa fuq 
il-mejda tan-negozjati; jitlob biex mill-
inqas 40% tan-nies involuti fil-proċess tal-
paċi kollu jkunu nisa; din il-figura 
għandha tapplika għall-medjazzjoni, 
għaż-żamma tal-paċi, biex issir il-paċi, 
għall-bini tal-paċi u biex jiġu evitati l-
kunflitti, inkluż għall-ħidmiet tal-
informazzjoni u l-osservazzjoni, u l-
innegozjar tal-paċi;

Or. en

Emenda 15
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4b. Jisħaq fuq l-importanza li jiġu inklużi 
l-kunsiderazzjonijiet tas-sessi fil-politiki 
ta' kooperazzjoni tal-viċinat u tal-iżvilupp 
sabiex tintlaħaq l-ugwaljanza tas-sessi u l-
emanċipazzjoni tan-nisa bħala mezz 
ewlieni biex jitjiebu d-drittijiet tal-
bniedem u jiġi miġġieled il-faqar;

Or. es
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Emenda 16
Maria Petre

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jinnota li l-istrumenti finanzjarji kollha 
li għandhom x'jaqsmu mar-relazzjonijiet 
barranin tal-UE, it-tkabbir u l-politiki dwar 
l-iżvilupp jinkludu referenza ġenerali 
għall-ugwaljanza bejn is-sessi u d-drittijiet 
tan-nisa, għalkemm ir-riżorsi finanzjarji u 
umani allokati ma jidhrux li huma 
adegwati; jistieden lill-Kummissjoni biex 
tikkonsolida l-ibbaġitjar dwar l-ugwaljanza 
bejn is-sessi f'dawn l-oqsma ta' politika, u 
biex tirriserva fondi għall-kwistjonijiet li 
għandhom x'jaqsmu mal-ugwaljanza bejn 
is-sessi;

5. Jinnota li l-istrumenti finanzjarji kollha 
li għandhom x'jaqsmu mar-relazzjonijiet 
barranin tal-UE, it-tkabbir u l-politiki dwar 
l-iżvilupp jinkludu referenza ġenerali 
għall-ugwaljanza bejn is-sessi u d-drittijiet 
tan-nisa, għalkemm ir-riżorsi finanzjarji u 
umani allokati ma jidhrux li huma 
adegwati; jistieden lill-Kummissjoni biex 
tikkonsolida l-ibbaġitjar dwar l-ugwaljanza 
bejn is-sessi f'dawn l-oqsma ta' politika, u 
biex tirriserva fondi għall-kwistjonijiet li 
għandhom x'jaqsmu mal-ugwaljanza bejn 
is-sessi f'perjodu ta' żmien raġunevoli;

Or. ro

Emenda 17
Ana Maria Gomes

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jinnota li l-istrumenti finanzjarji kollha 
li għandhom x'jaqsmu mar-relazzjonijiet 
barranin tal-UE, it-tkabbir u l-politiki dwar 
l-iżvilupp jinkludu referenza ġenerali 
għall-ugwaljanza bejn is-sessi u d-drittijiet 
tan-nisa, għalkemm ir-riżorsi finanzjarji u 
umani allokati ma jidhrux li huma 
adegwati; jistieden lill-Kummissjoni biex 
tikkonsolida l-ibbaġitjar dwar l-ugwaljanza 
bejn is-sessi f'dawn l-oqsma ta' politika, u
biex tirriserva fondi għall-kwistjonijiet li 
għandhom x'jaqsmu mal-ugwaljanza bejn 

5. Jinnota li l-istrumenti finanzjarji kollha 
li għandhom x'jaqsmu mar-relazzjonijiet 
barranin tal-UE, it-tkabbir u l-politiki dwar 
l-iżvilupp jinkludu referenza ġenerali 
għall-ugwaljanza bejn is-sessi u d-drittijiet 
tan-nisa, għalkemm ir-riżorsi finanzjarji u 
umani allokati ma jidhrux li huma 
adegwati; jistieden lill-Kummissjoni biex 
tikkonsolida l-ibbaġitjar dwar l-ugwaljanza 
bejn is-sessi f'dawn l-oqsma ta' politika, 
biex tirriserva fondi għall-kwistjonijiet li 
għandhom x'jaqsmu mal-ugwaljanza bejn 
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is-sessi; is-sessi u biex jiġu żviluppati indikaturi u 
benchmarks li jgħinu biex jitkejlu r-
riżultati;

Or. en

Emenda 18
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Jinnota li integrazzjoni tas-sessi 
effettiva teħtieġ il-koordinazzjoni msaħħa 
bejn id-donaturi u l-atturi, il-mekkaniżmi 
tar-responsabilità u s-sjieda miżjuda tal-
proċess tal-iżvilupp mill-gvernijiet 
nazzjonali; Jenfasizza f'dan ir-rigward il-
valur miżjud tas-Sħubija KE/NU dwar l-
Ugwaljanza bejn is-Sessi għall-Iżvilupp u 
l-Paċi, u tal-Inizjattivi għall-Ibbaġitjar li 
Jirrispondi għas-Sessi; jilqa' t-twaqqif ta' 
Task Force għan-nisa, il-paċi u s-sigurtà 
previst fl-approċċ komprensiv għall-
implimentazzjoni tal-UNSCRs 1325 u 
1820 min-naħa tal-UE;

Or. en

Emenda 19
Ana Maria Gomes

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Jisgħobbih għan-nuqqas ta' 
investiment fil-politiki tal-iżvilupp tal-
Kummissjoni f'dawk li huma s-saħħa tal-
bniet u tan-nisa, kif ukoll is-settur tas-
saħħa; jinnota li skont ir-Rapport Speċjali 
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tal-Qorti tal-Awdituri Ewropew dwar l-
Għajnuna tal-Iżvilupp tal-KE għas-
Servizzi tas-Saħħa fl-Afrika tas-Sub-
Sahara (Jannar 2009), l-allokazzjonijiet 
għas-settur tas-saħħa fl-Afrika tas-Sub-
Sahara ma żdidux mill-2000 bħala 
proporzjon tal-għajnuna tal-iżvilupp tal-
KE totali għas-saħħa; jitlob lill-
Kummissjoni biex iżżid b'mod sostanzjali 
l-investiment fis-settur tas-saħħa u, b'mod 
partikolari, fl-MDG5 u fis-saħħa sesswali 
u riproduttiva;

Or. en

Emenda 20
Ana Maria Gomes

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5 b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5b. Jinsab imħasseb dwar kif il-
Kummissjoni bi ħsiebha tirrispetta l-
impenn tagħha li talloka 20% tal-
għajnuna KE għas-saħħa bażika u għall-
edukazzjoni; jisħaq fuq l-importanza tal-
edukazzjoni għall-bniet u l-edukazzjoni 
dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi għall-
bniet u s-subien, u għalhekk jitlob għal 
appoġġ miżjud għall-edukazzjoni dwar l-
ugwaljanza bejn is-sessi fil-programmi ta' 
għajnuna KE;

Or. en
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