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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għall-
Affarijiet Kostituzzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li 
ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jissottolinja b’sodisfazzjon l-introduzzjoni ta' l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fost il-
valuri ta' l-Unjoni (l-Artikolu 2 tat-Trattat UE) u fost l-objettivi tagħha (l-Artikolu 3(3), it-
tieni subparagrafu, tat-Trattat UE);

2. Jifraħ bit-tkabbir tal-prinċipju ta’ l-approċċ integrat fl-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa li 
se jiġi applikat fil-ġejjieni għall-azzjonijiet kollha ta’ l-Unjoni, billi għal dan il-prinċipju 
ġie dedikat artikolu speċifiku fost id-dispożizzjonijiet ta' applikazzjoni ġenerali (l-Artikolu 
8 tat-Trattat dwar l-Iffunzjonar ta' l-UE), ħaġa li tagħtih in-natura ta' klawsola tassew 
orizzontali applikabbli għall-oqsma kollha ta’ azzjoni ta’ l-Unjoni;

3. Jifraħ bil-proċedura l-ġdida stipulata fl-Artikolu 19 tat-Trattat dwar l-Iffunzjonar ta’ l-UE, 
li minn issa ‘l quddiem tipprevedi l-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew għall-adozzjoni 
mill-Kunsill (li sfortunatament għad irid jaġixxi unanimament) ta’ miżuri maħsuba biex 
jiġġieldu d-diskriminazzjoni kollha bbażata fuq is-sess, ir-razza jew l-oriġini etnika, ir-
reliġjon jew it-twemmin, diżabilità, l-età jew l-orjentazzjoni sesswali;

4. Jilqa' b'sodisfazzjon  l-introduzzjoni fil-qafas tal-proċedura leġiżlattiva ordinarja tal-
miżuri maħsuba biex jiġġieldu kontra t-traffikar tal-bnedmin, b’mod partikulari tan-nisa u 
ta' l-irġiel, u kontra l-isfruttar sesswali (l-Artikolu 79(2)(d) u l-Artikolu 83(1), it-tieni 
subparagrafu, tat-Trattat dwar l-Iffunzjonar ta’ l-UE);

5. Iqis li dawn id-dispożizzjonijiet il-ġodda jagħtu l-possibilità lill-Kummissjoni li tipproponi 
mingħajr dewmien lill-Kunsill u lill-Parlament miżuri leġiżlattivi maħsuba biex jagħmlu 
d-differenzi politiċi Komunitarji fil-qasam tal-ġlieda kontra t-traffikar tan-nisa u tat-tfal 
għal skopijiet ta’ sfruttar sesswali iktar leġġibbli u iktar effikaċi;

6. Jistieden lill-Kummissjoni biex, fi żmien tliet snin mid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' 
Liżbona, tippreżentalu l-ewwel rendikont ta' l-inċidenzi ta' dan it-traffikar irrekordjat fl-
Istati Membri fil-qasam tal-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin, b'mod partikulari tan-
nisa u tat-tfal, għal skopijiet ta' sfruttar sesswali;

7. Jilqa’ b’sodisfazzjon id-Dikjarazzjoni 19 dwar l-Artikolu 8 tat-Trattat dwar l-Iffunzjonar 
ta’ l-UE li tistieden lill-Istati Membri biex jadottaw id-dispożizzjonijiet meħtieġa għall-
prevenzjoni u t-trażżin tal-forom kollha ta' vjolenza domestika kif ukoll favur l-appoġġ u 
l-protezzjoni tal-vittmi.
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