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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:

1.   Iħeġġeġ lill-Istati Membri u l-isħab Mediterranji kollha involuti fil-Proċess ta' Barċellona 
sabiex jagħtu aktar attenzjoni lis-sitwazzjoni tan-nisa u lill-opportunitajiet indaqs għan-
nisa u l-irġiel u jenfasizza l-importanza tal-inkorporazzjoni tal-perspettiva ta' ugwaljanza 
bejn is-sessi fil-politiki u l-miżuri prattiċi kollha li jippromwovu l-ugwaljanza bejn l-irġiel 
u n-nisa;

2. Jiddispjaċih li ma ngħatatx attenzjoni speċjali lis-sitwazzjoni tan-nisa fil-komunikazzjoni 
tal-Kummissjoni bl-isem ta' 'Proċess ta' Barċellona: Unjoni għall-Mediterran' u jenfasizza 
li d-dimensjoni tal-'proġetti' għandha tinkludi l-promozzjoni tal-koeżjoni u għandha tqis 
dejjem il-kwistjoni ta' opportunitajiet indaqs għan-nisa u l-irġiel u l-perspettiva ta' 
ugwaljanza bejn is-sessi;

3. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar is-sitwazzjoni ta' faqar u esklużjoni soċjali li taffetwa b'mod 
serju n-nisa u t-tfal u jwissi kontra l-impatt ta' politiki li ma jqisux kif xieraq il-ħtieġa li 
jkunu promossi drittijiet u opportunitajiet indaqs għall-irġiel u n-nisa, bir-rispett xieraq 
lejn id-dinjità tan-nisa;

4. Jappella sabiex il-parteċipanti kollha fil-Proċess ta' Barċellona jagħtu attenzjoni speċjali 
lill-istabbiliment u l-iffinanzjar pubbliku ta' proġetti biex jissaħħu l-kundizzjonijiet tal-
għajxien tan-nisa, b'mod partikulari fl-oqsma tas-saħħa sesswali u riproduttiva u tal-
edukazzjoni, il-ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità bi drittijiet maħsuba b'mod speċifiku għan-
nisa u l-bini ta' faċilitajiet li jipprovdu appoġġ għat-tfal u għall-persuni anzjani li jrawwmu 
l-inklużjoni tan-nisa fis-soċjetà;

5. Iħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-isħab fil-Proċess ta' Barċellona sabiex jippromwovu 
miżuri pożittivi fil-qasam tal-opportunitajiet indaqs u jiġġieldu sabiex titwaqqaf id-
diskriminazzjoni kontra n-nisa fl-oqsma kollha, b'referenza speċjali għall-impjiegi, il-ħajja 
familjari u l-edukazzjoni bil-għan li tkun miġġielda l-vjolenza kontra n-nisa u t-traffikar 
tal-persuni u jiġi żgurat li jkun  hemm rispett u promozzjoni tal-irwol tan-nisa fis-soċjeta.


	748043mt.doc

