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SUĠĠERIMENTI

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

A. billi, minkejja li ċ-ċittadini huma dejjem iktar infurmati, ħafna drabi huma għadhom 
imwarrba mill-istrutturi politiki, speċjalment fil-kuntest tal-azzjonijiet imnidija mill-Unjoni 
Ewropea u fl-Unjoni Ewropea,

1. Ifakkar li l-maġġoranza tan-nisa ivvutaw ‘le’ fl-aħħar referenda dwar l-Ewropa: 56% fi 
Franza (Flash Eurobarometre 171), 63% fl-Olanda (id. 172) u 56% fl-Irlanda (id. 245);

2. Jenfasizza li fost is-27 rakkomandazzjoni tal-ittra miftuħa tal-parteċipanti tal-konferenza 
tal-għeluq tas-sitt proġetti taċ-ċittadini tal-pjan D, bl-isem “Il-futur tal-Ewropa – Proġett 
għaċ-Ċittadini”, l-Unjoni Ewropea intalbet tieħu azzjoni iktar effikaċi fil-qasam tal-politika 
soċjali u tal-koeżjoni soċjali, speċjalment bil-għan li jiġu miġġielda d-diskrepanzi fis-
salarji u tiġi promossa l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, filwaqt li b’mod ġenerali 
tingħata attenzjoni speċifika għal dawn il-kwistjonijiet ta’ ugwaljanza li ħafna drabi huma 
skartati; 

3. Jinsisti fuq l-irwol tan-nisa fl-Unjoni u jinkoraġġixxi lill-istituzzjonijiet Ewropej 
jistabbilixxu, b’koperazzjoni mal-Istati Membri, sistemi sostenibbli li jikkunsidraw ir-
relazzjonijiet soċjali u l-inugwaljanzi bejn l-irġiel u n-nisa fil-politiki pubbliċi kollha;

4. Jifraħ lill-Kummissjoni għall-għażla ta’ proġetti kofinanzjati, fil-qafas ta’ pjan D permezz 
tar-rappreżentazzjonijiet tagħha, proġetti li jinkludu diversi organizzazzjonijiet femminili u 
diversi proġetti li jikkonċernaw lin-nisa;

5. Jinkoraġġixxi lill-istituzzjonijiet Ewropej biex jiżviluppaw, iktar milli kampanji ta’ 
komunikazzjoni u ta’ marketing, politiki ekonomiċi u soċjali li jissodisfaw l-aspettattivi u 
l-bżonnijiet taċ-ċittadini fl-Istati Membri jappoġġja per eżempju, f’dan is-sens, il-proposti 
tal-Kummissjoni fil-qasam tal-liv parentali, li għandhom l-għan li jippermettu lill-Ewropej 
ikollhom l-ammont ta’ tfal li jixtiequ filwaqt li jirreaġixxu għad-defiċit demografiku li 
huwa theddida ekonomika u soċjali għall-kontinent tagħna.
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