
PA\758201MT.doc PE416.633v01-00

MT MT

PARLAMENT EWROPEW
2004 










 2009

Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

2008/2198(INI)

18.12.2008

ABBOZZ TA' OPINJONI
tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
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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. Ifakkar li l-integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi tirrikjedi mhux biss stqarrijiet politiċi 
ta' livell għoli imma anki r-rieda politika tal-mexxejja tal-UE u l-Istati Membri, il-
prijoritizzazzjoni tal-għanijiet u l-monitoraġġ tal-progress li sar;

2. Jinnota bi pjaċir li t-test revedut tal-Istrateġija Ewropea dwar is-Sigurtà tinkludi referenza 
għar-Riżoluzzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti (UNSCR) 1325(2000), 
UNSCR 1820(2008) u UNSCR 1612(2005), u li l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea approva 
approċċ komprensiv għall-implimentazzjoni fl-UE tal-UNSCR 1325(2000) u 1820(2008) 
dwar in-nisa, il-paċi u s-sigurtà, kif ukoll linji gwida dwar il-vjolenza kontra n-nisa u l-
bniet u kif jistgħu jkunu miġġildin kull forma ta' diskriminazzjoni kontrihom;

3. Jitlob lill-Kummissjoni Ewropea biex tkompli tħeġġeġ lill-pajjiżi msieħba u lill-Istati 
Membri tal-UE biex jiżviluppaw u jimplimentaw pjanijiet ta' azzjoni nazzjonali dwar 
UNSCR 1325(2000); jenfasizza li dawn il-pjanijiet ta' azzjoni għandhom ikunu mogħtija 
riżorsi adegwati, inklużi mekkaniżmi li jippermettu li wieħed ikun jista' jagħmel 
monitoraġġ u jagħti rendikont, benchmarks u perijodi stabbiliti ta' żmien biex jiġi evalwat 
il-progress;

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;

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.
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