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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar is-sitwazzjoni tan-nisa b'diżabilità fl-Unjoni Ewropea 
(2006/2277 (INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità, approvata mill-
Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti fit-13 ta' Diċembru 2006; 

– wara li kkunsidra l-Manifest tan-Nisa b'Diżabilità tal-Forum Ewropew dwar id-Diżabilità, 
tat-22 ta' Frar 1997

– wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta' l-Unjoni Ewropea1, 

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titlu Opportunitajiet Indaqs 
għall-Persuni b'Diżabilità: Pjan ta' Azzjoni Ewropew (COM(2003)0650),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-
Sessi (A6-..../2006),

A. billi l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità 
tirrikonoxxi li n-nisa u l-bniet b'diżabilità normalment huma iktar esposti għar-riskju, fid-
dar u barra mid-dar, ta' vjolenza, leżjonijiet u abbużi, abbandun jew trattament traskurat, 
maltrattament jew sfruttament,

B. billi l-persuni b'diżabilità jikkostitwixxu grupp differenti u eteroġenju ħafna,

C. billi l-istituzzjonijiet Ewropej, kif ukoll l-awtoritajiet nazzjonali u reġjonali, iridu 
jippromwovu azzjonijiet bl-għan li l-ugwaljanza bejn il-persuni tkun reali u effettiva,

D. billi n-nisa b'diżabilità jsofru minn diskriminazzjoni doppja, għaliex huma nisa u għaliex 
għandhom diżabilità,

E. billi t-trattament indaqs huwa dritt fundamentali, 

1. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jippruvaw jeliminaw l-ostakli u l-barrieri 
eżistenti sabiex tkun iffaċilitata l-parteċipazzjoni tan-nisa u l-bniet fil-ħajja politika, 
kulturali, soċjali u tax-xogħol; 

2. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jagħtu spinta lill-avvanz tan-nisa 
b'diżabilità f'dawk l-oqsma tal-ħajja soċjali u tax-xogħol li fihom m'humiex rappreżentati 
biżżejjed;

3. Jiġbed l-attenzjoni għall-importanza li jkun hemm sforzi għall-integrazzjoni mit-tfulija tal-
persuni li jsofru minn kwalunkwe tip ta' diżabilità;

4. Iqis li hemm relazzjoni bejn id-diżabilità u l-livell ta' studju milħuq u r-riperkussjonijiet ta' 
dan aktar tard fir-rata tax-xogħol;

  
1  ĠU C 364 tat-18.12.2000, p. 1.
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5. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-fatt li huma n-nisa b'diżabilità li jilħqu livelli ta' studju 
aktar baxxi, u li minħabba f'hekk ikollhom l-akbar problemi meta jfittxu x-xogħol;

6. Iqis bħala importanti l-introduzzjoni tal-kunċett ta' "flessibilità" fit-temi marbuta mad-
diżabilità ladarba kull każ huwa differenti, b'tali mod li l-politiki jistgħu jkunu adattati 
għal kull sitwazzjoni;

7. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex iqisu s-sitwazzjoni tan-nisa li huma 
responsabbli minn persuni b'diżabilità meta jfasslu l-politiki u jistabbilixxu l-għajnuniet;

8. Iqis li hu neċessarju li jkunu proposti miżuri ta' appoġġ għan-nisa li huma responsabbli 
minn persuni b'diżabilità, li f'ħafna każi jesiġu dedikazzjoni sħiħa, u bħala konsegwenza 
ma jistgħux jgħixu l-ħajja ta' kuljum b'mod normali;

9. Hu tal-fehma li wieħed mill-għanijiet prinċipali li l-UE għandha timmira li tilħaq huwa t-
titjib fil-kwalità tal-ħajja tal-persuni b'diżabilità u tal-familji tagħhom;

10. Jiġbed l-attenzjoni għall-irwol tat-tfal subien u bniet u għall-edukazzjoni tagħhom, ladarba 
dawn jirrapreżentaw il-futur, u jenfasizza li għandu jsir sforz biex kemm il-bniet 
b'diżabilità kemm dawk li m'għandhomx diżabilità jipparteċipaw fis-soċjetà bl-istess 
opportunitajiet u drittijiet sabiex ikun iffaċilitat ambjent ta' koperazzjoni u integrazzjoni;

11. Jenfasizza l-ħtieġa li jsiru studji u tinġabar dejta reċenti dwar id-diżabilità, b'attenzjoni 
partikulari għan-nisa u għall-bniet, ladarba hemm nuqqas gravi ta' informazzjoni;

12. Ifakkar lill-Kummissjoni li hu biss l-għarfien approfondit tas-suġġett li jista' jwassal għal 
soluzzjonijiet, servizzi u appoġġ;

13. Ifakkar fl-importanza ta' l-interlokuturi soċjali fil-promozzjoni ta' l-opportunitajiet indaqs 
u l-aċċess għax-xogħol għal persuni b'diżabilità;

14. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u l-
Kummissjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

Fl-Unjoni Ewropea għandna numru konsiderevoli ta' persuni b'diżabilità li jiffaċċjaw diversi 
tipi ta' diffikultajiet fil-ħajja ta' kuljum tagħhom u li mhux dejjem ikunu jistgħu jeżerċitaw id-
drittijiet tagħhom fis-sħiħ.

Għalhekk hu assolutament neċessarju mhux biss li jkun hemm kuxjenza fis-soċjetà dwar id-
diffikultajiet li jiffaċċjaw in-nisa b'diżabilità, iżda wkoll dwar il-bżonn li jittieħdu miżuri li 
jippermettu integrazzjoni ikbar tal-persuni b'diżabilità fis-soċjetà, li jkun hemm iktar riżorsi 
ddedikati għat-tneħħija ta' ostakoli fiżiċi u soċjali u l-eliminazzjoni tad-diskriminazzjoni 
kollha kontra l-persuni b'diżabilità fl-ambjent tax-xogħol.

Dan ir-rapport għandu l-iskop li juri l-akbar appoġġ għall-aspirazzjonijiet u t-talbiet tal-
persuni li jsofru minn diżabilità u tal-familji tagħhom u li jenfasizza l-irwol indispensabbli li 
l-assoċjazzjonijiet tal-persuni b'diżabilità iwettqu favur titjib fil-kwalità tal-ħajja tal-persuni 
b'diżabilità.

F'dan ir-rapport hemm l-intenzjoni li tinġibed l-attenzjoni għall-importanza ta' l-integrazzjoni 
soċjali u edukattiva, sa mit-tfulija, tal-persuni b'diżabilità.

Permezz ta' dan ir-rapport, il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa qed jipprova jqajjem kuxjenza 
fost l-opinjoni pubblika Ewropea dwar id-dritt tal-persuni b'diżabilità li jkunu mħarsa kontra 
d-diskriminazzjoni u li jgawdu bis-sħiħ u b'mod ugwali mid-drittijiet tagħhom; jippromwovi 
r-riflessjoni u d-dibattitu dwar il-miżuri meħtieġa għall-promozzjoni ta' l-ugwaljanza u l-
iskambju ta' l-esperjenzi, isaħħaħ il-koperazzjoni bejn il-partijiet ikkonċernati, itejjeb il-
komunikazzjoni dwar id-diżabilità, jippromwovi immaġni pożittiva tal-persuni b'diżabilità; 
jqajjem kuxjenza dwar l-eteroġeneità tal-forom tad-diżabilità u tad-diskriminazzjoni u jagħti 
attenzjoni speċjali lill-kuxjenza dwar id-dritt tat-tfal u taż-żgħażagħ b'diżabilità għall-
edukazzjoni indaqs, bl-għan li tkun iffavorita u appoġġjata l-integrazzjoni sħiħa tagħhom fis-
soċjetà u jkun inkoraġġit l-iżvilupp ta' koperazzjoni Ewropea bejn il-professjonisti fil-qasam 
tat-tagħlim tat-tfal u taż-żgħażagħ b'diżabilità sabiex tittejjeb l-integrazzjoni tat-tfal ta' l-iskola 
u ta' l-istudenti bi bżonnijiet speċifiċi fiċ-ċentri normali jew speċjalizzati, kif ukoll fil-
programmi ta' skambji nazzjonali u Ewropej.  


