L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn isSessi

Għodda għal Parlamenti sensittiva
għall-ġeneru
Kwestjonarju għal Parlamenti Nazzjonali
QASAM 1: In-nisa u l-irġiel għandhom opportunitajiet indaqs biex
JIDĦLU fil-parlament
L-Ewwel Dominju – Sistema elettorali

Riferiment dirett għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri fir-rappreżentazzjoni politika fil-liġi
kostituzzjonali
1. Il-liġi kostituzzjonali jew qafas legali ekwivalenti jirreferu direttament għall-ugwaljanza
bejn il-ġeneri fir-rappreżentazzjoni politika?
☐Iva
☐Le

Applikazzjoni ta’ kwoti tal-ġeneru għal elezzjonijiet parlamentari
2. Qed jiġu applikati kwoti tal-ġeneru fl-elezzjonijiet parlamentari tagħkom?
☐Iva
☐Le

Sanzjonijiet ta’ nuqqas ta’ konformità
2a. Hemm xi sanzjonijiet f’każ ta’ nuqqas ta’ konformità mal-applikazzjoni tal-kwota?
☐Sanzjonijiet legali (ċaħda tal-lista qabel l-elezzjoni)
☐Sanzjonijiet finanzjarji
☐ L-ebda sanzjonijiet

Metodu ta’ applikazzjoni tal-kwota
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Irrispondi biss il-mistoqsija 2b jew 2ċ skont it-tip ta’ sistema ta’ votazzjoni applikabbli għallelezjonijiet fil-parlament tagħkom. F’każ li kemm is-sistema proporzjonali kif ukoll is-sistema
pluralistika/ ta’ maġġoranza japplikaw għal gruppi ta’ siġġijiet differenti allura irrispondi lmistoqsija applikabbli għall-akbar sehem ta’ siġġijiet.
2b. Jekk is-sistema tal-votazzjoni hija proporzjonali, kif tiġi applikata l-kwota tal-ġeneru?

☐Zipping (alternazzjoni bejn kandidati nisa u rġiel fil-listi kollha)
☐Billi teħtieġ li l-ewwel żewġ kandidati ma jkunux tal-istess sess
☐proporzjon ta’ 40:60 għal kull ħames pożizzjonijiet fil-lista
☐Mill-inqas persuna waħda (1) minn kull grupp ta’ tliet (3) kandidati għandha tkun mara
☐Oħrajn
☐Mhux applikabbli
2ċ. Jekk is-sistema tal-votazzjoni hija b’pluralità/b’maġġoranza, kif tiġi applikata l-kwota talġeneru?
☐50% tal-kandidati huma nisa
☐proporzjon ta’ 40:60 tal-kandidati huma ta’ ġeneru differenti
☐Talanqas 30% tal-kandidati huma nisa
☐Oħrajn
☐Mhux applikabbli

Bilanċ bejn il-ġeneri tal-kandidati
3.

X’kien l-għadd ta’ kandidati nisa u rġiel fl-aħħar elezzjoni parlamentari?

Nisa

Rġiel

Ir-riżorsi finanzjarji
4. Hemm mekkaniżmu biex jiġu allokati fondi pubbliċi għal kandidati nisa?
☐Iva
☐Le

Bilanċ bejn il-ġeneri fir-rigward tal-kandidati eletti
5.
Nisa

X’kien l-għadd ta’ irġiel membri parlamentari?
Rġiel
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It-Tieni Dominju - Proċeduri tal-partijiet politiċi

Il-bilanċ bejn il-ġeneri fir-rwoli ewlenin fil-partiti politiċi
6. Għadd ta’ nisa li jmexxu partiti politiċi ewlenin u l-għadd ta’ rġiel li jmexxu partiti politiċi
ewlenin
Nisa

Rġiel

Il-partiti politiċi ewlenin huma dawk il-partiti li jkollhom mill-anqas 5% tas-siġġijiet parlamentari
meta tkun qed tittieħed din il-valutazzjoni.

L-Integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri fir-regoli tal-partiti
7. Kemm-il wieħed mill-partiti ewlenin jirreferi b’mod espliċitu għall-ugwaljanza bejn ilġeneri fir-regoli interni tiegħu?
☐Il-partiti kollha
☐Iktar minn nofshom
☐Nofs il-partiti
☐Inqas minn nofshom
☐Xejn
8. Kemm-il partit ewlieni għandu sezzjoni jew kumitat tan-nisa?
☐Il-partiti kollha
☐Iktar minn nofshom
☐Nofs il-partiti
☐Inqas minn nofshom
☐Xejn
9. Kemm-il wieħed mill-partiti ewlenin għamel valutazzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri filproċeduri interni tiegħu fl-aħħar ħames snin?
☐Il-partiti kollha
☐Iktar minn nofshom
☐Nofs il-partiti
☐Inqas minn nofshom
☐Xejn
10. X’inhu l-għadd tal-partiti ewlenin li r-regoli interni tagħhom isemmu l-importanza talbilanċ bejn il-ġeneri fl-assenjazzjoni ta' membri u mexxejja lil kumitati?
☐Il-partiti kollha
☐Iktar minn nofshom
☐Nofs il-partiti
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☐Inqas minn nofshom
☐Xejn

It-tielet dominju – Reklutaġġ tal-persunal

Proċeduri tal-għażla
11. L-iżgurar ta’ rappreżentanza bbilanċjata bejn il-ġeneri huwa kriterju tal-proċessi tarreklutaġġ l?
☐Għall-impjegati kollha parlamentari
☐Għal xi pożizzjonijiet
☐Le
12. Il-lingwa sensittiva għall-ġeneru tintuża f’intervisti ta’ selezzjoni u/jew materjali tat-test?
☐Iva
☐Parzjalment
☐Le
Per eżempju, l-użu ta’ lingwaġġ sensittiv għall-ġeneru, jfisser li tevita termini u nomi li jidhru li
jirreferu biss għall-irġiel, per eżempju, ‘chairman’, jew tevita pronomi li huma speċifiċi għal
ġeneru biex tirreferi għal persuni li jistgħu jkunu nisa jew irġiel (tuża ‘hu/hi’, jew ‘huwa/hija’ jew
‘huma’ minflok ‘hu/tiegħu).

Kompożizzjoni tal-bord tal-għażla
13. X’inhu l-għadd ta’ nisa u rġiel fl-aħħar tliet bordijiet tal-għażla tar-reklutaġġ?
Nisa

Rġiel

QASAM 2: In-nisa u l-irġiel għandhom opportunitajiet indaqs ta’
INFLUWENZAR fil-proċeduri ta’ ħidma tal-Parlament.
L-Ewwel Dominju – Il-preżenza u l-kapaċità tal- Parlamentari fil-parlament

Bilanċ bejn il-ġeneri fl-uffiċċju parlamentari
14. Is-sess tal-iSpeaker
Nisa

Rġiel
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15. Numru ta 'nisa u rġiel membri tal-Bureau parlamentari
Nisa

Rġiel

Il-bilanċ bejn il-ġeneri fi rwoli ta' tmexxija
16. Il-Kumitati Parlamentari ppreseduti minn nisa u rġiel
Nisa

Rġiel

Distribuzzjoni bbilanċjata ta’ nisa u rġiel f’pożizzjonijiet ta’ direzzjoni fl-oqsma ta’
politika differenti
17. Chairpersons ta’ kumitati b’funzjonijiet soċjo-kulturali (saħħa, edukazzjoni, affarijiet
soċjali, impjieg, familja, kultura, sport)
Nisa

Rġiel

18. Chairpersons ta’ kumitati f’funzjonijiet bażiċi (affarijiet barranin u affarijiet interni, difiża,
ġustizzja)
Nisa

Rġiel

19. Chairpersons ta’ kumitati fl-infrastruttura (trasport, komunikazzjonijiet, ambjent)
Nisa

Rġiel

20. Chairpersons ta’ kumitati fl-ekonomija (finanzi, kummerċ, industrija, agrikoltura)
Nisa

Rġiel

Proċeduri biex jiġu assenjati membri fil-kumitati u mexxejja tal-kumitati
21. X’miżuri għal bilanċ bejn il-ġeneri jiġu applikati għall-proċedura parlamentari formali biex
jiġu assenjati l-mexxejja tal-kumitati?
☐Kwota tal-ġeneru – min. 40%
☐Kwota tal-ġeneru – min. 30%
☐Regoli dwar l-opportunitajiet indaqs
☐Xejn
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22. X’miżuri għal bilanċ bejn il-ġeneri jiġu applikati fil-proċedura parlamentari formali biex jiġu
assenjati membri fl-uffiċċju parlamentari?
☐Kwota tal-ġeneru – min. 40%
☐Kwota tal-ġeneru – min. 30%
☐Regoli dwar l-opportunitajiet indaqs
☐Xejn

Taħriġ dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri għall-Membri Parlamentari
23. Ingħata taħriġ li jinkludi modulu dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri mill-parlament –bħala
istituzzjoni– lill-Membri Parlamentari fil-leġiżlatura attwali?
☐Iva
☐Le

It-Tieni Dominju – Struttura u organizzazzjoni

Kodiċi ta’ kondotta għal Membri Parlamentari
24. Il-parlament għandu mekkaniżmi biex jipprevjeni d-diskriminazzjoni bbażata fuq il-ġeneru,
bħal per eżempju kodiċi ta’ kondotta jew politiki kontra l-fastidju?
☐Iva
☐Le
Il-kodiċi ta’ kondotta jirreferi għall-prinċipji, valuri, standards jew regoli ta’ mġiba li jiggwidaw iddeċiżjonijiet, il-proċeduri u s-sistemi ta’ organizzazzjoni b’tali mod li jikkontribwixxi għallbenesseri tal-membri tiegħu, u jirrispetta d-drittijiet tal-kostitwenti kollha affettwati milloperazzjonijiet tiegħu.
24a.Il-kodiċi jinkludi sanzjonijiet għal imġiba li mhijiex konformi?
☐Iva
☐Le

Politiki kontra d-diskriminazzjoni
25. Il-parlament għandu politika formali kontra d-diskriminazzjoni?
☐Iva
☐Le
25a. Jekk iva, din tirreferi espliċitament għal diskriminazzjoni bbażata fuq il-ġeneru?
☐Iva
☐Le
6

Għodda għal parlamenti sensittivi għall-ġeneru: Parlament Nazzjonali

25b. Il-politika tinkludi sanzjonijiet għal imġiba li mhijiex konformi?
☐Iva
☐Le

Politiki kontra l-fastidju għall-membri parlamentari u l-impjegati parlamentari
26. Hemm xi politika istituzzjonali fis-seħħ kontra l-fastidju sesswali?
☐Iva
☐Le
26a. Jekk iva, din tinkludi sanzjonijiet għal fastidju sesswali?
☐Iva
☐Le
26b. Jekk iva, din il-politika stabbilixxiet proċedura formali għall-investigazzjoni ta’ ilmenti
dwar fastidju sesswali?
☐Iva
☐Le

Lingwaġġ sensittiv għall-ġeneru f’regoli formali u ordnijiet permanenti
27. Ir-regoli formali u l-ordnijiet permanenti huma miktuba f’lingwa sensittiva għall-ġeneru?
☐Iva
☐Parzjalment
☐Le
Per eżempju, l-użu ta’ lingwaġġ sensittiv għall-ġeneru, jfisser li tevita termini u nomi li jidhru li
jirreferu biss għall-irġiel, per eżempju, ‘chairman’, jew tevita pronomi li huma speċifiċi għal
ġeneru biex tirreferi għal persuni li jistgħu jkunu nisa jew irġiel (tuża ‘hu/hi’, jew ‘huwa/hija’ jew
‘huma’ minflok ‘hu/tiegħu).

Għażliet ta’ liv tal-familja għall-Membri Parlamentari
28. Liema minn dawn it-tipi ta’-liv tal-familja huma disponibbli għall-Membri Parlamentari?
☐Liv tal-maternità
☐Liv tal-paternità
☐Liv tal-ġenituri
☐Liv għall-adozzjoni
☐Liv għal min jindokra
☐M’hemm l-ebda tip ta’ liv tal-familja disponibbli
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Liv tal-familja jirreferi għad-dritt ta’ liv għal raġunijiet marbutin mal-familja u jista’ jinkludi: liv talmaternita’, liv tal-paternita’, liv għall-adozzjoni, liv għal min jindokra.
a) Il-liv tal-maternità: Liv mix-xogħol għal ommijiet fil-perjodu immedjatament ta’ qabel u ta’
wara l-ħlas;
b) Il-liv tal-paternità: Liv mix-xogħol għal missirijiet simili għal-liv tal-maternità;
c) Liv tal-ġenituri: Liv wara l-liv tal-maternità/tal-paternità li jista’ jittieħed minn wieħed millġenituri;
d) Liv għall-adozzjoni: Liv fejn l-impjegati jkunu skużati mix-xogħol biex jattendu proċeduri legali
li jwasslu għall-adozzjoni, u wkoll, bħal liv tal-maternità jew tal-paternità, għal perjodu ta’ żmien
wara l-adozzjoni ta’ tifel/tifla.
e) Liv għal min jindokra: Liv mix-xogħol għall-impjegati sabiex jindukraw lil xi qarib, jew persuna
li tgħix fl-istess dar tal-impjegat u li għandu bżonn kura jew sapport sinifikanti għal raġuni medika
serja.

Proċeduri għal votazzjoni permezz ta’ sostituzzjoni/prokura
29. Hemm proċedura għal votazzjoni permezz ta’ sostituzzjoni/prokura għal Membri
Parlamentari li jkunu fuq liv tal-familja?
☐Iva
☐Le

Ħinijiet tax-xogħol favur il-familja
30. Hemm regolament uffiċjali dwar il-ħinijiet tax-xogħol?
☐Għall-impjegati parlamentari
☐Għall-Membri Parlamentari
☐Le

Dispożizzjoni finanzjarja għall-kura tat-tfal
31. Hemm xi tip ta’ dispożizzjonijiet finanzjarji għall-immaniġġjar tal-kura tat-tfal?
☐Għall-impjegati parlamentari
☐Għall-Membri Parlamentari
☐Le
Din il-mistoqsija tikkonċerna dispożizzjonijiet li jeċċedu l-minimu legali.

It-Tielet Dominju – Organizzazzjoni u proċeduri tal-persunal

Bilanċ bejn il-ġeneri fl-impjegati Parlamentari
32. Għadd ta’ nisa u rġiel impjegati mal-Parlament
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Nisa

Rġiel

Il-bilanċ bejn il-ġeneri fi rwoli amministrattivi
33. Għadd ta’ nisa u rġiel fi rwoli ta’ tmexxija
Nisa

Rġiel

Dipartimenti u unitajiet immexxija minn nisa u rġiel
34. Għadd ta’ dipartimenti/unitajiet immexxija minn nisa u rġiel
Nisa

Rġiel

Programmi ta’ taħriġ biex itejbu l-kapaċitajiet tal-impjegati Parlamentari
35. Kien hemm xi programmi ta’ taħriġ/mentoraġġ immirati biex itejbu l-kapaċitajiet talimpjegati Parlamentari fl-aħħar sena kalendarja?
☐Iva
☐Le
35a. Il-programmi ta’ taħriġ kienu jinkludu taqsima ddedikata għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri?
☐Programm wieħed jew aktar kompletament iddedikat għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri
☐L-ugwaljanza bejn il-ġeneri tifforma parti minn programm wieħed jew aktar
☐L-ugwaljanza bejn il-ġeneri ma tifformax parti minn xi programm iżda tittieħed in
konsiderazzjoni
☐ Mhux inkluż
36. Għadd ta' nisa u rġiel li pparteċipaw fil-programmi ta’ taħriġ
Nisa

Rġiel

Id-differenza fis-salarji bejn l-impjegati Parlamentari nisa u rġiel
37. Il-Parlament wettaq studju dwar id-differenza fil-pagi bejn il-ġeneri tal-ħaddiema dawn laħħar 5 snin?
☐Iva
☐Le
37a. Jekk iva, ir-riżultati tal-istudju dwar id-diskrepanza fil-paga ġew magħmula pubbliċi?
☐Iva
☐Le
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Arranġamenti għal xogħol flessibbli
38. Hemm xi regoli formali dwar arranġamenti ta’ xogħol flessibbli għall-impjegati
Parlamentari? (eżempju part-time, telexogħol)
☐Iva
☐Le
39. Liema minn dawn l-għażliet tal-liv tal-familja li ġejjin huma disponibbli għall-impjegati
Parlamentari?
☐Liv tal-maternità
☐Liv tal-paternità
☐Liv tal-ġenituri
☐Liv għall-adozzjoni
☐Liv għal min jindokra
☐L-ebda liv tal-familja m’hu disponibbli
Liv tal-familja jirreferi għad-dritt ta’ liv għal raġunijiet marbutin mal-familja u jista’ jinkludi: liv talmaternita’, liv tal-paternita’, liv għall-adozzjoni, liv għal min jindokra.
a) Il-liv tal-maternità: Liv mix-xogħol għal ommijiet fil-perjodu immedjatament ta’ qabel u ta’
wara l-ħlas;
b) Il-liv tal-paternità: Liv mix-xogħol għal missirijiet simili għal-liv tal-maternità;
c) Liv tal-ġenituri: Liv wara l-liv tal-maternità/tal-paternità li jista’ jittieħed minn wieħed millġenituri;
d) Liv għall-adozzjoni: Liv fejn l-impjegati jkunu skużati mix-xogħol biex jattendu proċeduri legali
li jwasslu għall-adozzjoni, u wkoll, bħal liv tal-maternità jew tal-paternità, għal perjodu ta’ żmien
wara l-adozzjoni ta’ tifel/tifla.
e) Liv għal min jindokra: Liv mix-xogħol għall-impjegati sabiex jindukraw lil xi qarib, jew persuna
li tgħix fl-istess dar tal-impjegat u li għandu bżonn kura jew sapport sinifikanti għal raġuni medika
serja.

QASAM 3: L-interessi u t-tħassib tan-nisa jingħataw biżżejjed
SPAZJU fuq l-aġenda parlamentari
L-Ewwel Dominju – Strutturi ta’ integrazzjoni tal-ġeneri

Korp iddedikat għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri
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40. Hemm korp iddedikat għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri fl-istrutturi parlamentari, per
eżempju caucus, netwerk bejn il-partiti, jew kumitat tan-nisa?
☐Iva
☐Le
40a. Il-proporzjon tal-partiti li għandhom siġġijiet fil-parlament li għandhom membri fil-korp
għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri
☐Il-partiti kollha
☐Iktar minn nofshom
☐Nofs il-partiti
☐Inqas minn nofshom
☐Xejn

Ir-riżorsi tal-korp tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri
40b. Il-korp għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri għandu baġit iddedikat għall-attivitajiet tiegħu?
☐Iva
☐Le

Kuntatt tal-korp tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri ma’ partijiet interessati esterni
40c. Jista’ l-korp tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri jorganizza smigħ jew jiltaqa’ formalment ma’
partijiet interessati esterni?
☐Iva
☐Le
40d. Il-korp tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri organizza smigħ jew iltaqa’ ma’ partijiet interessati
esterni fl-aħħar sena kalendarja?
☐Iva
☐Le

In-netwerking intern tal-korp għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri
40e. Il-korp tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri għamel attivitajiet ta’ netwerking interni (laqgħat
mal-ispeaker, ma’ gruppi parlamentari, ma’ kumitati) fl-aħħar sena kalendarja?
☐Iva
☐Le
Il-funzjonijiet tal-korp tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri
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41. Liema funzjonijiet formalment definiti għandu l-korp tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri?
☐ Informattiv (il-korp jista’ jiġbor informazzjoni u/jew jinvestiga dwar każijiet speċifiċi)
☐ Jagħti pariri (il-korp jista’ jagħti opinjonijiet u suġġerimenti dwar il-ħidma tal-Parlament)
☐ Leġislattiva (il-korp jista’ jelabora, jiddiskuti u jipproponi liġijiet)
☐ Kontroll (monitoraġġ u sorveljanza ta’ atti leġislattivi)
☐ Mhux applikabbli

It-Tieni Dominju – Għodod għall-integrazzjoni tal-ġeneri

Konsultazzjoni u involviment tal-partijiet interessati fi kwistjonijiet relatati malġeneru
42. Għadd ta’ nisa u rġiel ikkonsultati bħala esperti minn kumitati jew gruppi ta’ ħidma oħra
fl-aħħar sena kalendarja
Nisa

Rġiel

43. L-esperti esterni dwar kwistjonijiet relatati mal-ġeneru ġew ikkonsultati mill-kumitati jew
gruppi ta’ ħidma oħrajn fl-aħħar sena kalendarja?
☐Iva
☐Le

Riżorsi umani għal kwistjonijiet ta’ ugwaljanza bejn il-ġeneri
44. L-impjegati parlamentari b’kompetenza dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri huma kkonsultati
b’rutina matul il-proċessi leġiżlattivi?
☐Iva
☐Parzjalment
☐Le

Taħriġ dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri (GET) għall-Membri Parlamentari
45. It-taħriġ dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri (GET) qatt ġie offrut lill-Membri Parlamentari?
☐Iva
☐Le
Aktar informazzjoni fuq taħriġ dwar l-uwaljanza bejn il-ġeneri tista’ ssibu fuq il-Pjattaforma għallintegrazzjoni tal-ġeneri tal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi
46. Għadd ta’ Membri Parlamentari nisa u rġiel li attendew l-aħħar taħriġ dwar l-ugwaljanza
bejn il-ġeneri
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Nisa

Rġiel

L-ugwaljanza bejn il-ġeneri fil-pjan strateġiku tal-parlament
47. Il-pjan strateġiku tal-Parlament isemmi b’mod espliċitu l-ugwaljanza bejn il-ġeneri?
☐Iva
☐Le

Pjanijiet ta’ ugwaljanza bejn il-ġeneri (GEP)
48. Il-parlament għandu pjan ta’ ugwaljanza bejn il-ġeneri?
☐Iva
☐Le

Ibbaġitjar għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri fil-baġit nazzjonali
49. Il-Parlament implimenta xi forma ta’ bbaġitjar għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri fil-baġit
nazzjonali?
☐Iva
☐Le
L-ibbaġitjar għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri huwa strateġija għall-ksib tal-ugwaljanza bejn in-nisa
u l-irġiel b’fokus fuq kif ir-riżorsi pubbliċi qegħdin jinġabru u jintefqu. L-għan tal-ibbaġitjar għallugwaljanza bejn il-ġeneri huwa triplu: li jiġu promossi r-responsabbiltà u t-trasparenza fl-ippjanar
fiskali; li tiżdied il-parteċipazzjoni li tirrispondi għall-kwistjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri filproċess baġitarju, per eżempju billi tieħu passi biex tinvolvi ugwalment lin-nisa u l-irġiel filpreparazzjoni tal-baġit; u li tmexxi ‘l quddiem l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u d-drittijiet tan-nisa.

Korp responsabbli għall-ibbaġitjar għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri
49a. Hemm korp intern responsabbli għall-ibbaġitjar għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri?
☐Iva
☐Le

Ibbaġitjar għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri fil-baġit intern
50. Il-Parlament implimenta xi forma ta’ bbaġitjar għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri fil-baġit
intern?
☐Iva
☐Le
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It-Tielet Dominju – Għodod għall-integrazzjoni tal-ġeneri għall-impjegati Parlamentari

Politika formali għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri
51. Hemm politika formali dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri għall-impjegati Parlamentari?
☐Iva
☐Le

Korp iddedikat għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri
52. Hemm korp responsabbli għall-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri fost l-impjegati
Parlamentari?
☐Iva
☐Le

Taħriġ dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri (GET) għall-impjegati Parlamentari
53. It-taħriġ dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri (GET) ġie offrut lill-impjegati Parlamentari flaħħar sena kalendarja?
☐Iva
☐Le
54. Għadd ta’ membri tal-persunal nisa u rġiel li attendew l-aħħar taħriġ dwar l-ugwaljanza
bejn il-ġeneri
Nisa

Rġiel

Baġit allokat għall-implimentazzjoni ta’ għodod għall-integrazzjoni tal-ġeneru
55. Fis-sena attwali, hemm baġit allokat għall-implimentazzjoni ta’ għodod għall-integrazzjoni
tal-ġeneru, kif ukoll għal azzjonijiet pożittivi?
☐Iva
☐Le

QASAM 4: Il-Parlament jipproduċi LEĠISLAZZJONIJIET sensittivi
għall-kwistjonijiet relatati mal-ġeneru
L-Ewwel Dominju – Liġijiet u Politiki dwar l-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri
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Liġijiet dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi
56. Hemm xi liġijiet jew kwoti leġiżlattivi fis-seħħ biex itejbu l-ugwaljanza bejn il-ġeneri f’pajjiżek?
☐Iva
☐Le
57. Jekk il-pajjiż għandu liġijiet li jtejbu l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, liema huma l-oqsma ta’ politika
ewlenin indirizzati permezz ta’ dawn il-liġijiet?

☐Integrazzjoni tal-ġeneru
☐Il-vjolenza bbażata fuq il-ġeneru
☐Bilanċ bejn il-ħajja privata u x-xogħol
☐In-nisa u l-ekonomija
☐In-nisa fit-teħid tad-deċiżjonijiet
☐Il-ġeneru u l-edukazzjoni, ir-riċerka, it-teknoloġija u l-innovazzjoni
☐Il-ġeneru u l-midja
☐Mhux applikabbli

Ratifikazzjoni ta’ dokumenti internazzjonali
58. Il-pajjiż irratifika l-Konvenzjoni dwar l-Eliminazzjoni ta’ Kull Forma ta’ Diskriminazzjoni kontra nNisa (CEDAW)?

☐Iva
☐Le
59. Il-pajjiż irratifika d-Dikjarazzjoni u l-Pjattaforma ta’ Azzjoni ta’ Beijing (BPfA)?
☐Iva
☐Le
59a. Il-pajjiż żviluppa xi strateġija nazzjonali għall-implimentazzjoni tal-Pjattaforma ta’ Azzjoni
ta’ Beijing (BPfA)?
☐Iva
☐Le
60. Il-pajjiż irratifika l-Konvenzjoni dwar il-Prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u lVjolenza domestika (il-Konvenzjoni ta’ Istanbul)?

☐Iva
☐Le

Pjan ta’ Azzjoni dwar il-Ġeneru
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61. Il-Parlament ippromwova b’mod uffiċjali xi pjan ta’ azzjoni dwar il-ġeneru jew programm nazzjonali
għat-titjib tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri fil-leġiżlatura attwali?

☐Iva
☐Le
62. X’inhuma l-oqsma ta’ politika ewlenin indirizzati fil-pjan ta’ azzjoni dwar il-ġeneru?
☐Integrazzjoni tal-ġeneru
☐Il-vjolenza bbażata fuq il-ġeneru
☐Bilanċ bejn il-ħajja privata u x-xogħol
☐In-nisa u l-ekonomija
☐In-nisa fit-teħid tad-deċiżjonijiet
☐Il-ġeneru u l-edukazzjoni, ir-riċerka, it-teknoloġija u l-innovazzjoni
☐Il-ġeneru u l-midja
☐Mhux applikabbli

It-Tieni Dominju – L-integrazzjoni tal-ġeneri fil-liġijiet

Valutazzjoni tal-impatt dwar kwistjonijiet relatati mal-ġeneru fix-xogħol leġiżlattiv
63. Hemm xi regoli li jistipulaw li l-valutazzjoni tal-impatt dwar kwistjonijiet relatati malġeneru għandha tkun parti mill-proċess leġiżlattiv?
☐Iva
☐Le
63a. Hemm sanzjonijiet għal nuqqas ta’ konformità mar-rekwiżiti tal-valutazzjoni tal-impatt
dwar kwistjonijiet relatati mal-ġeneru?
☐Iva
☐Le

Liġijiet ivvalutati għal kwistjonijiet relatati mal-ġeneru
64. Fil-leġislatura attwali, x'inhu l-proporzjon ta’ liġijiet promulgati li kienu soġġetti għallvalutazzjoni tal-impatt dwar il-ġeneru?
☐ Il-liġijiet kollha
☐ Aktar min-nofs
☐ Nofs il-liġijiet
☐ Inqas min-nofs
☐ Xejn
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Għodod ta’ appoġġ għall-integrazzjoni tal-ġeneru fix-xogħol leġiżlattiv
65. Hemm għodod disponibbli għall-Membri Parlamentari jew l-impjegati tagħhom biex
iwettqu analiżi tal-ġeneri u valutazzjoni tal-impatt tal-ġeneri?
☐Iva
☐Le

It-Tielet Dominju – Sorveljanza tal-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri

Struttura ddedikata għas-sorveljanza tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri
66. Hemm korp iddedikat li jissorvelja l-ugwaljanza bejn il-ġeneri f’azzjonijiet meħuda mill-gvern?
☐Iva
☐Le
Il-funzjoni ta’ sorveljanza hija mezz biex il-korpi eżekuttivi jinżammu responsabbli għall-azzjonijiet
tagħhom, u biex ikun żgurat li jimplimentaw politiki skont il-liġijiet u l-baġit mgħoddija millparlament.
66a. Hemm baġit għas-sorveljanza tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri?
☐Iva
☐Le

Monitoraġġ ta’ dokumenti ratifikati
67. Liema konvenzjonijiet/ftehim internazzjonali huma mmonitorjati regolarment mill-Parlament?
☐Konvenzjoni dwar l-Eliminazzjoni ta’ Kull Forma ta’ Diskriminazzjoni kontra n-Nisa
☐Pjattaforma għall-Azzjoni ta’ Beijing
☐Konvenzjoni ta’ Istanbul
☐ Xejn
68. Il-Parlament jagħmel rakkomandazzjonijiet għall-implimentazzjoni ta’ konvenzjonijiet
ratifikati?
☐Iva
☐Le

Monitoraġġ tal-liġijiet tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri
69. Jekk hemm liġijiet fis-seħħ dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, il-Parlament, perjodikament,
jagħmel monitoraġġ dwar l-implimentazzjoni ta’ dawn il-liġijiet?
☐Iva
☐Le
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70. Il-Parlament jagħmel rakkomandazzjonijiet għall-promulgazzjoni tal-liġijiet dwar lugwaljanza bejn il-ġeneri?
☐Iva
☐Le

Konsultazzjoni mal-partijiet interessati dwar kwistjonijiet relatati mal-ġeneru firrigward tal-funzjoni ta’ sorveljanza
71. Fl-aħħar sena kalendarja, il-parlament kellu konsultazzjonijiet ma’ partijiet interessati
orjentati lejn kwistjonijiet relatati mal-ġeneru, sabiex ikunu ta’ appoġġ għas-sorveljanza tiegħu
tal-funzjoni dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneru?
☐Iva
☐Le

QASAM 5: Il-Parlament huwa konformi mal-funzjoni SIMBOLIKA
tiegħu.
L-Ewwel Dominju – Is-sinifikat simboliku tal-ispazji fiżiċi

L-organizzazzjoni tal-ispazji hija sensittiva għall-ġeneru
72. Il-parlament għandu xi faċilitajiet għall-indukrar tat-tfal, bħal kmamar għall-kura tat-tfal
jew kmamar għall-familja?
☐Iva, għal kulħadd
☐Le
73. Hemm xi politiki jew sforzi uffiċjali biex tissaħħaħ is-sensittività lejn il-ġeneru fir-rigward
tal-ispazji fiżiċi?
☐Iva
☐Le
Is-sensittività għall-ġeneru tirreferi għall-għan li jkunu mifhuma u meqjusa il-fatturi soċjetali u
kulturali involuti fl-esklużjoni u d-diskriminazzjoni bbażati fuq il-ġeneru f’oqsma tassew differenti
tal-ħajja pubblika u dik privata. Hija tiffoka prinċipalment fuq każijiet ta’ żvantaġġi fl-istruttura
għall-pożizzjonijiet u r-rwoli tan-nisa.
74. Hemm numru bbilanċjat bejn irġiel u nisa mal-persunal tas-sigurtà?
☐Iva
☐Le

Tifsiriet simboliċi ta 'spazji u dekorazzjonijiet parlamentari
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75. Hemm xi regoli jew proċeduri biex jiġi żgurat il-bilanċ bejn il-ġeneri meta jiġu nnominati lispazji parlamentari?
☐Iva
☐Le
76. Hemm xi regoli jew proċeduri biex tinkiseb rappreżentazzjoni bilanċjata bejn il-ġeneri tassuġġetti f’pitturi, statwi u dekorazzjonijiet oħrajn?
☐Iva
☐Le
77. Hemm xi regoli jew proċeduri biex tinkiseb rappreżentazzjoni bilanċjata tal-artisti li xxogħol tagħhom jiġi ppreżentat fil-parlament?
☐Iva
☐Le

It-Tieni Dominju – L-ugwaljanza bejn il-ġeneri fil-komunikazzjoni u rappreżentazzjoni
esterna

Inizjattivi dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri għall-pubbliku
78. Kien hemm xi inizjattivi ddedikati għall-kwistjonijiet tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri/drittijiet
tan-nisa fl-aħħar sena kalendarja fil-bini tal-parlament?
☐Iva
☐Le
Inizjattivi bħal dawn jinkludu, per eżempju, żjarat iggwidati li jiddeskrivu l-istorja tan-nisa filparlament; wirjiet iddedikati lil nisa famużi fl-istorja tal-pajjiż, eċċ.

Ugwaljanza bejn il-ġeneri fil-komunikazzjoni online
79. Is-sit web tal-Parlament għandu sezzjoni għaċ-ċittadini li tindirizza l-ugwaljanza bejn ilġeneri?
☐Iva
☐Le

Komunikazzjoni uffiċjali sensittiva għall-ġeneru
80. Il-Parlament għandu politika speċifika dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri fil-komunikazzjoni
uffiċjali?
☐Iva
☐Le
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Pereżempju, strateġija ta’ komunikazzjoni għandha tagħmel l-ugwaljanza bejn il-ġeneri parti
viżibbli tal-identità esterna ta’ organizzazzjoni u tal-awto-rappreżentazzjoni tagħha. Aktar
informazzjoni dwar kif istituzzjoni tikkomunika l-impenn tagħha dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri
tista’ tinstab fuq Għodda għall-valutazzjoni tal-impatt tal-ġeneru tal-EIGE.

Il-viżibilità tal-kwistjonijiet dwar il-ġeneru
81. L-informazzjoni dwar l-inizjattivi relatati mal-ugwaljanza bejn il-ġeneri tal-parlament
tinxtered b’mod sistematiku għall-pubbliku u s-soċjetà ċivili?
☐Iva
☐Le

Bilanċ bejn irġiel u nisa fid-delegazzjonijiet
82. Hemm politika uffiċjali fis-seħħ dwar il-bilanċ bejn l-irġiel u n-nisa fid-delegazzjonijiet
parlamentari?
☐Iva
☐Le
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