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Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-adeżjoni tal-UE għall-Konvenzjoni ta' 
Istanbul u l-miżuri l-oħra biex tiġi miġġielda l-vjolenza abbażi tal-ġeneru
(2019/2855(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 3 u 4 tal-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-
Prevenzjoni u l-Ġlieda Kontra l-Vjolenza fuq in-Nisa u l-Vjolenza Domestika, li nfetħet 
għall-iffirmar f'Istanbul fil-11 ta' Mejju 2011 (minn hawn 'il quddiem il-"Konvenzjoni 
ta' Istanbul"),

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2017/865 tal-11 ta' Mejju 2017 dwar l-
iffirmar, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-
prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika fir-rigward 
ta' materji relatati mal-kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji kriminali1,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta' Novembru 2019 dwar l-
adeżjoni tal-UE għall-Konvenzjoni ta' Istanbul u l-miżuri l-oħra biex tiġi miġġielda l-
vjolenza abbażi tal-ġeneru,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-Qorti Kostituzzjonali Bulgara tas-
27 ta' Lulju 2018, li ddikjarat ir-ratifika tal-Konvenzjoni ta' Istanbul bħala 
antikostituzzjonali,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali bit-titolu 
"Violence against women: an EU-wide survey" (Il-vjolenza fuq in-nisa: stħarriġ fl-UE 
kollha),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi l-vjolenza fuq in-nisa hija mifruxa fl-UE; billi l-vittmi nisa rrappurtaw l-aktar 
inċident serju tagħhom ta' vjolenza minn sieħeb intimu lill-pulizija f'14 % tal-każijiet 
biss;

B. billi waħda minn kull tliet nisa fl-UE tal-età ta' 15-il sena jew aktar esperjenzat vjolenza 
fiżika u/jew sesswali; billi l-maġġoranza tan-nisa f'impjieg professjonali jew 
f'maniġment superjuri esperjenzaw fastidju sesswali; billi waħda minn kull għaxar nisa 
esperjenzaw fastidju sesswali jew stalking permezz ta' teknoloġiji ġodda;

C. billi l-vjolenza fuq in-nisa tieħu diversi forom differenti (vjolenza minn sieħeb intimu, 
fastidju sesswali, vjolenza ċibernetika, stalking, vjolenza relatata mal-unur, mutilazzjoni 
ġenitali femminili), u fl-aħħar mill-aħħar tista' twassal għal femminiċidju;

D. billi l-vjolenza sseħħ f'ħafna postijiet differenti (id-dar, ix-xogħol, l-iskola u fit-triq), li 

1 ĠU L 131, 20.5.2017, p. 11.
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tagħmilha diffiċli għall-vittmi li jirnexxu fis-soċjetà, fl-edukazzjoni u fl-impjiegi;

E. billi l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa permezz ta' leġiżlazzjoni u ta' tfassil ta' 
politika u billi jiġi provdut appoġġ finanzjarju hija prijorità ewlenija għall-Istati 
Membri;

F. billi t-traffikar u l-prostituzzjoni furzata huma fost l-agħar abbużi possibbli tad-drittijiet 
tal-bniedem, u huma ta' theddida għall-kulturi tagħna u periklu għan-nisa u l-bniet;

G. billi diversi Stati Membri esprimew kritika dwar il-kamp ta' applikazzjoni tal-
Konvenzjoni ta' Istanbul, u konsegwentement imblukkaw ir-ratifika jew ma esprimew l-
ebda interess fir-ratifika tal-konvenzjoni;

1. Jikkundanna bil-qawwa kull forma ta' vjolenza fuq in-nisa u l-bniet;

2. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jappoġġaw u jieħdu l-miżuri effettivi kollha biex tiġi 
miġġielda l-vjolenza fuq in-nisa u l-bniet; iħeġġeġ lill-Istati Membri jappoġġaw 
inizjattivi li jiżviluppaw rispett reċiproku bejn is-sessi u jidentifikaw soluzzjonijiet 
mhux vjolenti għar-riżoluzzjoni ta' kunflitti;

3. Jiddeplora l-għadd kbir ta' femminiċidji u forom oħra ta' vjolenza li għadhom iseħħu fl-
UE;

4. Jistieden lill-Istati Membri jivvalutaw l-effikaċja tal-oqfsa leġiżlattivi attwali tagħhom 
fl-eliminazzjoni tal-vjolenza fuq in-nisa u jevalwaw il-possibbiltà li jtejbu l-miżuri 
eżistenti;

5. Jenfasizza l-ħtieġa ta' miżuri aktar effettivi għall-prevenzjoni tal-vjolenza fuq in-nisa u 
l-importanza li jingħata appoġġ aħjar lill-vittmi;

6. Jenfasizza l-ħtieġa li titqajjem kuxjenza fost in-nisa sabiex tiġi pprovduta informazzjoni 
xierqa dwar l-għodod u l-miżuri kollha disponibbli għall-vittmi f'kull stadju tal-proċess 
u biex jiġu megħjuna jaffrontaw kwalunkwe att ta' vjolenza;

7. Jinnota li l-vjolenza fuq in-nisa hija reat imsemmi fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tal-Istati 
Membri u taqa' fil-kompetenza tagħhom, kemm jekk jirratifikaw trattati internazzjonali 
kif ukoll jekk le;

8. Jinnota li mhux l-Istati Membri kollha rratifikaw il-Konvenzjoni ta' Istanbul, bit-tħassib 
ewlieni tagħhom ikun dwar in-nuqqas ta' prevedibbiltà u l-inċertezza dwar il-
kompetenzi nazzjonali;

9. Jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni jippermettu lill-Istati Membri li jiċċaraw l-ideat 
tagħhom stess dwar il-konvenzjoni, u biex ma jikkunsidrawx li jżommu lura l-adeżjoni 
tal-UE sakemm l-Istati Membri kollha jkunu għażlu li jirratifikawha minn rajhom;

10. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jirrifjutaw id-definizzjoni ta' "ġeneru" deskritta fl-Artikolu 3c 
tal-Konvenzjoni ta' Istanbul, li tiddefinixxih mill-ġdid bħala kunċett soċjali li ma 
għandu l-ebda rabta mal-bijoloġija; jinsab imħasseb dwar il-ħolqien ta' kategorija ġdida 
ta' "identità tal-ġeneru", kif propost fl-Artikolu 4(3) tal-Konvenzjoni ta' Istanbul;
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11. Iqis li t-tħassib tal-Istati Membri jirrigwarda l-bażi legali tal-Konvenzjoni ta' Istanbul u 
n-nuqqas ta' ċarezza li toffri; iqis li t-talba tal-Parlament lill-Qorti għal opinjoni dwar il-
legalità tal-estensjoni tad-deċiżjoni tal-Kunsill tidher li hija miżura mfassla biex tinkiseb 
ġustifikazzjoni legali lil hinn mid-dispożizzjonijiet tal-konvenzjoni;

12. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet tal-Istati Membri u lill-Assemblea Parlamentari tal-
Kunsill tal-Ewropa.


