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Dan id-dokument ta’ ħidma hu maħsub bħala lista tal-leġiżlazzjoni eżistenti fil-qasam tal-
ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa (jew oqsma relatati), sabiex jidentifika bażijiet legali għal 
direttiva (jew sett ta’ direttivi) u finalment biex jissuġġerixxi xi ideat oħra għal azzjonijiet fil-
livell tal-UE dwar din il-kwistjoni ewlenija.

Għalhekk huwa għodda li tiġbor l-ideat u tqajjem id-dibattitu fost ix-shadow rapporteurs tal-
FEMM u l-MPE fid-dawl tal-abbozzar (u l-preżentazzjoni f’Ottubru tal-2013) ta’ rapport ta’ 
inizjattiva leġiżlattiva dwar il-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa (VAW) li jkun fih kemm 
riżoluzzjoni kif ukoll proposta għal direttiva tal-UE.

§ 1: Strumenti diġà adottati fil-qasam

Id-Direttiva 2012/29/UE tal-25 ta’ Ottubru 2012 li tistabbilixxi standards minimi fir-rigward 
tad-drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità, u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni 
Qafas tal-Kunsill 2001/220/ĠAI1.

L-għan ewlieni ta’ din id-Direttiva huwa li jiġi żgurat li l-vittmi tal-kriminalità jingħataw 
informazzjoni xierqa, appoġġ u protezzjoni u jkunu jistgħu jipparteċipaw fil-proċeduri 
kriminali irrispettivament mill-post fejn seħħ id-dannu fl-UE.  

Id-Direttiva tkopri wkoll definizzjoni ta’ vjolenza abbażi tal-ġeneru eżawrjenti (premessa 
17) u tagħti definizzjoni ta’ vjolenza f’relazzjonijiet mill-qrib (premessa 18).

Ta’ min jenfasizza li dan l-istrument jittratta l-protezzjoni tal-vittmi u mhux il-prevenzjoni tal-
vjolenza, id-definizzjoni jew il-prosekuzzjoni tar-reati. Huwa pjuttost jagħti trattament ta’ 
proċedura uniformi.

Id-Direttiva 2011/36/UE tal-5 ta’ April 2011 dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-traffikar
tal-bnedmin u l-protezzjoni tal-vittmi tiegħu, u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Qafas tal-
Kunsill 2002/629/ĠAI2

Din id-Direttiva tistabbilixxi regoli minimi li jikkonċernaw id-definizzjoni ta’ reati kriminali 
u s-sanzjonijiet fil-qasam tat-traffikar tal-bnedmin. Tintroduċi wkoll dispożizzjonijiet komuni, 
filwaqt li tqis il-perspettiva tas-sess, biex issaħħaħ il-prevenzjoni ta’ dan ir-reat u l-protezzjoni 
tal-vittmi tiegħu (Artikolu 1). 

Id-Direttiva 2011/99/UE tat-13 ta’ Diċembru 2011 dwar l-Ordni Ewropea ta’ Protezzjoni 
(EPO kriminali)3

Hija bbażata fuq il-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku tas-sentenzi u ma tfixkel bl-ebda 
mod id-definizzjoni tar-reati li jiġu mħarrka jew ikkastigati fil-liġijiet nazzjonali. Ma titrattax 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0057:0073:EN:PDF
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:EN:PDF
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:338:0002:0018:EN:PDF
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il-prevenzjoni tal-vjolenza lanqas.

Id-Direttiva 2006/54/KE tal-5 ta’ Lulju 2006 dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ 
opportunitajiet indaqs u ta’ trattament ugwali tal-irġiel u n-nisa fi kwistjonijiet ta’ impjiegi u 
xogħol (tfassil mill-ġdid)1

Din id-Direttiva tiddefinixxi l-fastidju u l-fastidju sesswali bħala diskriminazzjonijiet abbażi 
tas-sess u tammetti li dawn għandhom jiġu pprojbiti mhux biss fuq il-post tax-xogħol, iżda 
wkoll f’kuntest ta’ aċċess għall-impjieg, taħriġ vokazzjonali u formazzjoni. Tirrikonoxxi 
wkoll l-importanza ta’ azzjonijiet preventivi sabiex jiġu indirizzati s-sorsi tal-fastidju 
sesswali.

Id-Direttiva 2004/113/KE tat-13 ta’ Diċembru 2004 li timplimenta l-prinċipju ta’ trattament 
ugwali bejn l-irġiel u n-nisa fl-aċċess għal u l-provvista ta’ merkanzija u servizzi2

Tagħti definizzjoni tal-fastidju sesswali u tal-azzjonijiet preventivi fil-kuntest tal-aċċess u tal-
provvista tal-merkanzija u s-servizzi. Il-fastidju jew il-fastidju sesswali fis-sens ta’ din id-
Direttiva għandhom jitqiesu li huma diskriminazzjoni abbażi ta’ sess u għalhekk huma 
pprojbiti. 

§ 2: Bażi legali possibbli għal-leġiżlazzjoni futura tal-UE fil-ġlieda kontra l-VAW fil-
qasam tal-liġi kriminali

L-ewwel nett, ir-Rapporteur jieħu nota tal-fatt li la d-dispożizzjonijiet dwar l-għanijiet u l-
valuri tal-Unjoni u lanqas il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ma jistgħu jipprovdu bażi legali 
għal leġiżlazzjoni fil-qafas tal-kooperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet kriminali.

Fil-fatt, id-dispożizzjonijiet dwar l-għanijiet u l-valuri ma jagħtux poteri konkreti sabiex jiġu 
adottati atti legalment vinkolanti, u b’hekk dawn id-dispożizzjonijiet ma jistgħux jintużaw 
bħala bażijiet legali. Bl-istess mod, id-Dikjarazzjoni Nru 19 dwar l-Artikolu 8 TFUE ma 
tistax tintuża bħala bażi legali peress li hija sempliċiment tħabbar l-intenzjoni li l-ġlieda 
kontra l-vjolenza domestika tiġi inkluża fil-politiki differenti. 

Finalment, kif affermat fl-Artikolu 51(2), il-Karta “ma testendix il-kamp ta’ applikazzjoni tal-
liġi tal-Unjoni lil hinn mill-poteri tal-Unjoni u ma tistabbilixxi ebda setgħa jew kompitu ġdid 
għall-Unjoni, u ma timmodifikax poteri jew kompiti kif definiti fit-Trattati”, li jfisser li la l-
Artikolu 21 u lanqas l-Artikolu 23 tal-Karta ma jistgħu jipprovdu bażijiet legali.

Madankollu, aktar dispożizzjonijiet għandhom jiġu eżaminati, li jiftħu possibbiltajiet konkreti 
għall-azzjoni.

Artikolu 84 TFUE

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:204:0023:0036:EN:PDF
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:373:0037:0043:en:PDF
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Dan l-Artikolu jista’ jkun xieraq bħala bażi legali għall-ġbir u għall-iskambju ta’ 
informazzjoni, edukazzjoni u taħriġ għall-uffiċjali involuti, għall-iskambju ta’ 
esperjenzi u ta’ prassi tajba, ta’ informazzjoni u sensibilizzazzjoni, ta’ fondi1, eċċ. sal-
punt li jippromwovu jew jappoġġjaw l-azzjoni tal-Istati Membri.

Attivitajiet bħal dawn jistgħu jibnu fuq l-esperjenza tan-Netwerk tal-Unjoni Ewropea għall-
Prevenzjoni tal-Kriminalità (EUCPN).

NB Dan l-Artikolu jeskludi kwalunkwe armonizzazzjoni tal-liġijiet u r-regolamenti tal-Istati 
Membri.

Artikolu 83(1) TFUE

Dan l-Artikolu jippermetti d-dispożizzjonijiet tal-liġi kriminali relatati mat-traffikar tal-
bnedmin u mal-isfruttament sesswali tan-nisa u t-tfal, u l-kriminalità organizzata (iżda 
mhux dwar il-VAW b’mod ġenerali). Dan ifisser li l-VAW fil-kuntest tal-isfruttament 
sesswali (jiġifieri vjolenza li tipprepara/tiffaċilita/takkumpanja/tgħatti l-isfruttament sesswali 
tan-nisa) tista’ tkun suġġett għal regoli minimi fid-definizzjoni tal-liġi kriminali u s-
sanzjonijiet permezz ta’ direttiva, sakemm dan isir simultanjament mar-regoli tal-liġi 
kriminali dwar l-isfruttament sesswali tan-nisa bħala tali. L-istess jgħodd għall-kriminalità 
organizzata.

L-aħħar sentenza ta’ dan il-paragrafu tiftaħ il-possibbiltà ta’ oqsma ġodda permezz ta’ 
klawżola passerelle fil-każ ta’ “oqsma partikolarment serji tal-kriminalità b’dimensjoni 
transkonfinali”. Id-dimensjoni transkonfinali tista’ tirriżulta “min-natura jew l-impatt ta’ offiżi 
bħal dawn jew minn ħtieġa speċjali li jiġu miġġielda fuq bażi komuni”. Għalhekk ikun 
possibbli li l-Kunsill jintalab jattiva (permezz ta’ vot unanimu) il-klawżola u jżid il-vjolenza 
abbażi tas-sess mal-lista. Dan jista’ jkun mod kif tinħoloq bażi legali ġdida fi kwistjonijiet 
kriminali.

Artikolu 83(2) TFUE

Dan l-Artikolu jippermetti regoli tal-liġi kriminali li ġew adottati biss abbażi tal-eżistenza ta’ 
miżura ta’ armonizzazzjoni tal-UE (separata). Huma biss ċerti oqsma li huma armonizzati. 
F’dawn l-oqsma, wieħed jista’ jiddeċiedi li jikkumplimenta l-miżuri (mhux kriminali) 
permezz ta’ sanzjonijiet kriminali sabiex tkun żgurata l-effettività tagħhom. Pereżempju:

- Id-Direttiva tal-Kunsill 2000/78/KE tas-27 ta’ Novembru 2000 li tistabbilixxi qafas ġenerali 
għall-ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol, u d-Direttiva 2006/54/KE tal-
5 ta’ Lulju 2006 dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ opportunitajiet indaqs u ta’ 
trattament ugwali tal-irġiel u n-nisa fi kwistjonijiet ta’ impjiegi u xogħol (tfassil mill-ġdid). 
F’dan il-każ huwa utli li jiġi nnutat li d-Direttiva diġà tipprevedi penalitajiet li għandhom jiġu 
applikati mill-Istati Membri, iżda mhux neċessarjament permezz tal-liġi kriminali.

                                               
1 Deċiżjoni dwar il-fondi tkun teħtieġ att adottat mill-UE li jippermetti l-istabbiliment ta’ linja baġitarja (fil-baġit 
tal-Unjoni). 
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- Id-Direttiva tal-Ġeneru, uffiċjalment id-Direttiva tal-Kunsill 2004/113/KE tat-
13 ta’ Diċembru 2004 li timplimenta l-prinċipju ta’ trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa fl-
aċċess għal u l-provvista ta’ merkanzija u servizzi, hija direttiva li tipprojbixxi d-
diskriminazzjoni kemm diretta kif ukoll indiretta fil-provvista tal-merkanzija u s-servizzi fl-
Unjoni Ewropea.

§ 3: Possibbiltajiet oħra għal azzjoni barra mil-liġi kriminali

A: Il-Konvenzjoni ta’ Istanbul tista’ tiġi trasposta fi strument tal-UE?

Fis-Segwitu tagħha għar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa 
u l-irġiel fl-Unjoni Ewropea (2010) adottata mill-Kummissjoni fit-22 ta’ Ġunju 2011, il-
Kummissjoni tiddikjara li “minħabba li l-Kunsill tal-Ewropa bħalissa qed jiffinalizza l-
Konvenzjoni tiegħu dwar il-Prevenzjoni u l-Ġlieda kontra l-Vjolenza fuq in-Nisa u l-Vjolenza 
Domestika, il-Kummissjoni se tirrevedi bir-reqqa t-test adottat u tikkunsidra l-possibbiltà li 
tipproponi lill-Kunsill li l-UE taderixxi mal-Konvenzjoni. Il-Konvenzjoni mbagħad issir 
legalment vinkolanti għall-UE fejn għandha kompetenza skont it-Trattat.”

Il-Kummissjoni tabilħaqq bħalissa qed tipprepara studju intern dwar il-fattibbiltà tal-adeżjoni 
mal-Konvenzjoni mill-UE, l-implikazzjonijiet legali tagħha u l-valur miżjud.

Fi kwalunkwe każ, huwa ċar li l-adeżjoni tkun messaġġ politiku b’saħħtu.

B: Statistika

Il-Parlament f’diversi riżoluzzjonijiet ħeġġeġ lill-Istati Membri biex jipprovdu dejta dwar il-
VAW. Barra minn hekk, il-Kunsill fil-konklużjoni tiegħu minn Diċembru tal-2012 sejjaħ biex 
itejbu l-kollezzjoni u d-disseminazzjoni tad-dejta paragunabbli, affidabbli u aġġornata 
regolarment li tirrigwarda kull forma ta’ VAW kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll fil-livell 
tal-UE. Illum hemm ftit indikaturi li jistgħu jkejlu l-VAW minħabba li l-ebda prinċipju ta’ 
klassifikazzjoni tas-sistemi tal-kriminalità għall-użu statistiku ma ġie stabbilit fl-UE u 
m’hemm l-ebda metodoloġija komuni għall-ksib ta’ dejta amministrattiva paragunabbli. Din 
kienet ukoll ir-raġuni għaliex l-Indiċi tal-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri mill-EIGE ma setax jieħu 
il-VAW inkunsiderazzjoni.

F’Ġunju tal-2011, il-Kummissjoni ssottomettiet Proposta għal Regolament dwar l-istatistika 
Ewropea dwar is-sikurezza mill-kriminalità (COM(2011)335 finali) li timmira li tistabbilixxi 
qafas komuni għall-produzzjoni ta’ statistika Ewropea, ibbażata fuq stħarriġ fid-dar/personali 
fl-Istati Membri rispettivi. Fil-kumitat LIBE ġiet ikkontestata l-proposta tal-Kummissjoni, 
fost l-oħrajn, fir-rigward ta’: il-baġit li ssuġġeriet (meqjus bħala għoli u mhux ġustifikat), il-
metodoloġija statistika tagħha (meqjusa bħala soġġettiva wisq) u l-eċċezzjoni permessa skont 
l-Artikolu 3 (li jiddikjara li Franza u l-Irlanda m’għandhomx ikunu meħtieġa li jiġbru d-dejta 
dwar il-vjolenza bejn il-membri tal-istess dar). B’konsegwenza, il-PE irrifjuta l-proposta fil-
plenarja u sejjaħ għal waħda ġdida li għandha tiġi sottomessa mill-Kummissjoni. Għalhekk 
għad hemm bżonn ta’ proposta ġdida għal-leġiżlazzjoni tal-UE li tistabbilixxi sistema 
koerenti għall-ġbir tal-istatistika dwar il-VAW fl-Istati Membri

C: Mutilazzjonijiet ġenitali femminili (FGM)
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L-FGM hija rikonoxxuta internazzjonalment bħala ksur tad-drittijiet tal-bniedem tal-bniet u 
tan-nisa. Hija tirrifletti l-inugwaljanza profonda bejn is-sessi, u tikkostitwixxi forma estrema 
ta’ diskriminazzjoni kontra n-nisa. Kważi dejjem titwettaq fuq il-minuri u hija ksur tad-
drittijiet tat-tfal. Hija, mingħajr dubju, waħda mill-iktar forom krudili ta’ vjolenza bbażata fuq 
is-sessi.

Il-Kummissjoni Ewropea din is-sena nidiet konsultazzjoni pubblika dwar l-FGM u bħalissa 
qed tanalizza t-68 tweġiba. Dan, kif ukoll ir-rapport tal-Istitut Ewropew tal-Ugwaljanza bejn 
is-Sessi dwar l-FGM, se jikkontribwixxu għal inizjattivi ta’ politiki ulterjuri, li jkopru 
kwistjonijiet kemm interni kif ukoll esterni. Dawk l-inizjattivi jistgħu jiġu mnedija madwar il-
jum internazzjonali kontra l-vjolenza fuq in-nisa (25 ta’ Novembru) iżda l-format u l-kontenut 
eżatt għadu jrid ikun deċiż.

Aħna nqisu li l-Kummissjoni tista’ tipproponi pjan ta’ azzjoni dwar l-FGM, li jindirizza 
diversi kwistjonijiet bħall-prevenzjoni u l-protezzjoni. Dan jista’ jindirizza l-ħtieġa urġenti li 
jiġu żviluppati fil-livell komuni tal-UE indikaturi komparabbli u mekkaniżmi għall-
monitoraġġ: tal-prevalenza tal-FGM fl-UE, tal-evalwazzjoni tal-implimentazzjoni tal-politiki 
u l-leġiżlazzjoni u tas-servizzi ta’ appoġġ ipprovduti lill-vittmi. 

Għandha tiġi adottata politika komuni tal-UE għal nisa u bniet li jfittxu asil abbażi ta’ 
raġunijiet ta’ FGM li tqis l-istandards miftiehma internazzjonalment, u l-Uffiċċju Ewropew 
ta’ Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO) jista’ jinkludi l-FGM bħala dimensjoni integrata fix-
xogħol mat-taħriġ u t-tixrid tal-informazzjoni.  L-UE għandha tindirizza wkoll b’mod attiv il-
kwistjoni tal-FGM fid-djalogu politiku tagħha ma’ Stati mhux membri.

D: Sena tal-UE għat-Tmiem tal-Vjolenza fuq in-Nisa

Il-Kummissjoni għandha toħloq, fit-tliet snin li ġejjin, Sena Ewropea Kontra l-Vjolenza Fuq 
in-Nisa bil-għan li titqajjem kuxjenza fost iċ-ċittadini.

E: Koordinatur tal-UE Kontra t-Traffikar u Kontra l-Vjolenza

Il-Kummissjoni Ewropea tista’ tiddeċiedi li testendi l-mandat tal-Koordinatur Kontra t-
Traffikar sabiex ikopri wkoll il-VAW. Dan jippermetti lill-Koordinatur li jkun responsabbli 
għat-titjib tal-koordinazzjoni u l-koerenza fost l-istituzzjonijiet tal-UE, l-aġenziji tal-UE, l-
Istati Membri u atturi internazzjonali u jiżviluppa politiki tal-UE eżistenti u ġodda għall-
ġlieda kontra mhux biss it-traffikar iżda wkoll il-VAW.

Din is-soluzzjoni timplika iktar effiċjenza u inqas spejjeż mill-ħolqien ta’ Koordinatur tal-UE 
ġdid kontra l-vjolenza, u għandha tibni fuq l-esperjenza diġà eżistenti tal-Koordinatur Kontra 
t-Traffikar.

§ 4: Kwistjonijiet possibbli li għandhom jiġu eżaminati fir-rapport u r-
rakkomandazzjonijiet

Fid-dawl tal-abbozzar tar-rapport, ir-Rapporteur jissuġġerixxi li tiġi esplorata l-fattibbiltà tal-
għażliet leġiżlattivi li ġejjin:
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1. Jitlob direttiva li tistabbilixxi miżuri biex jinkoraġġixxu u jappoġġjaw l-azzjoni tal-Istati 
Membri fil-qasam tal-prevenzjoni tal-vjolenza (jiġifieri għall-ġbir u l-iskambju tal-
informazzjoni, it-taħriġ għall-uffiċjali involuti, l-iskambju ta’ esperjenzi u prattiċi tajba, 
sensibilizzazzjoni, fondi, eċċ.).

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex tressaq proposta riveduta għal Regolament dwar l-Istatistika 
Ewropea li tinkludi wkoll sistema koerenti għall-ġbir tal-istatistika dwar il-VAW fl-Istati 
Membri.

Barra minn hekk, ir-Rapporteur tiegħek jissuġġerixxi l-esplorazzjoni tal-għażliet li ġejjin li, 
għalkemm ma kinux proposti għal-leġiżlazzjoni tal-UE, iwittu t-triq għal passi futuri 
importanti ’l quddiem:

3. Jitlob lill-Kunsill biex jattiva l-klawżola passerelle, jiġifieri jadotta deċiżjoni unanima li 
tidentifika l-vjolenza abbażi tal-ġeneru (inkluż l-FGM) bħala qasam tal-kriminalità elenkati fl-
Artikolu 83 §1.

4. jitlob lill-Kummissjoni biex tniedi l-proċedura għall-adeżjoni tal-UE għall-Konvenzjoni ta’ 
Istanbul dwar il-vjolenza kontra n-nisa, ladarba jkun evalwat l-impatt li dan ikollu.

5. Jitlob lill-Kummissjoni biex tippreżenta Strateġija għall-UE kollha u Pjan ta’ Azzjoni 
għall-ġlieda kontra l-VAW.

6. Jitlob lill-Kummissjoni biex testendi l-mandat tal-Koordinatur Kontra t-Traffikar sabiex 
ikopri wkoll il-VAW.

7. Jitlob lill-Kummissjoni biex fit-tliet snin li ġejjin tistabbilixxi Sena tal-UE għat-Tmiem tal-
Vjolenza kontra n-Nisa.


