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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

b’rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar il-ġlieda kontra l-Vjolenza Fuq in-Nisa
(2013/2004(INL))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 225 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE),

– wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u b’mod 
partikolari l-Artikoli 19 u 23 tagħha,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-24 ta’ Marzu 2009 dwar il-ġlieda kontra l-
mutilazzjoni tal-ġenitali femminili fl-Unjoni Ewropea1, 

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tiegħu tat-22 ta’ April 2009 dwar il-kampanja ‘LE għall-
Vjolenza kontra n-Nisa’2, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta’ Novembru 2009 dwar l-eliminazzjoni tal-
vjolenza kontra n-nisa3, 

– wara li kkunsidra l-Istrateġija tal-Kummissjoni għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-
irġiel 20102015 li ġiet ippreżentata fil-21 ta’ Settembru 2010,

– wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill EPSCO tat-8 ta’ Marzu 2010 dwar l-
eradikazzjoni tal-vjolenza kontra n-nisa,

– wara li kkunsidra l-Valutazzjoni tal-Valur Miżjud Ewropew4,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-
18 ta’ Settembru 2012 dwar l-‘Eradikazzjoni tal-vjolenza domestika fuq in-nisa’5, 

– wara li kkunsidra l-linji gwida tal-UE dwar il-vjolenza fuq in-nisa u l-bniet u l-ġlieda 
kontra l-forom kollha ta’ diskriminazzjoni kontrihom,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda 
kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika (il-Konvenzjoni ta’ Istanbul),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 11(1)(d) tal-Konvenzjoni dwar l-Eliminazzjoni tal-Forom 
Kollha ta’ Diskriminazzjoni kontra n-Nisa adottata mill-Assemblea Ġenerali tan-NU bir-
Riżoluzzjoni 34/180 tat-18 ta’ Diċembru 1979,

– wara li kkunsidra d-dispożizzjonijiet tal-istrumenti legali tan-NU fl-isfera tad-drittijiet tal-
                                               
1 ĠU C 117 E, 6.5.2010, p. 52.
2. ĠU C 184 E, 8.7.2010, p. 131.
3 ĠU C 285 E, 21.10.2010, p. 53.
4 EP 504.467.
5 ĠU C 351, 15.11.2012, p. 21.
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bniedem, b’mod partikolari dawk li jikkonċernaw id-drittijiet tan-nisa, bħalma huma l-
Karta tan-NU, id-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem, il-Patti 
Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi u dwar id-Drittijiet Ekonomiċi, Soċjali u 
Kulturali, il-Konvenzjoni dwar is-Soppressjoni tat-Traffikar tal-Bnedmin u l-Isfruttament 
tal-Prostituzzjoni ta’ Oħrajn, il-Konvenzjoni dwar l-Eliminazzjoni ta’ Kull Forma ta’ 
Diskriminazzjoni kontra n-Nisa (CEDAW) u l-Protokoll Fakultattiv tagħha, il-
Konvenzjoni kontra t-Tortura u Trattament jew Pieni Krudili, Inumani jew Degradanti 
Oħra, il-Konvenzjoni tal-1951 rigward l-Istatus tar-Refuġjati, u l-prinċipju ta’ non-
refoulement,

– wara li kkunsidra strumenti oħra tan-NU dwar il-vjolenza kontra n-nisa, bħad-
Dikjarazzjoni ta’ Vjenna u l-Programm ta’ Azzjoni tal-25 ta’ Ġunju 1993 adottata mill-
Konferenza Dinjija dwar id-Drittijiet tal-Bniedem (A/CONF. 157/23) u d-Dikjarazzjoni 
dwar l-Eliminazzjoni tal-Vjolenza kontra n-Nisa tal-20 ta’ Diċembru 1993 
(A/RES/48/104),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tal-Assemblea Ġenerali tan-NU tat-
12 ta’ Diċembru 1997 bit-titolu ‘Il-prevenzjoni tal-kriminalità u l-miżuri ta’ ġustizzja 
kriminali għall-eliminazzjoni tal-vjolenza kontra n-nisa’ (A/RES/52/86), tat-
18 ta’ Diċembru 2002 bit-titolu ‘Ħidma lejn l-eliminazzjoni tad-delitti kontra n-nisa 
mwettqa f’isem l-unur’, (A/RES/57/179), u tat-22 ta’ Diċembru 2003 bit-titolu ‘L-
eliminazzjoni tal-vjolenza domestika kontra n-nisa’ (A/RES/58/147),

– wara li kkunsidra r-rapporti mir-Rapporteurs Speċjali tal-Kummissarju Għoli tan-NU tad-
Drittijiet tal-Bniedem dwar il-vjolenza kontra n-nisa u r-Rakkomandazzjoni Ġenerali 
Nru 19 adottata mill-Kumitat għall-Eliminazzjoni tad-Diskriminazzjoni Kontra n-Nisa (il-
11-il Sessjoni, 1992),

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni u l-Pjattaforma ta’ Azzjoni ta’ Pekin, adottati mir-Raba’ 
Konferenza Dinjija dwar in-Nisa fil-15 ta’  Settembru 1995 u r-riżoluzzjonijiet tal-
Parlament tat-18 ta’ Mejju 2000 dwar is-segwitu għall-Pjattaforma ta’ Azzjoni ta’ Pekin,1

tal-10 ta’ Marzu 2005 dwar is-segwitu għar-Raba’ Konferenza Dinjija dwar in-Nisa -
Pjattaforma ta’ Azzjoni (Pekin+10)2 u tal-25 ta’ Frar 2010 dwar Pekin +15 - Pjattaforma 
ta’ Azzjoni tan-NU għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi3,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-NU tad-19 ta’ Diċembru 2006 
bit-titolu ‘Intensifikazzjoni tal-isforzi biex tiġi eliminata kull forma ta’ vjolenza kontra n-
nisa’ (A/RES/61/143), u r-Riżoluzzjonijiet 1325 u 1820 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU 
dwar in-nisa, il-paċi u s-sigurtà,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 42 u 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-
Sessi u l-opinjoni tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A7-
0167/2013),

                                               
1 ĠU C 59, 23.2.2001, p. 258.
2 ĠU C 320 E, 15.12.2005, p. 247.
3 ĠU C 348 E, 21.12.2010, p. 11.
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A. billi fid-Direttiva 2012/29/EU1 li tistabbilixxi standards minimi fir-rigward tad-drittijiet, l-
appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità, vjolenza abbażi tas-sessi hija definita 
bħala vjolenza li hija diretta kontra persuna minħabba s-sess ta’ dik il-persuna, l-identità 
tas-sessi jew l-espressjoni tas-sessi jew li taffettwa lil persuni ta’ sess partikolari b’mod 
sproporzjonat;

B. billi l-vjolenza abbażi tas-sessi tista’ tirriżulta fi ħsara fiżika, sesswali, emozzjonali jew 
psikoloġika, jew telf ekonomiku lill-vittma;

C. billi l-vjolenza abbażi tas-sessi titqies bħala forma ta’ diskriminazzjoni u ksur tal-
libertajiet fundamentali tal-vittma u tinkludi vjolenza f’relazzjonijiet mill-qrib, vjolenza 
sesswali (inkluż stupru, attakk u abbuż sesswali), traffikar tal-bnedmin, skjavitù u forom 
differenti ta’ prattiki li jagħmlu l-ħsara, bħal żwiġijiet sfurzati, mutilazzjoni tal-ġenitali 
femminili u l-hekk imsejħa “reati tal-unur”;

D. billi l-vjolenza abbażi tas-sessi tinvolvi vittmi u awturi ta’ kull età, sfondi edukattiv, dħul 
u pożizzjonijiet soċjali u hija marbuta mad-distribuzzjoni inugwali tal-poter bejn in-nisa u 
l-irġiel fis-soċjetà tagħna;

E. billi l-vjolenza hija esperjenza trawmatika għal kwalunkwe raġel, mara, tifel jew tifla, 
imma l-vjolenza abbażi tas-sessi hija iktar ta’ spiss imposta fuq in-nisa milli fuq l-irġiel, u 
kemm tirrifletti kif ukoll issaħħaħ l-inugwaljanzi bejn l-irġiel u n-nisa u tikkomprometti s-
saħħa, id-dinjità, is-sigurtà u l-awtonomija tal-vittmi tagħha;

F. billi l-vjolenza maskili kontra n-nisa ssawwar il-post tan-nisa fis-soċjetà: is-saħħa 
tagħhom, l-aċċess tagħhom għall-impjiegi u l-edukazzjoni, l-integrazzjoni tagħhom fl-
attivitajiet soċjali u kulturali, l-indipendenza ekonomika tagħhom, il-parteċipazzjoni 
tagħhom fil-ħajja pubblika u politika u fit-teħid tad-deċiżjonijiet u r-relazzjonijiet 
tagħhom mal-irġiel;

G. billi l-vjolenza kontra n-nisa tista’ tħalli feriti psikoloġiċi profondi, tikkawża dannu lis-
saħħa ġenerali tan-nisa u l-bniet, inkluża s-saħħa riproduttiva u sesswali tagħhom, u f’xi 
każijiet, tirriżulta f’mewt,

H. billi l-istudji fuq il-vjolenza abbażi tas-sessi jikkalkulaw li waħda minn kull ħamsa sa 
kwart tan-nisa kollha fl-Ewropa sofrew atti ta’ vjolenza fiżika għallinqas darba tul il-ħajja 
adulta tagħhom, u aktar minn waħda minn kull għaxra sofriet vjolenza sesswali li tinvolvi 
l-użu tal-forza; billi r-riċerka turi wkoll li 26 % tat-tfal u ż-żgħażagħ irrapportaw li ġarrbu 
vjolenza fiżika fi tfulithom;

I. billi, skont l-Evalwazzjoni tal-Valur Miżjud Ewropew, l-ispiża annwali lill-UE tal-
vjolenza abbażi tas-sessi kontra n-nisa hija stmata għal EUR 228 biljun fl-2011 (jiġifieri 
1.8 % tal-PDG tal-UE), li minnhom EUR 45 biljun fis-sena fis-servizzi pubbliċi u tal-istat 
u EUR 24 biljun tal-produzzjoni ekonomika mitlufa;

J. billi l-Kummissjoni enfasizzat fl-istrateġija tagħha għall-ugwaljanza bejn is-sessi 2010-

                                               
1  Id-Direttiva 2012/29/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 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/ĠAI (ĠU L 315, 14.11.2012, p. 57).
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2015 li l-vjolenza abbażi tas-sessi hija waħda mill-problemi ewlenin li għandha tiġi 
indirizzata biex tinkiseb ugwaljanza ġenwina bejn is-sessi;

K. billi m’hemm l-ebda intervent wieħed li jelimina waħdu l-vjolenza abbażi tas-sessi, iżda 
taħlita ta’ azzjonijiet infrastrutturali, legali, ġudizzjarji, ta’ infurzar, edukattivi, tas-saħħa u 
azzjonijiet oħra relatati mas-servizzi jistgħu jnaqqsu din il-vjolenza u l-konsegwenzi 
tagħha b’mod sinifikanti;

L. billi n-nisa fl-Unjoni Ewropea mhumiex protetti b’mod ugwali kontra l-vjolenza mill-
irġiel minħabba politiki u leġiżlazzjoni varji madwar l-Istati Membri;

M. billi n-nisa vittmi ta’ vjolenza abbażi tas-sessi u t-tfal tagħhom ta’ spiss ikunu jeħtieġu 
appoġġ u protezzjoni speċjali minħabba r-riskju għoli ta’ vittimizzazzjoni sekondarja u 
ripetuta ta’ intimidazzjoni u ta’ ritaljazzjoni marbuta ma’ tali vjolenza;

N. billi f’bosta każijiet in-nisa jonqsu milli jressqu lmenti kontra atti ta’ vjolenza abbażi tas-
sessi kontrihom, għal raġunijiet li huma kumplessi u diversi u li jinkludu fatturi 
psikoloġiċi, ekonomiċi, soċjali u kulturali, filwaqt li jistgħu wkoll ma jkollhomx fiduċja 
fil-pulizija, fis-sistema legali u fis-servizzi soċjali u tas-saħħa;

O. billi ma tinżammx b’mod regolari dejta paragunabbli dwar it-tipi differenti ta’ vjolenza 
kontra n-nisa fl-Unjoni Ewropea, u b’hekk huwa diffiċli li jiġi aċċertat kemm hi realment 
mifruxa l-problema u li jinstabu soluzzjonijiet xierqa;

P. billi r-rifjut tal-proposta tal-Kummissjoni mill-Parlament Ewropew fit-
12 ta’ Diċembru 2012 għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
istatistika Ewropea fuq is-sigurtà mill-kriminalità1 itenni l-bżonn għal proposta ġdida għal 
leġiżlazzjoni tal-UE li tistabbilixxi sistema koerenti għall-ġbir ta’ statistika dwar il-
vjolenza kontra n-nisa fl-Istati Membri, u billi l-Kunsill, fil-konklużjonijiet tiegħu ta’ 
Diċembru 2012, talab li jsir titjib fil-ġbir u t-tixrid ta’ dejta affidabbli, paragunabbli, u 
aġġornata regolarment li tirrigwarda kull forma ta’ vjolenza kontra n-nisa kemm fil-livell 
nazzjonali u tal-UE;

Q. billi l-Mutilazzjoni tal-Ġenitali Femminili (FGM) hija rikonoxxuta internazzjonalment 
bħala ksur tad-drittijiet tal-bniedem tal-bniet u n-nisa, tirrifletti inugwaljanza profonda 
bejn is-sessi, tikkostitwixxi forma estrema ta’ diskriminazzjoni kontra n-nisa, kważi 
dejjem titwettaq fuq il-minuri u hija ksur tad-drittijiet tat-tfal;

R. billi l-adozzjoni tal-linji gwida tal-UE dwar il-Vjolenza kontra n-Nisa u l-bniet u l-ġlieda 
kontra kull forma ta’ diskriminazzjoni kontrihom timmarka d-determinazzjoni politika 
ċara tal-UE biex tittratta s-suġġett tad-drittijiet tan-nisa bħala prijorità u biex tieħu azzjoni 
għall-perjodu fit-tul f’dak il-qasam; billi l-koerenza bejn id-dimensjonijiet interni u esterni 
fil-politiki dwar id-drittijiet tal-bniedem xi kultant tista’ tesponi distakk bejn ir-retorika u 
l-imġiba;

S. billi, skont rapporti tal-Amnesty International, l-FGM jolqtu mijiet ta’ eluf ta’ nisa u bniet 
fl-Ewropa; billi d-disparitajiet bejn id-dispożizzjonijiet legali fl-Istati Membri qed iwasslu 
għall-fenomenu tal-hekk imsejjaħ “turiżmu FGM” transkonfinali fl-UE;

                                               
1 Testi adottati, P7_TA(2012)0494.
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1. Jitlob lill-Kummissjoni biex, sa tmiem l-2014, fuq il-bażi tal-Artikolu 84 tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, tissottometti proposta għal att li jistabbilixxi miżuri 
għall-promozzjoni u l-appoġġ tal-azzjoni tal-Istati Membri fil-qasam tal-prevenzjoni tal-
vjolenza kontra n-nisa, skont ir-rakkomandazzjonijiet dettaljati stabbiliti fl-Anness 
hawnhekk;

2. Jistieden lill-Kummissjoni tressaq proposta riveduta għal Regolament dwar statistika 
Ewropea li tkun immirata lejn reati vjolenti u tinkludi wkoll sistema koerenti għall-ġbir 
tal-istatistika dwar il-vjolenza abbażi tas-sessi fl-Istati Membri;

3. Jitlob lill-Kunsill biex jattiva l-klawsola passerelle, billi jadotta deċiżjoni unanima li 
tidentifika l-vjolenza abbażi tas-sessi (inkluż il-FGM) bħala qasam ta’ kriminalità elenkat 
fl-Artikolu 83(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

4. Jitlob lill-Kummissjoni biex tippromwovi ratifiki nazzjonali u 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-vjolenza fuq in-nisa;

6. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tadotta l-ewwel passi lejn l-istabbiliment ta’ Osservatorju 
Ewropew dwar il-Vjolenza Kontra n-Nisa li jibni fuq strutturi istituzzjonali eżistenti 
(Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE));

7. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex toħloq, fit-tliet snin li ġejjin, Sena Ewropea Kontra l-
Vjolenza Fuq in-Nisa bil-għan li tiżdied is-sensibilizzazzjoni fost iċ-ċittadini;

8. Jikkonferma li r-rakkomandazzjonijiet jirrispettaw id-drittijiet fundamentali u l-prinċipji 
tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità;

9. Iqis li l-implikazzjonijiet finanzjarji tal-proposta mitluba għandhom ikunu koperti mill-
baġit tal-UE;

10. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni u r-
rakkomandazzjonijiet dettaljati annessi magħha lill-Kummissjoni u lill-Kunsill kif ukoll 
lill-Parlamenti u lill-Gvernijiet tal-Istati Membri.
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ANNESS GĦALL-MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI:
RAKKOMANDAZZJONIJIET DETTALJATI RIGWARD IL-KONTENTUT TAL-

PROSPOSTA MRESSQA

Rakkomandazzjoni 1 dwar l-għan u l-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament li għandu jiġi 
adottat
L-għan tar-Regolament għandu jkun li jistabbilixxi miżuri sabiex jinkoraġġixxi u jappoġġja l-
azzjoni tal-Istati Membri fil-qasam tal-prevenzjoni tal-vjolenza abbażi tas-sessi.
Il-vjolenza abbażi tas-sessi għandha tiġi kkunsidrata (kif diġà indikat fid-
Direttiva 2012/29/EU tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 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) bħala vjolenza li 
hija diretta kontra persuna minħabba s-sess ta’ dik il-persuna, l-identità sesswali jew l-
espressjoni tal-ġeneru jew li taffettwa lil persuni ta’ sess partikolari b’mod sproporzjonat. Din 
tista’ tirriżulta fi ħsara fiżika, sesswali, emozzjonali jew psikoloġika, jew telf ekonomiku, lill-
vittma u tista’ tinkludi vjolenza f’relazzjonijiet mill-qrib, vjolenza sesswali (inkluż stupru, 
attakk u abbuż sesswali), traffikar tal-bnedmin, skjavitù, u forom differenti ta’ prattiki li 
jagħmlu l-ħsara, bħal żwiġijiet sfurzati, mutilazzjoni tal-ġenitali femminili u l-hekk imsejħa 
“reati tal-unur”.
Il-miżuri għandhom jinkludu: it-tfassil, l-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni ta’ strateġiji u 
programmi komprensivi; it-twettiq ta’ riċerka, inkluż il-ġbir tad-dejta u l-analiżi; l-
organizzazzjoni tat-taħriġ għall-uffiċjali involuti; l-iskambju ta’ esperjenzi, informazzjoni u l-
aħjar prattiki; is-sensibilizzazzjoni; it-twaqqif ta’ linji għall-għajnuna; il-ftuħ u l-armar ta’ 
xelters bil-faċilitajiet u l-persunal.
Ir-Regolament għandu japplika għall-Istati Membri.

Rakkomandazzjoni 2 rigward miżuri ta’ prevenzjoni
L-Istati Membri għandhom jiżviluppaw serje ta’ miżuri sabiex tiġi evitata l-vjolenza abbażi 
tas-sessi. Huma għandhom jiġifieri:
- ifasslu, jimplimentaw u jevalwaw strateġiji u programmi komprensivi annwali, inklużi 

programmi ta’ edukazzjoni pubblika u taħriġ għall-għalliema maħsuba biex ineħħu l-
ostakli li jżommu lin-nisa u l-bniet milli jgawdu d-drittijiet sħaħ tagħhom u l-libertà 
tagħhom mill-vjolenza u biex ibiddlu l-attitudni tas-soċjetajiet;

- iwettqu riċerka rilevanti dwar il-vjolenza abbażi tas-sessi, inkluż dwar il-kawżi u l-motivi 
ta’ vjolenza u l-ġbir ta’ dejta u analiżi, filwaqt li jsegwu l-isforzi biex jiġu standardizzati 
l-kriterji għar-reġistrazzjoni ta’ vjolenza abbażi tas-sessi biex b’hekk id-dejta miġbura 
tkun paragunabbli;

- jorganizzaw taħriġ għall-uffiċjali li x’aktarx jiġu f’kuntatt ma’ każijiet ta’ vjolenza abbażi 
tas-sessi  inkluż l-infurzar tal-liġi, il-benessri soċjali, il-kura tas-saħħa u l-persunal taċ-
ċentru ta’emerġenza  sabiex isibu, jidentifikaw u jittrattaw każijiet bħal dawn b’mod 
xieraq, b’attenzjoni speċjali lejn il-ħtiġijiet u d-drittijiet tal-vittmi;

- jiskambjaw il-kompetenzi, l-esperjenzi, l-informazzjoni u l-aħjar prattiki permezz tan-
Netwerk Ewropew għall-Prevenzjoni tal-Kriminalità (EUCPN);

                                               
1 ĠU L 315, 14.11.2012, p. 57.
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- jistabbilixxu kampanji ta’ sensibilizzazzjoni, fejn rilevanti b’kooperazzjoni mal-NGOs u 
partijiet interessati oħrajn;

- joħolqu  jekk ma jkunux diġà eżistenti  linji għall-għajnuna nazzjonali mingħajr ħlas 
b’persunal speċjalizzat;

- jiftħu xelters speċjalizzati u jarmawhom bil-faċilitajiet u l-persunal, u joffru post għal 
mill-inqas mara waħda għal kull 10 000 abitant.

Rakkomandazzjoni 3 dwar rapporteurs nazzjonali jew mekkaniżmi ekwivalenti
Fi żmien sena mid-dħul fis-seħħ tar-Regolament, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
meħtieġa biex jistabbilixxu rapporteurs nazzjonali jew mekkaniżmi ekwivalenti. Il-kompiti ta’ 
tali mekkaniżmi għandhom jinkludu t-twettiq ta’ valutazzjonijiet ta’ tendenzi fil-vjolenza 
abbażi tas-sessi, il-kejl tar-riżultati tal-miżuri meħuda biex tiġi miġġielda din il-vjolenza fil-
livell nazzjonali u lokali, il-ġbir ta’ statistika u rappurtaġġ annwali lill-Kummissjoni Ewropea 
u l-Kumitati kompetenti tal-Parlament Ewropew.

Rakkomandazzjoni 4 dwar il-koordinazzjoni tal-istrateġija tal-Unjoni dwar il-ġlieda kontra 
l-vjolenza fuq in-nisa
Sabiex jagħtu kontribut għal strateġija koordinata u konsolidata tal-Unjoni Ewropea għall-
ġlieda kontra l-vjolenza abbażi tas-sessi, l-Istati Membri għandhom jittrażmettu lill-
Kummissjoni Ewropea l-informazzjoni msemmija fir-Rakkomandazzjoni 3.

Rakkomandazzjoni 5 (dwar ir-rappurtaġġ)
Il-Kummissjoni għandha, sal-31 ta’ Diċembru ta’ kull sena u mill-bidu tas-sena wara d-dħul 
fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, tibgħat rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, li 
jevalwa sa liema punt l-Istati Membri ħadu l-miżuri meħtieġa sabiex jikkonformaw ma’ dan 
ir-Regolament.
Ir-rapport għandu jelenka l-miżuri meħuda u jenfasizza l-oqsma fejn għad jeħtieġ li jittieħdu 
miżuri. 

Rakkomandazzjoni 6 dwar il-ħolqien ta’ forum tas-soċjetà ċivili
Il-Kummissjoni Ewropea għandha żżomm djalogu mill-qrib ma’ organizzazzjonijiet rilevanti 
tas-soċjeta ċivili u korpi kompetenti rilevanti li joperaw fil-qasam tal-ġlieda kontra l-vjolenza 
abbażi tas-sessi fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali, Ewropew jew internazzjonali u għandha 
tistabbilixxi Forum tas-Soċjetà Ċivili għal dan il-għan.
Il-Forum għandu jikkostitwixxi mekkaniżmu ta’ skambju ta’ informazzjoni u ġbir ta’ 
għarfien. Huwa għandu jiżgura djalogu mill-qrib bejn l-Istituzzjonijiet tal-UE u l-partijiet 
interessati rilevanti. 
Il-Forum għandu jkun miftuħ għall-partijiet interessati rilevanti skont l-ewwel paragrafu u 
għandu jiltaqa’ mill-inqas darba fis-sena.

Rakkomandazzjoni 7 dwar l-appoġġ finanzjarju
Ir-Regolament għandu jistabbilixxi s-sors tal-appoġġ finanzjarju fil-qafas tal-baġit tal-UE 
għall-azzjonijiet elenkati taħt Rakkomandazzjoni 3.
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-vjolenza kontra n-nisa hija ksur persistenti tad-drittijiet tal-bniedem u forma ta’ 
diskriminazzjoni abbażi tas-sessi. Hija l-kawża ewlenija tal-inugwaljanza bejn is-sessi peress 
li hija ostaklu għall-parteċipazzjoni sħiħa tan-nisa fil-ħajja ekonomika, soċjali, politika u 
kulturali. Nisa, li huma suġġetti tal-vjolenza, jiffaċċjaw trawmi psikoloġiċi u fiżiċi serji fit-tul. 
Minbarra l-piż ekonomiku sinifikanti li din timponi fil-forma ta’ spejjeż għall-kura tas-saħħa, 
spejjeż ta’ pulizija u legali, il-produttività u l-pagi mitlufa. 

Madwar 20 sa 25 fil-mija tan-nisa fl-Ewropa esperjenzaw atti ta’ vjolenza fiżika mill-inqas 
darba matul il-ħajja adulta tagħhom u aktar minn 10 fil-mija sofrew vjolenza sesswali li 
tinvolvi l-użu tal-forza. Sa 45 fil-mija tan-nisa sofrew xi forma ta’ vjolenza; bejn 12 u 15 fil-
mija tan-nisa fl-Ewropa huma vittmi ta’ vjolenza domestika u seba’ nisa jmutu kuljum fl-
Unjoni Ewropea kawża tagħha (PE 504.467).

B’konsegwenza ta’ tnaqqis tal-baġit b’rabta mal-kriżi ekonomika, l-aktar argument komuni 
jindika li l-pajjiżi ma jistgħux jallokaw aktar riżorsi għall-ġlieda kontra u l-prevenzjoni tal-
vjolenza abbażi tas-sessi. Skont l-istudji, l-ispiża ekonomika tal-vjolenza kontra n-nisa fl-UE 
fl-2011 hija stmata għal EUR 228 biljun kull sena, li jinkludu EUR 45 biljun fuq servizzi, 
EUR 24 biljun fuq produzzjoni ekonomika mitlufa u EUR 159 biljun fuq uġigħ u tbatija. L-
ispejjeż ta’ miżuri preventivi huma sostanzjalment inqas mill-ispiża tal-vjolenza 
(PE 504.467).

Il-bżonn ta’ att leġiżlattiv tal-UE biex jippromwovi u jappoġġja l-azzjoni tal-Istati 
Membri fil-qasam tal-prevenzjoni tal-vjolenza kontra n-nisa

Illum fl-UE, la hemm att leġiżlattiv li jistabbilixxi miżuri għall-promozzjoni u l-appoġġ għall-
azzjoni tal-Istati Membri fil-qasam tal-prevenzjoni tal-vjolenza kontra n-nisa, u lanqas 
strateġija komprensiva għall-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa.

Tabilħaqq il-Parlament Ewropew ilu jinsisti għal diversi snin favur proposta għal Direttiva 
dwar il-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa. Fl-2010 l-avveniment tal-Jum Internazzjonali tal-
Mara fil-PE kien iddedikat lill-VAW. Ir-rapport ta’ Eva-Britt Svensson dwar “Prijoritajiet u 
punti prinċipali ta’ qafas politiku ġdid tal-UE rigward il-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa” 
(2010/2209(INI)) adottat fil-5 ta’ April 2011 sejjaħ għal “approċċ ġdid ta’ politika 
komprensiva kontra l-vjolenza bbażata fuq is-sess, inkluż strument tal-liġi kriminali fil-forma 
ta’ direttiva kontra l-vjolenza bbażata fuq is-sess”. Fl-2012, għal darb’oħra l-Parlament 
Ewropew sejjaħ għal azzjonijiet fir-rapport ta’ Sophie In't Veld dwar “L-ugwaljanza bejn in-
nisa u l-irġiel fl-Unjoni Ewropea - 2011” (2011/2244(INI)). Fir-rapport adottat fit-
13 ta’ Marzu 2012, il-Parlament Ewropew insista fuq “l-ħtieġa biex il-Kummissjoni tressaq 
strateġija mifruxa mal-UE kollha biex titwaqqaf il-vjolenza kontra n-nisa bl-inklużjoni ta' 
strument leġiżlattiv ta' dritt kriminali għall-ġlieda kontra l-vjolenza abbażi tal-ġeneru kif 
mitlub mill-Parlament f'bosta riżoluzzjonijiet”.

Hemm tabilħaqq nuqqas ta’ fehim, definizzjoni u reġim komuni dwar il-kwistjoni tal-vjolenza 
kontra n-nisa fil-leġiżlazzjoni nazzjonali. 
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Għalhekk, ir-riżultati u l-livelli ta’ protezzjoni tan-nisa u l-bniet kontra kull forma ta’ vjolenza 
fi ħdan it-29 Stat Membru tal-UE jvarjaw ħafna. Għall-prevenzjoni u l-protezzjoni tal-vittmi 
ta’ vjolenza, eventwalment għandha tiġi stabbilita armonizzazzjoni minima fil-livell tal-UE, 
għall-inqas f’termini ta’ fehim komuni u predominanti tal-fenomenu.

Il-vjolenza kontra n-nisa għandha dimensjoni transkonfinali u jeħtieġ li tiġi indirizzata fil-
livell tal-UE.  Meta wieħed iqis il-mobilità tan-nies fl-Ewropa, il-vittmi potenzjali għandhom 
ikunu protetti irrelevanti mill-post tagħhom fl-UE, pereżempju nisa minn Stat Membru 
wieħed, li jgħixu fi Stat Membru differenti u jaħdmu fi pajjiż ieħor tal-UE. Hemm bżonn ta’ 
standards minimi u definizzjonijiet komuni, bżonn ta’ azzjoni komuni biex tiġi miġġielda l-
vjolenza kontra n-nisa u biex jiġi żgurat li aktar minn nofs il-popolazzjoni tal-UE tibbenifika 
kompletament mid-dritt tal-moviment liberu fl-UE.

L-att leġiżlattiv għandu jippromwovi u jappoġġja 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, is-sensibilizzazzjoni u il-fondi.). 

L-UE għandha għalhekk issir l-attur internazzjonali ewlieni fil-prevenzjoni tal-vjolenza 
abbażi tas-sessi u sservi bħala eżempju ta’ suċċess għal dawk li qed jiġġieldu madwar id-dinja 
(legalment; kulturalment u politikament) għall-eradikazzjoni tal-vjolenza kontra n-nisa u 
kontra d-diskriminazzjoni abbażi tas-sessi.

Ir-Rapporteur tqis li r-Regolament huwa l-aħjar għodda biex jintlaħaq tali għan, peress li 
huwa strument li jeżegwixxi lilu nnifsu ma jeħtieġ l-ebda miżuri ta’ implimentazzjoni u jsir 
infurzabbli immedjatament bħala liġi fl-Istati Membri kollha.

Problemi fil-ġbir tad-dejta dwar il-VAW

Fil-livell tal-UE illum hemm nuqqas evidenti ta’ dejta sistematikament miġbura disponibbli 
dwar il-vjolenza kontra n-nisa. L-ewwel nett, huwa diffiċli li jitkejjel l-ammont reali tal-
vjolenza kontra n-nisa peress li ħafna mill-inċidenzi ta’ vjolenza domestika u attakk sesswali 
ma jiġux rappurtati. It-tieni nett, huwa diffiċli li tingħata analiżi paragunabbli peress li 
m’hemm ebda metodoloġija komuni mifthiema għall-ksib ta’ dejta amministrattiva.

F’diversi riżoluzzjonijiet il-Parlament ħeġġeġ lill-Istati Membri biex jipprovdu dejta dwar il-
VAW u f’Novembru 2011 talab lill-Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali biex tiġbor dejta 
paragunabbli dwar il-VAW1. Barra minn hekk, il-Kunsill fil-konklużjoni tiegħu minn 
Diċembru tal-2012 sejjaħ biex jitjiebu l-ġbir u t-tixrid ta’ dejta paragunabbli, affidabbli u 
aġġornata regolarment li tirrigwarda kull forma ta’ VAW kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll 
fil-livell tal-UE.

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 Barra minn hekk, il-
kumplessità tas-sistemi governattivi f’xi Stati Membri tal-UE jista’ jkollhom impatt fuq kif ir-
reati jkunu definiti fil-leġiżlazzjoni, kif il-ġbir tad-dejta jkun organizzat jew liema huma l-
miżuri disponibbli għall-protezzjoni u l-prevenzjoni. Ir-Rapporteur tinsisti fuq il-ħtieġa ta’ 
                                               
1 L-FRA pproċediet billi wettqet stħarriġ f’20 Stat Membru tal-UE dwar il-vjolenza abbażi tas-sessi li r-riżultati 
tiegħu se jiġu ppubblikati matul l-2014.
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metodoloġija komuni biex tinkiseb dejta dwar il-VAW u tħeġġeġ lill-Kummissjoni biex 
tressaq proposta riveduta għal Regolament dwar l-istatistika Ewropea li tinkludi wkoll sistema 
koerenti għall-ġbir ta’ statistika dwar il-VAW fl-Istati Membri, b’kont meħud tax-xogħol tal-
FRA fil-ġbir tad-dejta paragunabbli permezz tal-istħarriġ tagħha bbażat fuq l-UE.

Klawsola Passerelle

Ir-Rapporteur tissuġġerixxi li tiġi attivata l-klawsola passerelle, jiġifieri tiġi adotta deċiżjoni 
unanima li tidentifika l-vjolenza abbażi tas-sessi (inkluż l-FGM) bħala qasam tal-kriminalità 
elenkata fl-Artikolu 83 §1.

It-Trattat ta’ Lisbona pprovda ambitu għall-UE biex tintroduċi dispożizzjonijiet komuni fil-
qasam tal-liġi kriminali, bil-għan ta’ armonizzazzjoni. L-UE għandha d-dritt ukoll li ddaħħal 
regoli minimi rigward id-definizzjoni ta’ reati kriminali u sanzjonijiet fl-oqsma ta’ kriminalità 
partikolarment serja b’dimensjoni transkonfinali, li tirriżulta min-natura jew l-impatt ta’ tali 
reati. Din il-kompetenza tapplika wkoll f’każijiet fejn hemm ħtieġa speċifika li jintlaħaq 
kunsens dwar kif tiġi miġġielda l-kriminalità. It-test tat-Trattat jagħmel riferiment partikolari 
għat-traffikar tal-bnedmin u għall-isfruttament sesswali tan-nisa u t-tfal. Fir-rigward tal-
pulizija u l-koperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet kriminali li jkollhom dimensjoni 
transkonfinali, il-Parlament u l-Kunsill jistgħu jistabbilixxu standard minimu komuni. 

Mutilazzjoni tal-ġenitali femminili

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. Mingħajr dubju, hija waħda mill-aktar forom krudili ta’ vjolenza kontra n-
nisa. Il-prattika għandha konsegwenzi serji fiżiċi u psikoloġiċi kemm immedjati u fit-tul 
għall-vittmi. 

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 jikkontribwixxi 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 (il-25 ta’ Novembru) iżda l-format u l-
kontenut eżatt għadu jrid jiġi deċiż.

Ir-Rapportuer tħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tipproponi pjan ta’ azzjoni tal-UE dwar l-FGM, 
li jindirizza diversi kwistjonijiet bħall-prevenzjoni u l-protezzjoni.

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.

Il-Konvenzjoni ta’ Istanbul 
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Ir-Rapporteur tħeġġeġ lill-Istati Membri biex jekk għadhom ma għamlux dan, jirratifikaw il-
Konvenzjoni ta’ Istanbul dwar il-vjolenza kontra n-nisa u jħeġġeġ lill-Kummissjoni biex 
tniedi l-proċedura għall-adeżjoni tal-UE għall-istess strument, ladarba jkun evalwat l-impatt li 
dan ikollu.

Sa issa, il-Konvenzjoni ta’ Istanbul hija l-aktar strument legali estensiv dwar il-vjolenza 
kontra n-nisa u għandha l-potenzjal li tipprevjeni b’mod effettiv u tiġġieled il-vjolenza kontra 
n-nisa fl-Ewropa u lil hinn. Hija meħtieġa azzjoni deċiżiva f’termini ta’ ffirmar u 
ratifikazzjoni, u - l-aktar importanti - l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-
Ewropa dwar il-Vjolenza Kontra n-Nisa u l-Vjolenza Domestika minn Stati individwali u 
mill-Unjoni Ewropea. Il-Konvenzjoni tirrikjedi s-“six P” (politika, prevenzjoni, protezzjoni, 
prosekuzzjoni, proviżjoni u partnership) mitluba diversi drabi mill-PE u titlob l-involviment 
tal-aġenziji u s-servizzi rilevanti tal-istat sabiex il-vjolenza tiġi indirizzata b’mod koordinat.

Minbarra l-implikazzjonijiet legali, l-adeżjoni mill-UE għall-Konvenzjoni ta’ Istanbul tkun 
messaġġ politiku kapitali. 

Osservatorju Ewropew dwar il-vjolenza

Ir-Rapporteur tipproponi l-estensjoni tal-kompetenzi tal-EIGE sabiex jevolvu progressivament
f’osservatorju Ewropew dwar il-vjolenza. Hija taħseb li jkun aktar xieraq li dan ikun 
inkwadrat ġewwa l-kompetenzi tal-EIGE. Ir-Rapporteur iddeċidiet li ma tpoġġix il-kwistjoni 
taħt il-mandat tal-Koordinatur tal-UE Kontra t-Traffikar, għaliex dan jinftiehem biss bħala 
kwistjoni tal-affarijiet interni u transkonfinali, mhux bħala kwistjoni dwar l-ugwaljanza bejn 
is-sessi u d-drittijiet tal-bniedem. Huwa importanti li l-mandat jitqiegħed fil-kuntest tal-
ugwaljanza bejn is-sessi u d-drittijiet fundamentali. 

Sena tal-UE għat-Tmiem tal-Vjolenza fuq in-Nisa
Ir-Rapporteur tissuġġerixxi lill-Kummissjoni biex fit-tliet snin li ġejjin tistabbilixxi Sena tal-
UE għat-Tmiem tal-Vjolenza kontra n-Nisa. L-għan huwa li tiżdied is-sensibilizzazzjoni fost 
iċ-ċittadini.


