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Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar Żona ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja għas-
servizz taċ-ċittadini

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar Żona ta’ libertà, 
sigurtà u ġustizzja għas-servizz taċ-ċittadini,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

1. Jilqa’ b’sodisfazzjon l-appoġġ għall-vittmi ta’ reati kriminali, inklużi nisa suġġetti għal 
vjolenza, bħala kwistjoni prijoritarja għall-Presidenza Svediża; iħeġġeġ lill-Kunsill sabiex 
fil-Programm ta’ Stokkolma jdaħħal taqsima speċifika dwar id-drittijiet tal-vittmi ta’ reati 
kriminali, u t-tisħiħ tal-appoġġ għall-vittmi ta’ reati kriminali, l-aktar għall-bniet u t-
tfajliet li dejjem aktar qed jisfaw vittmi ta’ reati sinifikanti;

2. Jagħraf il-vulnerabilità estrema tan-nisa bħala vittmi indiretti tat-terroriżmu peress li 
bħala romol jistgħu jsofru l-esklużjoni jekk jibqgħu waħedhom id-dar biex irabbu ‘l 
uliedhom mingħajr għajnuna mill-istat; jistieden lill-UE sabiex tirrikonoxxi d-dinjità, il-
kuraġġ u t-tbatija tal-vittmi indiretti tat-terroriżmu u jenfasizza li l-ħarsien u l-
promozzjoni tad-drittijiet tal-vittmi tat-terroriżmu għandhom ikunu prijorità;

3. Jilqa’ b’sodisfazzjon l-enfasi mogħti lill-Programm Daphne fil-programm ta’ Stokkolma 
fis-sens li dan joffri ħarsien akbar għall-vittmi nisa tal-vjolenza u għad-dipendenti 
tagħhom; jinsisti li din il-kwistjoni għandha tiġi eżaminata sistematikament fil-kuntest 
tal-pjan ta’ azzjoni li se jimplimenta l-programm ta’ Stokkolma u jistieden lill-Istati 
Membri sabiex jieħdu azzjoni effettiva billi jipprovdu għajnuna adegwata lill-vittmi tal-
vjolenza;

4. Jenfasizza li l-vjolenza fid-dar hija l-akbar raġuni għall-imwiet tan-nisa ta’ bejn id-19 u l-
44 sena: ogħla mill-gwerra, mill-kanser jew mill-inċidenti tat-traffiku; jistieden lill-Istati 
Membri sabiex iqisu b’mod xieraq iċ-ċirkustanzi speċjali tal-immigranti nisa, jiġifieri 
bniet u nisa żgħażagħ li huma integrati sew fl-UE, u li, f’relazzjonijiet familjari jew 
intimi, huma vittmi ta’ vjolenza fiżika u abbuż psikoloġiku minħabba raġunijiet ta’ 
reliġjon, u sabiex ikun żgurat li jiġu adottati mekkaniżmi ta’ aċċess effettiv għall-
għajnuna u għall-ħarsien;

5. Iqis li huqa essenzjali li l-Istati Membri jadottaw miżuri implimentattivi li jagħmlu 
possibbli l-irkupru ta’ vittmi ta’ traffiku tal-persuni, kif ukoll assistenza legali sabiex l-
interessi tagħhom ikunu kkunsidrati waqt l-istadji xierqa tal-proċedimenti kriminali 
kontra dawk li jkunu wettqu r-reat, b’mod li ma jippreġudikax id-drittijiet tad-difiża;

6. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u, għal 
skopijiet ta' informazzjoni, lill-Kunsill Ewropew u lill-Kummissjoni.


