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B7-0000/2009

L-eliminazzjoni tal-vjolenza kontra n-nisa

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-eliminazzjoni tal-vjolenza kontra n-nisa

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra d-dispożizzjonijiet tal-istrumenti legali tan-Nazzjonijiet Uniti fil-qasam 
tad-drittijiet tal-bniedem u b'mod partikulari dawk li jirrigwardaw id-drittijiet tan-nisa, 
bħall-Karta tan-NU, id-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem, il-Patt 
Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi u l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet 
Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali, il-Konvenzjoni dwar l-Eliminazzjoni ta’ Kull Forma ta’ 
Diskriminazzjoni kontra n-Nisa (CEDAW) u l-Protokoll fakultattiv tagħha, u l-
Konvenzjoni kontra t-Tortura u kwalunkwe Trattament jew Kastig Krudil, Inuman jew 
Degradanti ieħor,

– 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 19931, id-
Dikjarazzjoni dwar l-Eliminazzjoni tal-Vjolenza kontra n-Nisa tal-20 ta’ Diċembru 19932, 
ir-Riżoluzzjoni dwar l-Eliminazzjoni tal-Vjolenza Domestika kontra n-Nisa tat-22 ta’ 
Diċembru 20033, ir-Riżoluzzjoni ‘Lejn l-eliminazzjoni ta’ delitti kontra n-nisa mwettqa 
f'isem l-unur’ tat-30 ta’ Jannar 20034, ir-Riżoluzzjoni dwar l-eliminazzjoni tal-vjolenza 
domestika kontra n-nisa tad-19 ta’ Frar 20045, ir-Riżoluzzjoni dwar miżuri għall-
prevenzjoni tal-kriminalità u ta’ ġustizzja kriminali għall-eliminazzjoni tal-vjolenza kontra 
n-nisa tat-2 ta’ Frar 19986, ir-rapporti tar-Rapporteurs Speċjali dwar il-vjolenza kontra n-
nisa tal-Kummissarju Għoli tan-NU, u r-Rakkomandazzjoni Ġenerali Nru 19 tal-Kumitat 
dwar l-Eliminazzjoni tad-Diskriminazzjoni kontra n-Nisa7,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni ta' Beijing u l-Pjattaforma għall-Azzjoni ta’ Beijing 
adottati waqt ir-Raba' Konferenza Dinjija dwar in-Nisa fil-15 ta' Settembru 1995, kif ukoll 
ir-riżoluzzjonijiet tiegħu tat-18 ta' Mejju 2000 dwar is-segwitu għall-Pjattaforma għall-
Azzjoni ta' Beijing8 u tal-10 ta' Mejju 2005 dwar is-segwitu għar-Raba' Konferenza dinjija 
dwar in-Nisa - Pjattaforma għall-Azzjoni (Beijing +10)9, 

– wara li kkunsidra r-rapport tas-Segretarju Generali tan-NU tas-6 ta' Lulju 2006 intitolat " 

                                               
1 Adottata mill-Konferenza Dinjija dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, 14-25 ta’ Ġunju 1993.
2 Riżoluzzjoni 48/108 tal-Assemblea Ġenerali tan-NU.
3 Riżoluzzjoni 58/147 tal-Assemblea Ġenerali tan-NU.
4 Riżoluzzjoni 57/179 tal-Assemblea Ġenerali tan-NU.
5 Riżoluzzjoni A/RES/58/147 tal-Assemblea Ġenerali tan-NU.
6 Riżoluzzjoni 52/86 tal-Assemblea Ġenerali tan-NU.
7 Adottata fil-11-il sessjoni tas-CEDAW, 1992.
8 ĠU C 59, 23.2.2001, p. 258.

9 ĠU C 320 E, 15.12.2005, p. 247.
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Studju Dettaljat dwar il-forom kollha ta' vjolenza kontra n-nisa"1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-2 ta' Frar 2006 dwar is-sitwazzjoni attwali tal-
ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u kwalunkwe attività ġejjiena2,

– wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea3,
– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Settembru 1997 dwar il-ħtieġa li tiġi 

stabbilita kampanja madwar l-Unjoni Ewropea għal tolleranza zero tal-vjolenza kontra n-
nisa4,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tan-NU tat-30 ta’ Jannar 2007 dwar l-intensifikar tal-
isforzi sabiex tiġi eliminata kull forma ta’ vjolenza kontra n-nisa5",

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Unjoni Inter-Parlamentari dwar l-irwol tal-parlamenti 
fil-ġlieda kontra l-vjolenza kontra n-nisa6,

– wara li kkunsidra l-mistoqsijiet ta’ ... lill-Kunsill u lill-Kummissjoni dwar l-Eliminazzjoni 
tal-vjolenza kontra n-nisa (O-0000/2009 – B7 0000/2009, O-0000/2009 – B7 0000/2009),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 115(5) u 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi l-Pjattaforma għall-Azzjoni ta’ Beijing iddefiniet il-vjolenza kontra n-nisa bħala 
kwalunkwe att ta' vjolenza ibbażata fuq is-sess, li tirriżulta, jew li aktarx tirriżulta, fi ħsara 
jew tbatija fiżika, sesswali jew psikoloġika għan-nisa, inkluż it-theddid ta' atti bħal dawn, 
l-isfurzar jew iċ-ċaħda arbitrarja tal-libertà, 

B. billi l-vjolenza tal-irġiel kontra nisa mhix biss problema ta’ saħħa pubblika iżda wkoll 
kwistjoni ta’ inugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, li hi qasam li fih l-UE għandha l-
inkarigu li tieħu azzjoni,

C. billi l-vjolenza tal-irġiel kontra n-nisa tirrappreżenta ksur tad-drittijiet tal-bniedem: id-dritt 
għall-ħajja, id-dritt għas-sigurtà, id-dritt għad-dinjità u d-dritt għall-integrità fiżika u 
mentali,

D. billi l-vjolenza tal-irġiel konta n-nisa tostakola l-parteċipazzjoni tan-nisa f’attivitajiet 
soċjali u fis-suq tax-xogħol, u tista’ twassal għal marġinalizzazzjoni u faqar għan-nisa, 

E. billi l-vjolenza domestika kontra n-nisa hi problema strutturali u mifruxa fl-Ewropa 
kollha, fenomenu li jeffettwa l-persuni irrispettivament mill-età, livell ta’ edukazzjoni, 
dħul finanzjarju jew pożizzjoni soċjali, u hija marbuta mad-distribuzzjoni inugwali tal-
poter bejn is-sessi fis-soċjetà tagħna,

F. billi t-tipi ta’ vjolenza kontra n-nisa jvarjaw f’kulturi u tradizzjonijiet differenti, u billi l-
mutilazzjoni ġenitali femminili, ’l hekk imsejħa delitti għall-unur u ż-żwiġijiet furzati 

                                               
1 A/61/122/Add.1.
2 ĠU C 288 E, 25.11.2006, p. 66.
3 ĠU C 364, 18.12.2000, p. 1.
4 ĠU C 304, 6.10.1997, p. 55.
5 Riżoluzzjoni 61/143 tal-Assemblea Ġenerali tan-NU
6 Riżoluzzjoni adottata mill-114 Assemblea (Nairobi, 12 ta’ Mejju 2006)
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huma realtà fl-UE,

G. billi ma jeżisti ebda ġbir ta’ data regolari u kumparabbli dwar it-tipi differenti ta’ vjolenza 
kontra n-nisa fl-UE, u dan jagħmilha diffiċli li jiġi aċċertat id-daqs ta’ dan il-fenomenu u 
li tinstab soluzzjoni adegwata għal din il-problema, 

H. billi ta’ sikwit in-nisa ma jirrappurtawx il-vjolenza tal-irġiel kontrihom billi sikwit ma 
jkollhomx biżżejjed fiduċja fil-pulizija, fis-sistema tal-qrati u fis-servizzi soċjali,

I. billi l-Parlament sikwit talab li jkun hemm Sena Ewropea għall-Eliminazzjoni tal-
Vjolenza kontra n-Nisa,

J. billi n-NU ddikjarat il-25 ta’ Novembru bħala l-Jum Internazzjonali għall-Eliminazzjoni 
tal-Vjolenza kontra n-Nisa,

1. Iħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex itejbu l-liġijiet u l-politiki nazzjonali dwar il-vjolenza 
kontra n-nisa, u b'mod partikolari permezz tal-iżvilupp ta' pjanijiet ta' azzjoni nazzjonali 
komprensivi dwar il-vjolenza kontra n-nisa;  

2. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tissottometti lill-Kunsill pjan tal-politika tal-UE dwar il-
vjolenza kontra n-nisa li jkun aktar koerenti, kif mistqarr fil-Pjan Direzzjonali tal-KE 
għall-Ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel;  

3. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tiddikjara Sena Ewropea dwar il-Vjolenza kontra n-
Nisa, kif talab b'mod ripetut il-Parlament;

4. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex kull sena torganizza “round table” ta’ livell għoli sabiex 
tiġi indirizzata l-vjolenza kontra n-nisa;

5. Ifakkar li għadu qed jistenna r-riżultati tal-istudju tal-Kummissjoni dwar leġiżlazzjoni 
dwar il-vjolenza bbażati fuq is-sess u l-vjolenza kontra n-nisa;

6. Jistieden lill-Istati Membri sabiex jiżviluppaw programmi ta’ kuxjenza u informazzjoni 
pubblika dwar il-vjolenza domestika u biex inaqqsu l-isterjotipar soċjali tal-pożizzjoni 
tan-nisa fis-soċjetà permezz tal-edukazzjoni u tal-midja;

7. Jenfasizza l-importanza tat-taħriġ għal dawk kollha li jaħdmu ma’ vittmi femminili ta’ 
vjolenza, inklużi s-servizzi tal-pulizija u dawk soċjali u legali;

8. Iħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex jaqblu dwar bażi komuni għall-ġbir ta' statistiki tal-
vjolenza kontra n-nisa b’koperazzjoni mill-qrib mal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza 
bejn is-Sessi sabiex tinġabar data kumparabbli fl-UE kollha kemm hi dwar il-vjolenza 
kontra n-nisa; 

9. Iħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex jirrikonoxxu l-vjolenza sesswali fiż-żwieġ bħala delitt u 
biex l-istupru fiż-żwieġ isir offiża kriminali  u biex ma jaċċettaw ebda referenza għal 
prattiki jew tradizzjonijiet kulturali bħala fattur mitiganti f’każijiet ta’ vjolenza kontra n-
nisa, delitti għall-unur u mutilazzjoni ġenitali femminili; 

10. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
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Kummissjoni, lill-gvernijiet tal-Istati Membri u lis-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet 
Uniti.


