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Is-sitwazzjoni tan-nisa rifuġjati u li jfittxu l-asil fl-UE 

2015/2325(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni (Artikolu 170(4) tar-Regoli ta' Proċedura) li tissostitwixxi l-

mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva A8-00024/2016 

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar is-sitwazzjoni tan-nisa rifuġjati u li jfittxu l-

asil fl-UE  

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 2 u l-Artikolu 3(3), it-tieni subparagrafu, tat-Trattat dwar l-

Unjoni Ewropea (TUE),  

– wara li kkunsidra l-Artikoli 8 u 78 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 

(TFUE), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 23 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 

Ewropea, 

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-1951 u l-Protokoll tal-1967 dwar l-Istatus tar-

Rifuġjati, 

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-1948, 

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-NU tal-1979 dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull Forma 

ta' Diskriminazzjoni kontra n-Nisa (CEDAW) u r-Rakkomandazzjoni Ġenerali Nru 32 

tal-14 ta' Novembru 2014 tal-Kumitat CEDAW dwar id-dimensjoni relatata mal-ġeneru 

tal-istatus ta' rifuġjat, l-asil, iċ-ċittadinanza u l-apolidija tan-nisa, 

– 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 d-Dikjarazzjoni u l-Programm ta' Azzjoni ta' Beijing adottati mir-

Raba' Konferenza Dinjija tan-Nazzjonijiet Uniti dwar in-Nisa fil-15 ta' Settembru 1995 

u d-dokumenti ta' eżitu sussegwenti adottati fis-sessjonijiet speċjali tan-Nazzjonijiet 

Uniti Beijing +5, Beijing +10, Beijing +15 u Beijing +20, 

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta' Mejju 2015 bl-isem 

"Aġenda Ewropea dwar il-Migrazzjoni" (COM(2015)0240), 
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– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta' Mejju 2015 bit-titolu 

"Pjan ta' Azzjoni tal-UE kontra t-traffikar tal-migranti (2015 – 2020)",  

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-migrazzjoni tat-

12 ta' Ottubru 2015, u b'mod partikolari l-impenn espress fihom lejn id-drittijiet tal-

bniedem tan-nisa u l-bniet, 

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2011/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 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 Kwadru tal-Kunsill 

2002/629/JHA, 

– wara li kkunsidra d-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, 

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2013/33/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-

26 ta' Ġunju 2013 li tistabbilixxi l-istandards dwar l-akkoljenza ta' applikanti għall-

protezzjoni internazzjonali, 

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2008/115/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-

16 ta' Diċembru 2008 dwar standards u proċeduri komuni fl-Istati Membri għar-ritorn 

ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu qegħdin fil-pajjiż illegalment, 

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2013/32/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-

26 ta' Ġunju 2013 dwar proċeduri komuni għall-għoti u l-irtirar tal-protezzjoni 

internazzjonali, 

– wara li kkunsidra l-proposta għal Regolament li jistabbilixxi lista komuni ta' pajjiżi ta' 

oriġini sikuri tal-UE għall-iskopijiet tad-Direttiva 2013/32/UE tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill dwar proċeduri komuni għall-għoti u l-irtirar tal-protezzjoni internazzjonali, 

u li jemenda d-Direttiva 2013/32/UE, 

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 862/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill dwar l-istatistika Komunitarja dwar il-migrazzjoni u l-protezzjoni 

internazzjonali, 

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 604/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 li jistabbilixxi l-kriterji u l-mekkaniżmi biex ikun 

iddeterminat liema hu l-Istat Membru responsabbli biex jeżamina applikazzjoni għall-

protezzjoni internazzjonali depożitata għand wieħed mill-Istati Membri minn ċittadin ta' 

pajjiż terz jew persuna apolida, 

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill bl-isem "Pjan ta' Azzjoni dwar l-

Ugwaljanza bejn is-Sessi 2016-2020" tas-26 ta' Ottubru 2015,  

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-25 ta' Marzu 2015 bl-isem 

"Implimentazzjoni tal-Politika Ewropea tal-Viċinat fl-2014" (SWD(2015)0076),  



 

AM\1088405MT.doc  PE579.744v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

A. billi għadd straordinarju u li dejjem qed jikber ta' rġiel, nisa u tfal qed ifittxu protezzjoni 

internazzjonali fl-UE minħabba kunflitti kontinwi, instabilità reġjonali u ksur ta' 

drittijiet tal-bniedem, inkluż vjolenza sessista u stupru bħala armi tal-gwerra;  

B. billi n-nisa jikkostitwixxu madwar terz tal-persuni li japplikaw għal asil; billi bejn il-

bidu tal-2015 u Novembru tal-istess sena, madwar 900 000 ruħ qasmu l-Baħar 

Mediterran biex jilħqu x-xtut tal-Ewropa, u n-nisa u t-tfal ammontaw għal madwar 

38 % tat-total; billi l-Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għar-Rifuġjati 

(UNHCR) irrapporta li, minn Jannar 2016, in-nisa u t-tfal irrappreżentaw 55 % ta' dawk 

li jaslu l-Greċja biex ifittxu l-asil fl-UE; 

C. billi n-nisa u l-bniet li jfittxu l-asil għandhom ħtiġijiet speċifiċi ta' protezzjoni u tħassib 

differenti mill-irġiel, li jirrikjedu li l-implimentazzjoni tal-politiki u proċeduri tal-asil 

ikunu sensittivi għad-differenzi bejn il-ġeneri; 

D.  billi eluf ta' persuni diġà tilfu ħajjithom matul dawn il-vjaġġi tagħhom u ħafna minnhom 

kienu nisa; 

E.  billi sabiex tiġi indirizzata din il-kriżi kbira, jeħtieġ li jkun hemm solidarjetà fost l-Istati 

Membri fir-rigward tal-piż finanzjarju u umanitarju li hija tirrappreżenta; 

F.  billi l-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi hija importanti sabiex jitnaqqas l-influss tal-

migranti li jissugraw ħajjithom biex jiksbu aċċess għall-UE; 

G. billi proċeduri aktar ħfief għall-migrazzjoni umanitarja legali jgħinu sabiex jitnaqqas 

dan l-influss; 

H. billi hemm rapporti li nisa u tfal qed jinvolvu rwieħhom f'sess għas-sopravvivenza biex 

iħallsu l-kuntrabandisti sabiex ikomplu l-vjaġġi tagħhom lejn l-UE;  

I. billi t-tisħiħ tal-kontrolli fil-fruntieri esterni tal-UE u l-ġlieda kontra l-attivitajiet tal-

kuntrabandisti iwasslu biex isalvaw il-ħajjiet u jtejbu l-kredibilità tar-rotot legali lejn l-

UE; 

J.  billi t-talbiet għal asil relatati ma' vjolenza għandhom jiġu ttrattati b'mod li jipproteġi 

lin-nisa minn vittimizzazzjoni sekondarja waqt il-proċess tal-asil;  

K. billi, skont l-UNHCR, madwar 20 000 mara u tifla minn pajjiżi ta' oriġini li jipprattikaw 

il-mutilazzjoni ġenitali femminili (MĠF) jfittxu asil fi Stati Membri tal-UE kull sena; 

billi numru kbir ta' nisa li jippreżentaw talba għal asil ikunu qed jagħmlu hekk abbażi ta' 

biża' mill-MĠF; billi, skont stima tal-UNHCR, 71 % tal-applikanti nisa għal asil fl-UE 

minn pajjiżi li jipprattikaw il-MĠF huma vittmi tal-MĠF; billi l-Qorti Ewropea tad-

Drittijiet tal-Bniedem ħadet deċiżjonijiet li jwaqqfu t-tkeċċija ta' bniet f'riskju li jiġu 

furzati jsofru mutilazzjoni ġenitali, minħabba l-ħsara irreparabbli li probabbli ssirilhom 

fis-saħħa fiżika u psikoloġika tagħhom;  

L. billi s-separazzjoni mill-membri tal-familja tesponi lin-nisa u t-tfal għal riskji akbar; 
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M. billi l-ħtiġijiet tan-nisa, f'dawk li huma kundizzjonijiet ta' akkoljenza u ta' detenzjoni, 

huma differenti minn dawk tal-irġiel, partikolarment billi huma f'riskju akbar li jħabbtu 

wiċċhom ma' vjolenza bbażata fuq il-ġeneru meta l-faċilitajiet u l-miżuri ma jkunux 

maħsuba għall-ħtiġijiet tagħhom; 

N. billi n-nisa jeħtieġu żoni speċifiċi fejn ikunu jistgħu jieħdu ħsieb ta' wliedhom u ta' 

dipendenti oħrajn tagħhom; 

O. billi l-faċilitajiet għall-akkoljenza u d-detenzjoni ta' nisa u bniet refuġjati jew li jfittxu l-

asil għandhom ikunu f'pożizzjoni li joffru kura tas-saħħa mogħtija minn persunal 

debitament ikkwalifikat; 

P. billi l-bniet li jaħarbu mill-kunflitti u l-persekuzzjoni huma f'riskju akbar li jiġu 

ttraffikati, abbużati jew sfruttati sesswalment, l-aktar minn netwerks kriminali li 

japprofittaw ruħhom mis-sitwazzjoni tal-persuni li jfittxu asil u r-rifuġjati u mil-

vulnerabilità tan-nisa u l-bniet; 

Q. billi hemm rabta ovvja bejn il-kriżi migratorja attwali u ż-żieda fil-kuntrabandu u t-

traffikar tal-bnedmin, li żgur li għandha dimensjoni ta' ġeneru; 

R.  billi l-integrazzjoni soċjali u kulturali tan-nisa u bniet rifuġjati li jeħtieġu protezzjoni 

internazzjonali, toffri mezz biex jiġi evitat it-traffikar u forom oħra ta' sfruttament; 

S.  billi hemm nuqqas ta' statistika li tagħmilha possibbli li titkejjel konkretament l-

effettività tal-għodod eżistenti li jirrigwardaw is-sitwazzjoni tar-rifuġjati nisa u bniet; 

T. billi, fi kwistjoni daqshekk sensittiva, jeħtieġ li, b'konformità mal-prinċipju tas-

sussidjarjetà, il-kompetenzi tal-Istati Membri jiġu rrispettati bis-sħiħ; 

1. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex, f'kooperazzjoni mal-Parlament, 

itejbu s-sitwazzjoni tan-nisa u bniet rifuġjati u li jfittxu asil u biex iqisu l-ħtiġijiet 

speċifiċi tagħhom, f'konformità mar-rakkomandazzjonijiet li ġejjin: 

POLITIKA TAL-MIGRAZZJONI TAL-UE LI TGĦIN LIN-NISA U LILL-IRĠIEL 

2. Jappella sabiex jittieħdu passi biex tissaħħaħ il-politika tal-UE dwar il-migrazzjoni, billi 

r-rispons kollu għall-kriżi tal-migrazzjoni għandu jkun globali u li kull titjib fil-ġestjoni 

tal-influssi tal-migranti jkun ta' benefiċċju kbir għan-nisa u bniet rifuġjati u li jfittxu l-

asil, minħabba li jħabbtu wiċċhom ma' riskji akbar waqt il-vjaġġ tagħhom, billi: 

(i) titkompla l-ġlieda kontra l-kuntrabdandisti u t-traffikanti li jqiegħdu fil-periklu 

eluf ta' ħajjiet, u jiġi adottat b'ħeffa, f'kooperazzjoni mal-Parlament, il-Pakkett 

dwar il-Fruntieri, bil-għan li jissaħħu l-kontrolli tal-fruntieri esterni tal-UE; 

(ii) jiġi żgurat li, għar-rifuġjati u l-persuni li jfittxu l-asil u li jaħarbu minn kunflitti u 

persekuzzjoni, ikun hemm disponibbli rotot sikuri u legali lejn l-UE, fil-qafas ta' 

approċċ integrat għall-migrazzjoni umanitarja legali fi ħdan kontinġenti definiti 

b'mod ċar; 

(iii) jiġu implimentati l-programmi ta' risistemazzjoni li jaqgħu taħt l-awspiċji tal-
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UNHCR, billu huma programmi umanitarji stabbiliti sew u għodda utli għall-

ġestjoni ta' wasliet ordnati ta' persuni li jeħtieġu l-protezzjoni internazzjonali fl-

UE; 

(iv) jiġu implimentati d-deċiżjonijiet tal-Kunsill li jistabbilixxu mekkaniżmu 

temporanju u eċċezzjonali għar-rilokazzjoni tal-persuni, inklużi n-nisa u t-tfal, li 

biċ-ċar ikunu jeħtieġu protezzjoni internazzjonali; 

(v) jissaħħu d-dispożizzjonijiet li jirrigwardaw il-lista tal-pajjiżi ta' oriġini sikuri 

sabiex jiġi appoġġjat l-ipproċessar b'ħeffa tal-applikazzjonijiet għal asil minn 

persuni li joriġinaw minn pajjiżi li jitqiesu bħala sikuri, u r-ritorn b'ħeffa tal-

applikanti f'tali każijiet; 

PROĊEDURI TAL-ASIL SENSITTIVI GĦALL-ĠENERU 

3. Jappella għall-infurzar tal-proċeduri ta' asil li jqisu kif xieraq il-ħtiġijiet speċifiċi tan-

nisa u l-bniet, f'konformità mal-liġi tal-UE u l-istandards internazzjonali, billi: 

(i) in-nisa u l-bniet rifuġjati u li jfittxu l-asil jitħallew u jitħeġġew jirreġistraw fuq 

bażi individwali u jiġi ggarantit id-dritt tagħhom li jitolbu li l-persuna li 

tintervistahom u l-interpretu jkunu nisa, li jkollhom intervista personali 

separatament minn kull parti terza u li, sadanittant, id-dipendenti u t-tfal tagħhom 

jingħataw kura adegwata; 

(ii) jiġi żgurat li l-applikazzjonijiet imressqa minħabba raġunijiet speċifiċi għall-

ġeneru jiġu ttrattati minn persunal mħarreġ t'apposta sabiex jiġi żgurat li jiġu 

evalwati kif jixraq; 

(iii) tingħata attenzjoni xierqa lill-vjolenza bbażata fuq il-ġeneru li l-kwerelanta 

setgħet sofriet, inkluż, iżda mhux biss, minħabba l-MĠF, meta tkun qed tiġi 

evalwata l-applikazzjoni tagħha; 

(iv) jiġi żgurat li n-nisa u l-bniet rifuġjati u li jfittxu l-asil jingħataw, fiż-żmien debitu, 

l-informazzjoni rilevanti kollha dwar id-drittijiet tagħhom fil-proċeduri tal-asil u 

fis-servizzi speċifiċi kollha disponibbli għan-nisa li japplikaw għall-asil; 

FAĊILITAJIET SENSITTIVI GĦALL-ĠENERU 

4. Jappella biex il-faċilitajiet ta' akkoljenza u detenzjoni li fihom ikun hemm in-nisa u l-

bniet jiġu adattati għall-ħtiġijiet bażiċi tagħhom billi: 

(i) jiġu pprovduti faċilitajiet bi kmamar tal-banju separati u arranġamenti tal-irqad 

separati għan-nisa u l-bniet, iżda wkoll żoni adegwati għall-ommijiet u wliedhom; 

(ii) jiġu sodisfati l-ħtiġijiet ta' iġjene speċifiċi tan-nisa meta jkunu f'detenzjoni, jiżdied 

l-użu ta' gwardji u gwardjani nisa u jingħata taħriġ lill-persunal kollu assenjat biex 

jaħdem mad-detenuti nisa dwar il-ħtiġijiet u d-drittijiet tal-bniedem speċifiċi 

għall-ġeneru tan-nisa; 

(iii) tingħata kura tas-saħħa adegwata għan-nisa u l-bniet tqal; 
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IL-ĠLIEDA KONTRA T-TRAFFIKAR 

5. Jikkundanna kull forma ta' traffikar, sfruttament jew abbuż sesswali u jappella biex il-

ġlieda kontra dawn il-fenomeni tissaħħaħ billi: 

(i) tiġi ffirmata u rratifikata l-Konvenzjoni ta' Istanbul u jiġi żgurat li d-

Direttiva 2011/36/UE dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin 

u l-protezzjoni tal-vittmi tiegħu, u d-Direttiva 2012/29/UE li tistabbilixxi 

standards minimi fir-rigward tad-drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi tal-

kriminalità, jiġu implimentati bis-sħiħ; 

(ii) jiġu żgurat li l-akkoljenza ta' migranti ġodda tmur id f'id ma' politika b'saħħitha 

dwar l-integrazzjoni (korsijiet tal-lingwa obbligatorji, tagħlim fil-valuri u l-

prinċipji tal-UE li magħhom l-UE għandha rabta soda, bħad-dinjità ta' kull 

bniedem u l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel); 

(iii) tiżdied il-kooperazzjoni ġudizzjarja u tal-pulizija bejn l-Istati Membri, inkluż mal-

Europol, il-Frontex, il-Eurojust u l-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-

Asil (EASO); 

(iv) jingħataw faċilitajiet addizzjonali għall-kura tat-tfal, sabiex in-nisa rifuġjati u li 

jfittxu l-asil jiġu megħjuna jkunu ekonomikament indipendenti; 

(v) jiġu promossi d-drittijiet tan-nisa fil-pajjiżi Afrikani u tal-Lvant Nofsani filwaqt li 

jiġu megħjuna jtejbu s-sitwazzjoni tagħhom bis-saħħa ta' għajnuna umanitarja u 

politika għall-iżvilupp; 

RAKKOMANDAZZJONIJIET ĠENERALI 

6. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jimplimentaw dawn ir-

rakkomandazzjonijiet skont il-kompetenzi rispettivi tagħhom, u jenfasizza l-importanza 

tal-iskambji tal-aħjar prattika, b’mod partikolari fejn l-Istati Membri għandhom 

kompetenza esklużiva; 

7. Jistieden lill-Kummissjoni tiġbor statistika diżaggregata skont il-ġeneri, f'kooperazzjoni 

mal-aġenziji rilevanti dwar il-ġustizzja u l-intern (ĠAI), b'fokus partikulari fuq l-

elementi mmirati biex ikejlu l-effetti tal-proċeduri u l-politiki ta' asil fuq in-nisa u l-

bniet; 

8. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 

lill-Kummissjoni.  

Or. en 

 

 

 


