
 

AD\1075840MT.doc  PE560.730v03-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

Parlament Ewropew 
2014-2019  

 

Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi 
 

2015/2095(INI) 

22.10.2015 

OPINJONI 

tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi 

għall-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern 

dwar is-sitwazzjoni fil-Mediterran u l-ħtieġa ta' approċċ olistiku tal-UE għall-

migrazzjoni 

(2015/2095(INI)) 

Rapporteur: Mary Honeyball 

 



 

PE560.730v03-00 2/9 AD\1075840MT.doc 

MT 

PA_NonLeg 



 

AD\1075840MT.doc 3/9 PE560.730v03-00 

 MT 

SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għal-

Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-

suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-migrazzjoni tat-12 ta' Ottubru 2015, 

b'mod partikolari l-impenn espress fihom lejn id-drittijiet tal-bniedem tan-nisa u l-bniet; 

A. billi l-kriżi attwali hija l-ewwel u qabel kollox kriżi umanitarja u r-rispons tal-UE għandu 

jkun ibbażat fuq is-solidarjetà u t-tqassim ġust tar-responsabilità; 

B. billi jeħtieġ li jkun hemm mekkaniżmu ta' risistemazzjoni kkoordinat u mifrux fl-UE 

kollha biex ir-refuġjati jiġu risistemati fl-Istati Membri kollha; 

C. billi fl-Istati Membri kollha jeżisti livell għoli ta' inugwaljanza bejn is-sessi fit-trattament 

tan-nisa u l-bniet li jfittxu asil, u billi approċċ olistiku tal-UE fir-rigward tal-asil u l-

immigrazzjoni jrid jiżgura li jkun hemm proċeduri, linji gwida u servizzi ta' appoġġ fil-

proċess ta' asil li jkunu konsistenti u sensittivi għad-differenza bejn is-sessi; 

D. billi l-migranti nisa u bniet, mogħnija bid-dokumenti jew mingħajrhom, u n-nisa li jfittxu 

asil huma partikolarment vulnerabbli għall-forom kollha ta' vjolenza, inkluża l-vjolenza 

sesswali, fl-istadji kollha tal-vjaġġ tagħhom; 

E. billi t-tfal li jfittxu asil aktar jivvjaġġaw ma' nisa milli ma' rġiel, u jħabbtu wiċċhom ukoll 

ma' sfidi mhux tas-soltu li jagħmluhom partikolarment vulnerabbli f'sitwazzjonijiet ta' 

kunflitt, tul il-vjaġġ tagħhom lejn l-Ewropa u meta jintlaqgħu mill-Istati Membri; 

F. billi, f'dak li għandu x'jaqsam mal-protezzjoni, in-nisa li jfittxu asil ikollhom tħassib u 

inkwiet speċifiċi li huma differenti minn dawk tal-irġiel u, permezz tal-introduzzjoni ta' 

perspettiva dwar il-ġeneri fil-proċeduri ta' asil, dawn id-differenzi jkunu jistgħu jiġu 

kkunsidrati; 

G. billi n-nisa kif ukoll il-persuni LGBTI huma soġġetti għal forom speċifiċi ta' 

persekuzzjoni bbażata fuq il-ġeneru, li spiss għadha mhijiex rikonoxxuta fil-proċeduri ta' 

asil; 

H. billi l-vittmi ta' vjolenza fiżika, psikoloġika u sesswali huma diġà vulnerabbli, u d-

detenzjoni taf tkompli tgħakkishom; 

I. billi l-arranġamenti ta' assistenza għandhom jinkludu wkoll servizzi ta' kura speċjali għan-

nisa tqal u għan-nisa bi problemi gravi tas-saħħa; billi, f'xi pajjiżi, anki jekk il-kura ta' 

qabel it-twelid tkun disponibbli, il-migranti nisa mhux dejjem ikollhom aċċess għaliha; 

J. billi gruppi kriminali organizzati qed jieħdu vantaġġ mis-sitwazzjoni volatili li attwalment 

jinsabu fiha l-Mediterran u r-reġjun tal-Lvant Nofsani u l-Afrika ta' Fuq (MENA) u mill-

vulnerabilità tan-nisa u l-bniet huma u jfittxu s-sikurezza, bl-iskop li jisfruttawhom 

permezz tal-kuntrabandu, il-vjolenza sesswali u t-traffikar għall-isfruttament tax-xogħol, 

il-prostituzzjoni u l-isfruttament sesswali; 
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K. billi l-proċess ta' integrazzjoni u d-drittijiet tal-migranti nisa jiġu mdgħajfa meta l-istatus 

ġuridiku tagħhom ikun dipendenti mill-konjuġi tagħhom; 

1. Jemmen li jeħtieġ li jsiru bidliet radikali u fit-tul fl-approċċ tal-Ewropa lejn il-

migrazzjoni; jemmen li kwalunkwe strateġija sostenibbli u fit-tul għandha tkopri l-aspetti 

kollha tal-migrazzjoni u l-asil, inklużi l-politika diplomatika u barranija, l-ekonomija 

kriminali globali, l-għoti ta' għajnuna umanitarja u assistenza aħjar lil dawk li diġà jinsabu 

fl-Ewropa; jemmen ukoll li l-ugwaljanza bejn is-sessi għandha tiġi integrata fl-oqsma 

kollha; 

2. Jistieden lill-UE tieħu responsabilità akbar biex tinstab soluzzjoni għall-emerġenza 

umanitarja li qed tolqot ukoll lill-migranti nisa u bniet, u dan permezz ta' approċċ olistiku 

li jinkludi mekkaniżmu vinkolanti għar-rilokazzjoni tar-refuġjati fost l-Istati Membri, 

filwaqt li tingħata attenzjoni partikolari lill-ħtiġijiet tan-nisa tqal, nisa b'diżabilità, vittmi 

ta' vjolenza, inkluża l-mutilazzjoni ġenitali femminili, l-ommijiet waħedhom, in-nisa 

anzjani u l-bniet; 

3. Jistieden lill-Istati Membri jistabbilixxu mekkaniżmu kkoordinat effikaċi għall-

akkoljenza, l-ipproċessar, ir-rilokazzjoni u r-risistemazzjoni tar-refuġjati, filwaqt li jqisu l-

kwistjonijiet sensittivi għad-differenza bejn is-sessi; jitlob lill-aġenziji tal-UE u lill-Istati 

Membri jiżguraw li l-membri tal-persunal impjegati mis-settur pubbliku u l-

organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili jingħataw taħriġ dwar approċċ ibbażat fuq il-ġeneru 

biex jaħdmu mar-refuġjati li jkunu deħlin; 

4. Jenfasizza li rispons ikkoordinat min-naħa tal-UE għall-kriżi tar-refuġjati għandu jinkludi 

miżuri speċifiċi biex jiġu indirizzati l-vulnerabilità u l-ħtiġijiet tat-tfal u b'mod partikolari 

l-bniet, inkluż id-dritt tagħhom għall-edukazzjoni; 

5. Jenfasizza u jirrikonoxxi, irrispettivament mill-istatus ġuridiku, l-importanza li jiġi 

żviluppat approċċ olistiku għall-migrazzjoni mill-perspettiva tal-ugwaljanza bejn is-sessi; 

iqis li d-deċiżjonijiet dwar jekk in-nisa għandhomx jiġu detenuti għandhom iqisu jekk in-

nisa jkunux għaddew minn trawma jew forom ta' vjolenza sessista, inkluża l-mutilazzjoni 

ġenitali femminili, u li l-ħtiġijiet tan-nisa tqal jiġu akkomodati b'mod aktar xieraq 

f'faċilitajiet maħluqa apposta fejn tiġi żgurata l-privatezza tal-individwi u b'persunal 

kwalifikat imħarreġ biex jittratta sitwazzjonijiet bħal dawn; jisħaq li l-bniet u s-subien qatt 

m'għandhom jiġu detenuti minħabba l-istatus tagħhom ta' migranti; 

6. Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li l-proċeduri ta' asil (inkluż fil-fruntieri) 

jikkonformaw mal-linji gwida tal-UNHCR dwar il-persekuzzjoni relatata mas-sess fil-

kuntest tal-Konvenzjoni tar-Refuġjati tal-1951 filwaqt li jitlob interpretazzjoni sensittiva 

għad-differenza bejn is-sessi tal-Konvenzjoni u d-determinazzjoni tar-raġunijiet għat-

talbiet ta' asil jew refuġju; 

7. Jisħaq li l-persunal tal-UNHCR u tal-Istati Membri involut fil-ġestjoni tal-emerġenza 

umanitarja għandu jingħata taħriġ xieraq fil-għoti ta' appoġġ psikoloġiku lill-migranti nisa 

u bniet li jkunu ġarrbu vjolenza psikoloġika jew fiżika matul il-vjaġġ tagħhom; 

8. Jesprimi t-tħassib kbir tiegħu dwar il-livelli attwali ta' kuntrabandu ta' persuni, li qed 

iħarrxu l-kriżi attwali u jġiegħlu lill-persuni vulnerabbli, inklużi n-nisa, il-bniet u t-tfal, 

jivvjaġġaw f'kundizzjonijiet inumani u ta' theddida għal ħajjithom; jinnota li fil-prattika d-
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distinzjoni bejn il-kuntrabandu u t-traffikar tista' ma tibqax ċara meta n-nies jisfaw vittmi 

ta' vjolenza u sfruttament; jitlob, għaldaqstant, lill-Istati Membri jsaħħu l-kooperazzjoni 

tal-pulizija u dik ġudizzjarja tagħhom kontra l-organizzazzjonijiet kriminali li jmexxu t-

traffikar u l-kuntrabandu; 

9. Jopponi l-użu tad-detenzjoni tan-nisa tqal, it-tfal u l-ommijiet li qed ireddgħu; jappella 

għall-waqfien tad-detenzjoni kollha tat-tfal fl-UE, u jitlob li l-ġenituri jkunu jistgħu jgħixu 

ma' wliedhom f'faċilitajiet xierqa mfassla apposta waqt li jistennew id-deċiżjoni rigward l-

asil tagħhom; jisħaq fuq il-ħtieġa li jiġi żgurat li ma jsirx ksur tad-drittijiet tal-bniedem; 

10. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jirrikorru għad-detenzjoni bil-qies u mhux b'mod sistematiku, 

jużaw proċessi ta' monitoraġġ b'saħħithom, u jippermettu aċċess għall-NGOs u entitajiet 

kompetenti oħra billi jħalluhom iżuru u jispezzjonaw il-kundizzjonijiet ta' akkoljenza u 

jiċċekkjaw l-istandards minimi, inklużi dawk marbuta mad-drittijiet tan-nisa fil-postijiet 

ta' detenzjoni; 

11. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu organizzati ċentri ta' akkoljenza fl-Istati Membri b'tali mod li 

jieħdu ħsieb l-interessi tal-familji u jaħsbu għall-ħtiġijiet speċjali tal-ommijiet bit-tfal kif 

ukoll tan-nisa li qed ireddgħu u n-nisa tqal; 

12. Jisħaq li għandhom jittieħdu miżuri biex tiġi ffaċilitata l-protezzjoni tal-migranti nisa u 

tan-nisa li jfittxu asil, fosthom permezz tal-għoti ta' kenn u faċilitajiet sanitarji separati 

għall-irġiel u n-nisa li ma jiġux minn xulxin; 

13. Jenfasizza li l-proċeduri, il-linji gwida u s-servizzi ta' appoġġ sensittivi għad-differenza 

bejn is-sessi għandhom jiġu inkorporati fi proċessi ta' asil u refuġju, inkluż l-intervistar 

separat tal-irġiel u n-nisa refuġjati u li jfittxu asil, l-għażla li l-intervista ssir minn persuna 

tal-istess sess, u riferimenti għal servizzi ta' konsulenza psikosoċjali u konsulenza għat-

trawma; 

14. Jenfasizza l-ħtieġa li l-migranti u r-refuġjati nisa jkollhom aċċess għal avukati nisa f'kull 

ħin sabiex jesprimu t-tħassib tagħhom f'ambjent sikur u kunfidenzjali; jemmen li dan 

għandu jinkludi, iżda mhux biss, tħassib dwar is-saħħa, tħassib dwar ir-riproduzzjoni, 

tħassib rigward il-maternità, u rigward il-fastidju sesswali u l-vjolenza sesswali, u dan 

għandu japplika wkoll għal kwalunkwe kwistjoni jew informazzjoni oħra; 

15. Jisħaq li l-politiki u l-miżuri kollha tal-migrazzjoni u l-asil fl-UE għandhom iqisu s-sess u 

l-oriġini fit-tfassil, l-implimentazzjoni u l-valutazzjoni tagħhom; 

16. Jisħaq fuq l-importanza li jinħolqu rotot sikuri u legali lejn l-UE; jemmen li dan se jgħin 

biex jiġi żgurat li l-migranti u r-refuġjati nisa u n-nisa li jfittxu asil m'għandhomx għalfejn 

jirrikorru għal netwerks ta' kuntrabandu, u jiżgura wkoll li jkollhom aċċess sħiħ għad-

drittijiet fundamentali bażiċi tagħhom; 

17. Jissottolinja li l-operazzjonijiet ta' tiftix u salvataġġ għandhom jiżdiedu u jinżammu sabiex 

jitnaqqas il-għadd ta' mwiet fuq il-baħar; 

18. Jitlob li jissaħħaħ id-dritt għar-riunifikazzjoni tal-familja fl-UE kollha u li dan jiġi 

implimentat aħjar permezz ta' proċeduri aktar mħaffa u inqas għalja; 
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19. Jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw miżuri speċifiċi biex jiffaċilitaw il-

parteċipazzjoni tar-refuġjati u l-migranti nisa fis-suq tax-xogħol, inklużi t-taħriġ, l-impjieg 

indipendenti, il-korsijiet tal-lingwa, it-tagħlim tul il-ħajja u l-volontarjat; jemmen li l-

edukazzjoni, il-ħiliet u t-taħriġ tal-migranti u r-refuġjati nisa u tan-nisa li jfittxu asil 

għandhom jiġu rikonoxxuti u jingħataw valur u li għandhom jiġu stabbiliti proċeduri 

trasparenti għar-rikonoxximent tal-kwalifiki miksuba barra mill-pajjiż; 

20. Jissottolinja b'mod partikolari l-importanza li jiġi żgurat aċċess għall-edukazzjoni għall-

migranti bniet, speċjalment meta dawn ma jkunux akkumpanjati; 

21. Iqis li l-indipendenza ekonomika hija essenzjali għall-ugwaljanza u l-integrazzjoni; 

jistieden, għaldaqstant, lill-Istati Membri jiffaċilitaw l-aċċess għax-xogħol għall-migranti 

nisa; 

22. Ifakkar li l-Artikolu 12 tal-Konvenzjoni dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull Forma ta' 

Diskriminazzjoni kontra n-Nisa (CEDAW) jirrikjedi li l-istati parti jiggarantixxu aċċess 

għal servizzi xierqa b'rabta mas-saħħa tan-nisa, li għandhom jinkludu – iżda ma jkunux 

limitati għal – kura ta' qabel it-twelid u ta' wara t-twelid u l-iġjene mestrwali; 

23. Jitlob li n-nisa, b'mod partikolari n-nisa tqal, il-bniet mingħajr dokumenti u t-tfal mhux 

akkumpanjati, jiġu pproċessati b'mod xieraq u bħala kwistjoni ta' prijorità, u jiġu 

identifikati immedjatament sabiex l-awtoritajiet ikunu jistgħu jżommu ruħhom informati 

dwarhom; 

24. Jisħaq li l-pajjiżi ospitanti għandhom jiggarantixxu l-aċċess sħiħ għad-dritt għal 

edukazzjoni pubblika ta' kwalità mingħajr ħlas, għas-servizzi tal-kura tas-saħħa, 

speċjalment dawk relatati mas-saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttivi, għal impjieg, u 

għal akkomodazzjoni li tissodisfa l-ħtiġijiet u l-kapaċitajiet tar-refuġjati nisa u bniet; 

25. Jilqa' l-elementi addizzjonali introdotti fid-Direttiva dwar il-kondizzjonijiet ta' akkoljenza 

fil-forma riformulata tagħha1, speċjalment l-inklużjoni tal-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin 

u l-mutilazzjoni ġenitali femminili bħala kategoriji separata ta' persuni vulnerabbli; 

jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar il-fatt li 12-il Stat Membru biss applikaw l-istatus ta' 

persuna vulnerabbli lill-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin; jistieden lill-bqija tal-Istati 

Membri jimplimentaw id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva riformulata, u jistieden lill-

Kummissjoni tħeġġeġ lil dawk l-Istati Membri jimplimentaw il-miżuri relevanti; 

26. Jemmen li l-vittmi u dawk f'riskju ta' żwieġ tat-tfal, żwieġ bikri u żwieġ furzat, anke fil-

pajjiżi li jaslu fihom, għandhom jirċievu l-istatus ta' persuna vulnerabbli; 

27. Jitlob li tingħata aktar attenzjoni lill-ħtiġijiet ta' refuġjati u migranti li jivvjaġġaw mat-tfal, 

kemm ma' tagħhom stess jew ma' tfal li sfaw iltiema, billi jiġi żgurat l-għoti ta' aċċess 

sikur għall-ikel, l-ilma, il-kenn, il-faċilitajiet għat-tibdil, il-mediċina adegwata, is-sanità u 

ħtiġijiet oħra fl-istadji kollha tal-ivvjaġġar u wara l-wasla tagħhom; jistieden lill-Istati 

Membri jagħtu status ġuridiku indipendenti lill-migranti nisa u lin-nisa li jfittxu asil li 

daħlu fl-UE fil-kuntest tar-riunifikazzjoni tal-familja, sabiex jipprevjenu l-isfruttament, 

inaqqsu l-vulnerabilità, u jiksbu ugwaljanza akbar; 

                                                 
1 Id-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, ĠU L 180, 29.6.2013, p. 96. 
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28. Jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw bis-sħiħ kemm id-Direttiva 2011/36/UE dwar il-

prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin u l-protezzjoni tal-vittmi tiegħu kif 

ukoll id-Direttiva 2012/29/UE li tistabbilixxi standards minimi fir-rigward tad-drittijiet, l-

appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità; 

29. Jitlob lill-Istati Membri jiggarantixxu protezzjoni internazzjonali lin-nisa li huma vittmi ta' 

persekuzzjoni, u jsegwu l-linji gwida tal-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva 

2003/86/KE dwar id-dritt għar-riunifikazzjoni tal-familja; 

30. Jiddispjaċih li, fost l-għanijiet tagħha, l-Aġenda Ewropea tal-Kummissjoni dwar il-

Migrazzjoni ma tinkludix it-tnaqqis tar-restrizzjonijiet fuq ir-riunifikazzjoni tal-familja; 

jinnota l-importanza li dawk li diġà huma preżenti fl-UE jitħallew jerġgħu jingħaqdu ma' 

qrabathom, inklużi t-tfal mhux akkumpanjati; 

31. Jisħaq li, minkejja t-tibdil fil-flussi tar-refuġjati u l-migranti li jistgħu jitfgħu pressjoni fuq 

il-faċilitajiet ta' akkoljenza, il-ħtiġijiet tal-persuni vulnerabbli, inklużi n-nisa u l-bniet u 

b'mod partikolari l-bniet mhux akkumpanjati, għandhom jingħataw prijorità f'kull ħin, u 

jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-mod li bih qed tiġi implimentata fil-prattika s-Sistema 

Ewropea Komuni tal-Asil; 

32. Jagħmel enfasi partikolari fuq il-gruppi fi ħdan il-flussi migratorji li diġà huma 

vulnerabbli, u fost il-fatturi jissottolinja l-età, is-sess, id-diżabilità, l-identità tal-ġeneru u t-

twemmin; jesprimi tħassib li l-ħtiġijiet speċifiċi tan-nies għall-protezzjoni mhumiex qed 

jiġu ssodisfati; 

33. Jikkundanna bil-qawwa l-użu tal-vjolenza sesswali fuq in-nisa bħala arma tal-gwerra; iqis 

li għandha tingħata attenzjoni speċjali lil migranti nisa u bniet abbużati fil-kunflitti, billi 

jiġi żgurat aċċess għall-għajnuna medika u psikoloġika; 

34. Jirrakkomanda li l-organizzazzjonijiet leġittimi u relevanti kollha, bħall-UNHCR, il-

FRONTEX, l-EASO u l-IOM, kif ukoll l-NGOs u l-Istati Membri, għandhom jiżguraw l-

ogħla standards possibbli għar-reklutaġġ ta' persunal femminili għall-faċilitajiet kollha, u 

li t-taħriġ ibbażat fuq il-ġeneru għandu jkun mandatarju għall-persunal kollu bil-ħsieb li 

jkun hemm l-integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi tal-operazzjonijiet u l-programmi 

kollha li jiffukaw fuq il-movimenti tar-refuġjati jew fuq il-proċessi ta' asil; 

35. Iħeġġeġ lill-Istati Membri kollha jiffirmaw u jirratifikaw il-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) bil-għan li jiżguraw il-protezzjoni tal-migranti 

nisa u bniet mill-vjolenza, u japplikaw l-Artikolu 59 ta' dik il-Konvenzjoni, li jiddikjara 

b'mod ċar li l-partijiet għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jissospendu l-

proċedimenti ta' espulsjoni u/jew jagħtu permess ta' residenza awtonomu fl-eventwalità ta' 

xoljiment taż-żwieġ, fil-każ ta' migranti nisa li l-istatus ta' residenza tagħhom ikun 

dipendenti mill-konjuġi tagħhom; 

36. Jappella għal kooperazzjoni usa' mal-pajjiżi tal-oriġini tal-migranti u mal-NGOs li jaħdmu 

f'dawk il-pajjiżi sabiex jittejbu l-kundizzjonijiet għan-nisa, li huma l-vittmi ewlenin fil-

kunflitti; 

37. Jiġbed l-attenzjoni għall-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta' Mejju 2015 bit-titolu 
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"Aġenda Ewropea dwar il-Migrazzjoni"1; jinnota l-intenzjoni tal-Kummissjoni li ssaħħaħ 

id-dispożizzjonijiet tal-Pajjiż ta' Oriġini Sikur tad-Direttiva dwar il-Proċeduri tal-Asil; 

jemmen bis-sħiħ li kwalunkwe deċiżjoni biex jiġu armonizzati d-dispożizzjonijiet tal-

Pajjiż ta' Oriġini Sikur, inkluża l-possibilità li tiġi stabbilita lista komuni tal-UE ta' pajjiżi 

ta' oriġini sikuri, għandu jkollha integrata fiha l-ugwaljanza bejn is-sessi; jinnota, 

madankollu, li ebda pajjiż ta' oriġini jew pajjiż terz ma jista' jitqies verament sikur meta l-

vjolenza sessista ssir fil-pajjiżi kollha; jemmen li talbiet ibbażati fuq il-biża' minn vjolenza 

sessista jew diskriminazzjoni sessista m'għandhom qatt ikunu soġġetti għal proċeduri ta' 

asil aċċelerati; 

38. Jirrikonoxxi li l-organizzazzjonijiet tan-nisa u r-refuġjati nisa għandhom jipparteċipaw fit-

teħid tad-deċiżjonijiet dwar it-trattament tagħhom, inklużi l-prijoritajiet fid-distribuzzjoni 

tal-għajnuna, kif ukoll f'inizjattivi għall-bini tal-paċi fil-pajjiżi ta' oriġini tagħhom; 

39. Jisħaq li għandhom jiġu pprovduti arranġamenti għall-indukrar tat-tfal waqt li jkunu qed 

isiru l-appuntamenti u l-intervisti fil-proċedura ta' asil, bil-għan li tiġi żgurata opportunità 

ġusta li jagħmlu talba għal asil; jinnota li n-nuqqas ta' dispożizzjoni ta' servizzi ta' 

indukrar tat-tfal għal dawk li jfittxu asil u r-refuġjati jikkostitwixxi xkiel maġġuri għall-

aċċess f'dak li jikkonċerna l-integrazzjoni tal-forniment tas-servizzi, u li dan għandu 

impatt sproporzjonat fuq in-nisa minħabba li r-responsabilità għall-indukrar tat-tfal taqa' 

għalkollox fuq spallejhom; jissottolinja li s-servizzi bażiċi għandhom iqisu l-ħtiġijiet tal-

familji fl-indukrar tat-tfal; 

40. Jemmen li l-migranti nisa mingħajr dokumenti u d-dipendenti tagħhom huma 

partikolarment vulnerabbli li jsiru vittmi ta' vjolenza, sfruttament u diskriminazzjoni 

intersezzjonali bbażata fuq ir-razza u s-sess; jinnota li l-istatus ġuridiku tal-migranti nisa 

mingħajr dokumenti jaf jillimita l-aċċess tagħhom għal servizzi xierqa, bħalma huma l-

postijiet ta' kenn għan-nisa; 

41. Jesprimi t-tħassib profond tiegħu dwar il-prevalenza ta' stereotipi negattivi dwar il-

migranti u r-refuġjati nisa u n-nisa li jfittxu asil; iħeġġeġ lill-Istati Membri jirduppjaw l-

isforzi tagħhom biex lil kull migrant u refuġjat u lil kull min ifittex asil jipproteġuh mill-

estremiżmu u l-vjolenza tal-lemin. 

                                                 
1 COM(2015)0240 
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