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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għal-
Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, il-kumitat responsabbli, biex jinkludi fil-proposta 
għal riżoluzzjoni tiegħu s-suġġerimenti li ġejjin:

– wara li kkunsidra d-direttiva 2004/83/KE tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 rigward ir-
regoli minimi relatati mal-kundizzjonijiet li ċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi jew dawk ta' 
mingħajr stat għandhom jissodisfaw biex ikunu jistgħu jiksbu status ta' refuġjati, jew il-
persuni li, għal raġunijiet oħra, għandhom bżonn ta' protezzjoni internazzjoni; u relatati 
mal-kontenut ta' dawn l-istatus1,

– wara li kkunsidra d-dokument 11103 ta' l-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill ta' l-Ewropa 
tat-23 ta' Novembru 2006, bit-titlu "Intejbu l-kwalita u l-koerenza tad-deċiżjonijiet fil-
qasam ta' l-ażil fl-Istati Membri tal-Kunsill ta' l-Ewropa",

A. billi l-vjolenza u t-theddid tal-vjolenzi kontra n-nisa jirrappreżentaw vjolazzjoni tad-dritt 
għall-ħajja, għas-sigurta, għal-liberta, għad-dinjita u għall-integrita fiżika u psikika, kif
ukoll theddida serja għas-saħħa fiżika u mentali tal-vittmi ta' dawn il-vjolenzi,

B. billi, dawn l-aħħar snin, in-numru ta' talbiet għall-ażil imressqa fil-pajjiżi industrijali baqa' 
dejjem jonqos, u laħaq l-aktar livell baxx mill-1987, fejn l-Ewropa hija d-destinatarja ta'  
madwar 80% tan-numru totali tat-talbiet,  

C. billi t-tendenza għat-tnaqqis tan-numru ta' nies li qed jagħmlu talba għall-ażil tista' tkun 
ġejja, fost oħrajn, mit-titjib tal-kundizzjonijiet f'ċerti pajjiżi prinċipali ta' oriġini ta' dawn 
in-nies, kif ukoll mill-introduzzjoni ta' politiki l-aktar restrittivi fil-qasam ta' l-ażil u ta' l-
immigrazzjoni, 

1. Jilqa' l-isforzi miksuba sabiex titjieb il-koperazzjoni prattika fil-qafas tas-sistema komuni 
Ewropea ta' l-ażil; jikkunsidra li titjieb tal-kwalita fil-proċeduri u fid-deċiżjonijiet huwa fl-
interess kemm ta' l-Istati Membri kif ukoll ta' min qed jitlob ażil;

2. Jinnota, bi tħassib, li l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tinjora kompletament l-aspetti 
marbuta mad-drittijiet tan-nisa u ta' l-ugwaljanza bejn is-sessi, ta' l-omosesswalita, tal-
bisesswalita u t-transesswalita, kif ukoll tal-protezzjoni tal-minorenni;

3. Jinnota wkoll bi tħassib li l-istess qed jiġri fil-każi ta' vjolenza sesswali, domestika u relata 
mad-differenza ta' sess kontra n-nisa, is-subien u l-bniet, il-mutilazzjoni ġenitali tan-nisa, 
it-traffiku tal-persuni bil-ħsieb ta' esplojtazzjoni sesswali, il-vjolenzi subiti minħabba l-
applikazzjoni krudili u diżumana tal-liġi Sharia osservata f'ċerti pajjiżi, il-krimini ta' l-
unur u l-abbużi sesswali, l-istrupru bħala arma ta' gwerra, li jikkostitwixxu l-
persekuzzjonijiet marbuta mas-sessi imsemmija fid-Direttiva 2004/83/KE; ifakkar li huwa 
neċessarju li jiġu stabbiliti kriterji konkreti għall-għoti ta' ażil jew ta' stat umanitarju 
speċifiku għan-nisa li jsofru minn dan it-tip ta' vjolenzi; jenfasizza n-neċessita li fl-
evalwazzjoni tat-talbiet għal ażil tiġi integrata d-dimensjoni tas-sessi, u b'mod partikulari 

                                               
1 ĠU L 304 tat-30.9.2004, p. 12.
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li jiġu meqjusa l-vjolenzi fuq in-nisa;

4. Jitlob għall-adozzjoni ta' linji gwida fil-qasam ta' persekuzzjoni marbuta mas-sessi, li jkunu 
utli biex jikkontribwixxu għall-interpretazzjoni ġuridika tat-talbiet għall-ażil minn nisa, u 
destinati lill-gvernijiet, lill-ġuristi u lil dawk kollha li jipparteċipaw fit-teħid tad-deċiżjoni 
tat-talbiet għall-ażil;

5. Jitlob lill-Kummissjoni, fil-qafas tal-fażi ta' preparazzjoni tal-proċedura unika u konformi 
mas-sistema komuni Ewropea ta' l-ażil, li twaqqaf grupp ta' esperti ad hoc sabiex jiġu 
elaborati linji gwida Ewropej fil-qasam tal-persekuzzjonijiet marbuta mas-sessi;

6. Ifakkar li l-interess primarju tat-tfal għandu jkun kunsiderazzjoni essenzjali ta' l-Istat 
Membri meta ssir l-evalwazzjoni tat-talbiet għall-ażil ippreżentati minn minorenni; 
jenfasizza li f'dan ir-rigward, l-awtoritajiet kompetenti għandhom iqisu r-riskji u l-
persekuzzjonijiet li jikkonċernaw speċifikament lit-tfal;

7. Jistieden lill-Istati Membri biex jiksbu l-mezzi meħtieġa sabiex jiżguraw protezzjoni sħiħa 
għan-nisa vittmi tan-netwerks ta' prostituzzjoni jew ta' vjolenzi domestiċi li jkollhom il-
ħila jiddenunċjaw is-sitwazzjoni tagħhom u jitolbu ażil minħabba persekuzzjonijiet li 
huma fundamentalment marbuta mas-sess; 

8. Ifakkar li r-riunifikazzjoni tal-familja huwa mezz meħtieġ sabiex tkun inkoraġġjuta l-ħajja 
fil-familja, u li dan jikkontribwixxi għall-ħolqien ta' stabbilita soċjokulturali li tiffaċilita l-
integrazzjoni taċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi fl-Istati Membri, u li dan jippermetti wkoll li 
tkun promossa l-koeżjoni ekonomika u soċjali; jilqa' wkoll id-dispożizzjonijiet imsemmija 
fid-Direttiva 2003/9/KE rigward ir-regoli minimi dwar kif jiġu milqugħa dawk li jagħmlu 
talba għall-ażil fl-Istati Membri1, li l-Artikolu 8 tagħha jipprevedi li l-Istati Membru 
jieħdu l-miżuri xierqa sabiex kemm jista' jkun tinżamm l-unita tal-familja li tkun preżenti 
fit-territorju tagħhom, meta l-Istat Membru partikulari jiipprovdi alloġġ lil min jitlob ażil;

9. Jenfasizza l-ħtieġa li jitjiebu l-ġbir u l-ipproċessar ta' l-informazzjoni dwar il-pajjiżi ta' 
oriġini - inklużi d-dejta u l-istatistika kategorizzati skond is-sessi - tant li dawn 
jikkostitwixxu elementi essenzjali tad-deċiżjonijiet ta' l-Istati Membri fil-qasam ta' l-ażil;

10. Ifakkar li l-formazzjoni ta' l-istaff tas-servizzi ta' ażil tassumi importanza kbira għall-
implimentazzjoni tas-sistema komuni Ewropea ta' l-ażil u jenfasizza l-ħtieġa għall-Istati 
Membri li jiffurmaw staff responsabbli għall-evalwazzjoni tat-talbiet għall-ażil dwar il-
kwistjonijiet ta' approċċ integrali għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, il-kwistjonijiet 
tas-sessi u l-kwistjonijiet speċifiċi għall-persekuzzjoni tan-nisa u tat-tfal; ifakkar fl-
importanza li l-irġiel u n-nisa li jitolbu ażil jiġu pprovduti b'għajnuna ġuridika u assistenza 
b'lingwa li jkunu kapaċi jifhmu sabiex ikun żgurat il-proċediment tal-proċeduri ta' ażil u l-
kwalita ta' l-informazzjoni mogħtija;

11. Jenfasizza li l-esperjenzi ta' persekuzzjoni tan-nisa, kif ukoll l-attivitajiet politiċi tagħhom 
stess, huma distinti minn dawk ta' l-irġiel, u għalhekk ikun hemm bżonn li n-nisa jiġu 
mistoqsija affarijiet differenti; jenfasizza li interpreti, dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet, u 
konsulenti ġuridiċi għandhom ikunu disponibbli u li dawn ikunu nisa li għandhom dawn 

                                               
1 ĠU L 31 tas-6.2.2003, p. 18.
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il-kompetenzi;

12. Jenfasizza li l-ħtieġa li titjieb il-koperazzjoni relatata ma' l-informazzjoni dwar il-pajjiżi ta' 
oriġini m'għandhiex tiġi mfixxkla mat-tfassil tal-lista tal-pajjiżi ta' oriġini sikuri: għaliex l-
ebda Stat ma jista' jiġi dikjarat Stat terz sikur għal kull min jagħmel talba għall-ażil;
jikkunsidra wkoll li l-kunċett tal-pajjiżi terzi sikuri mhux konformi ma' l-obbligi ta' l-Istati 
Membri rigward id-dritt internazzjonali, għaliex ir-responsabilta prinċipali tal-protezzjoni 
internazzjonali qiegħda f'idejn l-Istat li rċieva t-talba għall-ażil u ma tistax tiġi trasferita 
għal Stat terz; jipproponi li jiġu stabbiliti, aktar milli lista, kriterji li jqisu d-difiża tad-
drittijiet fundamentali; li jinkludu l-protezzjoni tan-nisa u tat-tfal li huma vittmi ta' 
vjolenzi sesswali, domestiċi u dawk marbuta mas-sessi;

13. Jitlob li lista ġenerali ta' Stati terzi sikuri tiġi abolita; jirrakkomanda evalwazzjoni 
individwali bbażata fuq id-drittijiet tal-persuna umana, u b'mod aktar partikulari, li d-
drittijiet tan-nisa jiġi meqjusa speċifikament;

14. Jenfasizza l-ħtieġa li jitwaqqfu ċentri ta' akkoljenza li jkollhom strutturi separati għall-
familji, għan-nisa u t-tfal kif ukoll strutturi adegwati għall-persuni anzjani u b'diżabilita li 
jitolbu ażil; jitlob li ssir evalwazzjoni tal-kundizzjonijiet ta' akkoljenza, fil-qafas ta' l-
implimentazzjoni tad-Direttiva 2003/9/KE; jenfasizza, f'dan ir-rigward, li l-possibiltajiet 
offruti mill-Fondi Ewropej ġodda għar-refuġjati għandhom jiġi esplojtjati bis-sħiħ; 

15. Jipproponi li l-Istati Membri jiżviluppaw politiki u programmi speċifiċi bil-għan li 
jiggarantixxu assistenza medika, soċjali, ġuridika u psikoloġika adegwata għall-kuntest li 
fih jgħixu n-nisa, is-subien u l-bniet li qed jagħmlu talba għall-ażil;

16. Ifakkar fl-importanza tal-prevenzjoni fil-pajjiżi ta' oriġini fuq il-pjan soċjali u fuq il-livell 
tal-kriminalita organizzata, jenfasizza, pero, li fil-qasam tat-traffikar tal-persuni, l-
attenzjoni għandha tkun fuq il-fażi kollha, mill-pajjiżi ta' oriġini sal-pajjiż ta' akkoljenza u 
l-pajjiżi kollha li jgħaddu minnhom;

17. Huwa tal-fehma li s-sess, l-espressjoni sesswali u l-orjentazzjoni sesswali jkunu 
kkunsidrati bħala raġunijiet sabiex jingħata l-ażil fl-Istati Membri kollha, fejn jittieħed 
bħala prinċipju d-dritt ta' kull individwu li jgħix apertament u liberament, filwaqt li dan id-
dritt qed jiġi miċħud lill-omosesswali, lill-bisesswali u lit-transesswali fil-pajjiżi fejn 
kwalunkwe orjentazzjoni oħra barra dik eterosesswali hija sanzjonata jew mhux aċċettata 
mis-soċjeta; huwa tal-fehma wkoll li fenomeni kriminali bħalma huma ż-żwieġ sfurzat u l-
mutilazzjoni ġenitali għandhom jitqiesu ġuridikament bħala raġunijiet sabiex jingħata ażil.
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