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L-objettiv 

Iż-żjara ta' ġbir ta' informazzjoni fi Spanja saret bil-għan li ssir laqgħa mal-petizzjonanti tal-

Petizzjonijiet 1013/2012, 1201/2012, 1209/2012, 1323/2012, 1368/2012, 1369/2012, 

1631/2012, 1790/2012, 1772/2012, 1779/2012, 927/2013 u 758/2013 u li jinbeda djalogu mal-

awtoritajiet nazzjonali sabiex ikun hemm fehim aħjar id-diversi aspetti tad-denunzji li saru mill-

petizzjonanti fir-rigward tat-trabi tat-twelid li nsterqu matul u wara d-dittatura ta' Franco.  

Is-serq u l-adozzjonijiet illegali huma koperti minn oqsma tad-dritt ċivili u kriminali li mhumiex 

irregolati mid-dispożizzjonijiet tad-dritt tal-Unjoni. Il-leġiżlazzjoni attwali tal-Unjoni (b'mod 

partikolari r-Regolament (KE) Nru 2201/2003 ('Brussell IIa')) jirregola biss kwistjonijiet ta' 

kompetenza, ta' rikonoxximent u ta' eżekuzzjoni ta' sentenzi eżistenti fi Stati Membri oħrajn.  

Fil-każijiet imsemmija mill-petizzjonanti, hija għaldaqstant il-kompetenza tal-Istati Membri li 

jiżguraw l-obbligi tagħhom b'rabta mad-drittijiet fundamentali jiġu rispettati – bħala riżultat tal-

ftehimiet internazzjonali u tal-leġiżlazzjoni interna tagħhom. 

Laqgħa mal-Ministeru tal-Ġustizzja (22 ta' Mejju 2017) 

Is-Sa Carmen Sánchez-Cortés Martín, Segretarju tal-Istat 

Is-Sur Joaquín Delgado Martín, Direttur Ġenerali għar-Relazzjonijiet mal-Amministrazzjoni 

tal-Ġustizzja (Administración de Justicia) 

Is-Sa Carmen Troya Calatayud, Koordinatriċi tas-Servizz ta' Informazzjoni għal dawk milquta 

mis-serq possibbli ta' trabi tat-twelid. Reġistratur 

Is-Sur Antonio Alonso Alonso, espert tas-Servizz tal-Bijoloġija tal-fergħa ta' Madrid tal-Istitut 

Nazzjonali tat-Tossikoloġija u tax-Xjenzi Forensiċi (INTCF) 

Id-delegazzjoni ntlaqgħet minn Carmen Sánchez-Cortés Martín, Segretarju tal-Istat, li ddikjarat 

li l-għan fundamentali tal-Ministeru tal-Ġustizzja fil-każ tal-ħtif ta' trabi tat-twelid kien li 

jipprova jipprovdi l-aħjar appoġġ istituzzjonali possibbli lil dawk milquta. Il-Ministeru kellu l-

għan li jsib soluzzjonijiet realistiċi u prattiċi biex jiġu appoġġati l-investigazzjonijiet li dawk 

milquta bdew f'tentattiv biex jinstabu l-qraba tagħhom, mingħajr preġudizzju għall-kjarifika ta' 

avvenimenti u kwalunkwe attività kriminali jew responsabbiltajiet oħra li jirriżultaw minnhom. 

L-avvenimenti li se jiddeterminaw l-involviment tal-Amministrazzjoni fl-investigazzjonijiet 

dwar is-serq possibbli ta' trabi tat-twelid u li taw lok għat-teħid ta' miżuri ta' appoġġ għall-

persuni milquta, nibtu mid-denunzji li saru mill-assoċjazzjonijiet tal-persuni milquta, fir-

rigward tal-eżistenza possibbli ta' komplott ta' traffikar illegali ta' trabi tat-twelid, essenzjalment 

bejn l-1960 u l-1980. 

Wara li ġew ikkompilati l-anteċedenti u l-informazzjoni meħtieġa dwar il-każ, il-Ministeru 

stieden lill-assoċjazzjonijiet u lill-persuni milquta li kienu talbuh biex jisma' t-talbiet tagħhom 

u biex, l-ewwel, jidentifika l-problemi li kienu qegħdin jiltaqgħu magħhom, bil-għan li jiġu 

stabbiliti mezzi ta' soluzzjoni possibbli. Fi Frar 2012 saret l-ewwel laqgħa fi ħdan il-Ministeru 

tal-Ġustizzja mal-assoċjazzjonijiet u l-persuni milquta li kienu ressqu talba biex issir laqgħa. 

Fil-laqgħa huma ddeskrivew il-kwistjonijiet differenti li kienu qed jaffrontaw fl-investigazzjoni 
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tagħhom tal-avvenimenti. Il-Ministeru impenja ruħu li jagħti bidu għal kollaborazzjoni 

permanenti u stabbli ma dawk milquta, billi jsiru laqgħat perjodiċi. 

Il-Ministeru stabbilixxa wkoll il-ħtieġa li jissaħħu l-mezzi ta' kollaborazzjoni bejn id-diversi 

awtoritajiet pubbliċi: 

 Ikkuntattja lill-Ministeru tal-Intern biex janalizza jekk il-korpi tal-infurzar tal-liġi tal-

Istat ikunu jistgħu jieħdu azzjoni effettiva fl-investigazzjoni ta' dawn id-denunzji. 

 Ikkuntattja lill-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku (Fiscalía General del Estado) u talab li 

tiġi analizzata l-fattibilità li jinħarġu istruzzjonijiet ġenerali indirizzati lill-prosekuturi 

kollha, li fihom jiġu stabbiliti linji gwida standardizzati ta' azzjoni f'dawn il-każijiet, li 

essenzjalment ikunu orjentati biex jagħtu l-aqwa għajnuna possibbli lill-persuni 

milquta. 

 Ikkuntattja lill-Aġenzija Spanjola tal-Protezzjoni tad-Data sabiex tikkomunika d-

diffikultajiet speċifiċi li qegħdin jaffaċċjaw dawk milquta huwa u jaċċedu għall-

informazzjoni pertinenti f'diversi arkivji u reġistri (referti mediċi, reġistri ċivili, eċċ.). 

 Tkellem mal-Ministeru tas-Saħħa, is-Servizzi Soċjali u l-Ugwaljanza sabiex jiġu 

analizzati l-mezzi ta' kollaborazzjoni dwar din il-kwistjoni, fid-dawl tal-

implikazzjonijiet tal-każ fir-rigward tax-xogħol li jsir fil-kliniki u fl-isptarijiet. 

 Il-Ministeru tal-Ġustizzja ta wkoll istruzzjonijiet lill-korpi li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni 

tiegħu: l-Istitut Nazzjonali tat-Tossikoloġija u x-Xjenza Forensika (INTCF) u l-Uffiċċji 

ta' Assistenza għall-Vittmi. 

Fl-ewwel laqgħa mal-persuni milquta, il-Ministeru tal-Ġustizzja kkonferma li r-rotta kriminali 

kienet qed tiġi segwita f'ħafna mill-każijiet, iżda dan mhux se jissodisfa l-interessi tagħhom 

għax, minkejja l-konsegwenzi kriminali u amministrattivi li jistgħu jiġu minn dawn l-

avvenimenti, il-prijorità ewlenija hija biex dawk milquta jsibu l-qraba tagħhom. Għaldaqstant 

irriżulta li huwa neċessarju li l-isforzi jiġu kkonċentrati fuq l-istabbiliment ta' mekkaniżmi li, 

sakemm jista' jkun, jiffaċilitaw l-investigazzjoni. Ittieħdet id-deċiżjoni li għandu jkun 

disponibbli servizz ta' ta' informazzjoni Amministrattiv u ta' gwida għall-persuni milquta mis-

serq ta' trabi tat-twelid . Bil-għan li jkun żgurat li dan is-servizz, operattiv mis-26 ta' Frar 2013, 

ikun adatt għal xogħlu, ġie deċiż li jinfetaħ Uffiċċju, li jinsab f'Calle de la Bolsa nru 8, f'Madrid, 

u li s-servizz tiegħu jitmexxa ta' kuljum minn uffiċjali li jieħdu ħsieb jipproċessaw id-dokumenti 

u jagħtu appoġġ lill-persuni milquta. Is-servizz għandu protokoll intern, li tfassal apposta 

għalih, u applikazzjoni informatika ddedikata għar-reġistrazzjoni ta' informazzjoni. 

L-għan tas-servizz huwa li jforni lill-persuni milquta d-dokumentazzjoni rilevanti li tinsab 

f'idejn l-Amministrazzjoni rigward twelid ta' trabi jew ħlas tat-tqala li tista' teżisti f'reġistri 

ċivili, jew f'ċimiterji, sptarijiet, arċiveskovati, kunsilli provinċjali, kunsilli lokali, eċċ., flimkien 

ma' informazzjoni fattwali. L-għan huwa li dawk milquta jkunu jistgħu jissostanzjawh bħala 

bażi għall-proċeduri ċivili jew kriminali li jidhrilhom li huma xierqa biex jiddeterminaw il-

filjazzjoni bijoloġija tagħhom. L-Uffiċċju jipprovdi l-kunsens meħtieġ sabiex tintbagħat 

informazzjoni dwar it-twelid jew il-ħlas lill-Ministeru tas-Saħħa, is-Servizzi Soċjali u l-

Ugwaljanza, biex b'hekk tiġi kontroeżaminata ma' dik l-informazzjoni li tinstab fir-referti 

mediċi jew fi kwalunkwe dokument ieħor f'idejn iċ-ċentri tas-saħħa. Il-Ministeru tal-Intern 

jaħdem mill-qrib mas-Servizz tal-Informazzjoni, permezz tal-uffiċċji li jilqa' l-ilmenti taċ-

ċittadini u ta' appoġġ madwar il-pajjiż. Kull waħda mill-istituzzjonijiet li jaħdmu flimkien f'dan 

il-qasam ħatret persuna responsabbli, imsejħa l-punt ta' kuntatt, inkarigata li tiġbor l-
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informazzjoni li għandhom diversi organizzazzjonijiet, skont l-ambitu tal-kompetenza tagħha, 

bil-għan li tkun tista' tikkompila l-informazzjoni u d-dokumentazzjoni eżistenti dwar kull każ 

konkret. 

L-aċċess għad-data u għad-dokumentazzjoni jsir b'mod konformi mar-rekwiżiti ġuridiċi 

stabbiliti dwar kwistjonijiet bħal kunsens tal-persuna kkonċernata, is-sigurtà tad-data, il-

kunfidenzjalità tal-informazzjoni u r-responsabilità tal-amministrazzjonijiet pubbliċi. Ebda data 

se tinġabar, direttament jew indirettament, mingħand il-persuna kkonċernata mingħajr il-

kunsens liberu, espliċitu u informat tagħha, skont il-leġiżlazzjoni  nazzjonali rilevanti fis-seħħ. 

Sabiex tkun tista' tiġi ġestita b'mod adegwat l-informazzjoni kollha miġbura, inħolqu żewġ fajls 

permezz tal-Ordni JUS 2146/2012, tal-1 ta' Ottubru: 

 Fajl Nru 119: Talbiet għall-għoti ta' informazzjoni amministrattiva min-naħa ta' 

individwi milquta mis-serq ta' trabi tat-twelid. 

 Fajl Nru 120: Profili tad-DNA tal-individwi milquta mis-serq ta' trabi tat-twelid. 

Ġew approvati l-mudelli standard uffiċjali tal-applikazzjonijiet bil-għan li jiġi żgurat li l-vittmi 

jipprovdu tagħrif tekniku u ta' identifikazzjoni meħtieġ sabiex jinkisbu l-informazzjoni u d-

dokumentazzjoni, kif ukoll id-data meħtieġa għat-tħejjija tar-rapport tal-INTCF. L-INTCF 

stabbilixxa protokoll proċedurali sabiex jiċċentralizza l-profili ġenetiċi miksuba, bil-għan li jiġu 

inkorporati f'bażi ta' data unika li tippermetti li jsir tqabbil bejn l-individwi kollha involuti u li 

tiġi vverifikata l-eżistenza ta' kumpatibilitajiet ġenetiċi. 

Fid-dawl tal-kumplessità tal-proċessi ġudizzjarji, li f'xi każijiet huma diffiċli biex jinftehmu 

mill-biċċa l-kbira ta' nies, u b'risposta għall-allarm soċjali, il-Ministeru tal-Ġustizzja ddeċieda 

li kien meħtieġ li jpoġġi għad-dispożizzjoni tal-individwi milquta l-mezzi kollha tiegħu, bil-

għan li jkollhom punt ta' referenza li għalih jistgħu jirrikorru biex jiksbu informazzjoni, pariri 

u appoġġ adegwat, inkluż dak psikoloġiku. 

Ġie fformulat protokoll speċjali ta' trattament għall-każijiet ta' adozzjonijiet irregolari, li huwa 

applikat mill-Uffiċċji ta' Assistenza tal-Vittmi li jirrapporta lid-dipartiment ministerjali li qed 

jieħu ħsieb il-kwistjoni. Il-protokoll jinsab ukoll għad-dispożizzjoni tal-Uffiċċji ta' Assistenza 

għall-Vittmi tat-territorji fejn il-kompetenzi huma ttrasferiti lill-Komunitajiet Awtonomi. 

It-trattament li jingħata fl-Uffiċċji ta' Assistenza għall-Vittmi huwa personali u kkwalifikat, u 

jingħata minn amministratur tas-sistema jew, meta jkun meħtieġ, minn psikologu. Jipprovdu 

informazzjoni ġenerali dwar il-proċedura sabiex ikunu intentati azzjonijiet ġudizzjarji, it-

twettiq tat-testijiet tad-DNA u l-possibilità ta' akkumpanjament fil-qorti. Jingħata trattament 

psikoloġiku f'diversi fażijiet tal-individwi milquta li jkunu jeħtiġuh, skont il-mudell ta' azzjoni 

ta' għajnuna ġenerali tal-Uffiċċji. 

X'joffri dan is-servizz? 

 Informazzjoni u dokumentazzjoni amministrattiva: Is-servizz jgħin lill-vittmi biex 

ikollhom aċċess għad-dokumentazzjoni u għall-informazzjoni miżmuma mill-

Amministrazzjoni u mill-istituzzjonijiet, inkluż id-data tar-reġistru, ir-referti mediċi, 

eċċ. 
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 Il-ħolqien ta' fajl tal-profili ġenetiċi: L-INTCF se jiċċentralizza l-profili miksuba minn 

rapporti ġenetiċi pprovduti mill-persuni milquta jew mill-arkivji elettroniċi miksuba 

minn laboratorji esterni tal-INTCF, bil-għan li jiġu inkorporati f'bażi ta' data waħda li 

tiġbor lill-individwi kollha involuti ħalli tiġi vverifikata l-eżistenza ta' kumpatibilitajiet 

ġenetiċi ta' dawk li jistgħu jiġu żvelati bħala indikazzjonijiet ta' filjazzjoni bijoloġika 

(proċedura bla ħlas għall-persuni milquta). 

Min jista' jaċċedi għas-Servizz ta' Informazzjoni u kif? 

L-individwi li jkollhom indikazzjonijiet dwar allegat serq ta' trabi tat-twelid, inklużi ġenituri li 

qed ifittxu lit-tfal bijoloġiċi tagħhom, tfal li qed ifittxu lill-ġenituri bijoloġiċi tagħhom jew 

persuni li qed ifittxu lil ħuthom bijoloġiċi, kif ukoll persuni li jġibu prova ta' interess leġittimu. 

Permezz tas-sit web tal-Ministeru tal-Ġustizzja, wieħed jista' jsib l-informazzjoni kollha 

meħtieġa dwar il-funzjonament, l-objettivi u l-forom ta' aċċess għal dan is-Servizz. Tista' 

tintalab informazzjoni b'diversi modi: b'forma personali, permezz ta' telefonata jew permezz ta' 

formola elettronika ta' kuntatt tal-uffiċċju minn link tas-sit web tal-Ministeru tal-Ġustizzja. 

Malli tiġi ppreżentata t-talba, jiġu kkuntattjati l-uffiċċji meħtieġa li jintalbu l-informazzjoni u 

d-dokumentazzjoni li jista' jkun hemm f'kull każ, permezz tal-punt ta' kuntatt maħtur minn kull 

waħda mill-partijiet tal-ftehim ta' kollaborazzjoni. Funzjoni importanti oħra li jwettaq is-

Servizz ta' Informazzjoni hija l-ġestjoni tal-inklużjoni tal-profili tad-DNA pprovduti mill-

persuna milquta fil-bażi ta' data tal-INTCF, u li jkunu nkisbu mil-laboratorji privati. Qabel l-

inklużjoni tagħhom, l-INTCF jiddetermina jekk l-analiżi mwettqa tissodisfax ir-rekwiżiti 

tekniċi minimi li jiggarantixxu li hija affidabbli. 

Malli tiġi ppreżentata t-talba, jinfetaħ il-fajl amministrattiv, tiġi rreġistrata d-data fl-

applikazzjoni informatika u tiġi skenjata d-dokumentazzjoni ppreżentata mill-persuni milquta. 

Il-persuni milquta jistgħu jsegwu l-fajl tagħhom, billi jaċċedu għalih permezz ta' kont 

elettroniku b'password li jagħihom is-Servizz, u jistgħu anki jistampaw id-dokumentazzjoni li 

tinsab f'dak il-fajl. Huwa importanti li wieħed jinnota, kif fil-fatt jiġu mgħarrfa l-persuni milquta 

kollha, li l-fajl amministrattiv ma jiftaħ ebda proċediment ġudizzjarju, la ċivili u lanqas 

kriminali. Permezz ta' dan is-Servizz amministrattiv, l-għan huwa li jiġi ffaċilitat il-ġbir ta' 

informazzjoni, sabiex jekk il-persuna milquta tkun trid tagħmel dan, tkun tista' tieħu azzjoni 

legali. Għalkemm ir-rapport jista' jintuża bħala mezz ta' prova, fih innifsu m'għandu ebda effett 

ġuridiku. Huwa f'idejn il-vittmi li, fid-dawl tal-kontenut tiegħu, jagħtu bidu għall-azzjonijiet 

legali li jidhrilhom li huma xierqa jekk iqisu li dan ikun opportun. 

Il-Ministeru impenja ruħu li jistabbilixxi mezzi ta' kollaborazzjoni mal-persuni milquta, billi 

ħatar intermedjarju uniku fil-Ministeru tal-Ġustizzja bħala punt ta' kuntatt magħhom, sabiex il-

mezzi ta' komunikazzjoni jkunu operattivi u effikaċi.  

Statistika tas-Servizz ta' Informazzjoni mis-26 ta' Frar 2013 sat-30 ta' April 2017: 

 Infetħu 567 fajl fir-rigward ta' 693 individwu. 

 Il-maġġor parti tal-każijiet ta' twelid marbuta mal-ħtif allegat ta' trabi tat-twelid, li 

bihom ġie infurmat is-Servizz ta' Informazzjoni, fil-biċċa l-kbira seħħew fis-snin sittin 

u sebgħin. 

 Il-maġġoranza tat-talbiet li taw lok għall-biċċa l-kbira tal-fajls ġew ippreżentati mill-

persuni milquta lis-Servizz ta' Informazzjoni jew fl-għases tal-pulizija nazzjonali. 
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L-Istitut Nazzjonali tat-Tossikoloġija u x-Xjenza Forensika (INTCF) ippreżenta rapport1 li juri 

r-riżultati tad-DNA ġenerali miksuba minn fdalijiet ta' għadam eżumati u tessuti oħra ta' wara 

l-mewt (bijopsiji) ta' trabi tat-twelid b'total ta' 128 każ li fihom kien hemm indikazzjonijiet ta' 

ħtif ta' tarbija tat-twelid, bi tweġiba għal 76 talba għal investigazzjoni ta' DNA mill-Uffiċċju 

tal-Prosekutur Pubbliku u 52 talbiet minn Qrati tal-Istruzzjoni fil-perjodu 2011–2017. Id-data 

mingħand ir-rapport tad-DNA jindika li l-maġġoranza tal-każijiet li ġew analizzati mill-INTCF 

ma jikkorrispondux għal każijiet ta' ħtif tat-trabi tat-twelid, peress li kien possibbli li jiġi 

vverifikat f'90 % tal-każijiet għall-identifikazzjoni tat-tarbija tat-twelid permezz ta' testijiet tad-

DNA ma' qrabathom. 

Il-Ministeru tal-Ġustizzja jikkonkludi li indirizza l-problema tal-każijiet ta' ħtif allegat ta' trabi 

tat-twelid billi fetaħ kanal għall-ksib ta' dokumentazzjoni u informazzjoni, u billi offra lill-

vittmi l-possibilità li jinkorporaw il-profili ġenetiċi tagħhom fil-bażi ta' data tal-INTCF. 

Madankollu, fl-ebda każ ma pprova jieħu post l-imħallfin u l-qrati fis-sistema ġudizzjarja. 

Il-Membri tal-PE li ġejjin għamlu l-mistoqsijiet: 

 Jude Kirton Darling dwar l-appoġġ li l-Ministeru joffri lill-vittmi li jridu jressqu prova 

tar-reat. 

 Eleonora Evi dwar ir-rakkomandazzjonijiet tal-Grupp ta' Ħidma dwar Każijiet ta' 

Għajbien Furzat jew Involontarju tan-NU tal-2014, u dwar il-preskrizzjoni tar-reat 

 Michela Giuffrida dwar l-attitudni tas-servizz ta' trattament għall-vittmi, li forsi għandu 

jkun aktar uman u inqas amministrattiv. 

 Julia Pitera staqsiet dwar id-differenza bejn il-każijiet irrappurtati mill-assoċjazzjonijiet 

u l-każijiet ippreżentati permezz tas-servizz tal-Ministeru. 

 Tatjana Zdanoka staqsiet għaliex is-sistema ġudizzjarja damet daqshekk biex tirreaġixxi 

u għaliex f'dan il-mument hemm biss persuna waħda mħarrka. 

 Marina Albiol staqsiet dwar il-ħtieġa li l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku jiġi mħeġġeġ 

jinvestiga l-każijiet ta' għajbien u joħloq pożizzjoni ta' prosekutur pubbliku koordinatur, 

għat-testijiet tad-DNA biex ikunu b'xejn u biex jiġu investigati l-każijiet ta' għajbien ta' 

tfal fis-snin erbgħin u ħamsin. U jekk kinux jafu kif il-Gvern Arġentin preċedenti ttratta 

każijiet simili.  

 Josep-Maria Terricabras staqsa dwar il-ħtieġa li tingħata reazzjoni b'mod aktar proattiv 

lill-vittmi u jiġu investigati l-każijiet kif suppost, u dan jissuġġerixxi li l-ewwel test 

m'għandux ikun l-eżumazzjoni, iżda investigazzjonijiet ibbażati fl-isptar. 

 Rosa Estarás staqsiet dwar l-importanza li jingħata sodisfazzjon lill-vittmi, u l-ħtieġa ta' 

laqgħa mal-Ministeru tal-Intern, il-Ministeru tas-Saħħa u mar-rappreżentanti tal-

Komunitajiet Awtonomi. 
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Ir-rappreżentant tal-Ministeru, is-Sur Joaquín Delgado, wieġeb lill-Membri: 

 Lis-Sa Kirton Darling: huwa ċċara li l-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku, li jagħti bidu 

għall-proċeduri kriminali, huwa responsabbli għall-investigazzjoni tal-każijiet. L-

individwi jieħdu l-azzjoni ċivili u sta għalihom iressqu denunzja. Il-Ministeru tal-

Ġustizzja jgħinhom billi jipprovdi u jsib id-dokumentazzjoni. 

 Lis-Sa Eleonora Evi: fir-rigward tal-preskrizzjoni, huwa ċċara li r-reati ta' għajbien tal-

minuri mhumiex soġġetti għal preskrizzjoni, iżda dan jiddependi mill-qrati u m'hemmx 

kriterju unit. Ma ngħatat l-ebda risposta dwar il-grupp ta' ħidma tan-NU tal-2014. 

 Lis-Sa Michela Giuffrida, ikkonferma li l-Ministeru jinsab impenjat bis-sħiħ li jassisti 

u jagħti konsulenza lill-vittmi u lill-persuni milquta. 

 Fakkar lis-Sa Marina Albiol li f'każ li jiġi arkivjat għaliex ikunu ġew eżawriti l-

possibbiltajiet kollha ta' investigazzjoni, dan dejjem jista' jerġa' jinfetaħ mill-ġdid.  L-

Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku għandu mandat biex jistitwixxi proċeduri u tħeġġeġ 

jinvestiga, u t-testijiet tad-DNA mitluba mill-prosekuturi pubbliċi huma bla ħlas. F'dak 

li għandu x'jaqsam mal-każ tal-Arġentina, huwa wieġeb li ma kien jaf xejn dwar dan. 

Laqgħa mal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku (it-22 ta' Mejju 2017) 

Is-Sur José Manuel Maza Martín, Prosekutur Pubbliku  

Is-Sur José Miguel de la Rosa Cortina, Prosekutur Pubbliku, Kap Prosekutur tas-Segretarjat 

Tekniku tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku 

Is-Sa María Luzón Cánovas, Prosekutur Pubbliku tas-Segretarjat Tekniku tal-Uffiċċju tal-

Prosekutur Pubbliku 

Il-Kostituzzjoni Spanjola tal-1978, fl-Artikolu 124 tagħha, tafda l-mandat direttament lill-

Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku biex jippromwovi l-azzjoni tal-ġustizzja fid-difiża tal-Istat 

tad-dritt, tad-drittijiet taċ-ċittadini u tal-interess pubbliku kif protett mil-liġi, ex ufficio jew fuq 

talba tal-persuni milquta, soġġett, f'kull każ, għall-prinċipji ta' legalità u imparzjalità.  

Abbażi ta' din il-pożizzjoni kostituzzjonali, f'Jannar 2011, l-assoċjazzjoni nazzjonali tal-persuni 

milquta minn adozzjonijiet irregolari (ANADIR) ippreżentat lill-Uffiċċju tal-Prosekutur 

Pubbliku denunzja ffirmata minn 261 persuna. L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku ħa l-impenn 

li jagħti risposta lill-familji kollha li ġarrbu t-telf ta' tarbija tat-twelid u li qajmu l-kwistjoni 

dwar jekk kienx hemm każ ta' sostituzzjoni tat-tarbija tat-twelid b'tarbija mejta, jew jekk t-

tarbija li qalulhom li kienet mietet kienet fil-fatt vittma ta' ħtif. Din id-denunzja konġunta tat 

x'tifhem dwar l-eżistenza ta' netwerk ta' ħtif ta' trabi tat-twelid, li kien jopera essenzjalment bejn 

is-snin ħamsin u disgħin sabiex it-trabi misruqa jiġu insinwati bħala t-tfal ta' koppji oħra. L-

Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku studja l-avvenimenti ddenunzjati u ma kellu ebda indikazzjoni 

li tista' tissostanzja l-eżistenza ta' organizzazzjoni mmirata għal dawn l-iskopijiet. L-

avvenimenti ddenunzjati ġraw f'taqsimiet tal-maternità u sptarijiet fir-reġjuni kollha ta' Spanja, 

b'persunal tas-saħħa differenti, u kienu jinvolvu lil ommijiet minn klassijiet soċjali u 

sitwazzjonijiet ta' familja kompletament differenti, minn primipari (ommijiet li welldu għall-

ewwel darba), ommijiet miżżewġa jew xebbiet jew ommijiet li diġà kellhom tfal oħra qabel. 

Fid-dawl tal-ineżistenza ta' indikazzjonijiet li juru li l-każijiet ta' serq iddenunzjati kienu twettqu 
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b'mod ikkoordinat, l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku deherlu li l-aħjar mod biex tiġi 

indirizzata d-denunzja kien billi jsir studju individwali ta' kull wieħed mill-każijiet iddenunzjati, 

li bħala kriterju għad-determinazzjoni tal-ġurisdizzjoni jkun ibbażat fuq il-post fejn l-omm 

welldet bħala l-istandard għad-determinazzjoni tal-ġurisdizzjoni. Lil kull uffiċċju tal-

prosekutur pubbliku fi Spanja ntbagħtu talbiet li jikkonċernaw tfal imwielda fit-territorju 

tagħhom. Dan ippermetta li kull uffiċċju tal-prosekutur pubbliku jinvestiga b'reqqa l-fatti 

kollha, jikkompila r-referti mediċi taċ-ċentri tal-isptarijiet, ir-reġistrazzjonijiet ta' twelid u ta' 

mewt, id-dokumentazzjoni tal-arkivji provinċjali u taċ-ċimiterji u b'mod ġenerali billi jwettaq 

testijiet, meta l-fdalijiet ikunu jippermettu, sabiex l-INTCF ikun jista' jwettaq l-analiżi u l-

istudju komparattiv tad-DNA biex b'hekk tiġi ddeterminata l-filjazzjoni bijoloġika. L-

investigazzjoni ta' dawn l-ewwel denunzji kienet akkumpanjata minn oħrajn ġodda ppreżentati 

fid-diversi uffiċċji tal-prosekutur pubbliku reġjonali u nħatar membru tas-Segretarjat Tekniku 

tal-Prosekutur Pubbliku biex jiċċentralizza u jikkoordina l-azzjoni tad-diversi uffiċji.  

Għall-finijiet ta' koordinament u sabiex tiġi approfondita l-kjarifika ta' kull wieħed mill-fatti 

ddenunzjati fl-2012, l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku ħareġ Ċirkolari (2/2012) dwar l-

unifikazzjoni tal-kriterji fil-proċeduri għas-serq ta' trabi tat-twelid. Iċ-Ċirkolari tistabbilixxi 

kriterji li jorbtu lill-Prosekuturi kollha dwar il-mod kif għandhom isiru l-investigazzjonijiet tad-

denunzji kemm fir-rigward tal-kompiti ta' investigazzjoni tal-prosekutur kif ukoll fil-proċeduri 

ġudizzjarji. Iċ-Ċirkolari tistabbilixxi bħala l-premessa ewlenija l-obbligu li jiġu investigati l-

fatti ddenunzjati, irrispettivament mill-applikazzjoni futura tal-preskrizzjoni fl-att li seta' ġie 

kommess. Fi kliem ieħor, għandha tiġi ċċarata r-realtà ta' dak li seħħ irrispettivament mill-

fattibilità ġuridika tad-denunzja. L-uffiċċju tal-prosekutur, sabiex jiffaċilita l-investigazzjoni u 

sabiex il-fatti jinstemgħu f'qorti, stabbilixxa kriterju dwar il-preskrizzjoni: ir-reat ta' detenzjoni 

illegali huwa reat li għadu jiġi kommess (li jfisser li dan jitqies li qiegħed isir sakemm tissussisti 

s-sitwazzjoni illeċita) u sakemm is-suġġett passiv tad-detenzjoni illegali ma jkunx jaf li kien 

vittma tar-reat, it-terminu ta' preskrizzjoni ma jibdiex jiddekorri sakemm tkun għadha tissussisti 

l-imsemmija sitwazzjoni illeċita. 

Madankollu, il-qrati li kienu indirizzaw il-kwistjoni tal-preskrizzjoni tar-reat ma kinux solvew 

il-kwistjoni b’mod inekwivoku. Xi qrati segwew it-teżi tal-Prosekutur filwaqt li oħrajn 

stabbilew li jekk il-vittma tkun minuri t-termini jibdew jiddekorru mill-jum meta tkun laħqet l-

età ta' maġġorenni u jekk tilħaq tmut qabel, mid-data tal-mewt. 

L-azzjoni tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku twettqet fi tliet sferi  

 Il-proċeduri ta' investigazzjoni tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku 

 Itl-promozzjoni ta' ordnijiet biex jinfetħu proċeduri ġudizzjarji  

 Fi ħdan il-Kumitat ta' Monitoraġġ u Kontroll tal-Ftehim ta' Kollaborazzjoni bejn il-

Ministeru tal-Ġustizzja, il-Ministeru tal-Intern, il-Ministeru tas-Saħħa u l-Uffiċċju tal-

Prosekutur Pubbliku għall-iżvilupp tal-azzjonijiet fl-ambitu tas-servizz ta' 

informazzjoni għall-persuni milquta mill-ħtif allegat ta' trabi tat-twelid (iffirmat fis-

26 ta' Frar 2013) u li l-aħħar laqgħa tiegħu saret fl-24 ta' Marzu 2017. 

Minn mindu l-ANADIR ippreżentat denunzja kollettiva f'Jannar 2011, ġie osservat tnaqqis fid-

denunzji ppreżentati. Fl-2011, saru 1 346 denunzja li wasslu għal għadd kbir ta' proċeduri 

investigattivi mill-Prosekutur Pubbliku. Fir-rigward tas-snin sussegwenti, 463 tressqu fl-2012, 

165 fl-2013, 79 fl-2014, 26 fl-2015, 13 fl-2016 u 3 fl-2017. Mit-total ta' 2095 investigazzjoni 

tal-prosekutur imwettqa bejn l-2011 u l-2017, 25 % (522) taw lok għal investigazzjonijiet tal-
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Prosekutur quddiem il-korpi ġudizzjarji li fetħu l-proċeduri ġudizzjarji korrispondenti, bil-

kumplament jiġu arkivjati fl-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku, bl-eċċezzjoni ta' tlieta li 

għadhom soġġetti għal investigazzjoni. 

Fir-rigward tal-petizzjonijiet li huma s-suġġett ta' dan ir-rapport, sitta minnhom, (1201/2012, 

1209/2012, 1368/2012, 1369/2012, 1772/2012) kienu denunzji ppreżentati quddiem l-Uffiċċju 

tal-Prosekutur Pubbliku, li taw bidu għal ħafna investigazzjonijiet oħrajn tal-prosekutur. Dawn 

ġew eventwalment arkivjati, sfortunatament mingħajr ma kien possibbli li jiġu ċċarati 

kompletament l-avvenimenti u mingħajr konferma jekk id-denunzjaturi humiex se jippreżentaw 

talba sussegwenti lill-qorti.  

Il-petizzjoni 1013/2012 ġiet irrappurtata wkoll lill-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku u rriżultat 

f'talba mingħand l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku nnifsu quddiem il-Qorti Istruttorja ta' 

Granada. Madankollu, il-każ ġie eventwalment miċħud meta l-INTCF iddeċieda li kienet teżisti 

probabilità ta' 99,9 % li d-denunzjatur kien familjari bijoloġiku tat-tarbija inkwistjoni fit-test 

tad-DNA komparattiv tal-fdalijiet. 

Tliet petizzjonijiet (1323/2012, 1631/2012 u 758/2013) mhumiex relatati mad-denunzji 

ppreżentati quddiem l-uffiċċju tal-prosekutur, għalkemm dwar l-ewwel tnejn hemm evidenza li 

ġiet ippreżentata denunzja quddiem il-Qorti Istruttorja ta' Granada. Għall-Petizzjoni 758/2013, 

madankollu, l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku ma għandu l-ebda konoxxenza tal-ġrajjiet eżatti 

u l-każ mhux se jitressaq quddiem il-qorti. L-investigazzjonijiet saru mill-pulizija Britannika. 

Minkejja l-ħidma li saret mill-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku, ir-riżultat tal-

investigazzjonijiet ma weriex biċ-ċertezza u r-rigorożità meħtieġa mid-dritt penali, ir-realtà tal-

fatti ddenunzjati jew ma kienx possibbli li tiġi ddeterminata l-imputazzjoni tal-persuni 

implikati, li wħud minnhom kienu diġà mietu. L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku kien qed 

iwettaq il-ħidma tiegħu b'impenn biex jipprovdi rispons fil-każijiet kollha, anki jekk dan ma 

kienx dejjem sodisfaċenti. Eżempju ta' dan kienet l-akkuża mressqa mill-Uffiċċju tal-

Prosekutur Pubbliku ta' Madrid fil-Qorti 46 tal-kapitali, li fiha ġinekologu kien akkużat mid-

detenzjoni illegali, is-simulazzjoni tal-ħlas u l-falsifikazzjoni ta' dokumenti uffiċjali. 

L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku huwa konxju mill-frustrazzjoni tad-denunzjaturi li, billi ma 

jistgħux jiksbu risposta konklużiva, ma jistgħux jeliminaw mingħajr ebda dubju s-suspetti li 

fuqhom kienu bbażati d-denunzji tagħhom. Iżda l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku eskluda 

wkoll li kien hemm xi komplott jew xi organizzazzjoni stabbilita biex tittraffika t-trabi tat-

twelid. 

Il-Membri tal-PE li ġejjin għamlu l-mistoqsijiet: 

 Jude Kirton Darling dwar il-ħatra ta' prosekutur pubbliku speċjali li jkun inkarigat li 

jieħu ħsieb dawn il-każijiet u jekk il-prosekuturi kinux jafu bil-każ partikolari tal-petizzjonanta 

Ruth Appleby (0758/13), u tgħid li dan tqajjem fl-Interpol, li talbet informazzjoni mill-

awtoritajiet Spanjoli. Ir-risposta tal-Prosekutur Pubbliku hija li ġie miftiehem li l-każijiet jiġu 

rrinvjati lill-Uffiċċji tal-Prosekutur speċifiċi għall-investigazzjoni tal-każijiet u li prosekutur 

koordinatur għandu jissorvelja l-investigazzjonijiet kollha. Il-prosekutur pubbliku koordinatur 

kienet is-Sa María Luzón. Iċ-Ċirkolari 2/2012 tat lill-Prosekuturi pubbliċi istruzzjonijiet fil-

qasam tal-proċedura, bil-għan li jeżawrixxu l-possibbiltajiet kollha ta' investigazzjoni u li 

jikkunsidraw il-każijiet bħala detenzjoni illegali, li huwa l-aktar reat gravi li mhuwiex soġġett 
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għall-preskrizzjoni. F'kull uffiċċju tal-prosekutur hemm żewġ persuni speċjalizzati fis-suġġett.  
Is-Sa María Luzón wieġbet li hija ma kellha ebda informazzjoni dwar il-każ Appleby. Il-każ 

ma nġiebx quddiem l-awtoritajiet Spanjoli billi kien jikkostitwixxi investigazzjoni tal-pulizija 

tar-Renju Unit bl-appoġġ mill-pulizija Spanjola. 
 

 Michela Giuffrida staqsiet kif hija eżerċitata l-azzjoni penali, kif huwa possibbli li 70 % 

tal-każijiet suspetti pendenti jikkonċernaw klinika f'Madrid, u finalment x'kien il-motiv ta' dawn 

ir-reati, finanzjarju jew ideoloġiku. Ir-risposta tal-Prosekutur hija li huwa jaġixxi ex ufficio, billi 

jiftaħ investigazzjonijiet meta jsir jaf b'fatti inkriminanti. Il-Prosekutur Pubbliku fakkar li d-

delitti li ġew kommessi f'perjodu speċifiku tal-istorja tal-Ewopa fis-seklu XX, immedjatament 

wara l-gwerra ċivili, matul id-dittatura ta' Franco, u taħt gvernijiet demokratiċi, iżda li kien 

diffiċli li wieħed ikun jaf jekk kinux motivati mill-ideoloġija, billi seħħew matul l-era ta' bejn 

id-daittatorjat u d-demokrazija, u affettwaw il-livelli kollha tas-soċjetà. Kien impossibbli 

mingħajr aktar evidenza li jiġi konkluż jekk dawn kinux jikkostitwixxu delitti kontra l-umanità, 

delitti tal-gwerra jew delitti serji ħafna ta' detenzjoni illegali, immotivati finanzjarjament. Fir-

rigward tal-klinika San Ramón ta' Madrid, jafferma li ħafna denunzji jikkonċernaw lilha. 
 

 Eleonora Evi staqsiet meta Spanja se timplimenta r-Rakkomandazzjonijiet dwar il-

Grupp ta' Ħidma tan-NU dwar l-Għajbien Furzat jew Involontarju u jekk għandhiex l-intenzjoni 

li tikkategorizza reati ta' ħtif tat-tfal bħala delitt tal-gwerra jew delitt kontra l-umanità fil-kodiċi 

penali. María Luzón wieġbet li dawn ir-reati jiġu kategorizzati bħala l-aktar delitti serji, bħala 

detenzjoni illegali u għalhekk huma impreskrittibbli; dan huwa rifless fl-Unità ta' azzjoni tal-

prosekutur, l-unifikazzjoni tal-kriterji hija riflessa fiċ-Ċirkolari 2/2012. L-Avukat Ġenerali tal-

Istat wieġeb li mhijiex ir-responsabbiltà tal-Uffiċċju tal-Prosekutur li jirratifikaw l-

konvenzjonijiet internazzjonali iżda hija r-responsabbiltà tal-Gvern. 

 

 Julia Pitera staqsiet kemm azzjonijiet wettaq il-prosekutur f'din il-kwistjoni, kemm fuq 

l-inizjattiva proprja tiegħu u kemm intemmew. María Luzón wieġbet li ġew imressqa 

2095 denunzja mill-2011, li minnhom 25 % ġew riferuti quddiem il-korp ġudizzjarju, iżda 

ħafna drabi l-investigazzjonijiet ma setgħux jiġu konklużi minħabba nuqqas ta' provi. 

 

 Tatjana Zdanoka qalet li l-ewwel petizzjoni dwar trabi misruqa tressqet lill-Parlament 

Ewropew fl-2007, u li ż-żjara ta' ġbir ta' informazzjoni attwali hija r-riżultat ta' dawn il-

petizzjonijiet. Hi tal-fehma li l-azzjonijiet tal-prosekuzzjoni jaslu tard u tixtieq tkun taf il-

kronoloġija tat-talbiet tal-prosekuzzjoni, ir-risposta hija li l-ewwel denunzja lill-Uffiċċju tal-

Prosekutur kien fl-2011 minn ANADIR (li jiġbor id-denunzji ta' 261 persuna) 

Laqgħa mal-Viċi tal-Ombudsman(it-22 ta' Mejju 2017) 

Is-Sa Concepció Ferrer, Viċi Ombudsman. 

Is-Sa Marta Kindelan Bustelo, Kap tal-Uffiċċju Privat tal-Viċi Ombudsman 

Is-Sur Andrés Jiménez, Kap tas-Settur tas-Sigurtà u l-Ġustizzja  

Concepció Ferrer, il-Viċi Ombudsman, tat merħba lid-delegazzjoni u għamlet introduzzjoni 

qasira li tispjega dak li hija taħseb li huma l-kawżi tad-delitti. Skont il-Viċi Ombudsman, kien 



 

PE608.138v05-00 12/31 CR\1140098MT.docx 

MT 

hemm żewġ kawżi ġejjin mill-Gwerra Ċivili: it-tindif politiku li mmira li jnaddaf is-soċjetà u t-

tindif morali li kien maħsub biex il-familji jikkonformaw mal-Kattoliċiżmu nazzjonali ta' dak 

iż-żmien, li kien jipprojbixxi lix-xebbiet isiru ommijiet. Iżda skont is-Sa Ferrer lanqas ma 

jistgħu jiġu eliminati l-kawżi purament ekonomiċi. 

Is-Sa. Kindelan u s-Sur Andrés Jiménez jagħtu spjegazzjoni tal-azzjonijiet tad-Ombudsman 

b'rabta mal-problema tal-hekk imsejħa "trabi misruqa". 

Skont il-Kostituzzjoni Spanjola (Artikolu 54), id-Ombudsman kien il-Kummissjoni 

Parlamentari Għolja għad-difiża tad-drittijiet fundamentali (li jinsabu fit-Titolu I tagħha). Għal 

dan il-għan huwa jissorvelja l-attwazzjoni tal-amministrazzjonijiet pubbliċi. Huwa jaġixxi fuq 

l-inizjattiva tiegħu jew fuq denunzji li jirċievi mingħand iċ-ċittadini. Id-Ombudsman kien jaf 

bil-problema tal-hekk imsejħa "trabi misruqa" għaliex beda jirċievi denunzji fit-tmiem l-2010. 

Irċieva aktar minn 300 denunzja minn persuni milquta, bejn l-aħħar xhur tal-2010 u l-2013. Id-

denunzji talbu għajnuna biex tingħata spinta lill-investigazzjonijiet u kienu jirrigwardaw l-

allegat ħtif ta' tfal jew trabi, mingħajr il-kunsens tal-ġenituri bijoloġiċi tagħhom. Wara li dawn 

ikunu jiġu maħtufa, it-trabi mbagħad kienu jgħddu għand terzi u jiġu irreġistrati bħala 

uliedhom. Għal dan l-iskop, il-ġenituri bijoloġiċi kienu jingħataw l-aħbar falza tal-mewt tat-

tarbija tagħhom mingħajr ma jingħataw spjegazzjoni xierqa, u mingħajr ma jitħallew jaraw t-

tarbija li suppost kienet mietet.  Għandu jiġi osservat f'dan il-punt li d-Ombudsman ma jista' 

jesprimi l-pożizzjoni tiegħu dwar l-ebda każ konkret li jkun tressaq quddiem l-imħallfin u l-

qrati tal-Ġustizzja, għaliex il-Kostituzzjoni (Artikolu 117) tagħtihom il-kompetenza esklużiva 

li jiddeċiedu u jeżegwixxu s-sentenza. Bħala konsegwenza, il-Liġi li tirregola lid-Ombudsman 

iżżommu milli jidħol f'eżami individwali tal-każijiet li jkunu pendenti. Madankollu, d-

Ombudsman jista' jinvestiga l-problemi ġenerali mqajma fid-denunzji (Artikolu 17.1 tal-Liġi 

Organika 3/1981) kif ukoll kwistjonijiet dwar id-dewmien tal-proċeduri ġudizzjarji. Dan ifisser 

li d-Ombudsman jista' jiżgura li l-proċeduri ġudizzjarji jiġu riżolti mingħajr dewmien żejjed u 

jinteressa ruħu fil-problemi ġenerali, iżda ma jista' jesprimi ruħu dwar l-ebda aspett konkret 

ieħor ta' proċess ġudizzjarju partikolari u lanqas dwar id-deċiżjoni tal-imħallef jew qorti. 

L-Ombudsman aċċetta d-denunzji u ħa żewġ tipi ta' azzjonijiet. Minn naħa waħda, ippromwova 

lill-attività tal-awtoritajiet pubbliċi f'dan l-ambitu (il-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Uffiċċju tal-

Prosekutur Pubbliku). Min-naħa l-oħra, ivverifika l-korrettezza tal-azzjonijiet f'każijiet 

individwali (l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku u d-Direttorat Ġenerali tal-Pulizija). Għandu 

jitfakkar li f'dak il-mument (l-aħħar xhur tal-2010) il-problema kienet għadha kemm nibtet fl-

opinjoni pubblika Spanjola. Kien meħtieġ li wieħed jipperswadi lill-Amministrazzjoni u lill-

Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku dwar il-ħtieġa li jittieħdu miżuri ta' natura ġenerali, lil hinn 

milli jiġu indirizzati l-każijiet individwali, minħabba l-gravità tal-fatti ddenunzjati, id-drittijiet 

fundamentali allegatament miksura u l-possibilità li ntlaqat għadd kbir ta' persuni. Kien meħtieġ 

li l-Ombudsman jesprimi l-interess massimu tiegħu mas-Segretarjat tal-Ġustizzja fir-rigward 

tal-investigazzjoni tal-fatti, u l-kriterju li kellha tingħata risposta globali għall-problema 

permezz ta' serje ta' miżuri li kellhom jiġu adottati mill-Ministeru tal-Ġustizzja u dipartimenti 

u amministrazzjonijiet oħrajn, mingħajr preġudizzju għall-azzjonijiet legali speċifiċi li setgħu 

jittieħdu.  B'mod parallel, l-Ombudsman deherlu li kien xieraq li jitlob lill-Uffiċċju tal-

Prosekutur Pubbliku jippreżenta rapport dwar it-trattament proċesswali li kien qiegħed jingħata 

lid-denunzji tal-persuni milquta, in-numru ta' proċeduri mibdija u l-istat ta' pproċessar tagħhom. 

Esprima wkoll interess fil-mijiet ta' proċeduri tal-pulizija, biex ikollu prova li kienu twettqu 

investigazzjonijiet.  L-objettiv tal-azzjonijiet tal-Ombudsman quddiem il-Ministeru, l-Uffiċċju 

tal-Prosekutur Pubbliku u d-Direttorat Ġenerali tal-Pulizija kien li l-persuni milquta ma 
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jiltaqgħux ma' diffikultajiet addizzjonali fit-tfittxija u l-inkjesta tal-allegati każijiet ta' "trabi 

misruqa". 

Fl-2012 il-Ministeru tal-Ġustizzja ħoloq is-Servizz ta' Informazzjoni għall-persuni milquta mis-

serq possibbli ta' trabi tat-twelid (li permezz tiegħu ġie ffaċilitat l-aċċess lill-vittmi possibbli 

għad-dokumentazzjoni u l-informazzjoni f'idejn l-Amministrazzjoni dwar il-filjazzjoni 

bijoloġika tagħhom, kif ukoll data ta' reġistrazzjoni u referti mediċi). Huwa approva wkoll l-

Ordni JUS/2146/2012 tal-1 ta' Ottubru, li ħoloq fajls speċifiċi għal data personali dwar il-

possibilità ta' serq ta' trabi li għadhom jitwieldu u approva l-formoli uffiċjali approvat għal 

talbiet ta' informazzjoni. Inħolqu żewġ fajls: wieħed fih it-talbiet għall-għoti ta' informazzjoni 

amministrattiva mill-persuni milquta mis-serq ta' trabi tat-twelid; l-ieħor fih il-profili tad-DNA. 

Minn dan il-mument, l-INTCF huwa aċċessibbli għall-individwi mingħajr il-ħtieġa li jkun 

jeżisti rekwiżit ġudizzjarju preliminari u jistgħu jiġu ċċentralizzati l-profili miksuba mir-

rapporti ġenetiċi pprovduti mill-persuni milquta bil-għan li dawn jiġu inkorporati f'bażi ta' data 

waħda. Ġiet elaborata wkoll gwida ta' azzjoni indirizzata lit-tobba forensiċi f'każ li jkollhom 

jagħmlu eżumazzjonijiet ta' trabi tat-twelid bil-għan li jsiru bl-akbar rigorożità teknika 

possibbli. Barra minn hekk, fl-2012, l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku approva ċ-

Ċirkolari 2/2012 tas-26 ta' Diċembru 2012, li permezz tagħha ġew unifikati l-kriterji tal-

proċedimenti għas-serq ta' trabi tat-twelid. 

Minn dan il-mument bdew jonqsu b'mod ċar id-denunzji għand l-Ombudsman u ma baqx 

jirċievi denunzji fl-2014. L-Ombudsman informa liċ-ċittadini kollha li rrikorrew għand l-

istituzzjoni dwar id-drittijiet tagħhom u dwar l-informazzjoni mogħtija mill-awtoritajiet, kemm 

ta' natura ġenerali kif ukoll dwar il-każijiet speċifiċi tagħhom. 

Il-pożizzjoni tal-Ombudsman dwar din il-kwistjoni serja tista' tinġabar fil-qosor fil-punti li 

ġejjin: 

1) Il-persuni mċaħħda mill-ambjent familjari tagħhom għandhom id-dritt inkontestabbli li 

jkunu jafu l-oriġini bijoloġiċi tagħhom. Dawn il-persuni u l-familjari diretti tagħhom ukoll 

għandhom dritt għall-ħajja tal-familja. 

2) Il-fatt li minħabba nuqqas ta' provi, id-diffikultà biex jinkisbu u kunsiderazzjonijiet oħrajn 

ikunu ġew iffrustrati s'issa l-aspettattivi tagħhom fis-sistema kriminali ma jfissirx wisq inqas li 

huma magħluqa l-possibilitajiet li jaslu għall-verità u li jiksbu riżarċiment. 

3) Il-Prosekuturi Pubbliċi jew l-imħallfin għandhom l-obbligu, fuq talba tal-persuni milquta u 

tal-familjari tagħhom, li jiksbu kopja tad-Digriet ta' arkivjazzjoni u tal-istorja klinika. 

4) F'każ li jinsabu provi ġodda l-każijiet jistgħu jerġgħu jinfetħu, fuq l-inizjattiva proprja tal-

Ombudsman jew fuq talba tal-partijiet, ukoll fis-sistema kriminali. 

5) Anki f'każ fejn ma tkunx possibbli azzjoni kriminali minħabba li jkun għadda ż-żmien 

(preskrizzjoni), jissussistu tliet azzjonijiet ċivili: 

a) Talba ta' filjazzjoni bijoloġika (Artikolu 131 u sottotaqsimiet tal-Kodiċi Ċivili). 

b) Impunjazzjoni ta' filjazzjoni bijoloġika fittizja (Artikolu 136 u sottotaqsimiet). 

c) Responsabilità ċivili għal danni morali (1902 tal-Kodiċi Ċivili). 
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6) Għandhom jiġu adottati l-miżuri ġodda meħtieġa sabiex ikun hemm difiża aħjar tad-drittijiet 

tal-vittmi. 

Reċentement, l-Ombudsman beda proċedimenti fuq inizjattiva tiegħu stess qabel il-

Komunitajiet Awtonomi kollha. Jikkonċernaw il-possibilità tal-ħolqien ta' kumitati ta' 

monitoraġġ tad-dokumenti biex jinvestigaw fejn jinsabu r-reġistri tal-sptarijiet u tal-unitajiet 

tal-maternità pubbliċi u privati, u r-reġistri dwar l-adozzjonijiet tal-Obra de Protección de 

Menores fil-livell provinċjali. li m'għadux jeżisti. u r-reġistri tal-Patronato de Protección a la 

Mujer. L-investigazzjoni tista' tkun vitali biex jinstabu dawk li allegatament ġew irreġistrati 

bħala wlied persuni oħra jew li ngħataw għall-adozzjoni mingħajr il-kunsens tal-ġenituri 

bijoloġiċi tagħhom. 

Il-Membri tal-PE li ġejjin għamlu l-mistoqsijiet: 

• Jude Kirton Darling dwar l-aċċess għall-informazzjoni fl-arkivji, kemm pubbliċi kif ukoll 

privati. Ir-risposta hija li l-Ombudsman għandu aċċess għall-arkivji pubbliċi kollha iżda jfakkar 

li l-arkivji privati huma barra mill-mandat tiegħu. 

• Is-Sa Julia Pitera u Is-Sa Tatjana Zdanoka jistaqsu għaliex il-każijiet saru magħrufa fl-

2011. Ir-risposta hija l-investigazzjoni min-naħa tal-istampa tal-każijiet u l-pubblikazzjoni ta' 

serje ta' artikli li mmobilizzaw lis-soċjetà ċivili. L-għarfien pubbliku żdied fis-soċjetà matul 

dawn is-snin permezz tal-istampa. 

• Is-Sa Eleonora Evi tistaqsi min jaħtar lid-Ombudsman tal-Poplu, xi skadenzi għandu biex 

iwieġeb għall-ilmenti taċ-ċittadini, u jekk jeżistix pjan nazzjonali ta' drittijiet tal-bniedem jew 

għall-vittmi tas-serq tat-tfal. Il-Viċi Ombudsman tispjega li l-Ombudsman jinħatar minn 3/5 

tal-Kungress tad-Deputati, u minn hemm 'il quddiem ikun figura indipendenti. Il-pjan 

nazzjonali kien kompetenza tal-Gvern u kien qed jiġi żviluppat f'dak iż-żmien. Ma kien hemm 

l-ebda skadenza uffiċjali tal-Ombudsman, iżda huwa stabbilixxa l-iskadenza tiegħu stess għal 

30 jum. 

• Josep-Maria Terricabras staqsa jekk l-Ombudsman aġixxiex fuq inizjattiva tiegħu stess fil-

każijiet tal-klinika San Ramón ta' Madrid. L-Ombudsman wieġeb li seta' biss jgħid li waslulu 

300 denunzja. 

• Marina Albiol staqsiet dwar kif jiġu evalwati dawn il-każijiet, jekk hijiex ikkontemplata l-

eżistenza ta' netwerks kriminali bi pjan sistematiku jew sempliċement f'każijiet iżolati. 

Tenfasizza wkoll l-aċċess għall-arkivji u x'rakkomandazzjonijiet għamel l-Ombudsman f'dan 

ir-rigward. Il-Viċi Ombudsman tenfasizza li nħoloq Servizz ta' Informazzjoni sabiex jingħata 

aċċess għar-reġistri tal-arkivji u li f'ċerti postijiet, dak li jkun jista' jitkellem dwar reati 

sistematiċi u mhux każijiet iżolati (b'referenza għar-rapporti annwali tal-2011, 2012 u 2013 tal-

Ombudsman). 

• Is-Sa Rosa Estarás tirrimarka li wara l-ispjegazzjoni tal-Ombudsman wieħed jista' 

jikkonkludi li ma kienx hemm motivi ideoloġiċi fit-twettiq tar-reati, u lanqas ma kien hemm xi 

netwerk.  
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Laqgħa ma' tobba, esperti u ġurnalisti (it-23 ta' Mejju 2017) 

 Dr. José Antonio Lorente, professur fl-Università ta' Granada, u Dr. Tomás Cobo, 

Assoċjazzjoni Medika Spanjola. Preżentazzjoni ta' DNA ProKids u DNA-ProOrgan 

Id-Dr Lorente ppreżenta l-programm internazzjonali DNA-Prokids li l-objettiv tiegħu huwa l-

użu ta' teknoloġiji ta' identifikazzjoni ġenetika umana (analiżi tad-DNA) sabiex jiġu identifikati 

tfal li għebu, billi titwettaq analiżi tad-DNA biex jinħolqu bażijiet ta' data indipendenti ta': 

 Tfal li għebu taħt il-protezzjoni ta' orfanatrofji, NGOs u organizzazzjonijiet oħrajn ta' 

persuni li tilfu qrabathom. 

 Familjari ta' tfal li għebu: ġenituri u nanniet li rrappurtaw l-għajbien ta' tfal waqt li kienu 

qed jieħdu ħsiebhom. 

Testijiet tad-DNA huma wkoll magħmula f'każijiet ta' adozzjoni biex jiżguraw li l-omm li qed 

tagħti l-wild tagħha għall-adozzjoni tkun verament l-omm bijoloġika. Kien hemm każijiet ta' 

tfal misruqa u mogħtija għall-adozzjoni bl-ispjegazzjoni li kienu ġejjin minn famlji foqra u li l-

preżunti ommijiet kienu rċievu flus biex imantnu lill-kumplament tal-familja. L-

identifikazzjoni tat-tfal tista' tintemm bit-traffikar u reati relatati mat-tfal u adozzjonijiet illegali. 

Permezz tat-testijiet tad-DNA, tifel mitluf jista' jsib lil familtu, kif muri fil-Gwatemala, fejn 

500 tifel u tifla reġgħu ngħaqdu ma' qrabathom. Il-programm, maħluq mill-Università ta' 

Granada f'kollaborazzjoni mal-Università ta' Texas, huwa ffinanzjat b'riżorsi pubbliċi mill-

Gvern Spanjol u minn diversi fondazzjonijiet privati. Bħala programm umanitarju, is-servizzi 

tiegħu huma bla ħlas. 

Id-Dr Cobo ppreżenta l-programm DNA-Pro-Organ: Il-Programm huwa simili għal dak 

preċedenti u jistabbilixxi diversi bażijiet ta' data intiżi biex jistabbilixxu t-traċċabilità tal-organi 

permezz ta' kontroll tal-ġeni tad-donatur. Hemm bażi tad-data tad-donaturi tal-organi, bażi tad-

data tar-riċevituri tal-organi, bażi tad-data tal-organi ttrapjantati u bażi tad-data tal-organi 

ttraffikati jew misruqa. L-għan ta' dan il-programm huwa li jtemm it-traffikar ta' organi u li t-

traffikanti delinkwenti ma jħossux li għandhom impunità peress li ma tkunx tista' tintwera l-

provenjenza ta' organu.  

 Is-Sur Vila Torres, avukat u direttur ta' Bufetevila Abogados & Asociados 

Is-Sur Vila Torres jispjega l-ansjetà reali li jesperjenzaw il-vittmi u jagħmel sinteżi tas-

sitwazzjoni, li bdiet b'denunzja konġunta min-naħa tal-vittmi lill-Uffiċċju tal-Prosekutur 

Pubbliku fl-2011. L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku ħa azzjoni pubblika billi aċċetta d-

denunzji, iżda skont is-Sur Vila Torres l-investigazzjonijiet kienu superfiċjali u l-każijiet ġew 

arkivjati mill-imħallfin.  L-ewwel każ fejn xi ħadd ser jitressaq il-Qorti kien dak tad-Dr. 

Eduardo Vela, li se jiġi mixli f'Jannar 2018. Is-Sur Vila Torres jemmen li għandu jiġi investigat 

min huwa responsabbli għall-arkivjazzjoni massiv ta' każijiet. Jispjega wkoll li fir-rigward tal-

preskrizzjoni tar-reat ma hemmx kriterju unanimu, u lanqas unit min-naħa tal-ġudikatura u li 

dan huwa inġust għall-vittmi. Fir-rigward tal-investigazzjoni tal-każijiet, il-persuna 

kkonċernata għandha akargu tagħha l-ispejjeż tal-investigazzjoni u mhux il-familji kollha 

jifilħu jħallsu. Meta l-każijiet jiġu arkivjati b'mod provviżorju sa ma jinbtu provi ġodda, dawn 

jibqgħu miftuħa u mhumiex teknikament magħluqa. Is-Sur Vila Torres jemmen li ftit kien 

hemm investigazzjoni, u li din kienet skarsa.  
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Huwa talab li l-proċedura ġudizzjarja tkun bla ħlas, li jiġu unifikati l-kriterji tal-preskrizzjoni 

fil-livell ġudizzjarju, li ssir pressjoni fuq il-Vatikan biex jgħin lill-vittmi, li l-Uffiċċju ta' 

Informazzjoni tal-Ministeru tal-Ġustizzja jkollu setgħa ta' koerċizzjoni meta jitlob 

dokumentazzjoni mingħand id-diversi partijiet, li t-testijiet tad-DNA jkunu b'xejn għall-persuni 

milquta, li jkun hemm rikonoxximent tal-kuntest tal-gwerra ċivili u t-tmexxijaggvernar 

sussegwenti ta' Franco fl-implimentazzjoni ta' din il-politika, u li l-ordnijiet reliġjużi li jassistu 

lill-ommijiet fl-isptarijiet tagħhom jiffaċilitaw l-aċċess għall-arkivji tagħhom. 

Huwa qal li l-Knisja Kattolika kellha sehem fil-mafja tal-bejgħ ta' trabi, simili għall-aħwa 

Magdalene fl-Irlanda. Huwa qal li ġrew f'idejn differenti eluf ta' pesetas iżda li l-Knisja ma tridx 

li dan jinkixef. Intbagħtu bosta ittri lill-Vatikan iżda qatt ma rċevew tweġiba. 

Huwa semma wkoll, b'rabta mal-preskrizzjoni, li "anki jekk missier jagħti xhieda li jkunu xtraw 

it-tarbija, il-prosekutur pubbliku ma jressqux quddiem il-qorti" u li l-fatt li każ jitħalla miftuħ 

huwa biss nasba legali fi Spanja, billi meta jitħalla miftuħ, wieħed ma jistax jiġi akkużat 

b'irregolarità. 

 Is-Sa Ana María Pascual, ġurnalista, Revista Interviú 

Ana María Pascual hija ġurnalista investigattiva mar-Revista Interviú u ilha sitt snin tinvestiga 

każijiet ta' tfal misruqa. Hija taf għadd ta' vittmi: ommijiet u missirijiet li t-tfal tagħhom kienu 

ddikjarati mejta meta twieldu; aħwa li jfittxu lil ħuthom li suppost mietu, u persuni li l-

adozzjonijiet tagħhom ma kinux skont il-liġijiet fis-seħħ f'dak iż-żmien. L-uniku objettiv ta' 

dawk il-persuni milquta huwa li jsibu lill-għeżież tagħhom. Madankollu, l-istituzzjonijiet 

pubbliċi, mill-Gvern Spanjol u ħafna Komunitajiet Awtonomi, sas-sistema ġudizzjarja u l-

Knisja Kattolika, mhux qegħdin jagħmluhielhom faċli. Anzi, il-każijiet mhumiex qegħdin 

jissolvew minħabba n-nuqqas ta' interess tas-Sistema Ġudizzjarja u l-ostakli lampanti min-naħa 

tal-awtoritajiet pubbliċi. 

Is-Sa Pascual ġabret fil-qosor f'xiex kien jikkonsisti s-serq ta' trabi fi Spanja. Fl-oriġini tiegħu, 

insibu komponent ideoloġiku. Hekk kif kien għadu kif rebaħ il-Gwerra Ċivili, ir-reġim ta' 

Franco għadda liġijiet li jippermetti t-tħassir tal-identità tat-tfal ta' familji repubblikani. Fl-1940, 

l-istituti tal-karità mmexxija minn kongregazzjonijiet reliġjużi ġew maħtura bħala l-gwardjani 

legali tat-tfal ta' ħabsin, iffuċilati u eżiljati. Is-sena ta' wara, kwalunkwe tifel jew tifla li l-

ġenituri tagħhom ma kinux instabu, għaliex kienu l-ħabs jew f'fossa komuni, inkitbu mill-ġdid 

fl-insinwa b'identità differenti u jingħataw lil familji li appoġġaw id-dittatura. Eluf ta' tfal ġew 

mifruda bil-forza mill-familji tagħhom, li kienu tilfu l-gwerra. Bl-iskuża li jgħinu lir-romol, it-

tfal tagħhom iddaħħlu f'ċentri tal-karità fejn ġew indottrinati mill-Istat faxxista l-ġdid. Ħafna 

mit-tfal li kienu taħt it-tutela tal-ordnijiet reliġjużi u saċerdoti ġew misruqa u nbidlitilhom l-

identità, u ommijiethom qatt ma reġgħu sabuhom.   

Sabiex jiġu evitati l-aborti klandestini, ir-reġim ta' Franco kien jiffavorixxi "l-ħlas sigriet", li 

permezz tiegħu n-nisa li ma setgħux jieħdu ħsieb uliedhom għal raġunijiet ta' faqar estrem, jew 

għaliex kienu xebbiet (dan kien l-impediment ideoloġiku prinċipali għall-maternità matul id-

dittatura), li jwelldu f'taqsimiet tal-maternità, iżda isimhom ma kienx jidher fiċ-ċertifikati tat-

twelid ta' uliedhom. Dawn it-tfal kienu jgħaddu direttament fl-istituti tat-tfal u orfanatrofji, fejn 

kienu jingħataw għall-adozzjoni. Iżda kull liġi fiha lakuna: il-ħlas sigriet kien il-paraventu 

sigriet għas-serq ta' trabi mingħand ommijiet xebbiet. Illum, għandna testimonjanzi minn nisa 

li t-trabi tat-twelid tagħhom kienu letteralment maħtufa mingħandhom għas-sempliċi raġuni li 
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huma ma kinux miżżewġin: il-persuni responsabbli mit-taqsimiet tal-maternità kienu jiddeċidu 

liema nisa ma kellhomx id-dritt li jkunu ommijiet. Il-ħlas sigriet baqa' fis-seħħ fi Spanja sal-

1999. 

Il-kuntest storiku jispjega x'ġara fit-taqsimiet tal-maternità Spanjoli sa mill-1950, meta l-ħlas fi 

sptar beda jsir in-norma. Iżda jeżisti profil ieħor fost il-persuni li rrappurtaw is-serq ta' trabi: il-

miżżewġin. L-ideoloġija magħquda mal-qligħ ħolqot in-negozju: meta xi tobba, sorijiet, 

uffiċjali u saċerdoti ndunaw li ma kien se jiġri xejn kemm-il darba kienu jorkestraw il-mewt 

finta ta' tarbija peress li r-reġim kien jipproteġihom, is-serq tat-trabi beda jsir prattika uffiċjali, 

għalkemm baqa' jsir bil-moħbi. Dawn it-tfal, uffiċjalment mejtin, kienu jingħataw lil koppji 

miżżewġa li ma setax ikollhom tfal u li riedu jsiru ġenituri, bi skambju għal kemxa flus. F'xi 

każijiet, iċ-ċifra kienet simili għall-prezz ta' appartament. F'każijiet oħrajn, il-familji kienu 

jħallsu bin-nifs għat-tarbija, li kienu jidhru fl-insinwa daqs li kieku kien il-wild bijoloġiku 

tagħhom.  

Is-sorsi prinċipali ta' investigazzjoni għad-denunzjaturi huma l-hekk imsejħa r-reġistri tat-

taqsimiet tal-maternità. Il-leġiżlazzjoni Spanjola tipprojbixxi liċ-ċentri tas-saħħa milli jeqirdu 

dawn ir-reġistri, b'differenza mir-referti mediċi, li jistgħu jinqerdu wara ħames snin. 

Madankollu, xi ċentri pubbliċi u privati rrapġurtati għas-serq ta' trabi jjassiguraw li ma jafux 

fejn jinsabu r-reġistri tagħhom. L-ebda mħallef ma ordna lill-pulizija biex jiġu rreġistrati dawn 

l-isptarijiet. Fir-reġistri hemm l-informazzjoni bażika kollha biex tkun tista' tinbeda t-tfittxija 

għat-tfal misruqa: id-dati ta' meta l-ommijiet ġew rikoverati, l-etajiet tagħhom, kemm kellhom 

tfal, in-numru tal-kamra li ngħataw, id-data tal-ħlas, jekk it-tarbija kellhiex bżonn tinżamm 

f'inkubatur, id-data tal-ħruġ mill-isptar, eċċ.  

Id-dokumentazzjoni pprovduta mill-istituzzjonijiet pubbliċi, bħalma huma s-Servizz ta' 

Informazzjoni tal-Ministeru tal-Ġustizzja, għal dawk milquta mill-possibbiltà ta' serq ta' trabi li 

għadhom jitwieldu, huwa kompletament inutilizzabbli. Dan għaliex ġew ingassati l-ismijiet 

kollha tan-nisa li welldu f'mument speċifiku, ħlief għal dak tal-persuna kkonċernata, b'mod 

konformi mal-Liġi 15/1999 dwar il-Protezzjoni tad-Data, li huwa ostaklu li ma jistax jingħeleb. 

F'dawn iċ-ċirkostanzi huwa impossibbli li ssir investigazzjoni. Aħna nafu li meta tarbija ġiet 

iddikjarata b'mod falz li tkun mejta, it-tarbija ta' spiss kienet tiġi assenjata lil mara oħra. Din il-

mara normalment kien ikollha aktar minn 40 sena u qatt ma kellha tfal, iżda kienet taparsi tkun 

tqila u tiġi rreġistrata fi sptar biex tiġi legalizzata l-maternità tagħha. Ċertament ikun biżżejjed 

jekk ikunu jistgħu jiġu investigati dawk in-nisa u t-tfal tagħhom, illum adulti, sabiex ikunu 

jistgħu jiġu riżolti xi każijiet ta' tfal misruqa. Dan qed isir minn għadd żgħir ta' vittmi li setgħu 

jiksbu din id-dokumentazzjoni sħiħa, mingħajr ingassar min-naħa ta' xi mħallef, jew bi żvista 

jew għaliex ried jikkollabora. Din it-tfittxija, sabiex tkun effettiva u b'garanziji, għandha ssir 

mill-imħallfin. Sors ieħor ta' informazzjoni magħluq għall-persuni milquta u għall-investigaturi 

huwa l-arkivji tal-Patronato de Protección a la Mujer u l-Obra de Protección de Menores, li 

m'għadhomx jeżistu, u li dan l-aħħar ġew skoperti matul investigazzjoni ġurnalistika. Dawn iż-

żewġ istituzzjonijiet, li għebu fl-1984, kienu jaqgħu taħt il-Ministeru tal-Ġustizzja, u kienu 

inkarigati mill-edukazzjoni mill-ġdid tal-ommijiet ribelli u ommijiet xebbiet, kif ukoll ta' 

minorenni minn familji bi problemi. L-arkivji issa jinsabu fil-kantini tal-Ministeru tal-Impjiegi 

u s-Sigurtà Soċjali. Iżda ma jistax jingħata aċċessb'mod dirett jew ħieles għal dawn l-arkivji, 

għaliex fihom data ta' natura personali. B'hekk, ma jiswew għal xejn jekk wieħed ma jistax 

jarahom b'mod sħiħ. Nafu li parti mit-tfal misruqa kienu jitpoġġew fis-suq tal-adozzjonijiet u li 

kien il-Patronato de Protección a la Mujer li kien idaħħal lit-tfajliet tqal fil-komplott. Dawn l-

arkivji fihom informazzjoni siewja ħafna, li tippermetti li titqabbel data dwar it-trabi tat-twelid 
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li suppost mietu u t-trabi tat-twelid irreġistrati simultanjament mal-Obra de Protección de 

Menores. Il-Parlament Spanjol għandu jemenda l-liġi msemmija sabiex id-denunzjaturi jkunu 

jistgħu jiġbru d-data. 

Huwa sorprendenti li minn 3 000 denunzja li ġew ippreżentati mill-2011, waħda minnhom biss 

irnexxiet. Din hija l-akkuża kontra l-ġinekologu Eduardo Vela, wieħed mill-ismijiet li ssemma' 

l-aktar fl-istorja tat-tfal misruqa, li nzerta kien kollaboratur imħallas tal-Patronato de Protección 

a la Mujer. Huwa ser ikun l-ewwel persuna investigata li ser tiġi mixlija u dan għaliex huwa 

ammetta li l-firma fuq iċ-ċertifikat tat-twelid ta' tifla, fl-1969, kienet tiegħu. Dak id-dokument 

jafferma li t-tifla hija l-wild bijoloġiku ta' mara li t-tabib Vela assista waqt il-ħlas. Iżda dik il-

mara ma setax ikollha tfal. Qatt ma kienet tqila.  

Is-seduta ta' smigħ dwar il-każijiet kienet twila u ma tatx riżultati. L-imħallfin jew ma jsibux 

provi ta' reat jew inkella ma jsibux min jista' jkun responsabbli. B'mod ġenerali, hemm nuqqas 

ta' inizjattiva ta' investigazzjoni min-naħa tal-prosekuturi kif ukoll min-naħa tal-imħallfin. 

Huma d-denunzjaturi li talbu inkjesti mill-qorti. Madankollu, f'xi okkażjonijiet l-imħallef talab 

lill-pulizija biex issir investigazzjoni sommarja. Fi wħud mis-sommarji li stajt nistudja, il-

pulizija ma wettqitx investigazzjoni bir-reqqa, u sempliċement ipprovdiet lill-qorti bl-ismijiet 

ta' persuni li kienu impjegati mat-taqsimiet tal-maternità rrapportati, li ftit li xejn jistgħu jgħinu 

l-kawża. Pereżempju, ma ġiex ordnat, ħlief fi ftit każijiet, li r-reġistrazzjoni tat-twelid u tal-

mewt tat-trabi li kienu għadhom kemm twieldu jiġu investigati fl-insinwa sabiex din id-data 

titqabbel ma' dik tat-taqsimiet tal-maternità. Issa jekk dan kienx minħabba nuqqas ta' interess 

jew għal raġunijiet oħra, id-denunzjaturi ġew kompletament injorati mill-istituzzjonijiet. 

Is-Sa Pascual tixtieq tenfasizza l- fiduċja skarsa tal-persuni milquta fit-testijiet tad-DNA li jsiru 

f'xi laboratorji privati bi ftehimiet iffirmati mal-assoċjazzjonijiet tal-vittmi. Instabu żbalji. 

Setgħu jinstabu biss, permezz tat-testijiet ġenetiċi, ħamsin tifel u tifla bl-ommijiet tagħhom, li 

kienu xebbiet fil-mument tas-separazzjoni furzata. B'dan il-mod, jista' jidher li l-istorja tat-tfal 

misruqa kienet teżisti biss għall-ommijiet xebbiet, li mingħajr dubju kienu wieħed mill-gruppi 

l-aktar vulnerabbli matul id-dittatura. Din il-viżjoni tillimita l-iskandlu għal kwistjoni 

ideoloġika, filwaqt li tħalli barra n-negozju straordinarju li allegatament inħoloq bis-serq ta' tfal 

fi Spanja għal ħamsin sena. Il-ġurnalista spjegat li l-Gvern Spanjol qiegħed jagħti l-impressjoni 

li jappoġġja t-tfittxija għat-tfal misruqa. Iżda ftit huma dawk il-vittmi li jirrikorru għall-uffiċċju 

maħluq mill-Ministeru tal-Ġustizzja minħabba nuqqas ta' fiduċja. Hija tagħmel appell lill-partiti 

politiċi biex jilħqu ftehim mal-Istat dwar din il-kwistjoni. 

Il-Membri tal-PE li ġejjin għamlu l-mistoqsijiet: 

 Eleonora Evi, li qajmet il-kwistjoni tal-Liġi tal-Amnestija fil-konfront tar-reati ta' dan 

il-grupp ta' kriminali. 

 Julia Pitera, li tispjega li dawn il-fatti ġraw f'perjodu storiku partikolari u tistaqsi kif 

jistgħu jinżammu disponibbli l-arkivji ta' kliniċi privati. 

 Jude Kirton Darling staqsiet jekk ġietx studjata l-possibbiltà li jiġi stabbilit kuntatt mal-

assoċjazzjonijiet ta' pajjiżi Ewropej li kellhom problemi simili bħall-Irlanda 

 

Is-Sur Vila Torres wieġeb: 
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• Kien sar kuntatt mal-Irlanda fir-rigward ta' każijiet simili. Huma kienu qed isegwu wkoll 

ir-reazzjoni tal-Knisja għal każijiet simili fl-Arġentina. 

Diskussjoni madwar mejda mal-petizzjonanti (23 ta' Mejju 2017)  

Il-petizzjonanti ppreżentaw l-aħħar żviluppi fil-każijiet tagħhom lill-Membri tal-PE. Huma 

kollha lmentaw bin-nuqqas ta' investigazzjoni, bid-dewmien fil-ġustizzja li huma jqisu bħala 

inaċċettabbli, bid-dmir legali min-naħa tal-amministrazzjoni li tikkonserva d-dokumentazzjoni 

u tagħmilha aċċessibbli għall-persuni milquta u bin-nuqqas ta' protezzjoni min-naħa tal-

awtoritajiet peress li huma l-vittmi li jridu jerfgħu l-piż investigattiv u l-oneru tal-prova. Huma 

jikkritikaw fil-beraħ lill-Uffiċċju ta' Informazzjoni maħluq mill-Ministeru tal-Ġustizzja li 

ddeskrivewh bħala amministrattiv u li ma jagħtix għajnuna psikoloġika jew konsulenza legali.  

Talbu li t-testijiet tad-DNA li jkollhom jagħmlu jkunu mingħajr ħlas, li l-kriterji tal-imħallef 

dwar l-istatut tal-limitazzjonijiet ta' reati jkunu uniformi; li tinħoloq skwadra speċjali tal-

pulizija ddedikata għal każijiet ta' trabi misruqa, flimkien ma' bażi tad-data nazzjonali dwar 

dawk milquta; li l-proċedimenti ma jiġux arkivjati; li ssir pressjoni fuq il-Vatikan biex l-

ordnijiet reliġjużi involuti jiftħu r-reġistri tagħhom u jagħmluhom aċċessibbli għas-Sistema tal-

Ġustizzja u għall-familji; u li jinħoloq kumitat investigattiv fil-Parlament Spanjol. 

Ilkoll kemm huma jirrakkontaw il-kalvarju li għaddejjin minnu fit-tfittxija tal-familjari 

tagħhom li għebu u jitolbu li l-Istat jassumi r-responsabbiltajiet tiegħu u li bħala vittmi 

jitlobhom skuża. Kien hemm ukoll nuqqas ta' fiduċja tal-petizzjonanti fis-sistema ġudizzjarja u 

fl-investigazzjonijiet imwettqa. 

Il-petizzjonanti preżenti fid-diskussjoni madwar mejda mal-Membri tal-PE kienu: 

• Ruth Appleby, (Petizzjoni Nru 758–13), tat aġġornament tal-każ tagħha: l-aħħar appell 

tagħha ġie miċħud mill-qorti ta' La Coruña fl-2015 u l-aħħar appell tagħha quddiem il-Qorti 

Suprema wkoll ġie miċħud, hija issa eżawriet ir-rimedji ġudizzjarji fi Spanja u, għalhekk, hija 

appellat lill-Qorti tad-Drittijiet tal-Bniedem fi Strasburgu, u sal-lum qatt ma ntalbet tixhed dwar 

il-każ tagħha fil-qorti. Hija kkunsidrat id-dewmien bħala inaċċettabbli u m'għandhiex fiduċja 

fl-investigazzjonijiet uffiċjali mwettqa sal-lum fil-każ tagħha. 

•  Patricia, bint Eustoquia Camarero Urquiza (0927-13), ilmentat li l-amministrazzjoni 

ma tipprovdix u lanqas ma tixtieq tipprovdi informazzjoni dwar ħuha, li d-dokumenti, bħalma 

huma l-awtopsja, huma mimlija gideb, li l-każ tagħha ġie denunzjat fi Granada iżda l-

prosekuturi u l-pulizija għadhom ma investigawhx u li l-allegazzjonijiet ġew miċħuda 

minħabba nuqqas ta' provi. 

• Is-Sur Isasmendi jirrappreżenta lil Eduardo Raya Retamero, (1013-12) qal li l-

imsemmija dettalji tal-petizzjoni diġà ngħataw, iżda ddikjara li l-ġisem midfun mis-Sur Raya 

Retamero ma kienx ta' bintu u l-kampjuni jikkonfermaw dan bħalma tagħmel l-analiżi tad-

DNA. Huwa uża l-mezzi legali kollha sal-Qorti Kostituzzjonali. Huwa ddenunzja każijiet ta' 

arresti fi Granada bejn is-snin 1990 u 1992 u kkwalifikahom bħala delitti kontra l-umanità. 

Iddikjara li l-għeluq ta' każijiet huwa dovut għall-fatt li ma ngħata l-ebda segwitu amministrattiv 

u għan-nuqqas ta' għajnuna mingħand l-amministrazzjoni. 

•  María de las Mercedes Bueno Morales (1772-12), qalet li m'hemmx informazzjoni 
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ġdida dwar il-każ tagħha, l-għajbien ta' bintha f'Cádiz. Hija akkużat lill-Istat, u eżiġiet li l-

każijiet tagħhom jitressqu quddiem il-ġustizzja u qalet li l-vittmi m'għandhomx ikollhom iġorru 

l-oneru tal-prova. Hija talbet appoġġ legali u psikoloġiku għall-akbar grupp ta' vittmi eżistenti 

fi Spanja. Għaliha, dawn id-delitti huma delitti kontra l-umanità u l-Istat huwa responsabbli 

għal din is-sitwazzjoni. 

• Ana María Cueto Eizaguirre (1772-12), qalet li l-arkivji storiċi huma mimlija mwiet ta' 

feti, u li l-investigazzjonijiet ingħalqu fl-2013 billi l-prosekutur ċaħad il-possibbiltà ta' 

investigazzjoni tal-fdalijiet tat-trabi midfuna għal għexieren ta' snin. 

• María Flor de Lis Díaz Carrasco (1772-12), qalet li hija ma tafdax l-Istat, li l-vittmi 

jagħmlu l-investigazzjonijiet proprji tagħhom u li riedet li kummissjoni indipendenti tinvestiga 

każijiet issa magħluqa mill-imħallfin. 

• Francisco González de Tena (1772-12) li jirrappreżenta lill-"Colectivo sin identidad de 

Canarias", talab lill-PE jintervjeni minħabba inattività mill-amministrazzjoni tal-Istat, huwa 

talab lill-knisja tiftaħ l-arkivji tagħha u kkundanna l-qerda ta' dokumenti b'mod intenzjonali, li 

għandha tkun ikkaratterizzata bħala delitt. 

• Esperanza Ornedo Mullero (1772-12), li tirrappreżenta l-assoċjazzjoni ta' Huelva, qalet 

li kienet imħassba dwar id-dokumentazzjoni tal-petizzjoni tagħha. Hija xeħtet dubji dwar il-

proċess tal-każ tagħha u l-għeluq tal-investigazzjonijiet. Iddeċidiet li tappella lill-Qorti tad-

Drittijiet tal-Bniedem fi Strasburgu.  

• Josefina Marina Pérez Sánchez (1772-12), għadha qed tfittex lil ommha, li twieldet 

f'"Casa Cuna" f'Valencia u l-ordni reliġjuż responsabbli minn dan l-isptar huwa riluttanti li 

jagħti kwalunkwe data dwar il-ġenituri tagħha. Hija titlob il-ftuħ tal-arkivji ekklesjastiċi. 

• Luisa Fernanda Terrazas Fernández (1772-12) qalet li tewmin, tifel u tifla, ġew misruqa 

mingħandha fi sptar f'Jerez u li ħadd mill-Istat ma kellimha. Hija lmentat li l-investigazzjonijiet 

ġew eżegwiti mill-vittmi. Tagħti t-tort lill-Istat għal din is-sitwazzjoni, Stat li ma jagħtix 

tweġibiet u li l-każijiet issa ġew magħluqa mill-imħallfin. Hija talbet tal-għajnuna tal-PE biex 

jerġgħu jinfetħu l-każijiet. Tkellmet b'emozzjoni dwar it-tbatija tagħha u d-diffikultajiet matul 

dawn is-snin kollha, u ddikjarat li hija kienet temmen li kienet ser "tmut b'qalbha maqsuma u 

mhux bix-xjuħija". 

Il-Membri tal-PE li ġejjin għamlu l-mistoqsijiet: 

 Eleonora Evi, li ġibdet l-attenzjoni għal nuqqas ta' rieda min-naħa tal-ġudikatura li 

ssolvi l-każijiet. Hija qalet li l-Gvern għandu jimplimenta r-rakkomandazzjonijiet tal-

Grupp ta' Ħidma tan-NU dwar l-Għajbien Furzat jew Involontarju, u għandu jesprimi r-

rieda politika li jeżerċita l-ħarsien tad-drittijiet tat-tfal u d-dritt għall-identità tagħhom. 

 Julia Pitera staqsiet lill-petizzjonanti għala ma rrikorrewx quddiem il-Kumitat għall-

Petizzjonijiet tal-Parlament Spanjol u jekk, bis-saħħa tal-politika ta' ftuħ tal-Papa 

Franġisku, talbux lill-Vatikan biex jiftaħ l-arkivji tal-ordnijiet reliġjużi. 

 Tatjana Zdanoka talbet li l-persuni responsabbli jiġu ġġudikati, filwaqt li tqis li huwa 

inaċċettabbli li hemm biss każ wieħed quddiem il-ġustizzja. 

 Michela Giuffrida talbet li jsiru testijiet tad-DNA biex il-vittmi jiġu mħallsa mill-Istat u 

li l-ispejjeż ġudizzjarji u legali, il-kura psikoloġika u l-appoġġ għall-vittmi jkunu akargu 
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tal-Istat; li jkun hemm task force tal-pulizija li tiġbor flimkien l-inkjesti; li jkun hemm 

aċċess għall-arkivji privati; u li dawk milquta jingħataw status ta' vittma. Talbet ukoll li 

l-persuni milquta jimmobilizzaw ruħhom fil-midja sabiex iwasslu l-messaġġ tagħhom 

lis-soċjetà.   

 Jude Kirton Darling talbet investigazzjoni pubblika tal-każ fuq livell nazzjonali u saħqet 

fuq il-ħtieġa li l-problema tiġi studjata minn kumitat indipendenti. Talbet ukoll li ssir 

pressjoni fuq il-Vatikan sabiex jeżiġi l-ftuħ tal-arkivji ekklesjastiċi. 

 Rosa Estarás, li ddeskriviet ix-xhieda bħala nies b'qalbhom maqsuma, taħseb li l-Gvern 

qiegħed jaġixxi in bona fede u temmen fir-rieda tajba tiegħu li jinvestiga dak li seħħ, 

billi t-tfittxija għall-verità tgħin lill-vittmi. Hija appellat biex it-testijiet tad-DNA ikunu 

mingħajr ħlas; jingħata aċċess għad-dokumentazzjoni meħtieġa għall-investigazzjoni u 

jitneħħew l-ostakli għall-vittmi (għalkemm enfasizzat mill-ġdid l-indipendenza tal-

ġudikatura); u jinfetħu reġistri  u l-provi jgħaddu għand il-ġudikatura. 

 Josep-Maria Terricabras talab lill-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku ifittex provi għall-

akkużi u qal li l-vittmi m'għandhomx ikunu dawk li jagħmlu dan. Huwa talab lill-

imħallfin jgħaqqdu l-kriterji tagħhom dwar l-istatut tal-limitazzjonijiet tar-reati (l-

Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku juża kriterji unifikati iżda dan mhuwiex rifless fl-

azzjonijiet tal-imħallfin), u jinħatar koordinatur fiskali. Huwa enfasizza wkoll l-

importanza li l-protezzjoni tad-data ma tkunx qed tintuża biex jiġu protetti t-trasgressuri. 

 Marina Albiol temmen li l-Knisja kienet kompliċi fil-mument meta twettqu dawn id-

delitti kontra l-umanità u li hemm obbligu li tiġi investigata, ħaġa li mhix qiegħda ssir 

mill-Gvern. 

Laqgħa mal-Kummissjoni tal-Ġustizzja fil-Kungress tad-Deputati (23 ta' Mejju 2017) 

Is-Sa Margarita Robles Fernández, President tal-Kummissjoni tal-Ġustizzja, laqgħet id-

delegazzjoni tal-Membri tal-PE u espremiet solidarjetà mal-vittmi tal-attakk f'Londra li seħħ 

fil-lejl ta' qabel. Is-Sa Kirton Darling, Kap tad-delegazzjoni tal-Membri tal-PE rringrazjawha 

għal dan, u osservaw minuta silenzju b'rispett għall-vittmi. 

L-għan tal-intervista mal-Kummissjoni tal-Ġustizzja kien li jsir magħruf x'għamel il-Kungress 

tad-Deputati b'rabta ma' dan is-suġġett u li jiġu skambjati opinjonijiet u informazzjoni dwar l-

inizjattivi parlamentari approvati mill-kamra. Il-Kummissjoni tal-Ġustizzja tal-Kungress tad-

Deputati approvat żewġ proposti mhux leġiżlattivi dwar dan is-suġġett fl-X leġiżlaturi X u fil-

XI-il leġiżlatura (dokumenti ta' pożizzjoni għall-Gvern). 

 Il-XI-il Leġiżlatura: Proposta mhux leġiżlattiva dwar l-investigazzjoni tas-serq ta' trabi 

tat-twelid (dok Nru 161/277) approvata mill-Kummissjoni tal-Ġustizzja fis-sessjoni 

tagħha tal-5 ta' April 2016. 

 L-X Leġiżlatura: Proposta mhux leġiżlattiva li permezz tagħha l-Gvern huwa mħeġġeġ 

li japprofondixxi l-ħidma ta' appoġġ għall-vittmi tas-serq ta' trabi (dok. Nru 161/2585) 

adottata mill-Kummissjoni tal-Ġustizza fis-sessjoni tagħha tal-10 ta' Ġunju 2014. 

José Ignacio Prendes Prendes, mill-Grupp Cs, afferma li l-vittmi ġew mċaħħda mill-identità 

tagħhom u li l-grupp tiegħu talab li jiġu rikonoxxuti bħala vittmi ta' delitt kontra l-umanità, li 

jkun ifisser li r-reat ma jkunx soġġett għal preskrizzjoni.  
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Jaume Moya Matas, Grupp CUP-EC-EM, qal li dan kien "għarukaża li l-Membri tal-PE qed 

jagħmlu xogħolna" u appella għal miżuri biex terġa' tinġieb id-demokrazija; li l-Istat jassumi r-

responsabbiltajiet tiegħu dwar il-kwistjoni; li dawk milquta jiġu rikonoxxuti bħala "vittmi", 

ħaġa li tagħtihom drittijiet għal għajnuna legali b'xejn, appoġġ u assistenza, u għall-ħolqien ta' 

fajl iċċentralizzat tad-DNA (testijiet b'xejn għal dawk milquta). Jitlob ukoll ir-riorganizzazzjoni 

tal-Uffiċċju ta' informazzjoni tal-Ministeru tal-Ġustizzja billi jingħata aktar riżorsi. Jitlob li tiġi 

stabbilita taqsima speċjalizzata fi ħdan l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku li jista' jaġixxi fuq 

inizjattiva proprja. 

María Jesús Moro Almaraz mill-Grupp Popolari, temmen li m'għandjiex issir demagoġija dwar 

dan is-suġġett, u li mhuwiex minnu jekk jingħad li ma sarx progress. Minn mindu l-Gvern sar 

jaf bl-ewwel denunzji fl-2011, il-Ministeri tal-Ġustizzja, tal-Intern, tas-Saħħa u l-Uffiċċju tal-

Prosekutur immobilizzaw ruħhom u bdew jaħdmu wara ftit żmien (Frar 2012). Il-Kumitat kien 

adotta żewġ inizjattivi u l-aħħar waħda ġiet adottata b'mod unanimu. Intalab li tinħoloq bażi ta' 

data unifikata ta' profili ġenetiċi (bit-testijiet magħmula mill-Istitut Nazzjonali tat-Tossikoloġija 

- INTCF), u nħoloq status sod tal-vittma li jinkludi lill-persuni milquta mis-serq ta' trabi. 

Jude Kirton Darling tgħid li jista' jittieħed eżempju mill-esperjenza Irlandiża fejn ġie stabbilit 

li teżisti problema serja ta' fiduċja tal-persuni milquta fl-investigazzjonijiet imwettqa. Hi 

staqsiet ukoll jekk kienx possibbli li jkun hemm kumitat ta' inkjesta indipendenti. 

Michela Giuffrida sejħitilha sitwazzjoni traġika li fiha kien importanti li wieħed jiskopri l-verità 

dwar il-passat. Hija temmen li huwa importanti li jinkisbu riżultati konkreti u qed tipproponi li 

t-testijiet tad-DNA jkunu bla ħlas u li tingħata għajnuna legali lill-persuni milquta, li jinħoloq 

prosekutur speċjali u kumitat ta' investigazzjoni, kif ukoll task force tal-kapijiet tal-pulizija 

dwar dan is-suġġett, kif ukoll l-istatus uffiċjali ta' vittma. 

Margarita Robles Fernández mill-Grupp Soċjalista u President tal-Kumitat tal-Ġustizzja, 

tispjega li m'għandhiex titħallat il-politika mar-reati. Hija tispjega li hemm problema bil-

preskrizzjoni tar-reat iżda li l-unifikazzjoni tal-kriterji hija soġġetta għal sentenza pendenti tal-

Qorti Suprema. Hija titlob li ma ssirx evalwazzjoni tas-sentenzi ġudizzjarji għaliex kull każ 

huwa soġġett għal ġudizzju individwali u indipendenti. Il-President tispjega li fl-1987 inbidlet 

il-liġi tal-adozzjoni u tar-reġistru ċivili, b'mod li l-Istat demokratiku reġa' ħa f'idejh prerogattivi 

li qabel kellhom il-parroċċi. Hija qalet li t-talba għal kumitat ta' inkjesta kienet f'idejn il-bord 

ta' rapporteurs u qed tistenna segwitu. 

Ester Capella i Farré mill-Grupp ER, tispjega li l-proċess ta' memorja storika li beda fl-2010 

ma tlestiex u li jinħtieġu ġustizzja, verità u riżarċimenti.  Hija tispjega li fl-2016 saret talba lill-

Kumitat ta' Investigazzjoni fi ħdan il-Kungress minn parti mill-grupp parlamentari konfederali 

Unidos Podemos u mill-Grupp Soċjalista u temmen li għandha tintalab l-ispeċjalizzazzjoni tal-

uffiċċju tal-prosekutur u tal-gruppi politiċi.  

Laqgħa mal-Konferenza Episkopali Spanjola (23 ta' Mejju 2017) 

Is-Sur José María Gil Tamayo Segretarju Ġenerali tal-Konferenza Episkopali Spanjola. 

Il-Mons. Carlos López Segovia, Viċi Segretarju għall-Affarijiet Ġenerali. 

Is-Sur Jesus Miguel López Nieto Segretarju Tekniku tas-Servizz Legali 
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Is-Sur José María Gil Tamayo jispjega li huwa importanti li jingħata rimedju għad-dannnu li 

sofrew il-persuni innoċenti u li jiġu mfittxija l-ġustizzja, il-memorja u r-rimedji.  

Huwa spjega li l-Konferenza Episkopali kienet tirrappreżenta l-isqfijiet Spanjoli u kienet ilha 

teżisti minn żmien it-Tieni Kunsill Vatikan. Kienet istituzzjoni kolleġġjali tal-isqfijiet Spanjoli, 

li tirrapporta lil Ruma, li jfisser li l-arċidjoċesi kienu awtonomi u jirrapportaw direttament lil 

Ruma. Il-kamp ta' applikazzjoni tal-kompetenzi tal-Konferenza Episkopali b'hekk huwa limitat. 

L-arkivji parrokkjali kienu ilhom jeżistu mill-Kunsill ta' Trento (is-16-il Sessjoni) u kienu 

jinkludu informazzjoni dwar sagramenti (magħmudijiet, żwiġijiet, eċċ.). Il-persuni milquta 

jistgħu jaċċedu għalihom (skont il-liġi tal-protezzjoni tad-data), iżda jekk l-informazzjoni 

tintalab fil-qafas ta' proċediment ġudizzjarju jew mill-Uffiċċju tal-Prosekutur, allura ma jkun 

hemm ebda impediment biex jinfetħu l-arkivji. Hu qal li l-Konferenza m'għandha ebda mandat 

fuq id-djoċesijiet, u kull parroċċa taqa' taħt djoċesi. Madankollu, jekk ikun hemm interess 

leġittimu, wieħed jista' jirrikorri għand l-Arċisqof u ma jkun hemm ebda problema biex jingħata 

aċċess għall-informazzjoni fl-arkivji. L-arkivji sagramentali ta' istituzzjonijiet ċivili li kienu fil-

parroċċi ġew trasferiti għand l-istituzzjonijiet statali;   fl-1987, inbidlet il-liġi tal-adozzjoni u 

tar-reġistru ċivili u l-Istat reġa' ħa f'idejh il-prerogattivi li qabel kellhom il-parroċċi.  

Il-modi ta' aċċess tal-arkivji: permezz tal-parroċċa tal-magħmudija, filwaqt li jiġi żgurat l-

aċċess u l-kunfidenzjalità ta' terzi. Is-Sur Tamayo joffri l-akbar kollaborazzjoni fi ħdan il-qafas 

ġuridiku fis-seħħ. Ħaġa differenti huma l-kongregazzjonijiet reliġjużi li huma totalment 

awtonomi u jirrapportaw direttament lill-Vatikan. 

Is-Sa Julia Pitera staqsiet serje ta' mistoqsijiet dwar il-korrispondenza bejn l-informazzjoni dwar 

iċ-ċertifikati tal-magħmudija u l-insinwa. Hija tispjega li biż-żieda fl-ammont ta' trabi mwielda 

fl-isptarijiet pubbliċi tal-kapitali tal-provinċja sa mit-tieni nofs tas-seklu għoxrin, id-data tat-

twelid hija aktar korretta fl-insinwa peress li l-magħmudija ssir aktar tard. Id-data dwar l-imwiet 

ta' tfal tinsab fl-insinwa u mhux fir-reġistri ekklesjastiċi. 

Is-Sa Eleonora Evi tistaqsi jekk kienx hemm konnotazzjonijiet ideoloġiċi fil-każijiet ta' 

għajbien, jekk kienx hemm konnessjonijiet lokali u temmen li biex wieħed iħoss empatija mat-

traġedji personali tal-vittmi jenħtieġ li jinħoloq Kumitat ta' Investigazzjoni. 

Marina Albiol tafferma li l-għajbien ta' trabi fis-snin erbgħin sas-snin disgħin huma r-riżultat 

tar-repressjoni ideoloġika u wara ta' negozju lukrattiv. Hija ħasbet li kongregazzjonijiet 

reliġjużi, istituti tat-tfal u ħlas sigriet kienu jiffurmaw sistema li kkontribwit għas-sitwazzjoni. 

Hi staqsiet jekk il-Knisja kinitx se twettaq l-investigazzjonijiet tagħha stess u jekk l-arkivji tal-

kongregazzjonijiet kinux se jinfetħu (u jiġu ppreservati b'mod indefinit). Is-Sa Marina Albiol 

tistaqsi jekk il-Knisja hijiex ser tipprovdi kollaborazzjoni proattiva fuq din il-kwistjoni u jekk 

hijiex ser tirrakkomanda lill-membri tagħha kif għandhom jaġixxu fil-konfront ta' din it-

traġedja. 

Is-Sur Josep-Maria Terricabras jitlob ukoll li l-Knisja tadotta kollaborazzjoni aktar proattiva 

dwar dan is-suġġett kif għamlet dan l-aħħar fuq suġġetti oħrajn, bħal każijiet ta' pedofilija.  

José María Gil Tamayo, b'risposta għad-domandi, jafferma l-kundanna assoluta tiegħu tal-fatti 

li għalih m'għandhom l-ebda ġustifikazzjoni. Huwa jafferma li wieħed għandu jifhem l-aspett 

storiku tas-sitwazzjoni, fejn il-faqar u l-unur kienu fatturi importanti ħafna. Huwa appella biex 

jiġu kkastigati l-persuni responsabbli iżda biex ma jitħammġux ir-reputazzjoni u l-ħidma ta' 
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ċerti ordnijiet reliġjużi għar-reati kommessi minn uħud. Jemmen li kien hemm każijiet ta' 

adozzjonijiet bil-moħbi minħabba nuqqas ta' regolamentazzjoni. Jaħseb li jkun għaqli li jsiru 

rakkomandazzjonijiet ġenerali lill-arkivji tal-kunsilli provinċjali u lill-konkregazzjonijiet 

reliġjużi, filwaqt li jiġu mħarsa dejjem id-drittijiet ta' terzi. Huwa jimpenja ruħu li jagħmel serje 

ta' linji gwida għall-isqfijiet dwar l-arkivji u li jitlob il-kollaborazzjoni tagħhom dwar dan is-

suġġett. Jirrespinġi l-idea li l-Knisja, bħala istituzzjoni, aġixxiet f'konfoffa u jafferma li persuni 

speċifiċi kkommettew reati permezz ta' adozzjonijiet foloz u serq ta' trabi, li għandhom jitqiesu 

bħala delitti u attakk kontra d-drittijiet fundamentali. 

Is-Sa Jude Kirton Darling tistaqsi jekk il-Knisja tistax tikkollabora b'mod proattiv mal-

Ministeru tal-Ġustizzja u tagħmel disponibbli l-arkivji tagħha, bil-kunsens tal-Aġenzija tal-

Protezzjoni tad-Data. Is-Sur Tamayo wieġeb li t-tagħrif fl-arkivji parrokkjali fil-biċċa l-kbira 

kien fuq mikrofilm (magħmul mill-Mormoni) u kien pożittiv dwar il-kooperazzjoni mas-

servizzi ta' dokumentazzjoni tal-Ministeru tal-Ġustizzja biex jiġi żgurat li l-aċċess għall-arkivji 

ta' istituti ekklesjastiċi ma jkunx problema biex jagħmluhom disponibbli għall-Ministeru tal-

Ġustizzja dment li jiġu rispettati d-drittijiet ta' terzi. 

Is-Sa Jude Kirton Darling tikkonkludi billi tittama li s-sensittività akbar tal-Papa Franġisku lejn 

dan it-tip ta' suġġett, li huwa diġà kkonfronta fl-Arġentina, tgħin biex tissolva sa ċertu grad is-

sitwazzjoni li tirrigwarda l-ftuħ tal-arkivji. 

Is-Sa Evi staqsiet jekk kienx hemm xi indikazzjoni li dawn il-każijiet kienu parti minn netwerk 

organizzat jew jekk kellhomx xi element ideoloġiku fihom. Il-knisja rrispondiet li hija ma tarax 

netwerk organizzat, iżda pjuttost atti mwettqa minn individwi mingħajr skrupli. 

Rimarki ġenerali  

Iż-żjara tad-delegazzjoni tal-Membri tal-PE kienet waħda intensiva, kemm fir-rigward tal-

kontenut kif ukoll fir-rigward tal-programm ta' żjajjar, u dan ġie rrappurtat b'mod wiesa' mill-

midja. Hija esprimiet il-gratitudni tagħha lill-istituzzjonijiet kollha li laqgħuhom. Is-serq ta' 

trabi u tal-adozzjonijiet illegali matul is-snin tad-dittatura u fl-ewwel snin tad-demokrazija kellu 

impatt profond fuq il-Membri tal-PE, li xtaqu jesprimu s-solidarjetà tagħhom mal-vittmi u mal-

familji tagħhom. Iż-żjara għandha tevalwa in situ l-ambitu u d-dimensjoni tal-kwistjoni u 

tistudja x'tip ta' miżuri kienu ttieħdu u setgħu jittieħdu biex jiġi indirizzat it-tħassib tal-vittmi, 

tiġi stabbilita l-verità u jiġi evitat li din is-sitwazzjoni qatt ma terġa' sseħħ. 

Il-kontradizzjonijiet ċari bejn dak li esprimew id-diversi amministrazzjonijiet, il-vittmi, il-

ġurnalisti jew l-avukati ħallew impressjoni wara din iż-żjara u qajmu bosta mistoqsijiet.  

Il-Membri tal-PE laqgħu ir-rikonoxximent u l-aċċettazzjoni mill-partijiet kollha involuti li l-

ħtif ta' trabi tat-twelid kien qed iseħħ matul il-perjodu ta' wara l-gwerra ċivili, matul id-

dittaturata' Franco, u taħt gvern demokratiku. Madankollu, hemm diverġenzi fl-għadd ta' 

persuni li jirriżulta li kienu affettwati skont dak li jistabbilixxu l-partijiet, u dan ma jgħinx biex 

tiġi evalwata b'mod adegwat id-dimensjoni ta' din il-problema. Hemm ukoll differenza fil-

kriterji sabiex jiġi stabbilit jekk is-serq ta' trabi kienx ir-riżultat ta' netwerk ta' traffikar 

istituzzjonalizzat jew ta' delinkwenti ta' darba. Fid-dawl ta' dawn il-kriterji differenti, ħaġa li 

toħroġ ċara hija n-nuqqas ta' fiduċja tal-vittmi fl-istituzzjonijiet, u huma ħassew li kienu ġew 

ostakolati, u dan għaliex iqisu li l-investigazzjonijiet li saru ma kinux biżżejjed, billi jidhrilhom 

li l-vittma m'għandhiex tkun il-persuna li tipprovdi l-provi tar-reat. Huma jixtiequ li l-Uffiċċju 
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tal-Prosekutur Pubbliku jkun aktar proattiv u jaġixxi fuq inizjattiva proprja fil-każijiet kollha, 

u mhux li l-vittma jkollha terfa' l-oneru tal-proċess ġudizzjarju. Il-Membri tal-PE jemmnu wkoll 

li tista' titjieb l-għajnuna mogħtija lill-vittmi u ssir iktar proattiva, kemm fuq livell psikoloġiku 

kif ukoll billi tingħata gwida legali u informazzjoni amministrattiva fil-każijiet irrapportati. Iżda 

ħaġa li fuqha jaqblu b'mod unanimu l-Membri tal-PE hija l-eżistenza ta' problema gravi li 

teħtieġ ġustizzja, memorja u riżarċimenti. 

Il-Membri tal-PE saħqu fuq l-importanza li jkun hemm kooperazzjoni tal-Knisja mas-Sistema 

tal-Ġustizzja billi jingħata aċċess għal dokumenti arkivjati biex tiġi appoġġata l-ħidma tagħha. 

Huma laqgħu wkoll l-impenn li l-Konferenza Episkopali esprimiet biex tqiegħed l-arkivji għad-

dispożizzjoni tal-Ministeru tal-Ġustizzja u ddispjaċihom li dan ma kienx diġà seħħ b'urġenza. 

Rakkomandazzjonijiet 

Meta jqis dak kollu li ntqal hawn fuq, il-Kumitat tal-Petizzjonijiet jippreżenta r-

rakkomandazzjonijiet li ġejjin lill-awtoritajiet nazzjonali responsabbli: 

1. Jistmerr l-abbandun tax-xogħol min-naħa tal-awtoritajiet li jirrapportaw il-petizzjonanti, 

il-vittmi u l-assoċazzjonijiet tal-vittmi kif ukoll in-nuqqas tal-awtoritajiet li 

jipproteġuhom jew biex jinvestigaw b'mod adegwat id-denunzji tagħhom s'issa; jappella 

lill-awtoritajiet Spanjoli  jimpenjaw ruħhom biex minnufih jiftħu djalogu b'saħħtu, 

kontinwu, stabbli u konkret mal-petizzjonanti u mal-assoċjazzjonijiet ta' dawk milquta;  

2. Jirrakkomanda l-ħolqien ta' Prosekutur Pubbliku Speċjali biex jindirizza l-każijiet kollha 

ta' allegazzjoni ta' serq u ta' adozzjoni illegali ta' trabi tat-twelid; 

3. Jitlob lill-uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku jkun aktar proattiv u jaġixxi fuq inizjattiva 

proprja f'dawn il-każijiet, sabiex il-vittma ma jkollhiex terfa' l-oneru tal-proċess 

ġudizzjarju; 

4 Ifakkar li l-Istat Spanjol huwa marbut li jkun konformi bis-sħiħ mal-Konvenzjoni tan-NU 

dwar id-drittijiet tat-Tfal u tal-Adolexxenti u d-Dikjarazzjoni tan-NU dwar il-Ħarsien tal-

Persuni Kollha mill-Għejbien Furzat; għaldaqstant, iqis li l-Istat Spanjol, fil-każijiet tat-

tfal misruqa, għandu jiżgura approċċ istituzzjonali u l-adozzjoni tal-miżuri kollha 

meħtieġa sabiex tiġi żgurata l-konsistenza sħiħa tal-qafas ġuridiku nazzjonali mal-obbligi 

li jirriżultaw mid-dritt internazzjonali; 

5. Huwa tal-fehma li l-Istat Spanjol għandu jirratifika l-Konvenzjoni tan-NU dwar l-

Impreskrittibbiltà tad-Delitti tal-Gwerra u tad-Delitti kontra l-Umanità, filwaqt li jasal 

jirrikonoxxi d-delitti li saru, b'rabta mal-każijiet tat-tfal misruqa, bħala delitti kontra l-

umanità; 

6. Jemmen b'konvinzjoni li dawk id-delitti marbuta mal-każijiet ta' tfal misruqa li seħħew 

matul id-Dittatura ta' Franco kif ukoll dawk li seħħew wara jridu jiġu investigati b'mod 

effikaċi u effiċjenti u li f'dan il-każ ma tista' tiġi applikata l-ebda amnestija; jitlob lill-

awtoritajiet Spanjoli jadottaw il-miżuri leġiżlattivi u ġudizzjarji meħtieġa sabiex 

kwalunkwe interpretazzjoni tad-dritt nazzjonali li tkun f'kuntrast mal-ilħuq effettiv tat-

tali objettiv issir nulla u bla effett;  
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7 Jitlob biex ikun hemm protokoll ċar rigward liema huma l-awtoritajiet kompetenti biex 

jinvestigaw il-każijiet li jinvolvu vittmi residenti fi Stat Membru ieħor skont l-Artikolu 17 

tad-Direttiva dwar id-Drittijiet tal-Vittmi u jitlob biex ikun hemm kooperazzjoni akbar 

bejn l-awtoritajiet kollha involuti; 

8. Jitlob lill-Interpol timmonitorja x-xogħol li sar mill-awtoritajiet investigattivi fuq każijiet 

transkonfinali; 

9. Iħeġġeġ lill-awtoritajiet Spanjoli jidentifikaw u japplikaw soluzzjonijiet legali u 

amministrattivi speċifiċi bi prijorità u b'urġenza, f'koordinament mal-vittmi u mal-

assoċjazzjonijiet, inkluża l-għajnuna biex ikunu koperti l-ispejjeż legali tagħhom, bil-

għan li l-ġudikatura u l-prosekutur pubbliku jwettqu investigazzjoni fuq inizjattiva 

proprja dwar l-allegat serq ta' trabi li għadhom jitwieldu, kif deskritti miċ-ċittadini tal-UE 

fil-petizzjonijiet tagħhom lill-Parlament Ewropew u jipprovdi appoġġ proattiv lill-vittmi; 

10. Jenfasizza l-ħtieġa li l-awtoritajiet Spanjoli jsaħħu l-kanali diretti ta' parteċipazzjoni u ta' 

djalogu mal-vittmi u l-assoċjazzjonijiet tagħhom, sabiex tiġi indirizzata l-ħtieġa li tinstab 

soluzzjoni permezz ta' medjazzjoni effikaċi li żżid il-fiduċja tal-vittmi fl-

investigazzjonijiet futuri; 

11. Ifakkar li l-parti l-kbira tal-każijiet seħħet fil-perjodu ta' bejn l-1940 u l-1992, kif jista' 

jiġi nnutat fl-eżami tal-petizzjonijiet u tal-ilmenti ppreżentati; jirakkomanda li l-Gvern 

Spanjol jirrikonoxxi l-implikazzjoni u/jew il-permissività tal-Istat matul id-dittatura ta' 

Franco fis-serq sistematiku ta' trabi u adozzjonijiet illegali bħala l-ewwel pass biex jiġi 

ggarantit id-dritt tal-vittmi għall-verità, il-ġustizzja u r-riżarċiment bħala garanzija biex 

din il-kwistjoni ma terġax tirrepeti ruħha; 

12. Iħeġġeġ lill-awtoritajiet Spanjoli jieħdu l-miżuri meħtieġa b'mod immedjat sabiex 

jimpenja lill-gvern jipprovdi r-riżorsi u jieħu l-miżuri biex jgħin isolvi l-allegati każijiet 

ta' serq ta' trabi u ta' adozzjonijiet illegali u jintensifika l-impenn tiegħu billi jagħti bidu 

għal kampanji ta' informazzjoni li għandha wkoll tinkludu l-użu ta' netwerks soċjali 

sabiex tiżdied is-sensibilizzazzjoni fost dawk kollha involuti dwar il-ħtieġa ta' 

kollaborazzjoni u ħidma kemm jista' jkun mill-qrib mal-assoċjazzjonijiet tal-vittmi;  

13. Jirrakkomanda li jiġi żviluppat bank ta' data nazzjonali tad-DNA pubbliku u ddedikat, 

speċifikament aċċessibbli għal dawn il-każijiet sabiex l-informazzjoni dwar il-vittmi tkun 

tista' tiġi kontroeżaminata biex tgħinhom isibu l-familji reali tagħhom; jitlob li t-testijiet 

tad-DNA għandhom jiġu pprovduti bla ħlas, inkluż permezz tal-Istitut Nazzjonali tat-

Tossikoloġija (INTCF), f'kull każ irrappurtat ta' allegazzjoni ta' trabi misruqa, mingħajr 

il-ħtieġa ta' ordni minn qorti jew minn prosekutur pubbliku u bil-parteċipazzjoni u/jew is-

superviżjoni tar-rappreżentanti tal-assoċjazzjonijiet tal-vittmi stabbiliti skont il-liġi;  

14. Jirrakkomanda li jittieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex tiġi żgurata l-garanzija fl-

identifikazzjoni tat-trabi tat-twelid u l-istabbiliment mingħajr ebda dubju tal-filjazzjoni 

min-naħa tal-omm, permezz tat-twettiq tat-testijiet mediċi, bijometriċi u analitiċi 

meħtieġa;  

15. Jiddispjaċih bil-fatt li kien hemm "progress limitat" fl-implimentazzjoni mill-Gvern 

Spanjol tar-rakkomandazzjonijiet miġbura fir-rapport tal-2014 tal-Grupp ta' Ħidma tan-

NU dwar l-Għajbien Furzat jew Involontarju u jitlob lill-Gvern Spanjol japplika b'mod 
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urġenti dawn ir-rakkomandazzjonijiet, b'mod partikolari, l-adozzjoni ta' pjan nazzjonali 

ta' tfittxija ta' persuni nieqsa; 

16. Jirrakkomanda li jiżdied il-finanzjament lill-Uffiċċju tal-Ministeru tal-Ġustizzja li 

jipprovdi appoġġ għall-vittmi tas-serq possibbli ta' trabi tat-twelid u li dan jiżgura impenn 

sod min-naħa tal-awtoritajiet Spanjoli sabiex jiżguraw lill-vittmili l-ispejjeż relatati mal-

appoġġ psikoloġiku, mal-assistenza legali, mal-protezzjoni tas-sigurtà soċjali u mal-

aċċess sħiħ għall-informazzjoni amministrattiva tkun akargu tal-Istat, filwaqt li titqies id-

Direttiva dwar id-Drittijiet tal-Vittmi (2012/29); 

17. Jilqa' d-deċiżjoni ta' xi parlamenti reġjonali (eż. tan-Navarra) biex il-vittmi jingħataw 

għajnuna legali bla ħlas u jirrakkomanda li l-Gvern Spanjol jadotta l-mekkaniżmi u l-

miżuri leġiżlattivi simili meħtieġa fuq il-livell nazzjonali , sabiex iċ-ċittadini kollha u l-

familji kollha milquta jkollhom appoġġ indaqs u ħarsien indaqs fit-territorju nazzjonali 

kollu, inkluż l-aċċess bla ħlas għas-sistema ġudizzjarja biex jiġu pproċessati b'mod sħiħ 

id-denunzji tagħhom f'kull każ; 

18. Jinnota l-linji gwida u l-miżuri konkreti mogħtija fil-proposti mhux leġiżlattivi adottati 

mill-Kummissjoni tal-Ġustizzja tal-Kungress tad-Deputati dwar l-investigazzjoni tas-

serq tat-trabi tat-twelid u l-appoġġ għall-vittmi , fil-5 ta' April 2016 u fl-

10 ta' Ġunju 2014; 

19. Jilqa' l-qbil tal-gruppi politiċi biex fil-Baġit Ġenerali tal-Istat għall-2017 jiġi allokati 

EUR 100 000 mill-baġit tal-Ministeru tal-Ġustizzja, li l-użu ta' din is-somma għandu, bis-

saħħa ta' data murija b'analiżi, iwassal għal titjib fil-ġestjoni u fir-riżoluzzjoni tad-

denunzji ta' dawk il-persuni li ntlaqtu u jirrakkomanda biex fil-fażijiet inizjali jsir rieżami 

ħalli tkun żgurata d-disponibbiltà tar-riżorsi adegwati; jinnota wkoll il-qbil li ntlaħaq 

permezz ta' emenda ta' kompromess li tenfasizza impenn ċar biex tinħoloq pjattaforma 

teknoloġika bil-għan li tingħata għajnuna lill-persuni milquta u għall-investigazzjoni tal-

profili ġenetiċi; 

20. Jilqa' l-linji gwida mogħtija mill-Uffiċċju tal-Prosekutur fiċ-Ċirkolari 2/2012 tiegħu dwar 

l-unifikazzjoni tal-kriterji fil-proċeduri ta' serq ta' trabi tat-twelid u jirrakkomanda lill-

Kunsill Ġenerali tal-Ġudikatura jeżamina l-possibbiltà li jiġu unifikati l-kriterji biex tiġi 

evitata l-preskrizzjoni ta' dawn ir-reati; jirrakkomanda li jiġi żgurat u ffaċilitat l-aċċess 

għan-notamenti fir-reġistri ċivili u fir-reġistri antiki tal-isptarijiet fejn twieldu t-trabi; 

21. Iħeġġeġ lill-awtoritajiet Spanjoli jipprovdu appoġġ psikoloġiku bla ħlas kontinwu għall-

vittimi bl-użu ta' professjonisti xierqa;  

22. Jitlob il-protezzjoni sħiħa u effettiva ta' dawk li allegatament sofrew mill-ħtif u mill-

adozzjoni illegali tat-trabi taħt status speċjali tal-vittma kemm għall-ġenituri, kif ukoll 

għat-tfal identifikati, filwaqt li jinkludi l-possibilità tal-kumpens mill-Istat, filwaqt li 

titqies id-Direttiva dwar id-Drittijiet tal-Vittmi; 

23. Jenfasizza l-ħtieġa għall-awtoritajiet ekklesjastiċi li jirrikonoxxu l-involviment potenzjali 

tagħhom fil-ħtif ta' trabi u fl-adozzjonijiet illegali, u jitolbu skuża lill-vittmi; Iħeġġiġhom 

jikkollaboraw b'mod proattiv u aktar effikaċi mal-Ministeru tal-Ġustizzja bil-għan li 

jpoġġu għad-dispożizzjoni tal-persuni milquta kemm l-arkivji parrokkjali kif ukoll l-

arkivji tal-kongregazzjonijiet reliġjużi, filwaqt li jingħata aċċess sħiħ u tiġi żgurata t-
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trasperanza totali sabiex jiġu ffaċilitati l-investigazzjonijiet tal-qrati billi fejn hu possibli 

jiggarantixxi r-riunifikazzjonijiet; 

24. Jirrikonoxxi u japprezza l-fatt li l-Knisja Kattolika talbet skuża lin-nisa soġġetti għal 

adozzjonijiet furzati fir-Renju Unit u jħeġġeġ rikonoxximent simili tal-vittimi fi Spanja; 

25. Jirrakkomanda fl-aħħar it-tnedija, mill-aktar fis, ta' Kumitat ta' Investigazzjoni fi ħdan il-

Kungress tad-Deputati għal fehim aħjar tal-problema, biex jivvaluta jekk ir-riżultati tal-

Istitut Nazzjonali tat-Tossikoloġija humiex rappreżentattivi, jistabbilixxi jekk dan kienx 

ix-xogħol ta' individwi bla skrupli jew ta' netwerk tat-traffikar istituzzjonalizzat u li 

jipproponi miżuri ta' titjib li jiffavorixxu l-kjarifika tal-fatti sabiex jiġi evitat li sitwazzjoni 

simili tkun tista' tirrepeti ruħha fil-futur; iqis li l-assoċjazzjonijiet tal-vittmi, il-Ministeru 

tal-Ġustizzja u l-OMC (Organización Médica Colegial) għandhom jiġu rappreżentati 

f'dan il-Kumitat; 

26. Iqis ta' importanza fundamentali t-twaqqif ta' unità ġudizzjarja speċjalizzata, mgħammra 

bir-riżorsi finanzjarji u tal-pulizija neċessarji, iddedikata għall-investigazzjonijiet dwar 

il-każijiet allegati ta' tfal misruqa; 

27. Jappella għat-twaqqif ta' pula ta' mħallfin għat-twettiq ta' investigazzjonijiet ad hoc anke 

billi jiġu kkunsidrati d-diversi lmenti li jirreferu għal każijiet tal-istess natura;  

28. Jenfasizza kif permezz ta' ħafna konstatazzjonijiet huwa possibli l-involviment tan-natura 

assoċjattiva u sistematika tal-korrispondenzi li saru b'rabta mal-każijiet ta' tfal misruqa; 

jitlob lill-awtoritajiet Spanjoli li jwettqu b'mod sħiħ l-attivitajiet kollha tal-

investigazzjoni, filwaqt li jqisu sew l-ilmenti kollha u l-evidenza dokumentata 

ppreżentata miċ-ċittadini kkonċernati; 

29. Jenfasizza l-importanza li l-gvern Spanjol jikkollabora u jikkoopera b'mod sħiħ fl-

investigazzjonijiet internazzjonali li qed jindirizzaw l-ħtif ta' trabi u l-adozzjonijiet 

illegali, b'mod partikolari, il-kawża 4591/2010 assenjata lill-imħallef Arġentin María 

Servini de Cubria u l-investigazzjoni miftuħa reċentement mill-Uffiċċju tal-Prosekutur 

Pubbliku Nazzjonali tal-Messiku; 

30. Jitlob lill-Kummissjoni, lill-Ombudsman Ewropew u lill-Aġenzija tal-UE għad-Drittijiet 

Fundamentali biex, fil-qafas tal-kompetenzi tagħhom, jinvestigaw u jissorveljaw il-ksur 

possibbli tad-drittijiet tal-vittmi ta' għajbien furzat jew involontarju mill-awtoritajiet 

Spanjoli;  

31. Jitlob lill-President tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet jibgħat dan ir-rapport lill-

petizzjonanti u l-assoċjazzjonijiet mwaqqfa kollha tal-vittmi ta' serq ta' trabi u 

adozzjonijiet illegali stabbiliti skont il-liġi, lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-

Ġustizzja u l-Intern, lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Ombudsman Ewropew, lill-Aġenzija 

tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE, lill-Gvern ta' Spanja, lill-Gvernijiet tal-Komunitajiet 

Awtonomi ta' Spanja, lill-Ombudsman Spanjol u lill-Grupp ta' Ħidma tan-NU dwar l-

Għajbien Furzat jew Involontarju;  
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Opinjoni tal-Minoranza tal-Grupp PPE  

 

Il-Grupp PPE jippromwovi d-dritt għal investigazzjoni ġudizzjarja indipendenti u effettiva 

għall-vittmi tal-ħtif ta' trabi fi Spanja.  

 

Aħna nappoġġaw l-offerta b'xejn tat-testijiet tad-DNA lill-vittmi kollha; nappellaw lill-Knisja 

biex trendi l-arkivji tagħha aċċessibbli għall-familji milquta; nappoġġaw id-deċiżjoni biex 

jiżdied b'mod sostanzjali l-finanzjament lill-Uffiċċju tal-Ministeru tal-Ġustizzja li jipprovdi l-

appoġġ għall-vittmi, u  nappoġġaw il-Kumitat Investigattiv fil-Kungress tad-Deputati, u b'hekk 

jissodisfa t-talbiet tal-petizzjonanti.  

 

Minħabba n-natura sensittiva ħafna ta' din iż-żjara għall-ġbir ta' informazzjoni, aħna konvinti li 

r-rapport għandu jkun ibbilanċjat u bbażat fuq il-fatti. Għalhekk appoġġajna l-abbozz oriġinali 

tar-rapport mill-President tad-delegazzjoni. 

 

Jiddispjaċina li r-rapport finali jikkonkludi fir-rakkomandazzjonijiet tiegħu li dawn ir-reati saru 

mill-Istat Spanjol, kif indikat fl-emendi 23 u 74 mressqa mill-Grupp GUE/NGL. Nenfasizzaw 

li ma hemm l-ebda prova għal din il-konklużjoni. Nistmerru l-impressjoni li dawn id-

dikjarazzjonijiet iservu kisbiet politiċi interni. Fl-aħħar nett nenfasizzaw li hija l-kompetenza 

tal-ġudikatura, u mhux tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet, biex isibu jekk dawk ir-reati twettqux 

minn individwi jew min-netwerk ta' traffikar istituzzjonalizzat.  
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