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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lil Kumitat għal-
Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern  bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-
suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni tiegħu għal riżoluzzjoni :

- wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta' l-Unjoni Ewropea1, u 
partikolarment l-Artikolu 3 tiegħu, li jistabbilixxi d-dritt għall-integrita tal-persuna` u 
jipprojbixxi l-użu tal-ġisem uman u ta' partijiet minnu bħala sors ta' qligħ ta' flus, 

- wara li kkunsidra r-rapport annwali tad-Dipartiment ta' l-Istat Amerikan" Rapport dwar it-
Traffikar ta' Persuni 2005"2, 

- wara li kkunsidra r-Rapport tal-Gvern Skoċċiż ta' l-2004 " Eżami Kritiku rigward ir-
reazzjonijiet għall-prostituzzjoni f'erba Pajjiżi: Victoria - fl-Awstrija, fl-Irlanda, fl-Olanda 
u fl-Iżvezja"3, 

- wara li kkunsidra l-Istudju dwar il-Kriminalita`Transnazzjonali tal-2005, iffinanzjat mill-
Parlament Ewropew dwar "Leġiżlazzjoni Nazzjonali u t-Traffikar ta' Nisa u Tfal"4

- wara li kkunsidra r-Rapport tad-Dipartiment ta' l-Istat ta' l-Istati Uniti tal-2004 dwar " Ir-
Relazzjoni bejn il-prostituzzjoni u t-traffikar tas-sess"5

,

- wara li kkunsidra r-Rapport ta' l-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Migrazzjoni ta' l-
2003 " Huwa minnu li t-Traffikar ta' Persuni huwa ddeterminat mid-domanda? Studju 
Pilota Mxerred fuq Diversi Pajjiżi"6

- wara li kkunsidra r-Rapporti ta' 'Amnesty international' ta' l-2004 u ta' 'l-Anti-Slavery 
International' ta' l-20047, "Human Rights Watch"ta' l-20028, Pomodoro ta' l-20019;

- wara li kkunsidra r-Rapport ta' "ECPAT" ta' l-2001 Grupp Ewropew għall-Infurzar tal-liġi 
dwar " Traffikar ta' tfal mil-Lvant ta' l-Ewropa għall- Ewropa tal-Punent għal-raġunijiet ta' 

  
1 OJ C 364, 18.2.2000
2 Dipartiment ta' l- Istat ta' l-Istati Uniti (2005), http://www.state.gov/g/tip/rsl/tiprpt/2005/
3 http://www.glasgow.gov.uk/en/YourCouncil/PolicyPlanning_Strategy/Corporate/Equalities/Women/Prostitution.htm
4 http://www.carlshamre.net/images/stories/study.pdf
5 Dipartiment ta' l-Istat  ta' l-Istati Uniti(2004), 
http://www.humantrafficking.org/countries/eap/united_states/news/2005_05/tip_factsheet_response.html, 
6 Organizzazjoni Internazzjonali  għall-Migrazzjoni (2003)
http://www.iom.int/DOCUMENTS/PUBLICATION/EN/mrs_15_2003.pdf
7  'Amnesty International' u "Anti Slavery International' ta' l-2004 "Tisħiħ tal-protezzjoni tal-Persuni Ttraffikati"  mir-
rakkomandazzjonijiet ta' "Amnesty International" u "Anti -Slavery International" għat-tisħiħ tad-dispożizzjonijiet ta' l-abbozz 
tal-Konvenzjoni Ewropea kontra t-Traffikar ta' bnedmin.
http://web.amnesty.org/library/index/engior610162004
8 Human Rights Watch (2002), " Approċċ mill-ambitu tad-drittijiet tal-bniedem għar-rijabilitazzjoni  u l-integrazzjoni mill-
ġdid fis-soċjeta` tal-vittmi ttraffikati", dokument ippreżentat minn Widney Brown, 'Human Rights Watch 21st Century' 
Slavery" - Id-Dimensjoni mil-ambitu tad-Drittijiet tal-Bniedem rigward it-Traffikar ta' Persuni" Konferenza f'Ruma, l- Italja 
bejn il-15 u s-16 ta' Mejju http://www.hrw.org/backgrounder/wrd/trafficked-victims.htm
9 Pomodoro, L. (2001), "Traffikar u sfruttar sesswali ta' nisa u tfal", ta' P. Williams u D. Vlassis (eds) Ġlieda kontra l-
kriminalita transnazzjonali : Kunċetti, attivitajjiet u risposti, Frank Cass, Londra.
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natura sesswali"10,

A. billi l-Protokoll ta' Palermo jenfasizza l-fatt li l-parti kruċjali tad-definizzjoni ta' traffikar 
hija għall-għan ta' sfruttament aktar milli għall- moviment minn post għal ieħor;

B.  billi d-Dipartiment ta' l-Istat ta' l-Istat Uniti " Ir-Rapport Traffikar ta' Persuni tal-2005" 
wera li minn 600 000 sa 800 000 persuna kienu ttraffikati, madwar 80% huma nisa u 
tfajliet, 

C. billi r-rapport tal-Għaqda Dinjija tax-Xogħol ta' l-2005 jistma li 98% ta' dawk ittraffikati 
għal sfruttament sesswali huma nisa u tfajliet,

D. billi r-rapport tal-gvern Skoċċiż dwar il-prostituzzjoni ta' l-2004, ibbażat fuq paragun ta' 
miżuri rigward il-prostituzzjoni fl-Iżvezja, fl-Irlanda, fl-Awstrija, u fl-Olanda, wera li l-
legalizzazzjoni tal-prostituzzjoni twassal għal żieda ta' kriminalita` organizzata, żieda ta' 
abbuż sesswali fuq it-tfal, żieda fil-vjolenza fuq in-nisa u żieda sostanzjali fin-numru ta' 
nisa barranin ittraffikati fir-reġjun, 

E. billi l-istudju tal-kriminalita transnazzjonali ta' l-2005 juri li hemm raġuni għaliex il-liġi 
Żvediża li tikkriminalizza x-xiri tal-gisem ta' persuna oħra għal raġunijiet ta' użu sesswali 
jwassal għat-tnaqqis fit-traffikar għal raġunijiet sesswali.  billi l-istudju juri wkoll li l-
mudelli li donnhom qed " jipproduċu" aktar vittmi huma " regolamentizzazzoni"( l-
Olanda, il-Ġermanja, u l-Awstrija) filwaqt li l-mudell li donnu qed "jipproduċi" anqas 
vittmi huwa " l-projbizzjoniżmu"(l-Iżvezja),

F. billi r-rapport tad-Dipartiment ta' l-Istat ta' l-Istati Uniti ta' l-2004 juri li fejn il-
prostituzzjoni ġiet legalizzata jew ittollerata, hemm żieda fid-domanada għall-skjavi tas-
sess u l-legalizzazzjoni tal-prostituzzjoni tiftaħ suq għall-organizzazzjonijiet kriminali u 
toħloq post protett għall-kriminali,

G. billi diversi organizzazzjonijiet favur il-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem innutaw li 
bil-maqlub tal-kummerċ tad-droga u ta' l-armi, l-att fejn jinbiegħu persuni huwa fih 
innifsu abbuż u mhux att kriminali sempliċi, 

H. billi l-industrija tas-sess hija bbażata fuq l-istess prinċipji ekonomiċi ta' provista u 
domanda bħal kull negozju ieħor; billi r-rapport tal-IOM ta' l-2003 jirrikonoxxi li "ż-żieda 
fid-domanda mill-konsumaturi hija bla dubju waħda mill-fatturi li qed tikkontribwixxi 
għall-fenomenu ta' xogħol sfurzat fl-industrija tas-sess",

I. billi L-Organizzazzjoni Olandiża għad-Drittijiet tat-tfal tqis li n-numru ta' minorenni li qed 
jiġu prostitwiti fl-Olanda żdied min 4000 fl-1996 għal-15 000 fl-2001, inkluż mill-anqas 
5000 li huma ta' oriġini barranija, 

Jagħmel dawn ir-rakkomandazzjonijiet lill-Kunsill

  
10 ECPAT Grupp Ewropew għall-Infurzar tal-Liġi (2001),
http://www.ecpat.nl/ariadne/loader.php/nl/ecpat/Rapporten/trafficking1/Trafficking_1__Introduction.pdf/
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(a)  L-Istati Membri għandhom jittrattaw il-problema tat-traffikar minn perspettiva tas-sess 
tal-persuna, filwaqt li jitqies il-fatt li aktar minn 80% tal-vittmi huma nisa, persentaġġ li 
jitla ghal 98% fil-każ tat-traffikar għal skopijiet ta' esplojtazzjoni sesswali.

(b) Flimkien mal-ħtieġa li wieħed juri x'għandu jsir sabiex il-vittmi jiġu megħjuna`,hemm 
bżonn urġenti li l-Istat Membri jħarsu lejn l-għażliet ta' l-irġiel li jisfruttaw il-vittmi,

(c) L-Istat Membri għandhom jirrikonoxxu li l-legalizzazzjoni tal-prostituzzjoni tiffaċilita l-
akkwist tas-sess, anke mill-vittmi tat-traffikar,

(d) matul l-2006 il-Kummissjoni għandha tniedi studju ieħor dwar il-korrelazzjoni każwali 
bejn il-leġiżlazzjoni fuq il-prosrituzzjoni u t-traffikar għall-sfruttament sesswali, kif 
previst mill-Kummissarju Franco Frattini fit-8 ta' Marzu ta'l-2006, 

(e)  L-Istati Membri għandhom ikomplu jistudjaw kif id-diversi liġijiet fuq il-prostituzzjoni 
jaffettwaw it-traffikar għal sfruttament sesswali u n-numru ta' tfal fl-industrija tas-sess, u 
sussegwentement jużaw ir-riżultati sabiex jimplimentaw l-aħjar metodu sabiex 
jikkumbattu t-traffikar ta' bnedmin għal sfruttament sesswali,

(f) L-Istati Membri għandhom jadottaw miżuri b'saħħithom kontra l-każijiet kollha ta' 
minorenni fl-industrija tas-sess, għandhom jikkonsidraw il-fatt li kull persuna taħt l-eta` 
ta' 18 għandha tkun ikkunsidrata bħala minorenni,

(g) L-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu li kemm servizzi sesswali illlegali u dawk legali 
jinkludu riskji serji għas-saħħa, diversi studji juru li bejn 75-85% tal-prostituti huma 
vittmi ta' vjolenza, inkluż ta' stupru, u li r- rata għolja ta' sess mhux protett, twassalu għal 
riskji ta' epidemiji, 

(h)   Il-Kummissjoni għandha tniedi kampanja dwar il-perikoli li xogħol ta' natura sesswali,      
għandu għas-saħħa.


