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Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-kriminalitá marbuta mal-organiżmi 
slavaġ:
(2013/2747 (RSP)).

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni ta' Mejju 2013 tal-Kummissjoni tan-NU għall-Prevenzjoni 
tal-Kriminalità u għall-Ġustizzja Kriminali li tistieden lin-nazzjonijiet tad-dinja jqisu il-
kriminalità marbuta mal-organiżmi slavaġ u mal-foresti bħala forma serja ta' kriminalità 
organizzata, u b'hekk ipoġġuha fuq l-istess livell bħat-traffikar tal-bnedmin u t-traffikar 
tad-droga; 

– wara li kkunsidra l-investigazzjoni INTERPOL/IFAW fil-kummerċ onlajn tal-avorju fl-
UE, li nnutat li l-infurzar tal-liġi fir-rigward tal-kriminalità onlajn marbuta mal-organiżmi 
slavaġ għadu fil-bidu tiegħu u talbet leġiżlazzjoni speċifika għall-kummerċ elettroniku li 
tirregola l-kummerċ tal-organiżmi slavaġ annimali fl-UE;

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu adottata fis-6 ta' Frar 2013 dwar l-objettivi 
strateġiċi għas-16-il laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet għall-Konvenzjoni CITES li saret 
f'Bangkok f'Marzu 2013 (2012/2838);

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni CITES, implimentata fl-Unjoni Ewropea permezz tar-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 dwar il-protezzjoni tal-ispeċijiet ta' fawna u flora 
selvaġġi billi jkun regolat il-kummerċ fihom u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) 
865/2006 li jistabbilixxi regoli dettaljati dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 338/972;

– wara li kkunsidra r-riżultat tal-Konferenza tal-Partijiet (COP16) tal-Konvenzjoni dwar il-
Kummerċ Internazzjonali fl-Ispeċijiet ta' Fawna u Flora Selvaġġi fil-Periklu (CITES) li 
saret f'Marzu 2013 f'Bangkok (Tajlandja) fejn il-partijiet qablu fuq numru ta' azzjonijiet 
konkreti kontra l-kaċċa illegali u t-traffikar tal-organiżmi slavaġ;

– wara li kkunsidra r-rapport interim mill-Kumitat Speċjali tiegħu dwar il-Kriminalità 
Organizzata ta' Awissu 2013, b'mod partikolari il-paragrafu 143;

– wara li kkunsidra l-eżitu tal-grupp ta' ħidma dwar il-kriminalità internazzjonali marbuta 
mal-orġaniżmi slavaġ li sar mill-Kumitat tiegħu għall-Ambjent, is-saħħa Pubblika u s-
Sikurezza tal-Ikel fis-27 ta' Frar 2013 fi Brussell;

– wara li kkunsidra l-Artikoli 115(5) u 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi l-kriminalità marbuta mal-organiżmi slavaġ mnissla mill-kaċċa illegali, għat-transport 
ta' prodotti tal-organiżmi slavaġ, għall-bejgħ illegali u l-użu ta' dawn il-prodotti fil-pajjiżi 
konsumaturi jirrappreżentaw negozju kriminali organizzat li qed jespandi;

B. billi l-kriminalità marbuta mal-organiżmi slavaġ tikkostitwixxi theddida għall-benesseri 
tal-annimali individwali, u għall-konservazzjoni tal-ispeċijiet tal-annimali u l-pjanti 
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kkonċernati u jpoġġi f'riskju l-ekosistemi lokali b'mod ġenerali;

C. billi l-kriminalità marbuta mal-organiżmi saret theddida serja għas-sigurtà, l-istabbiltà 
politika, l-ekonomija, ir-riżorsi naturali u l-wirt kulturali ta' ħafna pajjiżi u li l-livell ta' 
azzjoni meħtieġ biex jiġi indirizzat b'mod effettiv dan it-theddid ta' spiss jissupera l-
mandat ewlieni tal-aġenziji għall-infurzar tal-liġi dwar l-organiżmi slavaġ, jew ta' pajjiż 
jew reġjun partikolari;

D. billi t-traffikar illeċitu tal-organiżmi slavaġ huwa theddida serja għall-paċi u s-sigurtà, 
għall-istat tad-dritt u l-iżvilupp globali;

E.  billi l-indirizzar tal-kriminalità marbuta mal-organiżmi slavaġ annimali jeħtieġ reazzjoni 
globali kkoordinata fl-livell tal-Kapijiet ta' Stat, u l-użu tajjeb ta' għodod għall-infurzar 
tal-liġi fis-sistema tal-ġustizzja kriminali;

F.  billi l-fondi ġġenerati mit-traffikar ta' prodotti tal-organiżmi slavaġ ta' spiss jibbenfikaw l-
organizzazzjonijiet kriminali internazzjonali; 

1. Huwa konxju tal-fatt li l-Unjoni Ewropea tirrappreżenta suq sinifikanti kif ukoll rotta ta' 
transitu għall-kummerċ illegali tal-organiżmi slavaġ; jenfasizza li l-Europol jistma "id-
dħul iġġenerat mit-traffikar tal-ispeċijiet f'periklu ta' estinsjoni... għal 18 sa 26 biljun Euro 
fis-sena fejn l-UE hija s-suq destinatarju ewlieni fid-dinja";

2. Jieħu nota tal-għan tas-CITES li jiżgura li l-kummerċ internazzjonali fl-annimali u l-pjanti 
selvaġġi ma jkunx theddida għas-sopravivenza tal-ispeċijiet fl-ambjent naturali tagħhom;

3. Huwa konxju tal-fatt li l-kummerċ illegali fuq l-internet biss tal-prodotti tal-organiżmi 
slavaġ ġie stmat, fir-Rapport tal-Global Financial Integrity ta' Frar 2011 bit-titolu "Il-
Kriminalitá Transnazzjonali fil-Pajjiżi li qed Jiżviluppaw", li jammonta għal USD 10 
biljun fis-sena,

4. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar ir-rabtiet dejjem jiżdiedu bejn il-persuni u l-flus marbuta 
mal-kummerċ tal-organiżmi slavaġ u forom oħra tal-attivitá kriminali organizzata;

5. Huwa konxju tal-fatt li gruppi tal-kriminalitá organizzata, speċjalment dawk b'kapaċitajiet 
ta' kuntrabandu, isibu t-traffikar fl-organiżmi slavaġ attraenti minħabba l-kapaċitá u l-
implimentazzjoni foqra tal-infurzar tal-liġi, il-profitti għoljin u l-penalitajiet dgħajfin; 

6. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-kriminalitá marbuta mal-organiżmi slavaġ tista' tkun ta' 
theddida serja għall-istat tad-dritt u għall-iżvilupp sostenibbli; 

Azzjoni fi ħdan l-UE    

7. Jieħi nota tar-rapport reċenti minn TRAFFIC li juri li l-UE hija destinazzjoni ta' tranżitu 
ewlenija għall-prodotti illegali tal-organiżmi slavaġ 
(http://ec.europa.eu./environment/cites/pdf/Overview%20significant%20seizures.pdf)  u 
għalhekk qiegħda f'pożizzjoni privileġġjata biex tikkontrolla dan il-kummerċ;

8. Jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw bis-sħiħ ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
Nru 2007/425/EC li tidentifika sensiela ta’ azzjonijiet għall-infurzar tar-Regolament (KE) 



PE521.450v02-00 4/5 RE\1007063MT.doc

MT

Nru 338/97 dwar il-protezzjoni ta’ speċi ta’ fawna u flora selvaġġi billi jkun regolat il-
kummerċ fihom; jirrakkomanda li l-Istati Membri jipprovdu għall-ħtif fil-pront ta' 
kwalunkwe kampjun ta' speċijiet ikkonfiskati biex jimplimentaw aħjar is-CITES u 
jipproteġu l-benessri tal-annimali ħajjin; 

9. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tissimplifika l-armonizzazzjoni bejn l-Istati Membri skont ir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni Nru 2007/425/KE sabiex tevita li l-Istati Membri bl-
anqas penalitajiet jsiru lakuna fis-sistema;

10. Jitlob sanzjonijiet xierqa għal każijiet ta' ksur tar-Regolament (EC) Nru 338/97 biex 
jiskoraġġixxu l-kriminalitá marbuta mal-organiżmi slavaġ, u biex jitqies ukoll il-valur tas-
suq tal-ispeċitajiet, il-valur ta' konservazzjoni tal-ispeċijiet involuti fir-reat u l-ispejjeż 
imġarrba; 

11. Jistieden lill-UE u lill-Istati Membri jimplimentaw bis-sħiħ ir-rakkomandazzjonijiet kif 
stipulat "fil-Proġett WEB", investigazzjoni INTERPOL/IFAW fil-kummerċ onlajn tal-
ivorju fl-UE;

12. Huwa konxju li l-kaċċa, mhux sostenibbli u bla etika, għat-trofej  ikkaġunat tnaqqis fuq 
skala kbira f'dawk l-ispeċitajiet fil-periklu ta' estinsjoni elenkati fl-Appendiċi I u II tas-
CITES u jħeġġeġ lill-Istati Membri jappoġġaw reviżjoni eventwali tad-dispożizzjonijiet 
legali tal-UE li jirregolaw l-importazzjoni ta' trofej tal-kaċċa fl-Istati Membri tal-UE; 

13. Jitlob l-istabbiliment ta' Unitá speċjalizzata kontra l-Kriminalitá marbuta mal-Organiżmi 
Slavaġ sabiex tiċċentralizza l-informazzjoni u l-analiżi u tikkoordina l-investigazzjonijiet 
li għandhom iwasslu għal approċċ aktar strateġiku;

14. Għal dan il-fini, iħeġġeġ lill-Istati Membri jistabbilixxu Task Force Nazzjonali għas-
Sigurtá Ambjentali (NEST) kif irrakkomandat mill-Interpol;

15. Itenni l-appoġġ tiegħu għar-rapport imħejji mis-Sottokumitat tiegħu dwar il-Kriminalità 
organizzata (2012/2117 (INI)), b'mod partikolari il-paragrafu 143 fejn "Jistieden lill-
Kummissjoni tiżviluppa pjan ta’ azzjoni Ewropew kontra t-traffikar tal-annimali selvaġġi, 
li jenfasizza riżultati ċari, kemm interni kif ukoll esterni għall-UE, sabiex jitnaqqas il-
kummerċ illegali fl-ispeċi selvaġġi u fil-partijiet tal-ġisem; jistieden lill-Kummissjoni u 
lill-Kunsill jwieżnu l-istrumenti ta’ kummerċ u żvilupp tagħhom biex jiġu stabbiliti 
programmi dedikati, b’finanzjament sostanzjali, biex tissaħħaħ l-implimentazzjoni tas-
CITES u jiġu pprovduti r-riżorsi għall-bini tal-kapaċità kontra kaċċa illegali u t-traffikar, 
b’mod partikolari bl-appoġġ, it-tisħiħ u l-espansjoni ta’ inizjattivi ta’ nfurzar bħal 
ASEAN-WEN u HA-WEN, li għandhom l-għan li jistabbilixxu ċentri reġjonali ta’ 
kompetenza u jipprovdu mudelli għall-kooperazzjoni kontra l-kriminalità fuq l-annimali 
selvaġġi;

Azzjoni Internazzjonali

16. Jilqa' l-fatt li l-kriminalità marbuta mal-organiżmi slavaġ ġiet "aġġornata" għall-istess 
livell tal-kriminalità organizzata internazzjonali serja fit-traffikar tal-bnedmin u d-drogi 
wara r-Riżoluzzjoni tal-UNCCPCJ ta' Mejju 2013, u jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri jużaw il-politika ta' kummerċ u żvilupp tagħhom biex jiżguraw li l-ftehim 
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internazzjonali jiġi implimentat bis-sħiħ;

 Jappoġġa bil-qawwi l-Konsorzju Internazzjonali dwar il-ġlieda kontra l-Kriminalità marbuta 
mal-Organiżmi Slavaġ (ICCWC), li jinkludi s-CITES, l-Interpol, il-UNODC, il-Bank 
Dinji u l-Organizzazzjoni Doganali Dinjija, li se jippermetti l-iskambju ta' informazzjoni u 
ta' intelligence u appoġġ għall-infurzar u l-konformità; 

18. Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea ssaħħaħ il-politiki u l-oqfsa legali, iżżid il-kapaċità 
għall-infurzar tal-liġi, tindirizza l-ħtiġijiet tat-teknoloġija tal-inteligence u tiżviluppa 
sistemi ġudizzjarji effettivi biex tintensifika l-ġlieda kontra l-kriminalità marbuta mal-
organiżmi slavaġ fil-livelli lokali, nazzjonali u reġjonali, billi tappoġġa l-implimentazzjoni 
ta' inizjattivi bħalma hi l-ġabra ta' strumenti tal-ICCWC;

19. Jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa u timplimenta strateġiji reġjonali għall-infurzar tal-
liġi fir-rigward tal-organiżmi slavaġ u netwerks li jkunu interkonnessi permezz ta' 
mekkaniżmu globali ta' koordinazzjoni, billi tappoġġa korpi reġjonali għall-infurzar tal-
liġi bħal HA-WEN u ASEAN-WN;

20. Jinnota d-domanda għolja u li dejjem qed tiżdied għall-prodotti illegali marbuta mal-
organiżmi slavaġ miċ-Ċina u l-Lbiċ tal-Asja u jenfasizza l-ħtieġa li din il-kwistjoni 
titqiegħed fuq l-aġenda tad-djalogu bejn l-UE u l-Asja; f'dan il-kuntest jappoġġa, bħala 
pass sinifikanti, il-ftehim iffirmat mill-Kummissarju Potocnik u l-Ministru Ċiniż għall-
Protezzjoni Ambjentali, Zhou Sengxian, dwar sforzi komuni kontra t-traffikar tal-
organiżmi slavaġ;

21. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tinkludi t-traffikar tal-organiżmi slavaġ fil-kooperazzjoni 
transatlantika bl-għan li tiżviluppa approċċ komuni; 

22. Huwa tal-opinjoni li miżuri ripressivi waħedhom mhumiex biżżejjed biex jiġġieldu l-
kriminalitá marbuta mal-organiżmi slavaġ u jħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura l-appoġġ 
għall-organiżmi slavaġ ikkonċernati mill-komunitajiet lokali u biex tiżviluppa programmi 
li joffru sors alternattiv ta' introjtu;

23. Jiltob lill-Partijiet jedukaw lill-konsumaturi dwar l-impatt tal-konsum tagħhom tal-
ispeċijiet fil-periklu, li huma mhedda minħabba il-kummerċ illegali tal-organiżmi slavaġ; 

24. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex iressaq din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lis-segretarjat tas-CITES, l-Interpol, l-Europol, il-UNDOC, il-Bank Dinji 
u l-Organizzazzjoni Dinjina Doganali;


