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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Sfond

Il-vulnerabilità tat-tfal toħloq riskju ikbar li jiġu maltrattati jew abbużati sesswalment. Skont 
l-UNICEF, l-industrija tal-pedopornografija tiġġenera EUR 20 biljun u fiha jintużaw miljun 
tifel u tifla għal dan l-iskop orribbli.1 L-abbuż sesswali u l-isfruttament sesswali tat-tfal 
jikkostitwixxu forma partikolarment gravi ta' kriminalità u jistgħu joħolqu dannu fiżiku, 
psikoloġiku u soċjali fit-tul lill-vittmi, lill-familji tgaħhom u lill-familji tal-kriminali.

Definizzjonijiet

Meta jitqies li dan ir-rapport se jkun parti mill-Proċedura Leġiżlattiva Ordinarja, huwa 
importanti li tiddaħħal fih id-definizzjoni ta' ''tifel/tifla''. L-organizzazzjonijiet ta' karità b'rabta 
mat-tfal jirrakkomandaw li ''tfal'' huma kull persuna taħt l-età tal-kunsens fl-Istat Membru, 
filwaqt li ''adolexxenti'' għandha tfisser kull persuna li laħqet l-età tal-kunsens fl-Istat 
Membru, u taħt l-età ta' 18-il sena2. Din hija distinzjoni importanti mill-perspettiva legali, 
peress li ''tfal'' li huma taħt l-età tal-kunsens, u ''adolexxenti'' li laħqu l-età tal-kunsens iżda li 
għad m'għandhomx 18-il sena, għad għandhom id-dritt li jkunu protetti mill-isfruttament 
sesswali.    

Ir-rapporteur għal opinjoni tħoss li t-terminu ''pedopornografija'' għandu jintuża minflok 
''immaġini ta' abbuż fuq it-tfal''. ''Immaġini ta' abbuż fuq it-tfal'' huwa terminu użat biex jiġu 
deskritti immaġini minn firxa wiesgħa ta' atti kriminali, li mhux neċessarjament huma ta' 
natura sesswali. It-terminu ''pedopornografija'' għandu skop legali iktar mifrux fil-protokolli u 
l-konvenzjonijiet attwali u huwa meqjus b'mod ġenerali bħala validu fl-interpretazzjonijiet 
kollha. 

Il-perspettiva tal-ġeneru

Minħabba d-delikatezza ta' din il-kwestjoni, il-kisba ta' data preċiża fir-rigward tal-għadd ta'
subien u bniet vittmi hija problema. Madankollu, huwa magħruf li hemm għadd ogħla ta' bniet 
li jirrappurtaw abbużi sesswali milli subien. Skont din l-Opinjoni, l-abbuż u l-isfruttament 
sesswali jistgħu jseħħu fiż-żewġ sessi, u mhumiex kwestjoni relatata unikament mal-bniet. 
Din l-Opinjoni tirrikonoxxi wkoll li n-nisa, bħala l-persuni li l-iktar li jipprovdu l-kura fil-
familja, huma prezzjużi biex tingħata kura b'suċċess lil vittma jew lil kriminali. 

Il-Vittmi

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/comparl/libe/elsj/zoom_in/36_en.htm
2 Soċjetà Nazzjonali għall-Prevenzjoni tal-Krudeltà lejn it-Tfal, Ġunju 2010 u Smigħ tal-Grupp EPP dwar l-
Abbuż Sesswali tat-Tfal fuq l-Internet, 2010
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Tfal li sfaw vittmi ta' abbuż sesswali jistgħu jibqgħu jbatu minn din l-esperjenza tul ħajjithom, 
inkluż fl-età adulta. Tfal li kienu soġġetti għal dan l-abbuż jistgħu jsiru vittmi iktar minn 
darba, peress li l-immaġini fuq l-Internet jibqgħu jduru għal ħafna żmien wara li jkun sar l-att. 

Il-kriminali

Huwa importanti li l-kriminali jitwaqqfu milli jwettqu iktar atti ta' dan it-tip. Il-provi juru li 
dan għandu jseħħ fil-livell nazzjonali permezz ta' firxa ta' miżuri olistiċi. Miżura ta' dan it-tip 
hija l-implimentazzjoni rakkomandata ta' linja 'hotline' tat-telefown għal individwu li jkun qed 
iqis li jwettaq abbuż sesswali fuq it-tfal. Ir-riċerka wriet bosta drabi li jekk l-individwi jkunu 
jistgħu jiddiskutu ħsibijiethom ma' kunsillier imħarreġ, jista' jkun li dawn ma jsirux reċidivi. 
Din l-Opinjoni tirrakkomanda wkoll li l-Istati Membri joffru lil persuna li tkun instabet ħatja 
mit-twettiq ta' abbuż sesswali programmi ta' trattament li jistgħu jgħinu r-rijabilitazzjoni.

Kwestjoni li spiss tintesa tikkonċerna l-bżonn li jiġu pprovduti appoġġ u pariri lill-familja tal-
kriminali.1 Il-membri immedjati tal-familja tal-kriminali spiss jisfaw il-vittmi moħbija li 
jiffaċċjaw inkwiet intern ta' kuljum fi ħdan l-unità familjari, kif ukoll inkwiet estern fil-
komunità in ġenerali. 
  
Tħassir u mblukkar tal-kontenut 

Jeżisti dibattitu intensiv fost il-partijiet interessati dwar il-kwestjoni tat-tħassir u l-imblukkar 
tal-kontenut. Fil-kunsiderazzjoni ta' dan l-approċċ għandu jkun hemm bilanċ preċiż bejn ir-
regolamentazzjoni demokratika tal-Internet, permezz tal-libertà tal-espressjoni, u l-protezzjoni 
u l-benesseri tat-tfal tagħna. L-Istati Membri għandhom id-dmir li jaħdmu id f'id mal-
Fornituri tas-Servizz tal-Internet sabiex jiżguraw li t-tfal ikunu qed jiġu protetti mill-attività 
illegali tal-abbuż sesswali fuq it-tfal. L-obbligu li jiġu stabbiliti kontrolli u verifiki ta' sigurtà 
għall-protezzjoni tat-tfal għandu wkoll ikun kunsiderazzjoni importanti.   

F'xi Stati Membri, l-imblukkar tas-siti tal-Internet fil-livell lokali kien suċċess2. Għal din ir-
raġuni, huwa tal-ikbar importanza għall-Istati Membri li dawn jiksbu t-tħassir tal-paġni tal-
Internet li jkun fihom jew li jxerrdu l-pedopornografija fl-ewwel istanza, u l-imblukkar tal-
aċċess mill-utenti tal-Internet fit-territorju tagħhom għal paġni tal-Internet li jkun fihom jew li 
jxerrdu l-pedopornografija, bħala kawża għal azzjoni, jekk it-tħassir ma jkunx possibbli. 
Lilhinn mill-ġurisdizzjoni tal-UE, u meta dawn il-kontrolli ma jkollhomx suċċess, l-imblukkar 
jista' jkun l-unika għażla vijabbli.   

Din l-Opinjoni tħeġġeġ lill-Istati Membri jaħdmu id f'id mal-industrija tal-IT u mal-Fornituri 
tas-Servizz tal-Internet biex jaqsmu l-aħjar prattiki u l-informazzjoni b'mod kollaborattiv. 

Sommarju

                                               
1 Smigħ tal-Grupp PPE dwar l-Abbuż Sesswali tat-Tfal fuq l-Internet, 2010
2 L-Internet Watch Foundation Company
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Din l-Opinjoni ħadet aproċċ ibbilanċjat u raġunat fir-rigward ta' din il-kwestjoni u mmirat li 
tibqa' fi ħdan il-kompetenzi tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi, 
kif ukoll tal-Unjoni Ewropea skont it-Trattat ta' Lisbona. 

Jidher ċar li għandu jittieħed approċċ li jfittex li jindirizza l-kawżi fundamentali tal-problema 
bl-għan li jinqered dan l-att kriminali. Soċjetà li tagħti valur lill-persuni vulnerabbli, bħat-tfal, 
għandha tieħu passi qawwija biex tinħoloq kultura li fiha l-abbuż sesswali u l-isfruttament 
sesswali tat-tfal isiru inaċċettabbli. 

In-natura ta' dan l-att kriminali qed tinbidel malajr, partikolarment bil-progress li qed isir 
bħalissa fit-teknoloġija u fl-applikazzjoni tagħha. Għalkemm il-pedopornografija kienet teżisti 
qabel, fil-passat din kienet limitata biss għall-applikazzjonijiet fiżiċi bħall-posta jew ir-ritratti. 
Illum il-ġurnata, l-immaġini jistgħu jintbagħtu madwar id-dinja malajr u mingħajr spejjeż. In-
natura kriminali ta' din l-azzjoni, l-abbuż tal-iktar persuni vulnerabbli u l-obbligu tagħna li 
nipproteġu lit-tfal ifissru li ma nistgħux neżitaw biex nieħdu azzjoni qawwija u b'saħħitha.

EMENDI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għal-
Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-
emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Huwa possibbli kemm għall-bniet kif 
ukoll għas-subien, tfal u adolexxenti, li 
jisfaw vittmi tal-abbuż sesswali.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Vittmi tat-traffikar tal-bnedmin spiss 
sfaw vittmi wkoll tal-abbuż fuq it-tfal u 
tal-isfruttament sesswali.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa iktar probabbli li t-tfal ibatu mill-konsegwenzi fit-tul tal-abbuż sesswali, kemm 
fiżikament kif ukoll psikoloġikament. Dan jista' joħloq tgerrix fil-familji u fil-komunitajiet 
tagħhom, li jista' jagħmilhom iktar vulnerabbli għal forom oħra ta' sfruttament, bħat-traffikar 
tal-bniedem.

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Is-sistemi ta' ġustizzja kriminali 
huma parti integrali ta' kull Stat 
Membru; filwaqt li l-Istati Membri huma 
ħielsa li jistabbilixxu l-pieni kriminali 
tagħhom, għandhom japplikaw sentenzi li 
jirriflettu l-gravità tal-atti kriminali 
mwettqa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-liġi kriminali hija kompetenza tal-Istati Membri u għalhekk l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu l-miżuri tal-pieni tagħhom.

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) L-Istati Membri għandhom irawmu 
djalogu u komunikazzjoni miftuħa mal-
pajjiżi li mhumiex fl-Unjoni u jaħdmu 
b'mod kollaborattiv biex jiżguraw li 
jittieħdu passi adegwati fir-rigward ta' 
ċittadini tal-Unjoni li jwettqu dawn l-atti 
kriminali u jsiefru barra l-Unjoni għal 
skopijiet ta' turiżmu sesswali malli 



PA\829557MT.doc 7/22 PE448.743v01-00

MT

jirritornaw, meta dan ikun possibbli. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-turiżmu sesswali jista' biss jiġi ttrattat b'mod effikaċi permezz ta' kooperazzjoni 
transkonfinali fost il-pajjiżi kollha.

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) "tfal" għandha tfisser persuni taħt l-eta 
ta' 18-il sena;

(a) "tfal" għandha tfisser persuni taħt l-eta 
ta' kunsens applikabbli fl-Istat Membru;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha ssir distinzjoni bejn ''tfal'' li huma taħt l-età ta' kunsens, ''adolexxenti'' li jkunu 
laħqu l-età ta' kunsens iżda li ma jkollhomx 18-il sena u jeħtiġilhom ikunu protetti mill-
isfruttament sesswali.

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt a a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) ''adolexxenti'' għandha tfisser 
persuni li jkunu laħqu l-età ta' kunsens 
applikabbli fl-Istat Membru iżda li jkunu 
għadhom taħt it-18-il sena;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha ssir distinzjoni bejn ''tfal'' li huma taħt l-età ta' kunsens, ''adolexxenti'' li jkunu 
laħqu l-età ta' kunsens iżda li ma jkollhomx 18-il sena u jeħtiġilhom ikunu protetti mill-
isfruttament sesswali.
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Emenda 7

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ‘pedopornografija’ għandha tfisser (b) ‘pedopornografija’ hija forma ta' 
abbuż fuq it-tfal u għandha tfisser

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu tat-terminu ''pedopornografija'' jqiegħed l-aċċent fuq l-iskop sesswali tal-att, filwaqt li 
''immaġini ta' abbuż fuq it-tfal'' huwa terminu wiesa' użat biex jiddeskrivi immaġini minn fost 
firxa wiesgħa ta' atti kriminali, li mhux neċessarjament tkun ta' natura sesswali: l-iskop ta' 
dan l-istrument jikkonċerna l-abbuż sesswali, l-isfruttament sesswali tat-tfal u l-
pedopornografija. Meta jitqies l-iskop tal-istrument kif ukoll il-leġiżlazzjoni attwali u t-
terminoloġija legali użata fil-''Protokoll mal-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal u l-Bejgħ 
tat-Tfal, il-Prostituzzjoni tat-Tfal u l-Pedopornografija'' u l-''Konvenzjoni tal-Kunsill tal-
Ewropa dwar il-Protezzjoni tat-Tfal kontra l-Isfruttament Sesswali u l-Abbuż Sesswali'', ir-
rapporteur għal opinjoni tirrakkomanda li tintuża l-kelma ''pedopornografija''.

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Li ġġiegħel, għal raġunijiet sesswali, tfal 
li ma jkunux laħqu l-età ta' kunsens 
sesswali skont il-liġi nazzjonali lil jaraw 
abbuż sesswali jew attivitajiet sesswali, 
anki jekk ma jipparteċipawx; għandha tkun 
punibbli b'terminu massimu ta' priġunerija 
ta' mill-inqas sentejn.

2. Li ġġiegħel, għal raġunijiet sesswali, tfal 
li ma jkunux laħqu l-età ta' kunsens 
sesswali skont il-liġi nazzjonali li jaraw 
abbuż sesswali jew attivitajiet sesswali, 
anki jekk ma jipparteċipawx; għandha tkun 
punibbli b'terminu ta' priġunerija.

Or. en
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Emenda 9

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-parteċipazzjoni f'attivitajiet sesswali 
ma' tfal li ma laħqux l-età legali tal-
kunsens taħt il-liġi nazzjonali għandha tkun 
punibbli b'terminu massimu ta' priġunerija 
ta' mill-inqas ħames snin.

3. Il-parteċipazzjoni f'attivitajiet sesswali 
ma' tfal li ma laħqux l-età legali tal-
kunsens taħt il-liġi nazzjonali għandha tkun 
punibbli b'terminu ta' priġunerija.

Or. en

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 4 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) isir abbuż minn pożizzjoni rikonoxxuta 
ta' fiduċja, awtorità jew influwenza fuq it-
tfal għandu jkun punibbli b'terminu
massimu ta' priġunerija ta' mill-inqas 
tmien snin; jew

(i) ikun hemm abbuż minn pożizzjoni 
rikonoxxuta ta' fiduċja, awtorità jew 
influwenza fuq it-tfal; jew

Or. en

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 4 – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) isir abbuż minn sitwazzjoni 
partikolament vulnerabbli tat-tfal, ta' min 
isemmi minħabba diżabbiltà mentali jew 
fiżika jew sitwazzjoni ta’ dipendenza
għandu jkun punlibbli b'terminu 
massimu ta' priġunerija ta' mill-inqas 
tmien snin; jew

(ii) ikun hemm abbuż mis-sitwazzjoni tat-
tifel jew tifla li huma partikularment 
vulnerabbli, minħabba diżabbiltà mentali 
jew fiżika jew sitwazzjoni ta' dipendenza; 
jew
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Or. en

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 4 – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) isir użu minn tiġgħil, forza jew theddid 
għandu jkun punibbli b'terminu massimu
ta' priġunerija ta' mill-inqas għaxar snin.

(iii) isir użu minn tiġgħil, forza jew 
theddid; 

għandu jkun punibbli b'terminu ta' 
priġunerija

Or. en

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. It-tiġgħil ta' tfal f'attivitajiet sesswali ma' 
parti terza għandu jkun punibbli b'terminu 
massimu ta' ħabs għal mill-inqas għaxar 
snin.

5. It-tiġgħil ta' tfal biex jipparteċipaw 
f'attivitajiet sesswali ma' parti terza għandu 
jkun punibbli b'terminu ta' priġunerija.

Or. en

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Li ġġiegħel tfal jipparteċipaw f'wirjiet 
pornografiċi għandu jkun punibbli 
b'terminu massimu ta' ħabs għal mill-
inqas sentejn.

2. Li ġġiegħel tfal jipparteċipaw f'wirjiet 
pornografiċi għandu jkun punibbli 
b'terminu ta' priġunerija.
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Or. en

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Li jsir qligħ jew inkella jiġu sfruttati tfal 
li jipparteċipaw f'wirjiet pornografiċi 
għandu jkun punibbli b'terminu massimu
ta' ħabs għal mill-inqas sentejn.

3. Li jsir qligħ jew inkella jiġu sfruttati tfal 
li jipparteċipaw f'wirjiet pornografiċi 
għandu jkun punibbli b'terminu ta' 
priġunerija.

Or. en

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-iffrekwentar konxju ta’ wirjiet 
pornografiċi li jinvolvu l-parteċipazzjoni ta' 
tfal għandu jkun punibbli b'terminu 
massimu ta' priġunerija ta' mill-inqas 
sentejn..

4. L-iffrekwentar konxju ta’ wirjiet 
pornografiċi li jinvolvu l-parteċipazzjoni ta' 
tfal għandu jkun punibbli b'terminu ta' 
priġunerija.

Or. en

Emenda 17

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Ir-reklutaġġ ta' tfal biex jipparteċipaw 
f'wirjiet pornografiċi għandu jkun punibbli 
b'terminu massimu ta' priġunerija ta' mill-
inqas ħames snin.

5. Ir-reklutaġġ ta' tfal biex jipparteċipaw 
f'wirjiet pornografiċi għandu jkun punibbli 
b'terminu ta' priġunerija.
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Or. en

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Sfurzar ta' tfal għall-prostituzzjoni 
għandu jkun punibbli b'terminu massimu
ta' priġunerija ta' mill-inqas ħames snin..

6. Sfurzar ta' tfal għall-prostituzzjoni 
għandu jkun punibbli b'terminu ta' 
priġunerija.

Or. en

Emenda 19

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Qligħ minn jew sfruttar b'mod ieħor ta' 
tfal li jipparteċipaw fil-prostituzzjoni tat-
tfal għandu jkun punibbli b'terminu 
massimu ta' priġunerija ta' mill-inqas 
ħames snin.

7. Qligħ minn jew sfruttar b'mod ieħor ta' 
tfal li jipparteċipaw fil-prostituzzjoni tat-
tfal għandu jkun punibbli b'terminu ta' 
priġunerija.

Or. en

Emenda 20

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Parteċipazzjoni f'attivitajiet sesswali ma' 
tfal, fejn wieħed jirrikorri għall-
prostituzzjoni tat-tfal għandu jkun punibbli 
b'terminu massimu ta' priġunerija ta' mill-
inqas ħames snin.

8. Parteċipazzjoni f'attivitajiet sesswali ma' 
tfal, fejn wieħed jirrikorri għall-
prostituzzjoni tat-tfal għandu jkun punibbli 
b'terminu ta' priġunerija.



PA\829557MT.doc 13/22 PE448.743v01-00

MT

Or. en

Emenda 21

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. It-tiġgħil ta' tfal biex jipparteċipaw 
f'wirjiet pornografiċi għandu jkun punibbli 
b'terminu massimu ta' priġunerija ta' mill-
inqas tmien snin.

9. It-tiġgħil ta' tfal biex jipparteċipaw 
f'wirjiet pornografiċi għandu jkun punibbli 
b'terminu ta' priġunerija.

Or. en

Emenda 22

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. Ir-reklutaġġ ta' tfal biex jipparteċipaw 
fil-prostituzzjoni tat-tfal għandu jkun 
punibbli b'terminu massimu ta' priġunerija 
ta' mill-inqas tmien snin..

10. Ir-reklutaġġ ta' tfal biex jipparteċipaw 
fil-prostituzzjoni tat-tfal għandu jkun 
punibbli b'terminu ta' priġunerija.

Or. en

Emenda 23

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. It-tiġgħil ta' tfal għall-prostituzzjoni tat-
tfal għandu jkun punibbli b'terminu 
massimu ta' priġunerija ta' mill-inqas 
għaxar snin..

11. It-tiġgħil ta' tfal għall-prostituzzjoni tat-
tfal għandu jkun punibbli b'terminu ta' 
priġunerija.
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Or. en

Emenda 24

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-akkwist jew il-pussess ta' 
pedopornografija għandu jkun punibbli 
b'terminu massimu ta' priġunerija ta' mill-
inqas sena..

2. L-akkwist jew il-pussess ta' 
pedopornografija għandu jkun punibbli 
b'terminu ta' priġunerija.

Or. en

Emenda 25

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-akkwist konxju ta’ aċċess, permezz ta’ 
teknoloġiji ta' informazzjoni u l-
komunikazzjoni, għall-pedopornografija 
għandu jkun punibbli b'terminu massimu
ta' priġunerija ta' mill-inqas sena.

3. L-akkwist konxju ta’ aċċess, permezz ta’ 
teknoloġiji ta' informazzjoni u l-
komunikazzjoni, għall-pedopornografija 
għandu jkun punibbli b'terminu ta' 
priġunerija.

Or. en

Emenda 26

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Id-distribuzzjoni, t-tixrid jew it-
trasmissjoni ta' pedopornografija għandha 
tkun punibbli b'terminu massimu ta' 
priġunerija ta' mill-inqas sentejn.

4. Id-distribuzzjoni, t-tixrid jew it-
trażmissjoni ta' pedopornografija għandha 
tkun punibbli b'terminu ta' priġunerija.
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Or. en

Emenda 27

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-offerta, l-forniment jew li ssir 
disponibbli pedopornografija għandha tkun 
punibbli b'terminu massimu ta' priġunerija 
ta' mill-inqas sentejn.

5. L-offerta, il-forniment jew li ssir 
disponibbli pedopornografija għandha tkun 
punibbli b'terminu ta' priġunerija.

Or. en

Emenda 28

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-produzzjoni ta' pedopornografija 
għandha tkun punibbli b'terminu massimu
ta' priġunerija ta' mill-inqas ħames snin.

6. Il-produzzjoni ta' pedopornografija 
għandha tkun punibbli b'terminu ta' 
priġunerija.

Or. en

Emenda 29

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri għandhom jaħdmu bi 
sħab mal-aġenziji għall-infurzar tal-liġi, l-
awtoritajiet ġudizzjarji, l-industrija tat-
Teknoloġija tal-Informazzjoni u l-
Komunikazzjoni (ICT), il-Fornituri tas-
Servizz tal-Internet, is-settur bankarju u l-
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Organizzazzjonijiet Mhux Governattivi.
L-Istati Membri għandhom jaħdmu 
b'mod kollaborattiv u jaqsmu eżempji ta' 
prattika tajba fir-rigward tal-ġlieda kontra 
l-abbuż sesswali fuq it-tfal f'dawk l-Istati 
Membri fejn l-unitajiet speċjalizzati 
qegħdin jaħdmu b'mod effikaċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li jkun hemm approċċ olistiku li jinkludi l-qsim tal-aħjar prattika bejn l-Istati 
Membri u l-partijiet interessati biex tiġi miġġielda n-natura transkonfinali ta' dan l-att 
kriminali.

Emenda 30

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 4 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. Peress li l-aqwa mod kif wieħed jista' 
jipprevjeni huwa li jitwaqqfu l-kriminali, 
il-Kummissjoni għandha teżamina l-
possibilità li jinħoloq ċentru għall-ġlieda 
kontra l-kriminalità ċibernetika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ċentru għall-ġlieda kontra l-kriminalità ċibernetika jista' jitqies f'konformità mal-
Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill għall-Affarijiet Ġenerali tas-26 ta' April 2010.

Emenda 31

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
passi meħtieġa biex jinkoraġġixxu lil 

2. L-Istati Membri għandhom jadottaw il-
passi meħtieġa biex jinkoraġġixxu lil 
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kwalunkwe persuna li taf jew tissuspetta, 
b’rieda tajba, reati imsemmija fl-Artikoli 3 
sa 7 biex tirrapporta dawn il-fatti lis-
servizzi kompetenti.

kwalunkwe persuna li taf reati msemmija
fl-Artikoli 3 sa 7 jew tissuspetta, b'rieda 
tajba, li setgħu twettqu biex tirrapporta 
dawn il-fatti lis-servizzi kompetenti. Kull 
persuna li tirrapporta dawn ir-reati tkun 
koperta mill-Protezzjoni tad-Data u mill-
anonimità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex in-nies jitħeġġu jirrappurtaw każijiet ta' abbuż sesswali fuq it-tfal, huwa ta' importanza 
fundamentali li tinbnielhom fiduċja dwar il-fatt li l-anonimità tagħhom se tkun protetta f'kull 
waqt.

Emenda 32

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) L-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw sistemi ta' protezzjoni 
preventiva għat-tfal. Dawn għandhom 
jinkludu:
(i) Sensibilizzazzjoni u kampanji 
edukattivi li jirrikonoxxu s-sinjali ta' 
abbuż sesswali fuq it-tfal f'ambjenti kemm 
online kif ukoll offline. Għandhom jiġu 
pprovduti informazzjoni u appoġġ lill-
pubbliku biex it-tfal ikunu jistgħu jiġu 
protetti.

(ii) Programmi edukattivi ta' 
sensibilizzazzjoni fl-iskejjel u fil-gruppi ta' 
attività tat-tfal biex dawn jiġu edukati li 
jirrikonoxxu u jevitaw sitwazzjonijiet 
b'riskju għoli.
(iii) Miżuri biex jiġi żgurat li s-siti ta' 
'social networking' fuq l-Internet ikunu 
jinkludu applikazzjoni b''buttuna tal-
paniku' sabiex it-tfal ikunu jistgħu javżaw 
lill-awtoritajiet rilevanti dwar kwalunkwe 
mġiba sesswali inadegwata, peress li kull 
ma jmur qed jiżdied it-tiftix ta' tfal fuq l-
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Internet, permezz ta' 'chat rooms' u siti ta' 
'social networking'. Jeħtieġ jiġu stabbiliti 
proċeduri ta' segwitu ċari u koerenti li 
juru għand min se jmur ir-rapport, kif se 
jiġi pproċessat u x'appoġġ u għajnuna se 
jingħataw lit-tifel jew tifla inkwistjoni.
(iv)Kontrolli kriminali ibsin għal kull tip 
ta' impjieg li jinvolvi l-ħidma mat-tfal u 
mal-adolexxenti ta' taħt it-18-il sena, 
kemm jekk huwa xogħol volontarju kif 
ukoll impjieg bi ħlas.
(v) Miżuri li jeżaminaw il-possibilità ta' 
implimentazzjoni ta' sistema ta' ''twissija 
ħamra'' fejn tiġi kkomunikata 
informazzjoni/data dwar l-iktar kriminali 
perikolużi involuti f'abbużi sesswali fuq it-
tfal bejn l-Istati Membri hekk kif il-
kriminali jkunu qed jivvjaġġaw fl-UE. 
Din l-informazzjoni/data għandha tkun 
soġġetta għal-liġijiet kollha attwali tal-UE 
u nazzjonali fil-qasam tal-protezzjoni tad-
data. 

Or. en

Emenda 33

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri, fejn hu xieraq u possibbli, biex 
jipprovdu assistenza u sostenn lill-familja 
tal-vittma. B'mod partikolari, l-Istati 
Membri għandhom, fejn xieraq u possibbli, 
japplikaw l-Artikolu 4 tad-Deċiżjoni Qafas 
2001/220/ĠAI lill-familja.

4. Fejn hu xieraq u possibbli, l-Istati 
Membri għandhom jieħdu l-miżuri biex 
jipprovdu assistenza u sostenn lill-familja 
tal-vittma li jirrikonoxxu lill-mara bħala l-
persuna ewlenija li tipprovdi l-kura fi 
ħdan l-unità familjari. B'mod partikolari, 
l-Istati Membri għandhom japplikaw l-
Artikolu 4 tad-Deċiżjoni Qafas 
2001/220/ĠAI lill-familja.

Or. en
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Emenda 34

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri għandhom jużaw 
strutturi eżistenti biex jipprevjenu u 
jiġġieldu kontra l-attivitajiet tan-netwerks 
kriminali involuti fil-produzzjoni, il-bejgħ 
jew id-distribuzzjoni tal-pedopornografija, 
pereżempju l-qafas ta' ħidma analitiku 
tal-Europol, u jimplimentaw il-
leġiżlazzjoni neċessarja jew miżuri oħra 
biex iħeġġu u jappoġġaw it-twaqqif ta' 
servizzi ta' informazzjoni, bħal-linji tat-
telefown u tal-Internet għall-għajnuna 
biex jipprovdu pariri lil min iċempel 
b'mod kunfidenzjali filwaqt li tiġi 
rrispettata l-anonimità tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Servizzi ta' informazzjoni bħal-linji tat-telefown għall-għajnuna jistgħu jkunu għodda ta' 
importanza vitali fil-ġlieda kontra l-abbuż sesswali tat-tfal. L-Artikolu 13 tal-Konvenzjoni tal-
Kunsill tal-Ewropa dwar l-Abbuż Sesswali jirrikonoxxi dan.

Emenda 35

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
passi meħtieġa biex jiżguraw li programmi 
jew miżuri ta’ intervent effettivi jkunu 
disponibbli bil-għan li jimpedixxu u 
jnaqqsu kemm jista’ jkun ir-riskji ta' reati 
ripetuti ta’ natura sesswali kontra t-tfal. 
Dawn il-programmi jew passi bħal dawn 
għandhom ikunu aċċessibbli fi kwalunkwe 
ħin matul il-proċedimenti kriminali, kemm 
ġewwa u kif ukoll barra mill-ħabs, skont il-

2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
passi meħtieġa biex jiżguraw li programmi 
ta’ intervent effettivi jkunu disponibbli 
għal min iwettaq atti ta' abbuż sesswali 
jew li jitwaqqfu miżuri bil-għan li 
jimpedixxu u jnaqqsu kemm jista’ jkun ir-
riskji ta' reati ripetuti ta’ natura sesswali 
kontra t-tfal. Dawn il-programmi ta' 
intervent effikaċi għal min iwettaq atti ta' 
abbuż sesswali jew passi bħal dawn 
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kundizzjonijiet stipulati fil-liġi tal-pajjiż. għandhom ikunu aċċessibbli fi kwalunkwe 
ħin matul il-proċedimenti kriminali, kemm 
ġewwa u kif ukoll barra mill-ħabs, 
f'konformità mal-kundizzjonijiet stipulati 
fil-liġi tal-pajjiż. L-Istati Membri 
għandhom joffru programmi ta' 
konsulenza u ta' għoti ta' pariri bħala 
appoġġ għall-familji tal-kriminali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandu jkollhom programmi akkreditati ta' għajnuna lill-kriminali biex dawn 
jifhmu l-azzjonijiet u r-responsabbiltajiet tagħhom, b'enfasi fuq l-integrazzjoni mill-ġdid 
f'komunità iktar wiesgħa.

Emenda 36

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tali programmi jew miżuri ta’ intervent 
għandhom jiġu adattati biex jissodisfaw il-
ħtiġiet speċifiċi għall-iżvilupp tat-tfal li 
jwettqu offiża sesswali, inklużi dawk li 
huma taħt l-età ta’ responsabbiltà 
kriminali.

Tali programmi jew miżuri ta’ intervent 
għandhom jiġu adattati biex jissodisfaw il-
ħtiġiet speċifiċi għall-iżvilupp tat-tfal li 
jwettqu offiża sesswali fuq tfal oħra, 
inklużi dawk li huma taħt l-età ta’ 
responsabbiltà kriminali. L-Istati Membri 
għandhom jipprovdu valutazzjoni 
sistematika u proċessi ta' riferiment li 
jsolvu l-problema tal-imġiba sesswali tat-
tifel jew tifla li jkunu wettqu l-abbuż.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġi żgurat li t-tfal li jagħmlu dannu sesswali lil tfal oħra m'għandhomx 
jiġu trattati bl-istess mod bħall-adulti. Għalkemm jista' jkun li t-tfal innifishom ikollhom 
imġiba sesswali li tagħmel dannu, huwa importanti li jitqies li t-tfal li jkollhom din l-imġiba 
jkunu ferm vulnerabbli huma stess, u spiss ikunu ġew abbużati. Wieħed għandu jifhem li t-tfal 
iktar hemm ċans li jinbidlu u jiżviluppaw u jeħilsu mill-imġiba abbużiva mill-adulti.



PA\829557MT.doc 21/22 PE448.743v01-00

MT

Emenda 37

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Peress li l-aqwa mod kif wieħed jista' 
jipprevjeni huwa li jitwaqqfu l-kriminali, 
l-Istati Membri għandhom jeżaminaw il-
possibilità ta' implimentazzjoni ta' numru 
tat-telefown għall-UE kollha disponibbli 
għal kull min ikun qed jaħseb li jwettaq 
att ta' abbuż sesswali fuq tfal. L-
anonimità tal-individwu għandha tiġi 
żgurata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħala miżura preventiva, il-kriminali attwali u potenzjali għandu jkollhom aċċess għal linja 
tat-telefown ta' għajnuna li tkun tista' toffri appoġġ u konsulenza. Xi ħadd li jkun imħasseb 
dwar ħsibijietu jew imġibtu lejn it-tfal għandu jkun jista' jċempel fuq linja tat-telefown 
kunfidenzjali filwaqt li jippreserva l-anonimità tiegħu. Din il-linja tat-telefown ġiet 
implimentata b'suċċess fir-Renju Unit.

Emenda 38

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jottjenu l-imblukkar 
ta' aċċess mill-utenti tal-Internet fit-
territorju tagħhom għal paġni tal-internet li 
jkun fihom jew li jqassmu l-
pedopornografija. L-imblukkar tal-aċċess 
għandu jkun suġġett għal salvagwardji 
adegwati, b'mod partikolari biex jiżguraw 
li l-imblukkar ikun limitat għal dak li huwa 
neċessarju, li l-utenti jkunu infurmati bir-
raġuni għall-imblukkar u li dawk li 
jipprovdu l-kontenut, safejn hu possibbli, 
ikunu infurmati bil-possibbiltà li

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw l-ewwel nett
it-tħassir tal-paġni tal-Internet li jinkludu 
jew ixerrdu l-pedopornografija u, jekk it-
tħassir ma jkollux suċċess, l-imblukkar ta' 
aċċess mill-utenti tal-Internet fit-territorju 
tagħhom għal paġni tal-Internet li jkun 
fihom jew li jqassmu l-pedopornografija 
bħala mezz ta’ azzjoni finali. L-imblukkar 
tal-aċċess għandu jkun suġġett għal 
salvagwardji adegwati, b'mod partikolari 
biex jiżguraw li l-imblukkar ikun limitat 
għal dak li huwa neċessarju sabiex tiġi 
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jikkontestawh. garantita responsabilità demokratika, li l-
utenti jkunu infurmati bir-raġunijiet għall-
imblukkar u li dawk li jipprovdu l-
kontenut, ikunu infurmati safejn ikun 
possibbli bil-possibbiltà li jikkontestaw dan 
l-imblukkar permezz ta’ mekkaniżmu ta' 
appell.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riċerka tindika li t-tifel jew tifla jgħaddu minn stress addizzjonali meta jkunu jafu li 
jkollhom jgħixu bl-għarfien li ladarba immaġini ttellgħet fuq l-Internet, tista' tiġi kkupjata u 
mniżżla għal numru illimitat ta' drabi. Għalhekk l-għan aħħari huwa li jitneħħa s-sit, iżda fejn 
dan ma jkunx immedjatament possibbli, għandu jiġi implimentat l-imblukkar. L-imblukkar 
għandu jitqies bħala 'biċċa għodda fost bosta' biex jingħeleb dan l-att kriminali orribbli.

Emenda 39

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom jagħmlu 
sforz attiv biex jindirizzaw il-kwestjoni ta' 
softwer Peer-to-Peer u l-ħruġ mill-ġdid ta' 
Usenet Newsgroups. 

Or. en


