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MISTOQSIJA LI TITLOB TWEĠIBA ORALI O-02-00/09
magħmula skont l-Artikolu 115 tar-Regoli ta' Proċedura
minn  Anna Hedh,  f'isem il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, u Edit Bauer,
f’isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
lill-Kummissjoni

Suġġett:  It-Traffikar tal-bnedmin

It-traffikar tal-bnedmin huwa forma moderna ta' skjavitu u hija ta' profitt kbir għall-kriminalita 
organizzata. L-evalwazzjoni tal-Europol għall-2009 hi li t-traffikar ta' nisa għall-isfruttament 
sesswali ma naqasx u t-traffikar għax-xogħol sfurzat qed jiżdied. wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' 
Lisbona, se titressaq proposta ġdida li ħa tibdel il-proposta tal-Kummissjoni għal Deċiżjoni Qafas 
tal-Kunsill dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin u l-protezzjoni tal-vittmi . 

1. Il-Kummissjoni taqbel li l-istrateġija ta' azzjoni tal-UE f'dan il-qasam għandha tiċċentra fuq id-
drittijiet umani, tqis l-aspetti kollha tal-kwistjoni b'mod integrat u tagħti attenzjoni għar-
relazzjonijiet esterni, il-politiki tar-ritorn u l-integrazzjoni mill-ġdid, l-affarijiet soċjali, l-inklużjoni 
soċjali, il-migrazzjoni u l-asil, u li l-elementi ċentrali li ġejjin għandhom jittieħdu bħala bażi?
a. il-livell ta' penali u sanzjonijiet għal dawk li jagħmlu profitt mit-traffikar tal-bnedmin, inklużi 

persuni legali, għandu jirrifletti s-serjetà tar-reat kriminali u għandu jkollu effett disswasiv;
b. iktar azzjoni għandha tiffoka fuq il-protezzjoni tal-vittmi, bil-kunsiderazzjoni dovuta għall-

qagħda tal-minuri, billi, fost l-oħrajn, niżguraw li l-assistenza lill-vittmi tkun mingħajr 
kundizzjonijiet u li l-kunsens ta' vittma għall-isfruttament dejjem huwa irrelevanti;

c. biex niskoraġġixxu d-domanda, aktar azzjoni għandha tkun iffokata fuq l-utenti tas-servizz 
tal-bnedmin traffikati;

d. kull dispożizzjoni dwar il-ġuriżdizzjoni għandha tkun koordinata mal-abbozz ta' Deċiżjoni 
Kwadru fuq il-prevenzjoni u r-riżoluzzjoni ta' konflitti ta' eżercizzju tal-ġurisdizzjoni fi 
proċeduri kriminali;

2. Il-Kummissjoni qiegħda timmira biex itejjeb il-koordinazzjoni tal-informazzjoni billi jitlob l-
Eurojust, l-Europol u l-Frontex, b'konsultazzjoni mal-FRA, l-Istitut dwar il-Ġeneru u l-NGOs, biex 
jippublikaw kull sena rapport konġunt dwar it-traffikar tal-bnedmin u billi jappoġja l-iżvilupp ta' 
mudell kommuni għall-Istati Membri u għall-pajjiżi terzi għall-ġbir ta' data relatata mat-traffikar 
tal-bnedmin?

3. Liema azzjoni konkreta qiegħda tipprevedi l-Kummissjoni biex isaħħaħ il-prevenzjoni tat-
traffikar tal-bnedmin?
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