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Is-Sur Juan Fernando López Aguilar, 
President
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
BRUSSELL
u
Is-Sa Eva-Britt Svensson, 
President
Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi 
BRUSSELL

Suġġett: Opinjoni dwar il-bażi legali tal-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin 
(revoka tad-Deċiżjoni Qafas 2002/629/ĠAI) (COM(2010)0095 –
C7-0087/2010 – 2010/0065(COD))

Sur López Aguilar u Sa Svensson,

B'ittra tas-7 ta' Settembru 2010, il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-
Sessi u l-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern talbu lill-Kumitat għall-
Affarijiet Legali biex jikkunsidra l-bażi legali ta' proposta għal direttiva dwar il-prevenzjoni u 
l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin, u l-protezzjoni tal-vittmi, li tirrevoka d-Deċiżjoni 
Qafas 2002/629/ĠAI, f'konformità mal-Artikolu 37 tar-Regoli ta' Proċedura.

Il-bażi legali proposta mill-Kummissjoni hija l-Artikolu 82(2) TFUE flimkien mal-Artikolu 
83(1) TFUE. 

Il-Kumitat ikkunsidra l-mistoqsija hawn fuq imsemmija waqt il-laqgħa tiegħu tal-20 ta' 
Settembru 2010.
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I. Il-kuntest
Il-qafas legali preżenti dwar it-traffikar tal-bnedmin jikkonsisti, fil-livell tal-UE, fid-
Deċiżjoni Kwadru 2002/629/JHA1 u d-Direttiva tal-Kunsill 2004/81/KE2 u, fil-livell 
internazzjonali, il-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal, il-Konvenzjoni tan-NU 
kontra l-Kriminalità Organizzata Transnazzjonali, b'mod partikolari l-Protokoll tagħha biex 
jiġi Evitat, Imrażżan u Kkastigat it-Traffikar tal-Persuni, speċjalment tan-Nisa u t-Tfal, u l-
Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar l-Azzjoni kontra t-Traffikar tal-Bnedmin. 

Fl-2009 l-Kummissjoni ppreżentat proposta għal Deċiżjoni Qafas ġdida, li ġiet irtirata wara d-
dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona. Kif nafu, it-Trattat ta' Lisbona neħħa dik li qabel kienet l-
istruttura tal-pilastri, u issa kważi l-leġiżlazzjoni kollha inkluża f'dak li issa hu l-Ispazju ta' 
Libertà, Sigurtà u Ġustizzja, inklużi l-Artikoli 82 u 83 TFUE dwar il-kooperazzjoni f'materji 
kriminali fil-Kapitolu 4 tat-Titolu V, trid tiġi adotatta skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja.

Fid-29 ta' Marzu 2010, il-Kummissjoni ppreżentat il-proposta għal direttiva 
(COM(2010)0095), li hija maħsuba biex tirrevoka d-Deċiżjoni Kwadru 2002/629/JHA. 

Waqt il-laqgħa tal-kumitat konġunt li saret fit-2 ta' Settembru 2010, il-Kumitat għad-Drittijiet 
tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi u l-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-
Intern, li kienu qed jikkooperaw skont il-proċedura prevista fl-Artikolu 51 tar-Regoli ta' 
Proċedura, pproponew li jżidu referenza fil-preambolu tad-direttiva proposta għall-Artikolu 
79(2) bħala bażi legali addizzjonali. 

L-Artikolu 79 TFUE, fil-Kapitolu 2 tat-Titolu V, fih dispożizzjonijiet dwar il-politika tal-
immigrazzjoni, li diġà kienu ġew trasferiti fil-"Pilastru Komunitarju" qabel id-dħul fis-seħħ 
tat-Trattat ta' Lisbona.

Skont ir-rapport, il-ġustifikazzjoni għal żieda ta' referenza għall-Artikolu 79 TFUE hija l-
ħtieġa ta' konsistenza mat-Trattati; l-idea li l-approċċ olistiku tad-direttiva proposta għandu 
jwassal ukoll għal konsistenza ma' strumenti legali oħra konnessi; li d-direttiva ma tistax 
b'mod ġenerali tippreġudika r-regoli dwar il-politika tal-asil u l-ħtieġa li jissaħħaħ approċċ li 
jkun konsistenti mal-politiki tal-asil. Qed issir referenza wkoll għall-fenomenu li kulma jmur 
qed jikber tat-traffikar u tal-isfruttament tal-ħaddiema u l-għan li jiġu protetti l-vittmi bl-usa’ 
mod possibbli.

II. L-artikoli rilevanti tat-TFUE 

Il-Kummissjoni tipproponi li tuża l-Artikoli 82 u 83 bħala l-bażi legali.  Dawn l-artikoli 
jistipulaw kif ġej:

Artikolu 823

1. Il-koperazzjoni ġudizzjarja f'materji kriminali fl-Unjoni għandha tkun ibbażata fuq il-
                                               
1 Id-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2002/629/JHA tad-19 ta' Lulju 2002 dwar il-ġlieda kontra t-traffikar tal-
bnedmin (ĠU L 203, 1.8.2002, p. 1).
2 Id-Direttiva tal-Kunsill 2004/81/KE tad-29 ta' April 2004 dwar il-permess ta' residenza maħruġ lil ċittadini ta' 
pajjiżi terzi li huma vittmi tat-traffikar fi bnedmin jew li kienu s-suġġett ta' azzjoni għall-faċilitazzjoni ta' 
immigrazzjoni illegali, li jikkoperaw mal-awtoritajiet kompetenti (ĠU L 261, 6.8.2004, p. 19). 
3 Enfasi miżjuda.
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prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku ta' sentenzi u deċiżjonijiet ġudizzjarji u għandha 
tinkludi l-approssimazzjoni tal-liġijiet u r-regolamenti tal-Istati Membri fl-oqsma previsti fil-
paragrafu 2 u fl-Artikolu 83.

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja, 
għandhom jadottaw il-miżuri li:

(a) ...;

(b) ...;

(c) ...;

(d) ....

2. Fejn ikun meħtieġ sabiex jiġi faċilitat ir-rikonoxximent reċiproku tas-sentenzi u d-
deċiżjonijiet ġudizzjarji, kif ukoll il-koperazzjoni tal-pulizija u ġudizzjarja f'materji kriminali 
ta' natura transkonfinali, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu permezz ta' direttivi
skont il-proċedura leġislattiva ordinarja, jistgħu jistabbilixxu regoli minimi. Dawn ir-regoli 
minimi għandhom jieħdu kont tad-differenzi bejn it-tradizzjonijiet u s-sistemi legali tal-Istati 
Membri.

Dawn għandhom jikkonċernaw:

(a) ...;

(b) id-drittijiet tal-individwi fil-proċedura kriminali;

(c) id-drittijiet ta' vittmi tal-kriminalità;

(d) ....

3. Fejn membru tal-Kunsill jikkunsidra li abbozz ta' direttiva kif previst fil-paragrafu 2 ikun 
ta' ħsara għal aspetti fundamentali tas-sistema tal-ġustizzja kriminali tiegħu, jista' jitlob li l-
abbozz tad-direttiva jitressaq quddiem il-Kunsill Ewropew. F'dan il-każ, il-proċedura 
leġislattiva ordinarja għandha tiġi sospiża. Wara diskussjoni, u fil-każ ta' konsensus, il-
Kunsill Ewropew għandu, fi żmien erba' xhur minn din is-sospensjoni, jirriferi l-abbozz lura 
lill-Kunsill, li għandu jtemm is-sospensjoni tal-proċedura leġislattiva ordinarja.

...

Artikolu 83
(ex Artikolu 31 TUE)

1. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu permezz ta' direttivi skont il-proċedura 
leġislattiva ordinarja, jistgħu jistabbilixxu regoli minimi dwar id-definizzjoni ta' reati 
kriminali u sanzjonijiet fl-oqsma tal-kriminalità partikolarment gravi ta' dimensjoni 
transkonfinali li jirriżultaw min-natura jew l-impatt ta' dawn ir-reati jew minn ħtieġa 
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partikolari li jiġu miġġielda fuq bażijiet komuni.

Dawn l-oqsma ta' kriminalità huma li ġejjin: it-terroriżmu, it-traffikar ta' bnedmin u l-
isfruttament sesswali tan-nisa u t-tfal, it-traffikar illeċitu ta' droga, it-traffiku illeċitu ta' armi, 
il-money laundering, il-korruzzjoni, il-falsifikazzjoni ta' mezzi ta' ħlas, il-kriminalità fl-
informatika u l-kriminalità organizzata.

...

2. ...

3. Fejn membru tal-Kunsill jikkunsidra li abbozz ta' direttiva kif previst fil-paragrafu 1 jew 2 
jolqot xi aspetti fundamentali tas-sistema tal-ġustizzja kriminali tiegħu, jista' jitlob li l-abbozz 
ta' direttiva jitressaq quddiem il-Kunsill Ewropew. F'dan il-każ, il-proċedura leġislattiva 
ordinarja għandha tiġi sospiża. Wara diskussjoni, u fil-każ ta' konsensus, il-Kunsill Ewropew 
għandu, fi żmien erba' xhur minn din is-sospensjoni, jirriferi l-abbozz lura lill-Kunsill, li 
għandu jtemm is-sospensjoni tal-proċedura leġislattiva ordinarja.

Fl-istess perijodu ta' żmien, fil-każ ta' nuqqas ta' qbil, u jekk mill-inqas disa' Stati Membri 
jixtiequ jistabbilixxu koperazzjoni msaħħa abbażi tal-abbozz tad-direttiva konċernata, huma 
għandhom jinnotifikaw b'dan lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni. F'dan 
il-każ, l-awtorizzazzjoni sabiex jipproċedu bil-koperazzjoni msaħħa prevista fl-Artikolu 20(2) 
tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u fl-Artikolu 329(1) ta' dan it-Trattat għandha titqies li 
ngħatat u għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet dwar koperazzjoni msaħħa.

Il-kumitati kompetenti jipproponu li jżidu d-dispożizzjoni li ġejja bħala bażi legali 
addizzjonali:

Artikolu 79

1. L-Unjoni għandha tiżviluppa politika komuni ta' immigrazzjoni maħsuba sabiex tassigura, 
fl-istadji kollha, l-amministrazzjoni effikaċi tal-flussi tal-migrazzjoni, it-trattament ġust ta' 
ċittadini ta' pajjiżi terzi residenti legalment fl-Istati Membri, kif ukoll il-prevenzjoni u l-ġlieda 
b' saħħa kontra l-immigrazzjoni illegali u t-traffikar tal-bnedmin.

2. Għall-finijiet tal-paragrafu 1, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu skont il-
proċedura leġislattiva ordinarja, għandhom jadottaw il-miżuri fl-oqsma li ġejjin:

(a) il-kondizzjonijiet ta' dħul u residenza, kif ukoll l-istandards dwar il-ħruġ minn Stati 
Membri ta' viżi u permessi ta' residenza għal żmien twil, inklużi dawk sabiex terġa' tingħaqad 
il-familja;

(b) id-definizzjoni tad-drittijiet ta' ċittadin ta' pajjiż terz residenti legalment fi Stat Membru 
inklużi l-kondizzjonijiet li jirregolaw il-libertà ta' moviment u ta' residenza fi Stati Membri 
oħra;

(c) l-immigrazzjoni illegali u r-residenza mhux awtorizzata, inkluża t-tkeċċija u r-
ripatrijazzjoni ta' persuni residenti mingħajr awtorizzazzjoni;
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(d) il-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin, b'mod partikolari tan-nisa u t-tfal.

3. ....

4. ...

5. ...

III. Il-ġurisprudenza dwar il-bażi legali1

Jekk il-miżura jkollha skop doppju jew jekk ikollha komponent doppju u jekk wieħed minn 
dawn huwa identifikabbli bħala l-iskop jew il-komponent ewlieni, il-bażi legali għandha tiġi 
ddeterminata fuq il-bażi tal-artikolu tat-Trattat li jikkorrispondi għall-iskop ewlieni jew il-
komponent ewlieni tal-att.  Fejn, pereżempju, l-armonizzazzjoni tal-leġiżlazzjoni nazzjonali 
hija biss effett inċidentali ta' miżura li primarjament għandha objettiv ieħor, il-miżura 
għandha tiġi adottata biss fuq il-bażi tal-artikolu speċifiku tat-Trattat li jikkorrispondi għall-
iskop jew komponent ewlieni jew predominanti tagħha2 .  Dan il-kriterju ta' spiss issir 
referenza għalih bħala l-kriterju taċ-"ċentru tal-gravità".

Għall-kuntrarju, artikolu ġenerali tat-Trattat ikun bażi legali suffiċjenti fejn miżura jkollha l-
għan li tarmonizza miżuri nazzjonali, anke jekk il-miżura tipprova wkoll, b'mod sekondarju, li 
tilħaq għan ta' artikoli speċifiċi tat-Trattat3.  Hija ġurisprudenza stabbilita li l-għażla tal-bażi 
ġuridika ta’ att Komunitarju għandha tibbaża ruħha fuq elementi oġġettivi, suġġetti għal 
stħarriġ ġudizzjarju, li fosthom jinsabu, b’mod partikolari, l-għan u l-kontenut tal-att4.

Fil-prinċipju, miżura għandha tkun ibbażata fuq bażi legali waħda biss. Jekk l-eżami tal-għan 
u tal-kontenut ta' miżura Komunitarja juri li għandha żewġ għanijiet jew li għandha żewġ 
komponenti, li huma inklużi fl-ambitu ta' bażijiet legali differenti, u jekk wieħed minn dawn 
huwa identifikabbli bħala dak prinċipali jew predominanti, filwaqt li l-ieħor mhuwiex għajr 
aċċessorju, l-att irid ikun ibbażat fuq bażi ġuridika waħda, jiġifieri dik mitluba mill-għan jew 
mill-komponent prinċipali jew predominanti5.

Huwa biss jekk, b'mod eċċezzjonali, jiġi stabbilit li l-miżura, b'mod simultanju, ikollha numru 
                                               
1 Is-silta li ġejja hija bbażata fuq Constitutional Law of the European Union, Lenaerts u Van Nuffel, Sweet & 
Maxwell, Londra. Enfasi miżjuda.
2Kawża 68/86 Ir-Renju Unit vs. Il-Kunsill [1988] Ġabra 855, paragrafi 14-16: Kawża C-70/88 Il-Parlament 
Ewropew vs. Il-Kunsill [1991] Ġabra I-4529, paragrafi 16-18; Qorti tal-Ġustizzja, Kawża C-155/91 Il-
Kummissjoni vs. Il-Kunsill [1993] Ġabra I-939, paragrafi 18-20; Kawża C-187/93 Il-Parlament Ewropew vs. Il-
Kunsill [1994] Ġabra I-2857, paragrafi 23-26; Kawża C-426/93 Il-Ġermanja vs. Il-Kunsill [1995] Ġabra I-3723, 
paragrafu 33; Kawża C-271/94 Il-Parlament Ewropew vs. Il-Kunsill [1996] Ġabra I-1689, paragrafi 28-32; 
Kawża C-84/94 Ir-Renju Unit vs. Il-Kunsill [1996] Ġabra I-5755, paragrafi 11-12 u 22; Kawżi Magħquda C-
164-165/97 Il-Parlament Ewropew vs. Il-Kunsill [1999] Ġabra I-1339, paragrafu 16; Kawża C-36/98 Spanja vs. 
Il-Kunsill [2001] Ġabra I-779, paragrafu 59; Kawża C-281/01 Il-Kummissjoni vs. Il-Kunsill [2002] Ġabra I-
12649, paragrafi 33-49; Kawża C-338/01 Il-Kummissjoni vs. Il-Kunsill [2004] Ġabra I-4829, paragrafu 55. 
3 Kawża C-377/98 L-Olanda vs. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill [2001] Ġabra I-7079, paragrafi 27-28; 
Kawża C-491/01 British American Tobacco (Investments) u Imperial Tobacco [2002] Ġabra I-11453, paragrafi 
93-94.
4 Kawża C-440/05 Il-Kummissjoni vs. Il-Kunsill [2007] Ġabra I-9097.
5 Kawża C-91/05 Il-Kummissjoni vs. Il-Kunsill [2008] Ġabra I-3651.
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ta' objettivi jew ikollha diversi komponenti li jkunu marbuta b'mod li ma jistgħux jiġu 
diżassoċċjati minn xulxin, mingħajr ma wieħed ikun sekondarju jew indirett fir-rigward tal-
ieħor, li dik il-miżura tkun trid tiġi bbażata fuq id-diversi bażijiet ġuridiċi korrispondenti, 
sakemm il-proċeduri tagħhom ikunu kompatibbli1.

Fil-prinċipju, ir-rikors għall-bażi ġuridika doppja hija eskluża meta l-proċeduri previsti għal 
kull waħda minn dawn il-bażijiet ġuridiċi huma inkompatibbli2.

IV. L-għażla tal-bażi legali mill-Kummissjoni

Il-Kummissjoni tiġġustifika l-użu tagħha ta' bażi legali doppja b'dan il-mod: 
Fil-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin, l-approssimazzjoni tal-liġijiet u regolamenti 
kriminali tal-Istati Membri hija neċessarja sabiex titjieb il-kooperazzjoni f'materji kriminali. 
Għal dan il-għan, it-Trattat speċifikament jaħseb għall-adozzjoni tad-direttivi biss.

...

Il-proposta se tqarreb ir-regoli proċedurali u tad-dritt sostanttiv kriminali tal-Istati Membri 
b'mod iktar estensiv mid-DQ preżenti. Din se jkollha impatt pożittiv fuq il-liġi internazzjonali 
u l-kooperazzjoni ġudizzjarja u l-protezzjoni u għajnuna mogħtija lill-vittmi. ...

V. Analiżi tal-għan u l-kontenut tad-direttiva proposta

Biex jiġu stabbiliti l-għan u l-kontenut tad-direttiva proposta, huwa neċessarju li jiġu 
eżaminati d-dispożizzjonijiet tagħha. 

L-Artikolu 1 jippreskrivi li d-direttiva għandha l-għan li tistabbilixxi regoli minimi li 
jikkonċernaw id-definizzjoni ta' reati kriminali u s-sanzjonijiet fil-qasam tat-traffikar tal-
bnedmin. Għandha l-għan ukoll li tintroduċi dispożizzjonijiet komuni biex tissaħħaħ il-
prevenzjoni tal-kriminalità u l-protezzjoni tal-vittmi tagħha. 

L-Artikolu 2 jistipula li l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji kollha sabiex 
jiżguraw li ċerti atti intenzjonali jkunu punibbli bħala reati li jikkonċernaw it-traffikar tal-
bnedmin.

L-Artikolu 3 jittratta l-istigazzjoni, l-għajnuna, il-kompliċità u l-attentati.

L-Artikolu 4 fih dispożizzjonijiet dwar il-penali.

L-Artikoli 5 u 6 jittrattaw ir-responsabilità u s-sanzjonijiet f'dak li jirrigwarda l-persuni 
ġuridiċi.

L-Artikolu 7 jittratta n-nonprosekuzzjoni jew in-nonapplikazzjoni tal-pieni fir-rigward tal-
vittma.

L-Artikolu 8 fih dispożizzjonijiet dwar l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni.

                                               
1 Kawża C-338/01 Il-Kummissjoni vs. Il-Kunsill [2004] Ġabra I-4829.
2 Kawża C-178/03 Il-Kummissjoni vs. Il-Parlament u l-Kunsill [2006] Ġabra I-107.
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L-Artikolu 9 jittratta l-ġuriżdizzjoni.

L-Artikolu 10 jittratta l-assistenza u l-appoġġ għall-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin.

L-Artikolu 11 fih dispożizzjonijiet dwar il-protezzjoni tal-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin fl-
investigazzjonijiet u fil-proċeduri kriminali.

L-Artikolu 12 jistipula dispożizzjoni ġenerali dwar l-assistenza, il-miżuri ta' appoġġ u 
protezzjoni għal vittmi tat-traffikar tal-bnedmin li huma tfal.

L-Artikolu 13 jittratta l-assistenza u l-appoġġ għat-tfal vittmi tat-traffikar tal-bnedmin u l-
Artikolu 14 jittratta l-protezzjoni tat-tfal vittmi tat-traffikar tal-bnedmin fl-investigazzjonijiet 
u fil-proċeduri kriminali.

L-Artikolu 15 fih dispożizzjonijiet dwar il-prevenzjoni, jiġifieri l-adozzjoni mill-Istati 
Membri ta' miżuri biex jiskoraġġixxu d-domanda li tħeġġeġ il-forom kollha ta' sfruttament 
relatat mat-traffikar tal-bnedmin u ta' azzjonijiet xierqa bħalma huma kampanji ta' 
informazzjoni u sensibilizzazzjoni, programmi ta' riċerka u edukazzjoni u l-promozzjoni ta' 
taħriġ regolari għall-uffiċjali li għandhom il-probabbilità li jiġu f'kuntatt ma' vittmi potenzjali, 
immirat biex jippermettilhom jidentifikaw u jittrattaw vittmi u vittmi potenzjali tat-traffikar 
tal-bnedmin.  Jistipula wkoll li l-Istati Membri għandhom jikkunsidraw li jieħdu miżuri biex 
jistabbilixxu bħala reat kriminali l-użu ta' servizzi li huma oġġett għal sfruttament bl-għarfien 
li l-persuna hija vittma ta' reat imsemmi fl-Artikolu 2 tad-direttiva.

L-Artikolu 16 jipprevedi rapporteurs nazzjonali jew mekkaniżmi oħra ekwivalenti għat-
twettiq ta' valutazzjonijiet dwar it-tendenzi tat-traffikar tal-bnedmin, it-tkejjil tar-riżultati tal-
azzjonijiet ta' kontra t-traffikar u r-rappurtar lill-awtoritajiet nazzjonali relevanti.

L-Artikolu 17 jirrevoka d-Deċiżjoni Qafas 2002/629/ĠAI. L-Artikolu 18 jittratta t-
traspożizzjoni, l-artikolu 19 jittratta r-rappurtar u l-Artikolu 10 jittratta d-dħul fis-seħħ.

VI. Valutazzjoni 

Jidher, mill-analiżi ta' hawn fuq tal-kontenut tal-proposta għal direttiva, li din tal-aħħar 
tikkonċerna kważi esklużivament kwistjonijiet li huma inklużi fl-ambitu tal-Artikoli 82 u 83 
TFUE, b'mod partikolari d-definizzjoni ta' reati kriminali u sanzjonijiet fl-oqsma tal-
kriminalità partikolarment gravi ta' dimensjoni transkonfinali - notevolment it-traffikar tal-
bnedmin, li jirriżultaw min-natura jew l-impatt ta' dawn ir-reati jew minn ħtieġa partikolari li 
jiġu miġġielda fuq bażijiet komuni.  Din il-konklużjoni ma tinbidilx bl-emendi li tressqu fiż-
żewġ kumitati kompetenti.

Konsegwentament, filwaqt li jiġu kkunsidrati r-restrizzjonijiet imposti mill-Qorti tal-
Ġustizzja, il-proposta għal direttiva għandha tkun ibbażata fuq id-dispożizzjonijiet tat-Trattat 
li jittrattaw id-dritt kriminali, u m'hemm l-ebda bżonn li tiġi ċċitata d-dispożizzjoni dwar il-
politika tal-immigrazzjoni.

V. Konklużjoni u rakkomandazzjoni

Fid-dawl ta' dak kollu li ntqal hawn fuq, jitqies li ma hemm l-ebda ġustifikazzjoni għaż-żieda 
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tal-bażi legali tal-Artikolu 79(2) TFUE.

Waqt il-laqgħa tiegħu tal-20 ta' Settembru 2010, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali għalhekk 
iddeċieda, b'astensjoni waħda1, li jirrakkomandalkom dan li ġej: il-Proposta għal Direttiva tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-traffikar tal-
bnedmin, u l-protezzjoni tal-vittmi, li tirrevoka d-Deċiżjoni Qafas 2002/629/ĠAI, għandha 
tkun ibbażata fuq il-bażi legali tal-Artikolu 82(2) u 83(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea.

Dejjem tiegħek,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Dawn li ġejjin kienu preżenti għall-votazzjoni finali: Klaus-Heiner Lehne (President), Luigi Berlinguer (Viċi-
President), Raffaele Baldassarre (Viċi-President), Evelyn Regner (Viċi-President), Sebastian Valentin Bodu 
(Viċi-President), Eva Lichtenberger (rapporteur), Françoise Castex, Marielle Gallo, Kurt Lechner, Francesco 
Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, József Szájer, Alexandra Thein, Cecilia Wikström u Tadeusz Zwiefka.


