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Emenda 53
Judith Sargentini

Proposta għal direttiva
Ċitazzjoni 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Wara li kkunsidra d-Direttiva tal-
Kunsill 2004/81/KE 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 jikkooperaw mal-awtoritajiet 
kompetenti,

Or. en

Emenda 54
Frédérique Ries, Antonyia Parvanova, Nadja Hirsch

Proposta għal direttiva
Premessa 1 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) It-traffikar tal-bnedmin huwa reat 
fejn l-isfruttament ta' individwu huwa l-
aspett ċentrali u fejn taħlita ta' tliet 
elementi (l-azzjoni, il-mezzi, l-iskop) 
għandha tapplika sabiex ir-reat ikun ġie 
kkostitwit.

Or. en
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Emenda 55
Emine Bozkurt

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-Unjoni Ewropea hija impenjata li 
tipprevjeni u tiġġieled kontra t-traffikar tal-
bnedmin, u li tipproteġi d-drittijiet tal-
persuni ttraffikati. Għal dan il-għan, kienu 
adottati id-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 
2002/629/ĠAI tad-19 ta' Lulju 2002 dwar 
il-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin, u l-
Pjan tal-UE dwar l-aħjar prattiki, standards 
u proċeduri għall-ġlieda kontra t-traffikar 
tal-persuni u l-prevenzjoni tiegħu, 
(2005/C311/01). B'mod parallel għal dan, 
l-UE qed tieħu azzjonijiet oħra f'pajjiżi 
tal-oriġini u ta' trasferiment tal-vittmi li 
mhumiex tal-UE, b'mod partikolari bl-
għan li tqajjem kuxjenza, tnaqqas il-
vulnerabbiltà, tappoġġa u tassisti l-vittmi, 
tiġġieled l-għerq tar-raġunijiet tat-
traffikar u tappoġġa l-pajjiżi biex 
jiżviluppaw leġiżlazzjoni xierqa ta' kontra 
t-traffikar. Barra minn hekk, il-
koordinazzjoni tal-prosekuzzjoni tal-każi 
tat-traffikar tal-bnedmin se tiġi ffaċilitata 
bl-adozzjoni tad-Deċiżjoni Qafas tal-
Kunsill 2009/948/ĠAI dwar il-prevenzjoni 
u r-riżoluzzjoni tal-kunflitt tal-
ġuriżdizzjoni fil-proċedimenti kriminali.

(2) L-Unjoni Ewropea hija impenjata li 
tipprevjeni u tiġġieled kontra t-traffikar tal-
bnedmin, u li tipproteġi d-drittijiet tal-
persuni ttraffikati. Għal dan il-għan, kienu 
adottati d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 
2002/629/ĠAI tad-19 ta' Lulju 2002 dwar 
il-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin, u l-
Pjan tal-UE dwar l-aħjar prattiki, standards 
u proċeduri għall-ġlieda kontra t-traffikar 
tal-persuni u l-prevenzjoni tiegħu, 
(2005/C311/01). Barra minn hekk, il-
koordinazzjoni tal-prosekuzzjoni tal-każi 
tat-traffikar tal-bnedmin se tiġi ffaċilitata 
bl-adozzjoni tad-Deċiżjoni Qafas tal-
Kunsill 2009/948/ĠAI dwar il-prevenzjoni 
u r-riżoluzzjoni tal-kunflitt tal-
ġuriżdizzjoni fil-proċedimenti kriminali. 
B'mod parallel għal dan, l-UE qed tieħu 
azzjonijiet oħra f'pajjiżi tal-oriġini u ta' 
trasferiment tal-vittmi li mhumiex tal-UE, 
b'mod partikolari bl-għan li tqajjem 
kuxjenza, tnaqqas il-vulnerabbiltà, 
tappoġġa u tassisti l-vittmi, tiġġieled l-
għerq tar-raġunijiet tat-traffikar u 
tappoġġa l-pajjiżi biex jiżviluppaw 
leġiżlazzjoni xierqa ta' kontra t-traffikar. 
Fil-qafas tal-proċess tat-tkabbir, l-UE 
inkludiet il-ġlieda kontra t-traffikar tal-
bnedmin fil-ftehimiet SAA ma' pajjiżi 
kandidati potenzjali u pajjiżi kandidati tal-
UE. Dan l-impenn għandu jibqa' fattur 
sinifikanti fil-proċess tat-tkabbir.

Or. en
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Emenda 56
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposta għal direttiva
Premessa 2 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Il-faqar jagħti spinta ewlenija lit-
tixrid tat-traffikar tal-bnedmin, u l-UE 
għandha żżid l-isforzi tagħha biex 
tindirizza l-faqar fl-UE u 'l barra minnha. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-livell prattiku, waħda mill-kawżi ewlenin tat-traffikar tal-bnedmin hija l-faqar. Din il-
kwistjoni jeħtiġilha tiġi rikonoxxuta jekk l-UE trid issaħħaħ il-ġlieda kontra t-traffikar tal-
bnedmin.

Emenda 57
Anna Hedh, Silvia Costa

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Din id-Deċiżjoni Qafas tadotta approċċ 
integrat u ħolistiku għall-ġlieda kontra t-
traffikar tal-bnedmin. Prevenzjoni u 
prosekuzzjoni iktar rigorużi, kif ukoll il-
protezzjoni tad-drittijiet tal-vittmi, huma l-
għanijiet prinċipali ta' din id-Deċiżjoni 
Qafas. It-tfal huma aktar vulnerabbli u 
huma għalhekk esposti għal riskju akbar li 
jsiru vittmi tat-traffikar tal-bnedmin. Fl-
applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' din 
id-Direttiva l-aħjar interessi tat-tfal 
għandhom jingħataw konsiderazzjoni 
primarja, skont il-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u l-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
id-Drittijiet tat-Tfal.

(3) Din id-Deċiżjoni Qafas tadotta approċċ 
umanitarju integrat u olistiku għall-ġlieda 
kontra t-traffikar tal-bnedmin u għandha 
tiġi implimentata fid-dawl tad-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 jikkooperaw mal-awtoritajiet 
kompetenti1 u d-Direttiva 2009/52/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta’ Ġunju 2009 li tipprevedi standards 
minimi għal sanzjonijiet u miżuri kontra 
min iħaddem ċittadini minn pajjiżi terzi 
b’residenza illegali2. Prevenzjoni u 
prosekuzzjoni iktar rigorużi, kif ukoll il-
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protezzjoni tad-drittijiet tal-vittmi, huma l-
għanijiet prinċipali ta' din id-Deċiżjoni 
Qafas. It-tfal huma aktar vulnerabbli u 
huma għalhekk esposti għal riskju akbar li 
jsiru vittmi tat-traffikar tal-bnedmin. Fl-
applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' din 
id-Direttiva l-aħjar interessi tat-tfal 
għandhom jingħataw konsiderazzjoni 
primarja, skont il-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u l-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
id-Drittijiet tat-Tfal. Fl-implimentazzjoni 
ta’ din id-Direttiva għandha tingħata l-
attenzjoni dovuta fir-rigward tal-
konsistenza mad-Direttiva 2010/.../UE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’... 
dwar il-ġlieda kontra l-abbuż sesswali, l-
isfruttament sesswali tat-tfal u l-
pornografija tat-tfal, li tirrevoka d-
Deċiżjoni Qafas 2004/68/ĠAI.
_________
1 ĠU L 261, 6.8.2004, p. 19.
2 ĠU L 168, 30.6.2009, p. 24.

Or. en

Emenda 58
Edit Bauer

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Din id-Deċiżjoni Qafas tadotta approċċ 
integrat u ħolistiku għall-ġlieda kontra t-
traffikar tal-bnedmin. Prevenzjoni u 
prosekuzzjoni iktar rigorużi, kif ukoll il-
protezzjoni tad-drittijiet tal-vittmi, huma l-
għanijiet prinċipali ta' din id-Deċiżjoni 
Qafas. It-tfal huma aktar vulnerabbli u 
huma għalhekk esposti għal riskju akbar li 
jsiru vittmi tat-traffikar tal-bnedmin. Fl-
applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' din 
id-Direttiva l-aħjar interessi tat-tfal 
għandhom jingħataw konsiderazzjoni 

(3) Din id-Deċiżjoni Qafas tadotta approċċ 
integrat u olistiku għall-ġlieda kontra t-
traffikar tal-bnedmin u meta tiġi 
implimentata, għandhom jitqiesu d-
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 jikkooperaw mal-awtoritajiet 
kompetenti1 u d-Direttiva 2009/52/KE tal-
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primarja, skont il-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u l-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
id-Drittijiet tat-Tfal.

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta’ Ġunju 2009 li tipprevedi standards 
minimi għal sanzjonijiet u miżuri kontra 
min iħaddem lil ċittadini minn pajjiżi terzi 
b’residenza illegali2. Prevenzjoni u 
prosekuzzjoni iktar rigorużi, kif ukoll il-
protezzjoni tad-drittijiet tal-vittmi, huma l-
għanijiet prinċipali ta' din id-Deċiżjoni 
Qafas. It-tfal huma aktar vulnerabbli u 
huma għalhekk esposti għal riskju akbar li 
jsiru vittmi tat-traffikar tal-bnedmin. Fl-
applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' din 
id-Direttiva l-aħjar interessi tat-tfal 
għandhom jingħataw konsiderazzjoni 
primarja, skont il-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u l-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
id-Drittijiet tat-Tfal. Fl-implimentazzjoni 
ta’ din id-Direttiva għandha tingħata l-
attenzjoni dovuta fir-rigward tal-
konsistenza mad-Direttiva 2010/.../UE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’... 
dwar il-ġlieda kontra l-abbuż sesswali, l-
isfruttament sesswali tat-tfal u l-
pornografija tat-tfal, li tirrevoka d-
Deċiżjoni Qafas 2004/68/ĠAI.
_________
1 ĠU L 261, 6.8.2004, p. 19.
2 ĠU L 168, 30.6.2009, p. 24.

Or. en

Emenda 59
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Din id-Deċiżjoni Qafas tadotta approċċ 
integrat u ħolistiku għall-ġlieda kontra t-
traffikar tal-bnedmin. Prevenzjoni u 

(3) Din id-Deċiżjoni Qafas tadotta approċċ 
integrat u ħolistiku, kif ukoll minn ħafna 
aspetti, għall-ġlieda kontra t-traffikar tal-
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prosekuzzjoni iktar rigorużi, kif ukoll il-
protezzjoni tad-drittijiet tal-vittmi, huma l-
għanijiet prinċipali ta' din id-Deċiżjoni 
Qafas. It-tfal huma aktar vulnerabbli u 
huma għalhekk esposti għal riskju akbar li 
jsiru vittmi tat-traffikar tal-bnedmin. Fl-
applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' din 
id-Direttiva l-aħjar interessi tat-tfal 
għandhom jingħataw konsiderazzjoni 
primarja, skont il-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u l-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
id-Drittijiet tat-Tfal.

bnedmin. Prevenzjoni u prosekuzzjoni iktar 
rigorużi, kif ukoll il-protezzjoni tad-
drittijiet tal-vittmi, huma l-għanijiet 
prinċipali ta' din id-Deċiżjoni Qafas. In-
nisa huma l-maġġoranza l-kbira tal-vittmi 
tat-traffikar, u b'mod speċjali tat-traffikar 
għall-isfruttament sesswali. It-tfal huma 
aktar vulnerabbli u huma għalhekk esposti 
għal riskju akbar li jsiru vittmi tat-traffikar 
tal-bnedmin. Fl-applikazzjoni tad-
dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva l-aħjar 
interessi tat-tfal għandhom jingħataw 
konsiderazzjoni primarja, skont il-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea u l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet 
Uniti dwar id-Drittijiet tat-Tfal. Din id-
Direttiva tadotta wkoll il-ftehim 
kuntestwali tal-forom differenti ta' 
traffikar u għandha l-għan li tiżgura li 
kull forma tiġi indirizzata bl-aktar miżuri 
effiċjenti. Dan jinkludi perspettiva 
qawwija dwar id-differenza bejn is-sessi 
fid-dispożizzjonijiet kollha tad-Direttiva, 
b'konformità mal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-UE u mal-Konvenzjoni 
CEDAW.

Or. en

Emenda 60
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Din id-Deċiżjoni Qafas tadotta approċċ 
integrat u ħolistiku għall-ġlieda kontra t-
traffikar tal-bnedmin. Prevenzjoni u 
prosekuzzjoni iktar rigorużi, kif ukoll il-
protezzjoni tad-drittijiet tal-vittmi, huma l-
għanijiet prinċipali ta' din id-Deċiżjoni 
Qafas. It-tfal huma aktar vulnerabbli u 
huma għalhekk esposti għal riskju akbar li 
jsiru vittmi tat-traffikar tal-bnedmin. Fl-

(3) Din id-Deċiżjoni Qafas tadotta approċċ 
integrat u ħolistiku għall-ġlieda kontra t-
traffikar tal-bnedmin. In-nisa huma l-
maġġoranza l-kbira (80%)tal-vittmi tat-
traffikar, u b'mod speċjali tat-traffikar 
għall-isfruttament sesswali. Prevenzjoni u 
prosekuzzjoni iktar rigorużi, kif ukoll il-
protezzjoni tad-drittijiet tal-vittmi, huma l-
għanijiet prinċipali ta' din id-Deċiżjoni 
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applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' din 
id-Direttiva l-aħjar interessi tat-tfal 
għandhom jingħataw konsiderazzjoni 
primarja, skont il-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u l-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
id-Drittijiet tat-Tfal. 

Qafas. Din id-Direttiva tadotta ftehim 
kuntestwali tal-forom differenti ta' 
traffikar u għandha l-għan li tiżgura li 
kull forma tiġi indirizzata bl-aktar miżuri 
effiċjenti. Dan jinkludi perspettiva 
qawwija dwar id-differenza bejn is-sessi 
fid-dispożizzjonijiet kollha tad-Direttiva, 
b'konformità mal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-UE. It-tfal huma aktar 
vulnerabbli u huma għalhekk esposti għal 
riskju akbar li jsiru vittmi tat-traffikar tal-
bnedmin. Fl-applikazzjoni tad-
dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva l-aħjar 
interessi tat-tfal għandhom jingħataw 
konsiderazzjoni primarja, skont il-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea u l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet 
Uniti dwar id-Drittijiet tat-Tfal.

Or. en

Emenda 61
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-Protokoll tan-Nazzjonijiet Uniti tal-
2000 dwar il-Prevenzjoni, it-Trażżin u l-
Ikkastigar tat-Traffikar tal-Persuni, 
speċjalment tan-Nisa u t-Tfal, li 
jissuplimenta l-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti kontra l-Kriminalità 
Organizzata Tranżnazzjonali, u l-
Konvenzjoni tal-2005 tal-Kunsill tal-
Ewropa dwar l-Azzjoni kontra t-Traffikar
tal-Bnedmin huma passi kruċjali fil-
proċess tat-titjib tal-kooperazzjoni 
internazzjonali kontra t-traffikar tal-
bnedmin.

(4) Il-Konvenzjoni tal-1949 tan-NU dwar 
it-Trażżin tat-Traffiku tal-Persuni u tal-
Isfruttament tal-Prostituzzjoni tal-Oħrajn, 
il-Protokoll tan-Nazzjonijiet Uniti tal-2000 
dwar il-Prevenzjoni, it-Trażżin u l-
Ikkastigar tat-Traffikar tal-Persuni, 
speċjalment tan-Nisa u t-Tfal, li 
jissuplimenta l-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti kontra l-Kriminalità 
Organizzata Tranżnazzjonali, u l-
Konvenzjoni tal-2005 tal-Kunsill tal-
Ewropa dwar l-Azzjoni kontra t-Traffikar 
tal-Bnedmin huma passi kruċjali fil-
proċess tat-titjib tal-kooperazzjoni 
internazzjonali kontra t-traffikar tal-
bnedmin.
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Or. en

Emenda 62
Edit Bauer

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Sabiex jiġu ttrattati l-iżviluppi riċenti 
tal-fenomenu tat-traffikar tal-bnedmin, din 
id-Direttiva tadotta kunċett iktar wiesgħa
ta' dak li għandu jiġi kkunsidrat bħala 
traffikar tal-bnedmin minn dak li hemm 
fid-Deċiżjoni Qafas 2002/629/ĠAI u 
għalhekk tinkludi forom ta' sfruttament 
addizzjonali. Fil-kuntest ta' din id-
Direttiva, elemożina furzata għandha tiġi 
kkunsidrata bħala forma ta' xogħol jew 
servizz furzat kif definiti fil-Konvenzjoni 
tal-ILO Nru 29 li tirrigwarda x-Xogħol 
Furzat jew Mġiegħel tad-29 ta' Ġunju 1930. 
Għalhekk, l-isfruttament tal-elemożina
taqa' fi ħdan l-ambitu tad-definizzjoni tat-
traffikar tal-bnedmin biss meta l-elementi 
kollha tax-xogħol jew servizzi furzati 
jeżistu. Fid-dawl tal-ġurisprudenza 
relevanti, il-validità ta' kunsens eventwali 
sabiex jingħata tali servizz għandu jiġi 
valutat każ b'każ. Madanakollu, fir-rigward 
tat-tfal, il-kunsens eventwali ma għandu 
qatt jiġi kkunsidrat validu. It-terminu 
"sfruttament ta' attivitajiet kriminali" 
għandu jinftiehem bħala sfruttament ta' 
persuna biex twettaq, inter alia, 
borseġġament, serq mill-ħwienet u 
attivitajiet simili li huma suġġetti għal 
pieni u jimplikaw profitt finanzjarju. Id-
definizzjoni tkopri wkoll it-traffikar tal-
bnedmin għall-għan tat-teħid tal-organi, li 
jista' jkun marbut mat-traffikar tal-organi 
u jikkostitwixxi vjolazzjoni serja tad-
dinjità umana u l-integrità fiżika.

(5) Sabiex jiġu ttrattati l-iżviluppi riċenti 
tal-fenomenu tat-traffikar tal-bnedmin, din 
id-Direttiva tadotta kunċett iktar wiesa' ta' 
dak li għandu jiġi kkunsidrat bħala traffikar 
tal-bnedmin minn dak li hemm fid-
Deċiżjoni Qafas 2002/629/ĠAI u għalhekk 
tinkludi forom ta' sfruttament addizzjonali. 
Fil-kuntest ta' din id-Direttiva, elemożina 
furzata għandha tiġi kkunsidrata bħala 
forma ta' xogħol jew servizz furzat kif 
definiti fil-Konvenzjoni tal-ILO Nru 29 li 
tirrigwarda x-Xogħol Furzat jew Imġiegħel
tad-29 ta' Ġunju 1930. Għalhekk, l-
isfruttament għall-elemożina, inkluż l-użu 
ta’ persuna traffikata dipendenti għall-
elemożina, jaqa' fi ħdan l-ambitu tad-
definizzjoni tat-traffikar tal-bnedmin biss 
meta l-elementi kollha tax-xogħol jew 
servizzi furzati jeżistu. Fid-dawl tal-
ġurisprudenza relevanti, il-validità ta' 
kunsens eventwali sabiex jingħata tali 
servizz għandu jiġi valutat każ b'każ.
Madanakollu, fir-rigward tat-tfal, il-
kunsens eventwali ma għandu qatt jiġi 
kkunsidrat validu. It-terminu "sfruttament 
ta' attivitajiet kriminali" għandu jinftiehem 
bħala sfruttament ta' persuna biex twettaq, 
inter alia, borseġġament, serq mill-ħwienet 
u attivitajiet simili li huma suġġetti għal 
pieni u jimplikaw profitt finanzjarju. Id-
definizzjoni tkopri wkoll it-traffikar tal-
bnedmin għall-għan tat-teħid tal-organi, li 
jikkostitwixxi vjolazzjoni serja tad-dinjità 
umana u l-integrità fiżika.

Or. en
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Emenda 63
Lívia Járóka

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Sabiex jiġu ttrattati l-iżviluppi riċenti 
tal-fenomenu tat-traffikar tal-bnedmin, din 
id-Direttiva tadotta kunċett iktar wiesgħa
ta' dak li għandu jiġi kkunsidrat bħala 
traffikar tal-bnedmin minn dak li hemm 
fid-Deċiżjoni Qafas 2002/629/ĠAI u 
għalhekk tinkludi forom ta' sfruttament 
addizzjonali. Fil-kuntest ta' din id-
Direttiva, elemożina furzata għandha tiġi 
kkunsidrata bħala forma ta' xogħol jew 
servizz furzat kif definiti fil-Konvenzjoni 
tal-ILO Nru 29 li tirrigwarda x-Xogħol 
Furzat jew Mġiegħel tad-29 ta' Ġunju 1930. 
Għalhekk, l-isfruttament tal-elemożina
taqa' fi ħdan l-ambitu tad-definizzjoni tat-
traffikar tal-bnedmin biss meta l-elementi 
kollha tax-xogħol jew servizzi furzati 
jeżistu. Fid-dawl tal-ġurisprudenza 
relevanti, il-validità ta' kunsens eventwali 
sabiex jingħata tali servizz għandu jiġi 
valutat każ b'każ. Madanakollu, fir-rigward 
tat-tfal, il-kunsens eventwali ma għandu 
qatt jiġi kkunsidrat validu. It-terminu 
"sfruttament ta' attivitajiet kriminali" 
għandu jinftiehem bħala sfruttament ta' 
persuna biex twettaq, inter alia, 
borseġġament, serq mill-ħwienet u 
attivitajiet simili li huma suġġetti għal 
pieni u jimplikaw profitt finanzjarju. Id-
definizzjoni tkopri wkoll it-traffikar tal-
bnedmin għall-għan tat-teħid tal-organi, li 
jista' jkun marbut mat-traffikar tal-organi 
u jikkostitwixxi vjolazzjoni serja tad-
dinjità umana u l-integrità fiżika.

(5) Sabiex jiġu ttrattati l-iżviluppi riċenti 
tal-fenomenu tat-traffikar tal-bnedmin, din 
id-Direttiva tadotta kunċett iktar wiesa' ta' 
dak li għandu jiġi kkunsidrat bħala traffikar 
tal-bnedmin minn dak li hemm fid-
Deċiżjoni Qafas 2002/629/ĠAI u għalhekk 
tinkludi forom ta' sfruttament addizzjonali. 
Fil-kuntest ta' din id-Direttiva, elemożina 
furzata għandha tiġi kkunsidrata bħala 
forma ta' xogħol jew servizz furzat kif 
definiti fil-Konvenzjoni tal-ILO Nru 29 li 
tirrigwarda x-Xogħol Furzat jew Imġiegħel
tad-29 ta' Ġunju 1930. Għalhekk, l-
isfruttament għall-elemożina, inkluż l-użu 
ta’ persuna traffikata dipendenti għall-
elemożina, hi x'inhi r-relazzjoni tagħha 
ma' min jaħti, jaqa' fi ħdan l-ambitu tad-
definizzjoni tat-traffikar tal-bnedmin biss 
meta l-elementi kollha tax-xogħol jew 
servizzi furzati jeżistu. Fid-dawl tal-
ġurisprudenza relevanti, il-validità ta' 
kunsens eventwali sabiex jingħata tali 
servizz għandu jiġi valutat każ b'każ.
Madanakollu, fir-rigward tat-tfal, il-
kunsens eventwali ma għandu qatt jiġi 
kkunsidrat validu. It-terminu "sfruttament 
ta' attivitajiet kriminali" għandu jinftiehem 
bħala sfruttament ta' persuna biex twettaq, 
inter alia, borseġġament, serq mill-ħwienet 
u attivitajiet simili li huma suġġetti għal 
pieni u jimplikaw profitt finanzjarju. Id-
definizzjoni tkopri wkoll it-traffikar tal-
bnedmin għall-għan tat-teħid tal-organi, li 
jikkostitwixxi vjolazzjoni serja tad-dinjità 
umana u l-integrità fiżika.

Or. en
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Emenda 64
Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Sabiex jiġu ttrattati l-iżviluppi riċenti 
tal-fenomenu tat-traffikar tal-bnedmin, din 
id-Direttiva tadotta kunċett iktar wiesgħa
ta' dak li għandu jiġi kkunsidrat bħala 
traffikar tal-bnedmin minn dak li hemm 
fid-Deċiżjoni Qafas 2002/629/ĠAI u 
għalhekk tinkludi forom ta' sfruttament 
addizzjonali. Fil-kuntest ta' din id-
Direttiva, elemożina furzata għandha tiġi 
kkunsidrata bħala forma ta' xogħol jew 
servizz furzat kif definiti fil-Konvenzjoni 
tal-ILO Nru 29 li tirrigwarda x-Xogħol 
Furzat jew Mġiegħel tad-29 ta' Ġunju 1930. 
Għalhekk, l-isfruttament tal-elemożina 
taqa' fi ħdan l-ambitu tad-definizzjoni tat-
traffikar tal-bnedmin biss meta l-elementi 
kollha tax-xogħol jew servizzi furzati 
jeżistu. Fid-dawl tal-ġurisprudenza 
relevanti, il-validità ta' kunsens eventwali 
sabiex jingħata tali servizz għandu jiġi 
valutat każ b'każ. Madanakollu, fir-rigward 
tat-tfal, il-kunsens eventwali ma għandu 
qatt jiġi kkunsidrat validu. It-terminu 
"sfruttament ta' attivitajiet kriminali" 
għandu jinftiehem bħala sfruttament ta' 
persuna biex twettaq, inter alia, 
borseġġament, serq mill-ħwienet u 
attivitajiet simili li huma suġġetti għal 
pieni u jimplikaw profitt finanzjarju. Id-
definizzjoni tkopri wkoll it-traffikar tal-
bnedmin għall-għan tat-teħid tal-organi, li 
jista' jkun marbut mat-traffikar tal-organi u 
jikkostitwixxi vjolazzjoni serja tad-dinjità 
umana u l-integrità fiżika.

(5) Sabiex jiġu ttrattati l-iżviluppi riċenti 
tal-fenomenu tat-traffikar tal-bnedmin, din 
id-Direttiva tadotta kunċett iktar wiesa' ta' 
dak li għandu jiġi kkunsidrat bħala traffikar 
tal-bnedmin minn dak li hemm fid-
Deċiżjoni Qafas 2002/629/ĠAI u għalhekk 
tinkludi forom ta' sfruttament addizzjonali. 
Fil-kuntest ta' din id-Direttiva, elemożina 
furzata għandha tiġi kkunsidrata bħala 
forma ta' xogħol jew servizz furzat kif 
definiti fil-Konvenzjoni tal-ILO Nru 29 li 
tirrigwarda x-Xogħol Furzat jew Imġiegħel
tad-29 ta' Ġunju 1930. Għalhekk, l-
isfruttament tal-elemożina taqa' fi ħdan l-
ambitu tad-definizzjoni tat-traffikar tal-
bnedmin biss meta l-elementi kollha tax-
xogħol jew servizzi furzati jeżistu. Fid-
dawl tal-ġurisprudenza relevanti, il-validità 
ta' kunsens eventwali sabiex jingħata tali 
servizz għandu jiġi valutat każ b'każ. 
Madanakollu, fir-rigward tat-tfal, il-
kunsens eventwali ma għandu qatt jiġi 
kkunsidrat validu. It-terminu "sfruttament 
ta' attivitajiet kriminali" għandu jinftiehem 
bħala sfruttament ta' persuna biex twettaq, 
inter alia, borseġġament, serq mill-ħwienet 
u attivitajiet simili li huma suġġetti għal 
pieni u jimplikaw profitt finanzjarju. Id-
definizzjoni tkopri wkoll it-traffikar tal-
bnedmin għall-għan tal-adozzjoni illegali 
tat-tfal u ta' tfal li jkunu għadhom ma 
twildux, tat-teħid tal-organi, li jista' jkun 
marbut mat-traffikar tal-organi u 
jikkostitwixxi vjolazzjoni serja tad-dinjità 
umana u l-integrità fiżika.

Or. en
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Emenda 65
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Sabiex jiġu ttrattati l-iżviluppi riċenti 
tal-fenomenu tat-traffikar tal-bnedmin, din 
id-Direttiva tadotta kunċett iktar wiesgħa 
ta' dak li għandu jiġi kkunsidrat bħala 
traffikar tal-bnedmin minn dak li hemm 
fid-Deċiżjoni Qafas 2002/629/ĠAI u 
għalhekk tinkludi forom ta' sfruttament 
addizzjonali. Fil-kuntest ta' din id-
Direttiva, elemożina furzata għandha tiġi 
kkunsidrata bħala forma ta' xogħol jew 
servizz furzat kif definiti fil-Konvenzjoni 
tal-ILO Nru 29 li tirrigwarda x-Xogħol 
Furzat jew Mġiegħel tad-29 ta' Ġunju 1930. 
Għalhekk, l-isfruttament tal-elemożina 
taqa' fi ħdan l-ambitu tad-definizzjoni tat-
traffikar tal-bnedmin biss meta l-elementi 
kollha tax-xogħol jew servizzi furzati 
jeżistu. Fid-dawl tal-ġurisprudenza 
relevanti, il-validità ta' kunsens eventwali 
sabiex jingħata tali servizz għandu jiġi 
valutat każ b'każ. Madanakollu, fir-rigward 
tat-tfal, il-kunsens eventwali ma għandu 
qatt jiġi kkunsidrat validu. It-terminu 
"sfruttament ta' attivitajiet kriminali" 
għandu jinftiehem bħala sfruttament ta' 
persuna biex twettaq, inter alia, 
borseġġament, serq mill-ħwienet u 
attivitajiet simili li huma suġġetti għal 
pieni u jimplikaw profitt finanzjarju. Id-
definizzjoni tkopri wkoll it-traffikar tal-
bnedmin għall-għan tat-teħid tal-organi, li 
jista' jkun marbut mat-traffikar tal-organi u 
jikkostitwixxi vjolazzjoni serja tad-dinjità 
umana u l-integrità fiżika.

(5) Sabiex jiġu ttrattati l-iżviluppi riċenti 
tal-fenomenu tat-traffikar tal-bnedmin, din 
id-Direttiva tadotta kunċett iktar wiesa' ta' 
dak li għandu jiġi kkunsidrat bħala traffikar 
tal-bnedmin minn dak li hemm fid-
Deċiżjoni Qafas 2002/629/ĠAI u għalhekk 
tinkludi forom ta' sfruttament addizzjonali. 
Fil-kuntest ta' din id-Direttiva, elemożina 
furzata għandha tiġi kkunsidrata bħala 
forma ta' xogħol jew servizz furzat kif 
definiti fil-Konvenzjoni tal-ILO Nru 29 li 
tirrigwarda x-Xogħol Furzat jew Imġiegħel
tad-29 ta' Ġunju 1930. Għalhekk, l-
isfruttament tal-elemożina taqa' fi ħdan l-
ambitu tad-definizzjoni tat-traffikar tal-
bnedmin biss meta l-elementi kollha tax-
xogħol jew servizzi furzati jeżistu. Fid-
dawl tal-ġurisprudenza relevanti, il-validità 
ta' kunsens eventwali sabiex jingħata tali 
servizz għandu jiġi valutat każ b'każ.
Madanakollu, fir-rigward tat-tfal, u fil-
każijiet kollha ta' sfruttament sesswali, il-
kunsens eventwali ma għandu qatt jiġi 
kkunsidrat validu. It-terminu "sfruttament 
ta' attivitajiet kriminali" għandu jinftiehem 
bħala sfruttament ta' persuna biex twettaq, 
inter alia, borseġġament, serq mill-ħwienet 
u attivitajiet simili li huma suġġetti għal 
pieni u jimplikaw profitt finanzjarju. Id-
definizzjoni tkopri wkoll it-traffikar tal-
bnedmin għall-għan tat-teħid tal-organi, li 
jista' jkun marbut mat-traffikar tal-organi u 
jikkostitwixxi vjolazzjoni serja tad-dinjità 
umana u l-integrità fiżika.

Or. en
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Emenda 66
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Sabiex jiġu ttrattati l-iżviluppi riċenti 
tal-fenomenu tat-traffikar tal-bnedmin, din 
id-Direttiva tadotta kunċett iktar wiesgħa
ta' dak li għandu jiġi kkunsidrat bħala 
traffikar tal-bnedmin minn dak li hemm 
fid-Deċiżjoni Qafas 2002/629/ĠAI u 
għalhekk tinkludi forom ta' sfruttament 
addizzjonali. Fil-kuntest ta' din id-
Direttiva, elemożina furzata għandha tiġi 
kkunsidrata bħala forma ta' xogħol jew 
servizz furzat kif definiti fil-Konvenzjoni 
tal-ILO Nru 29 li tirrigwarda x-Xogħol 
Furzat jew Mġiegħel tad-29 ta' Ġunju 1930. 
Għalhekk, l-isfruttament tal-elemożina 
taqa' fi ħdan l-ambitu tad-definizzjoni tat-
traffikar tal-bnedmin biss meta l-elementi 
kollha tax-xogħol jew servizzi furzati 
jeżistu. Fid-dawl tal-ġurisprudenza 
relevanti, il-validità ta' kunsens eventwali 
sabiex jingħata tali servizz għandu jiġi 
valutat każ b'każ. Madanakollu, fir-rigward 
tat-tfal, il-kunsens eventwali ma għandu 
qatt jiġi kkunsidrat validu. It-terminu 
"sfruttament ta' attivitajiet kriminali" 
għandu jinftiehem bħala sfruttament ta' 
persuna biex twettaq, inter alia, 
borseġġament, serq mill-ħwienet u 
attivitajiet simili li huma suġġetti għal 
pieni u jimplikaw profitt finanzjarju. Id-
definizzjoni tkopri wkoll it-traffikar tal-
bnedmin għall-għan tat-teħid tal-organi, li 
jista' jkun marbut mat-traffikar tal-organi u 
jikkostitwixxi vjolazzjoni serja tad-dinjità 
umana u l-integrità fiżika.

(5) Sabiex jiġu ttrattati l-iżviluppi riċenti 
tal-fenomenu tat-traffikar tal-bnedmin, din 
id-Direttiva tadotta kunċett iktar wiesa' ta' 
dak li għandu jiġi kkunsidrat bħala traffikar 
tal-bnedmin minn dak li hemm fid-
Deċiżjoni Qafas 2002/629/ĠAI u għalhekk 
tinkludi forom ta' sfruttament addizzjonali. 
Fil-kuntest ta' din id-Direttiva, elemożina 
furzata għandha tiġi kkunsidrata bħala 
forma ta' xogħol jew servizz furzat kif 
definiti fil-Konvenzjoni tal-ILO Nru 29 li 
tirrigwarda x-Xogħol Furzat jew Imġiegħel
tad-29 ta' Ġunju 1930. Għalhekk, l-
isfruttament tal-elemożina taqa' fi ħdan l-
ambitu tad-definizzjoni tat-traffikar tal-
bnedmin biss meta l-elementi kollha tax-
xogħol jew servizzi furzati jeżistu. Fid-
dawl tal-ġurisprudenza relevanti, il-validità 
ta' kunsens eventwali sabiex jingħata tali 
servizz għandu jiġi valutat każ b'każ.
Madanakollu, fir-rigward tat-tfal, il-
kunsens eventwali ma għandu qatt jiġi 
kkunsidrat validu. It-terminu "sfruttament 
ta' attivitajiet kriminali" għandu jinftiehem 
bħala sfruttament ta' persuna biex twettaq, 
inter alia, borseġġament, serq mill-ħwienet, 
reati marbutin mad-droga u attivitajiet 
simili li huma suġġetti għal pieni u 
jimplikaw profitt finanzjarju. Id-
definizzjoni tkopri wkoll it-traffikar tal-
bnedmin għall-għan tat-teħid tal-organi, li 
jista' jkun marbut mat-traffikar tal-organi u 
jikkostitwixxi vjolazzjoni serja tad-dinjità 
umana u l-integrità fiżika.

Or. en
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Emenda 67
Anna Hedh

Proposta għal direttiva
Premessa 5 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Membri tal-familja jew qraba tat-tfal 
li jitolbu l-elemożina jistgħu jkunu 
involuti fil-proċess ta' traffikar li jwassal 
biex tfal jitolbu l-elemożina 
f'sitwazzjonijiet ta' sfruttament. Sabiex 
ikun hemm tweġiba xierqa, għandu jkun 
hemm valutazzjoni tal-każ individwali 
għal kull tifel u tifla, filwaqt li jitqiesu l-
opinjonijiet tat-tfal u s-sitwazzjoni tal-
familja tat-tfal, fosthom ir-rwol tal-
membri tal-familja fil-proċess ta' 
traffikar. Għandha tittieħed deċiżjoni fl-
aħjar interess tat-tfal, filwaqt li jiġi 
rikonoxxut li jista' jkun hemm ċirkostanzi 
fejn l-għajnuna soċjali għat-tfal u l-
membri tal-familja tkun tweġiba aktar 
xierqa għas-sitwazzjoni, filwaqt li 
f'każijiet oħra, il-prosekuzzjoni kriminali 
tal-ġenituri jew qraba tista' tkun xierqa 
jekk dawn ikunu mdaħħlin fil-proċess ta' 
traffikar.

Or. en

Emenda 68
Frédérique Ries, Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis

Proposta għal direttiva
Premessa 5 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Għal prevenzjoni, protezzjoni u 
prosekuzzjoni effikaċi, huwa meħtieġ li 
ssir distinzjoni bejn it-traffikar tal-
bnedmin għall-fini ta' tneħħija ta' organi, 
li jista' jsir biss jekk l-organi jitneħħew 
minn donaturi ħajjin, u t-traffikar ta' 
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organi, tessuti u ċelloli. Għandu jiġi 
żviluppat u implimentat approċċ speċifiku 
għaż-żewġ problemi mill-Kummissjoni u 
l-Europol li, bħala prijorità, għandu 
jtejjeb il-monitoraġġ fiż-żewġ każijiet ta' 
traffikar ta' organi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu importanti li t-traffikar tal-organi jkun inkluż fl-ambitu tal-istrumenti rilevanti tal-UE. 
Min-naħa l-oħra, din il-proposta ta' direttiva għandha tqis ir-rakkomandazzjoni ewlenija tal-
istudju tal-Kunsill Konġunt tal-Ewropa u n-Nazzjonijiet Uniti dwar "It-traffikar ta' organi, 
tessuti u ċelluli u t-traffikar tal-bnedmin għall-fini tat-tneħħija ta' organi", ippubblikat fl-
2009, li jagħmel differenza legali ċara bejn iż-żewġ forom ta' traffikar u l-ħtieġa li tinġabar 
data affidabbli dwar dan.

Emenda 69
Edit Bauer

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-livelli tal-pieni f'din id-Direttiva 
tirrifletti l-biża' dejjem tikber fost l-Istati 
Membri dwar iż-żieda tat-traffikar tal-
bnedmin. B'kunsiderazzjoni tal-gravità tad-
delitt, din id-Direttiva għandha l-għan li 
tiggarantixxi iktar armonizzazzjoni u livell 
iktar għoli ta' pieni fl-UE. Meta jitwettaq 
reat f'ċerti ċirkostanzi, pereżempju kontra 
vittma partikolarment vulnerabbli, il-piena 
għandha tkun iktar ħarxa. Fil-kuntest ta' din 
id-Direttiva, il-persuni li huma 
partikolarment vulnerabbli għandhom 
jinkludu ta' mill-inqas it-tfal kollha, u l-
adulti li huma partikolarment vulnerabbli 
għal raġunijiet ta' tqala, kundizzjonijiet ta' 
saħħa jew diżabbiltà meta ġie mwettaq ir-
reat. Meta r-reat huwa partikolarment 
gravi, pereżempju meta l-ħajja tal-vittma 
kienet fil-periklu jew r-reat kien jinvolvi 
vjolenza serja jew b'mod partikolari 
kkawża ħsara serja lill-vittma, dan għandu 
jiġi rifless b'piena partikolarment ħarxa. 

(6) Il-livelli tal-pieni f'din id-Direttiva 
jirriflettu l-biża' dejjem jikber fost l-Istati 
Membri dwar iż-żieda tat-traffikar tal-
bnedmin. B'kunsiderazzjoni tal-gravità tad-
delitt, din id-Direttiva għandha l-għan li 
tiggarantixxi iktar armonizzazzjoni u livell 
iktar għoli ta' pieni fl-UE. Meta jitwettaq 
reat f'ċerti ċirkostanzi, pereżempju kontra 
vittma partikolarment vulnerabbli, il-piena 
għandha tkun iktar ħarxa. Fil-kuntest ta' din 
id-Direttiva, il-persuni li huma 
partikolarment vulnerabbli għandhom 
jinkludu tal-anqas it-tfal kollha, u l-adulti 
li huma partikolarment vulnerabbli għal 
raġunijiet ta' sess, tqala, kundizzjonijiet ta' 
saħħa, diżabbiltà jew jekk il-vittma tkun 
ġiet suġġetta għal tortura, stupru jew 
forom serji oħrajn ta’ vjolenza 
psikoloġika, fiżika jew sesswali. Meta r-
reat huwa partikolarment gravi, 
pereżempju meta l-ħajja tal-vittma kienet 
fil-periklu jew ir-reat kien jinvolvi 
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Meta, taħt din id-Direttiva, issir referenza 
għal konsenja, tali referenza għandha tiġi 
interpretata skont id-Deċiżjoni Qafas tal-
Kunsill 2002/584/ĠAI tat-13 ta' Ġunju 
2002 dwar il-mandat tal-arrest Ewropew u 
l-proċeduri ta' konsenja bejn l-Istati 
Membri.

vjolenza serja jew b'mod partikolari 
kkawża ħsara serja lill-vittma, dan għandu 
jiġi rifless b'piena partikolarment ħarxa. 
Meta, taħt din id-Direttiva, issir referenza 
għal konsenja, tali referenza għandha tiġi 
interpretata skont id-Deċiżjoni Qafas tal-
Kunsill 2002/584/ĠAI tat-13 ta' Ġunju 
2002 dwar il-mandat tal-arrest Ewropew u 
l-proċeduri ta' konsenja bejn l-Istati 
Membri.

Or. en

Emenda 70
Lívia Járóka

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-livelli tal-pieni f'din id-Direttiva 
tirrifletti l-biża' dejjem tikber fost l-Istati 
Membri dwar iż-żieda tat-traffikar tal-
bnedmin. B'kunsiderazzjoni tal-gravità tad-
delitt, din id-Direttiva għandha l-għan li 
tiggarantixxi iktar armonizzazzjoni u livell 
iktar għoli ta' pieni fl-UE. Meta jitwettaq 
reat f'ċerti ċirkostanzi, pereżempju kontra 
vittma partikolarment vulnerabbli, il-piena 
għandha tkun iktar ħarxa. Fil-kuntest ta' din 
id-Direttiva, il-persuni li huma 
partikolarment vulnerabbli għandhom 
jinkludu ta' mill-inqas it-tfal kollha, u l-
adulti li huma partikolarment vulnerabbli 
għal raġunijiet ta' tqala, kundizzjonijiet ta' 
saħħa jew diżabbiltà meta ġie mwettaq ir-
reat. Meta r-reat huwa partikolarment 
gravi, pereżempju meta l-ħajja tal-vittma 
kienet fil-periklu jew r-reat kien jinvolvi 
vjolenza serja jew b'mod partikolari
kkawża ħsara serja lill-vittma, dan għandu 
jiġi rifless b'piena partikolarment ħarxa. 
Meta, taħt din id-Direttiva, issir referenza 
għal konsenja, tali referenza għandha tiġi 

(6) Il-livelli tal-pieni f'din id-Direttiva 
jirriflettu l-biża' dejjem jikber fost l-Istati 
Membri dwar iż-żieda tat-traffikar tal-
bnedmin. B'kunsiderazzjoni tal-gravità tad-
delitt, din id-Direttiva għandha l-għan li 
tiggarantixxi iktar armonizzazzjoni u livell 
iktar għoli ta' pieni fl-UE. Meta jitwettaq 
reat f'ċerti ċirkostanzi, pereżempju kontra 
vittma partikolarment vulnerabbli, il-piena 
għandha tkun iktar ħarxa. Fil-kuntest ta' din 
id-Direttiva, il-persuni li huma 
partikolarment vulnerabbli għandhom 
jinkludu tal-anqas it-tfal kollha, u l-adulti 
li huma partikolarment vulnerabbli għal 
raġunijiet ta' sess, tqala, kundizzjonijiet ta' 
saħħa, diżabbiltà jew jekk il-vittma tkun 
ġiet suġġetta għal tortura, l-użu furzat ta' 
droga/mediċina, stupru jew forom serji 
oħrajn ta’ vjolenza psikoloġika, fiżika jew 
sesswali. Meta r-reat huwa partikolarment 
gravi, pereżempju meta l-ħajja tal-vittma 
kienet fil-periklu jew ir-reat kien jinvolvi 
vjolenza serja jew b'mod partikolari 
kkawża ħsara serja lill-vittma, dan għandu 



PE445.701v01-00 18/112 AM\823510MT.doc

MT

interpretata skont id-Deċiżjoni Qafas tal-
Kunsill 2002/584/ĠAI tat-13 ta' Ġunju 
2002 dwar il-mandat tal-arrest Ewropew u 
l-proċeduri ta' konsenja bejn l-Istati 
Membri.

jiġi rifless b'piena partikolarment ħarxa. 
Meta, taħt din id-Direttiva, issir referenza 
għal konsenja, tali referenza għandha tiġi 
interpretata skont id-Deċiżjoni Qafas tal-
Kunsill 2002/584/ĠAI tat-13 ta' Ġunju 
2002 dwar il-mandat tal-arrest Ewropew u 
l-proċeduri ta' konsenja bejn l-Istati 
Membri.

Or. en

Emenda 71
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-livelli tal-pieni f'din id-Direttiva 
tirrifletti l-biża' dejjem tikber fost l-Istati 
Membri dwar iż-żieda tat-traffikar tal-
bnedmin. B'kunsiderazzjoni tal-gravità tad-
delitt, din id-Direttiva għandha l-għan li 
tiggarantixxi iktar armonizzazzjoni u livell 
iktar għoli ta' pieni fl-UE. Meta jitwettaq 
reat f'ċerti ċirkostanzi, pereżempju kontra 
vittma partikolarment vulnerabbli, il-piena 
għandha tkun iktar ħarxa. Fil-kuntest ta' din 
id-Direttiva, il-persuni li huma 
partikolarment vulnerabbli għandhom 
jinkludu ta' mill-inqas it-tfal kollha, u l-
adulti li huma partikolarment vulnerabbli 
għal raġunijiet ta' tqala, kundizzjonijiet ta' 
saħħa jew diżabbiltà meta ġie mwettaq ir-
reat. Meta r-reat huwa partikolarment 
gravi, pereżempju meta l-ħajja tal-vittma 
kienet fil-periklu jew r-reat kien jinvolvi 
vjolenza serja jew b'mod partikolari 
kkawża ħsara serja lill-vittma, dan għandu 
jiġi rifless b'piena partikolarment ħarxa. 
Meta, taħt din id-Direttiva, issir referenza 
għal konsenja, tali referenza għandha tiġi 
interpretata skont id-Deċiżjoni Qafas tal-
Kunsill 2002/584/ĠAI tat-13 ta' Ġunju 
2002 dwar il-mandat tal-arrest Ewropew u 

(6) Il-livelli tal-pieni f'din id-Direttiva 
jirriflettu l-biża' dejjem jikber fost l-Istati 
Membri dwar iż-żieda tat-traffikar tal-
bnedmin. B'kunsiderazzjoni tal-gravità tad-
delitt, din id-Direttiva għandha l-għan li 
tiggarantixxi iktar armonizzazzjoni u livell 
iktar għoli ta' pieni fl-UE. Meta jitwettaq 
reat f'ċerti ċirkostanzi, pereżempju kontra 
vittma partikolarment vulnerabbli, il-piena 
għandha tkun iktar ħarxa. Fil-kuntest ta' din 
id-Direttiva, il-persuni li huma 
partikolarment vulnerabbli għandhom 
jinkludu tal-anqas it-tfal kollha, u l-adulti 
li huma partikolarment vulnerabbli għal 
raġunijiet ta' sess, tqala, kundizzjonijiet ta' 
saħħa jew diżabbiltà, u l-istatus ta' 
immigrazzjoni meta ġie mwettaq ir-reat. 
Meta r-reat huwa partikolarment gravi, 
pereżempju meta l-ħajja tal-vittma kienet 
fil-periklu jew ir-reat kien jinvolvi 
vjolenza serja jew b'mod partikolari 
kkawża ħsara serja lill-vittma, dan għandu 
jiġi rifless b'piena partikolarment ħarxa. 
Meta, taħt din id-Direttiva, issir referenza 
għal konsenja, tali referenza għandha tiġi 
interpretata skont id-Deċiżjoni Qafas tal-
Kunsill 2002/584/ĠAI tat-13 ta' Ġunju 
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l-proċeduri ta' konsenja bejn l-Istati 
Membri.

2002 dwar il-mandat tal-arrest Ewropew u 
l-proċeduri ta' konsenja bejn l-Istati 
Membri.

Or. en

Emenda 72
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-livelli tal-pieni f'din id-Direttiva 
tirrifletti l-biża' dejjem tikber fost l-Istati 
Membri dwar iż-żieda tat-traffikar tal-
bnedmin. B'kunsiderazzjoni tal-gravità tad-
delitt, din id-Direttiva għandha l-għan li 
tiggarantixxi iktar armonizzazzjoni u livell 
iktar għoli ta' pieni fl-UE. Meta jitwettaq 
reat f'ċerti ċirkostanzi, pereżempju kontra 
vittma partikolarment vulnerabbli, il-piena 
għandha tkun iktar ħarxa. Fil-kuntest ta' din 
id-Direttiva, il-persuni li huma 
partikolarment vulnerabbli għandhom 
jinkludu ta' mill-inqas it-tfal kollha, u l-
adulti li huma partikolarment vulnerabbli 
għal raġunijiet ta' tqala, kundizzjonijiet ta' 
saħħa jew diżabbiltà meta ġie mwettaq ir-
reat. Meta r-reat huwa partikolarment 
gravi, pereżempju meta l-ħajja tal-vittma 
kienet fil-periklu jew r-reat kien jinvolvi 
vjolenza serja jew b'mod partikolari 
kkawża ħsara serja lill-vittma, dan għandu 
jiġi rifless b'piena partikolarment ħarxa. 
Meta, taħt din id-Direttiva, issir referenza 
għal konsenja, tali referenza għandha tiġi 
interpretata skont id-Deċiżjoni Qafas tal-
Kunsill 2002/584/ĠAI tat-13 ta' Ġunju 
2002 dwar il-mandat tal-arrest Ewropew u 
l-proċeduri ta' konsenja bejn l-Istati 
Membri.

(6) Il-livelli tal-pieni f'din id-Direttiva 
jirriflettu l-biża' dejjem jikber fost l-Istati 
Membri dwar iż-żieda tat-traffikar tal-
bnedmin. B'kunsiderazzjoni tal-gravità tad-
delitt, din id-Direttiva għandha l-għan li 
tiggarantixxi iktar armonizzazzjoni u livell 
iktar għoli ta' pieni fl-UE. Meta jitwettaq 
reat f'ċerti ċirkostanzi, pereżempju kontra 
vittma partikolarment vulnerabbli, il-piena 
għandha tkun iktar ħarxa. Fil-kuntest ta' din 
id-Direttiva, il-persuni li huma 
partikolarment vulnerabbli għandhom 
jinkludu tal-inqas it-tfal kollha, u l-adulti li 
huma partikolarment vulnerabbli għal 
raġunijiet ta' sess, tqala, kundizzjonijiet ta' 
saħħa jew diżabbiltà, u l-istatus ta' 
immigrazzjoni meta ġie mwettaq ir-reat. 
Meta r-reat huwa partikolarment gravi, 
pereżempju meta l-ħajja tal-vittma kienet 
fil-periklu jew ir-reat kien jinvolvi 
vjolenza serja, inkluża l-vjolenza ta' rġiel 
fuq nisa, jew b'mod partikolari kkawża 
ħsara serja lill-vittma, dan għandu jiġi 
rifless b'piena partikolarment ħarxa. Meta, 
taħt din id-Direttiva, issir referenza għal 
konsenja, tali referenza għandha tiġi 
interpretata skont id-Deċiżjoni Qafas tal-
Kunsill 2002/584/ĠAI tat-13 ta' Ġunju 
2002 dwar il-mandat tal-arrest Ewropew u 
l-proċeduri ta' konsenja bejn l-Istati 
Membri.
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Or. en

Emenda 73
Edit Bauer

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Sabiex jiġi garantit li l-
investigazzjonijiet u l-prosekuzzjonijiet 
dwar reati tat-traffikar tal-bnedmin ikunu 
suċċess, it-tnedija tagħhom ma għandhiex 
tkun tiddependi fuq l-irrapurtar jew l-
akkuża min-naħa tal-vittma. Il-
prosekuzzjoni għandha tkun permessa 
għal perjodu ta' żmien suffiċjenti wara li 
l-vittma tkun saret maġġorenni. L-uffiċjali 
tal-infurzar tal-liġi u l-prosekuturi 
għandhom ikunu adegwatament 
imħarrġa, bil-għan ukoll li jtejbu l-
infurzar tal-liġi internazzjonali u l-
kooperazzjoni ġudizzjarja. Dawk 
responsabbli għall-investigazzjoni u l-
prosekuzzjoni ta' tali reati għandhom ukoll 
ikollhom aċċess għall-għodod investigattivi 
użati mill-kriminalità organizzata jew 
każijiet oħra ta' delitti serji bħalma huma l-
interċettazzjoni tal-komunikazzjonijiet, is-
sorveljanza bil-moħbi inkluż is-sorveljanza
elettronika, il-moniteraġġ tal-kontijiet tal-
bank u investigazzjonijiet finanzjarji oħra.

(8) Sabiex jiġi garantit li l-
investigazzjonijiet u l-prosekuzzjonijiet 
dwar reati tat-traffikar tal-bnedmin 
ikollhom suċċess, it-tnedija tagħhom ma 
għandhiex tkun tiddependi fuq l-
irrappurtar jew l-akkuża min-naħa tal-
vittma. B’konformità mal-liġi nazzjonali, 
l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
neċessarji biex tkun tista’ ssir il-
prosekuzzjoni għall-offiżi kif ipprovdut 
f’din id-Direttiva, wara li l-vittma tkun 
saret maġġorenni. L-investigazzjonijiet 
għandhom iqisu kif jixraq it-teknoloġiji 
tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni 
użati għat-twettiq tar-reat u jiżviluppaw 
għodod speċifiċi biex jiġi evitat u 
indirizzat it-traffikar tal-bnedmin permezz 
tal-Internet. Dawk responsabbli għall-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni 
għandhom ukoll ikollhom aċċess għall-
għodod investigattivi użati mill-kriminalità 
organizzata jew każijiet oħra ta' delitti serji 
bħalma huma l-interċettazzjoni tal-
komunikazzjonijiet, is-sorveljanza bil-
moħbi, inklużi s-sorveljanza elettronika, il-
moniteraġġ tal-kontijiet tal-bank u 
investigazzjonijiet finanzjarji oħra.

Or. en



AM\823510MT.doc 21/112 PE445.701v01-00

MT

Emenda 74
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Sabiex jiġi garantit li l-
investigazzjonijiet u l-prosekuzzjonijiet 
dwar reati tat-traffikar tal-bnedmin ikunu 
suċċess, it-tnedija tagħhom ma għandhiex 
tkun tiddependi fuq l-irrapurtar jew l-
akkuża min-naħa tal-vittma. Il-
prosekuzzjoni għandha tkun permessa għal 
perjodu ta' żmien suffiċjenti wara li l-
vittma tkun saret maġġorenni. L-uffiċjali 
tal-infurzar tal-liġi u l-prosekuturi 
għandhom ikunu adegwatament imħarrġa, 
bil-għan ukoll li jtejbu l-infurzar tal-liġi 
internazzjonali u l-kooperazzjoni 
ġudizzjarja. Dawk responsabbli għall-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta' tali 
reati għandhom ukoll ikollhom aċċess 
għall-għodod investigattivi użati mill-
kriminalità organizzata jew każijiet oħra ta' 
delitti serji bħalma huma l-interċettazzjoni 
tal-komunikazzjonijiet, is-sorveljanza bil-
moħbi inkluż is-sorveljanza elettronika, il-
moniteraġġ tal-kontijiet tal-bank u 
investigazzjonijiet finanzjarji oħra.

(8) Sabiex jiġi garantit li l-
investigazzjonijiet u l-prosekuzzjonijiet 
dwar reati tat-traffikar tal-bnedmin ikunu 
suċċess, it-tnedija tagħhom ma għandhiex 
tkun tiddependi fuq l-irrappurtar jew l-
akkuża min-naħa tal-vittma. Il-
prosekuzzjoni għandha tkun permessa għal 
perjodu ta' żmien suffiċjenti wara li l-
vittma tkun saret maġġorenni. L-uffiċjali 
tal-infurzar tal-liġi u l-prosekuturi 
għandhom ikunu adegwatament imħarrġa, 
bil-għan ukoll li jtejbu l-infurzar tal-liġi 
internazzjonali u l-kooperazzjoni 
ġudizzjarja. Dawk responsabbli għall-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta' tali 
reati għandhom ukoll ikollhom aċċess 
għall-għodod investigattivi użati mill-
kriminalità organizzata jew każijiet oħra ta' 
delitti serji bħalma huma l-interċettazzjoni 
tal-komunikazzjonijiet, is-sorveljanza bil-
moħbi inklużi s-sorveljanza elettronika, il-
moniteraġġ tal-kontijiet tal-bank u 
investigazzjonijiet finanzjarji oħra. Il-
prevenzjoni tat-traffikar tal-bnedmin hija 
ta' importanza kbira, u għal dan il-għan l-
Istati Membri għandhom jagħtu prijorità 
lill-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin u 
jtejbu b'kull mezz it-tweġiba tal-ġustizzja 
kriminali għat-traffikar ta' persuni.

Or. en
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Emenda 75
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Sabiex jiġi garantit li l-
investigazzjonijiet u l-prosekuzzjonijiet 
dwar reati tat-traffikar tal-bnedmin ikunu 
suċċess, it-tnedija tagħhom ma għandhiex 
tkun tiddependi fuq l-irrapurtar jew l-
akkuża min-naħa tal-vittma. Il-
prosekuzzjoni għandha tkun permessa għal 
perjodu ta' żmien suffiċjenti wara li l-
vittma tkun saret maġġorenni. L-uffiċjali 
tal-infurzar tal-liġi u l-prosekuturi 
għandhom ikunu adegwatament imħarrġa, 
bil-għan ukoll li jtejbu l-infurzar tal-liġi 
internazzjonali u l-kooperazzjoni 
ġudizzjarja. Dawk responsabbli għall-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta' tali 
reati għandhom ukoll ikollhom aċċess 
għall-għodod investigattivi użati mill-
kriminalità organizzata jew każijiet oħra ta' 
delitti serji bħalma huma l-interċettazzjoni 
tal-komunikazzjonijiet, is-sorveljanza bil-
moħbi inkluż is-sorveljanza elettronika, il-
moniteraġġ tal-kontijiet tal-bank u 
investigazzjonijiet finanzjarji oħra.

(8) Sabiex jiġi garantit li l-
investigazzjonijiet u l-prosekuzzjonijiet 
dwar reati tat-traffikar tal-bnedmin 
ikollhom suċċess, it-tnedija tagħhom ma 
għandhiex tkun tiddependi fuq l-
irrappurtar jew l-akkuża min-naħa tal-
vittma. Il-prosekuzzjoni għandha tkun 
permessa għal perjodu ta' żmien suffiċjenti 
wara li l-vittma tkun saret maġġorenni. L-
uffiċjali tal-infurzar tal-liġi u l-prosekuturi 
għandhom ikunu adegwatament imħarrġa, 
bil-għan ukoll li jtejbu l-infurzar tal-liġi 
internazzjonali u l-kooperazzjoni 
ġudizzjarja. Dawk responsabbli għall-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni 
għandhom ukoll ikollhom aċċess għall-
għodod investigattivi speċjali li diġà 
qegħdin jintużaw mill-kriminalità 
organizzata jew każijiet oħra ta' delitti serji 
bħalma huma l-interċettazzjoni tal-
komunikazzjonijiet, is-sorveljanza bil-
moħbi inklużi s-sorveljanza elettronika, 
forzi sigrieti tal-pulizija, il-moniteraġġ tal-
kontijiet tal-bank u investigazzjonijiet 
finanzjarji oħra. L-investigazzjonijiet 
għandhom iqisu kif jixraq l-użu tal-
Internet mit-traffikanti u jiżviluppaw 
għodod speċifiċi biex jipprevjenu u 
jindirizzaw it-traffikar permezz tal-ispazju 
ċibernetiku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi indirizzat it-traffikar tal-bnedmin hemm bżonn jintużaw l-istess metodi ta' 
investigazzjoni użati fil-ġlieda kontra reati serji oħra, bħat-traffikar tad-droga jew il-
kriminalità organizzata; l-użu tal-internet huwa parti mit-traffikar tal-bnedmin, iżda 
m'għandux ikun il-punt fokali tal-premessa, li għandha l-għan li ttejjeb l-infurzar tal-liġi 
internazzjonali u l-kooperazzjoni ġudizzjarja.
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Emenda 76
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Sabiex jiġi garantit li l-
investigazzjonijiet u l-prosekuzzjonijiet 
dwar reati tat-traffikar tal-bnedmin ikunu 
suċċess, it-tnedija tagħhom ma għandhiex 
tkun tiddependi fuq l-irrapurtar jew l-
akkuża min-naħa tal-vittma. Il-
prosekuzzjoni għandha tkun permessa għal 
perjodu ta' żmien suffiċjenti wara li l-
vittma tkun saret maġġorenni. L-uffiċjali 
tal-infurzar tal-liġi u l-prosekuturi 
għandhom ikunu adegwatament imħarrġa, 
bil-għan ukoll li jtejbu l-infurzar tal-liġi 
internazzjonali u l-kooperazzjoni 
ġudizzjarja. Dawk responsabbli għall-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta' tali 
reati għandhom ukoll ikollhom aċċess 
għall-għodod investigattivi użati mill-
kriminalità organizzata jew każijiet oħra ta' 
delitti serji bħalma huma l-interċettazzjoni 
tal-komunikazzjonijiet, is-sorveljanza bil-
moħbi inkluż is-sorveljanza elettronika, il-
moniteraġġ tal-kontijiet tal-bank u 
investigazzjonijiet finanzjarji oħra.

(8) Sabiex jiġi garantit li l-
investigazzjonijiet u l-prosekuzzjonijiet 
dwar reati tat-traffikar tal-bnedmin ikunu 
suċċess, it-tnedija tagħhom ma għandhiex 
tkun tiddependi fuq l-irrapurtar jew l-
akkuża min-naħa tal-vittma. Il-
prosekuzzjoni għandha tkun permessa għal 
perjodu ta' żmien suffiċjenti wara li l-
vittma tkun saret maġġorenni. . L-uffiċjali 
tal-infurzar tal-liġi u l-prosekuturi 
għandhom ikunu adegwatament imħarrġa, 
għandhom ikunu imħejja ħalli jaħdmu 
mal-vittmi u għandu jkollhom approċċ li 
jqis jekk il-vittma hix raġel jew mara, bil-
għan li jtejbu l-infurzar tal-liġi 
internazzjonali u l-kooperazzjoni 
ġudizzjarja. Dawk responsabbli għall-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta' tali 
reati għandhom ukoll ikollhom aċċess 
għall-għodod investigattivi użati mill-
kriminalità organizzata jew każijiet oħra ta' 
delitti serji bħalma huma l-interċettazzjoni 
tal-komunikazzjonijiet, is-sorveljanza bil-
moħbi inkluż is-sorveljanza elettronika, il-
moniteraġġ tal-kontijiet tal-bank u 
investigazzjonijiet finanzjarji oħra.

Or. lt
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Emenda 77
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta għal direttiva
Premessa 8 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) L-Istati Membri għandhom 
jippromwovu l-kooperazzjoni mal-pulizija 
u l-ġudikatura, b'mod partikolari rigward 
l-investigazzjonijiet transkonfinali. It-
timijiet konġunti ta' investigazzjoni 
kkoordinati mill-Europol huma eżempju 
tajjeb f'dan il-qasam u għandhom ikunu 
promossi. L-Istati Membri jistgħu 
jibbenefikaw ukoll meta jaqsmu prattiki 
tajba.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandna bżonn nikkumbattu t-traffikar tal-bnedmin fil-livell internazzjonali u nsaħħu l-
kooperazzjoni transkonfinali, permezz ta' investigazzjonijiet internazzjonali u transkonfinali. 
Is-sehem tal-Europol huwa importanti ħafna u għandu jittejjeb.

Emenda 78
Judith Sargentini

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Filwaqt li d-Direttiva tal-Kunsill 
2004/81/KE tad-29 ta' April 2004 dwar il-
permess tar-residenza maħruġ liċ-ċittadini 
ta' pajjiż terz li huma vittmi tat-traffikar tal-
bnedmin jew li kienu id-destinatarji ta' 
azzjoni li tiffaċilita l-immigrazzjoni illegali 
u li jikkoperaw mal-awtoritajiet kompetenti 
biex jinħareġ permess ta' residenza lill-
vittmi tat-traffikar tal-bnedmin li huma 
ċittadini ta' pajjiżi terzi, u d-Direttiva 
2004/38/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar id-

(10) Filwaqt li d-Direttiva tal-Kunsill 
2004/81/KE tad-29 ta' April 2004 dwar il-
permess tar-residenza maħruġ liċ-ċittadini 
ta' pajjiż terz li huma vittmi tat-traffikar tal-
bnedmin jew li kienu d-destinatarji ta' 
azzjoni li tiffaċilita l-immigrazzjoni illegali 
u li jikkoperaw mal-awtoritajiet kompetenti 
biex jinħareġ permess ta' residenza lill-
vittmi tat-traffikar tal-bnedmin li huma 
ċittadini ta' pajjiżi terzi, u d-Direttiva 
2004/38/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar id-
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drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni u l-membri 
tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu u
jirresjedu liberament fi ħdan it-territorju 
tal-Istati Membri tirregola l-eżerċizzju ta' 
dan id-dritt li jiċċaqilqu u jirresjedu 
liberament fit-territorju tal-Istati Membri 
miċ-ċittadini tal-Unjoni u l-familji 
tagħhom, inkluża l-protezzjoni mit-
tkeċċija, din id-Direttiva tistabbilixxi 
miżuri protettivi speċifiċi għal kwalunkwe 
vittma ta' traffikar tal-bnedmin. Bħala 
konsegwenza, din id-Direttiva ma 
tittrattax dwar il-kundizzjonijiet tar-
residenza tagħhom fl-Istati Membri.

drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni u l-membri 
tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu u 
jirresjedu liberament fi ħdan it-territorju 
tal-Istati Membri tirregola l-eżerċizzju ta' 
dan id-dritt li jiċċaqilqu u jirresjedu 
liberament fit-territorju tal-Istati Membri 
miċ-ċittadini tal-Unjoni u l-familji
tagħhom, inkluża l-protezzjoni mit-
tkeċċija, din id-Direttiva tistabbilixxi 
miżuri protettivi speċifiċi għal kwalunkwe 
vittma ta' traffikar tal-bnedmin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-approċċ fid-direttiva ġenerali dwar il-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin għandu jkun 
olistiku u, f'dan is-sens, dan it-test jidher li mhux meħtieġ.

Emenda 79
Emine Bozkurt

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-vittmi għandhom ikunu jistgħu 
jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom b'mod 
effettiv. Għalhekk għandha tkun 
disponibbli għajnuna xierqa lill-vittmi 
qabel, waqt u wara l-proċeduri kriminali. 
Sabiex l-assistenza u l-appoġġ ikunu 
effettivi, huwa neċessarju li jiġu provduti 
fuq bażi informata u konsenswali, li
tiggarantixxi li l-vittma taqbel ma' 
pereżempju azzjonijiet biex jiġi misjub 
mard jew miżuri essenzjali ta' appoġġ. L-
assistenza u l-appoġġ provduti għandhom 
jinkludu ta' mill-inqas sett ta' miżuri li 
huma neċessarji biex jippermettu lill-
vittma tirkupra u taħrab mit-traffikanti. L-
implimentazzjoni prattika ta' tali miżuri, 

(11) Il-vittmi għandhom ikunu jistgħu 
jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom b'mod 
effettiv. Għalhekk għandha tkun 
disponibbli għajnuna xierqa lill-vittmi 
qabel, waqt u wara l-proċeduri kriminali. 
Sabiex l-assistenza u l-appoġġ ikunu 
effettivi, huwa neċessarju li jiġu provduti 
fuq bażi informata u konsenswali, u
tiggarantixxi li l-vittma taqbel ma' 
pereżempju azzjonijiet biex jiġi misjub 
mard jew miżuri essenzjali ta' appoġġ. L-
assistenza u l-appoġġ provduti għandhom 
jinkludu tal-anqas sett ta' miżuri li huma 
neċessarji biex jippermettu lill-vittma 
tirkupra u taħrab mit-traffikanti. L-
implimentazzjoni prattika ta' tali miżuri, 
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fuq bażi ta' valutazzjoni individwali 
magħmula skont il-proċeduri nazzjonali, 
tieħu f'kunsiderazzjoni l-kundizzjonijiet u 
l-ħtiġijiet tal-persuna kkonċernata. Persuna 
għandha tiġi provduta bl-assistenza u 
appoġġ mal-ewwel kif ikun hemm 
indikazzjoni li hi setgħet ġiet ttraffikata 
irrispettivament mill-volontà tagħha li tkun 
xhud. L-assistenza għandha tiġi provduta 
mingħajr kundizzjonijiet għall-inqas 
sakemm l-awtoritajiet kompetenti jkunu 
ħadu d-deċiżjoni finali fir-rigward tal-
perjodu ta' riflessjoni u l-permess ta' 
residenza, jew inkella jiġi rikonoxxut li l-
persuna hija vittma tat-traffikar tal-
bnedmin. Jekk, wara li jitlesta l-proċess 
ta' identifikazzjoni jew l-iskadenza tal-
perjodu ta' riflessjoni, il-persuna ma 
tkunx ikkunsidrata eliġibbli għal permess 
ta' residenza jew inkella ma jkollhiex 
residenza legali fil-pajjiż, l-Istat Membru 
kkonċernat ma jkunx obbligat li jkompli 
jipprovdi assistenza u appoġġ lil dik il-
persuna fuq il-bażi ta' din id-Direttiva. 
Meta jkun meħtieġ, l-assistenza u l-appoġġ 
għandhom ikomplu jingħataw għal perjodu 
xieraq wara l-proċedimenti kriminali, 
pereżempju jekk hemm trattament mediku 
li għadu qed jingħata għall-kura fiżika jew 
psikoloġika tal-konsegwenzi tad-delitt, jew 
jekk is-sigurtà tal-vittma qiegħda f'riskju 
minħabba d-dikjarazzjonijiet tagħha 
f'proċedimenti kriminali.

fuq bażi ta' valutazzjoni individwali 
magħmula skont il-proċeduri nazzjonali, 
tieħu f'kunsiderazzjoni l-kundizzjonijiet u 
l-ħtiġijiet tal-persuna kkonċernata. Persuna 
għandha tiġi provduta bl-assistenza u 
appoġġ mal-ewwel kif ikun hemm 
indikazzjoni li hi setgħet ġiet ttraffikata 
irrispettivament mill-volontà tagħha li tkun 
xhud. L-assistenza għandha tiġi provduta 
mingħajr kundizzjonijiet għall-inqas 
sakemm l-awtoritajiet kompetenti jkunu 
ħadu d-deċiżjoni finali fir-rigward tal-
perjodu ta' riflessjoni u l-permess ta' 
residenza, jew inkella jiġi rikonoxxut li l-
persuna hija vittma tat-traffikar tal-
bnedmin. Meta jkun meħtieġ, l-assistenza u 
l-appoġġ għandhom ikomplu jingħataw 
għal perjodu xieraq wara l-proċedimenti 
kriminali, pereżempju jekk hemm 
trattament mediku li għadu qed jingħata 
għall-kura fiżika jew psikoloġika tal-
konsegwenzi tad-delitt, jew jekk is-sigurtà 
tal-vittma qiegħda f'riskju minħabba d-
dikjarazzjonijiet tagħha fi proċedimenti 
kriminali. Miżuri kontra t-traffikar 
m'għandhomx jolqtu b'mod negattiv id-
drittijiet ta' dawk li jkunu ġew ittraffikati 
u tal-migranti, tal-persuni spostati 
internament, tar-refuġjati u ta' dawk li 
jfittxu ażil.

Or. en

Emenda 80
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-vittmi għandhom ikunu jistgħu 
jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom b'mod 

(11) Il-vittmi għandhom ikunu jistgħu 
jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom b'mod 
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effettiv. Għalhekk għandha tkun 
disponibbli għajnuna xierqa lill-vittmi 
qabel, waqt u wara l-proċeduri kriminali. 
Sabiex l-assistenza u l-appoġġ ikunu 
effettivi, huwa neċessarju li jiġu provduti 
fuq bażi informata u konsenswali, li 
tiggarantixxi li l-vittma taqbel ma' 
pereżempju azzjonijiet biex jiġi misjub 
mard jew miżuri essenzjali ta' appoġġ. L-
assistenza u l-appoġġ provduti għandhom 
jinkludu ta' mill-inqas sett ta' miżuri li 
huma neċessarji biex jippermettu lill-
vittma tirkupra u taħrab mit-traffikanti. L-
implimentazzjoni prattika ta' tali miżuri, 
fuq bażi ta' valutazzjoni individwali 
magħmula skont il-proċeduri nazzjonali, 
tieħu f'kunsiderazzjoni l-kundizzjonijiet u 
l-ħtiġijiet tal-persuna kkonċernata. Persuna 
għandha tiġi provduta bl-assistenza u 
appoġġ mal-ewwel kif ikun hemm 
indikazzjoni li hi setgħet ġiet ttraffikata 
irrispettivament mill-volontà tagħha li tkun 
xhud. L-assistenza għandha tiġi provduta 
mingħajr kundizzjonijiet għall-inqas 
sakemm l-awtoritajiet kompetenti jkunu 
ħadu d-deċiżjoni finali fir-rigward tal-
perjodu ta' riflessjoni u l-permess ta' 
residenza, jew inkella jiġi rikonoxxut li l-
persuna hija vittma tat-traffikar tal-
bnedmin. Jekk, wara li jitlesta l-proċess ta' 
identifikazzjoni jew l-iskadenza tal-perjodu 
ta' riflessjoni, il-persuna ma tkunx 
ikkunsidrata eliġibbli għal permess ta' 
residenza jew inkella ma jkollhiex 
residenza legali fil-pajjiż, l-Istat Membru 
kkonċernat ma jkunx obbligat li jkompli 
jipprovdi assistenza u appoġġ lil dik il-
persuna fuq il-bażi ta' din id-Direttiva. 
Meta jkun meħtieġ, l-assistenza u l-appoġġ 
għandhom ikomplu jingħataw għal perjodu 
xieraq wara l-proċedimenti kriminali, 
pereżempju jekk hemm trattament mediku 
li għadu qed jingħata għall-kura fiżika jew 
psikoloġika tal-konsegwenzi tad-delitt, jew 
jekk is-sigurtà tal-vittma qiegħda f'riskju 
minħabba d-dikjarazzjonijiet tagħha 
f'proċedimenti kriminali.

effettiv. Għalhekk għandha tkun 
disponibbli għajnuna xierqa lill-vittmi 
qabel, waqt u wara l-proċeduri kriminali. 
Il-vittmi tat-traffikar għandu jkollhom l-
opportunità li jiksbu permess ta' residenza 
permanenti. Sabiex l-assistenza u l-appoġġ 
ikunu effettivi, huwa neċessarju li jiġu 
provduti fuq bażi informata u konsenswali, 
u tiggarantixxi li l-vittma taqbel ma' 
pereżempju azzjonijiet biex jiġi misjub 
mard jew miżuri essenzjali ta' appoġġ. L-
assistenza u l-appoġġ provduti għandhom 
jinkludu tal-anqas sett ta' miżuri li huma 
neċessarji biex jippermettu lill-vittma 
tirkupra u taħrab mit-traffikanti. L-
implimentazzjoni prattika ta' tali miżuri, 
fuq bażi ta' valutazzjoni individwali 
magħmula skont il-proċeduri nazzjonali, 
tieħu f'kunsiderazzjoni l-kundizzjonijiet u 
l-ħtiġijiet tal-persuna kkonċernata, fosthom 
l-istatus ta' immigrazzjoni tal-vittma. 
Persuna għandha tiġi provduta bl-
assistenza u appoġġ mal-ewwel kif ikun 
hemm indikazzjoni li hi setgħet ġiet 
ttraffikata irrispettivament mill-volontà 
tagħha li tkun xhud. L-assistenza għandha 
tiġi provduta mingħajr kundizzjonijiet 
għall-inqas sakemm l-awtoritajiet 
kompetenti jkunu ħadu d-deċiżjoni finali 
fir-rigward tal-perjodu ta' riflessjoni u l-
permess ta' residenza, jew inkella jiġi 
rikonoxxut li l-persuna hija vittma tat-
traffikar tal-bnedmin. Jekk, wara li jitlesta 
l-proċess ta' identifikazzjoni jew l-
iskadenza tal-perjodu ta' riflessjoni, il-
persuna ma tkunx ikkunsidrata eliġibbli 
għal permess ta' residenza jew inkella ma 
jkollhiex residenza legali fil-pajjiż, l-Istat 
Membru kkonċernat ma jkunx obbligat li 
jkompli jipprovdi assistenza u appoġġ lil 
dik il-persuna fuq il-bażi ta' din id-
Direttiva. Meta jkun meħtieġ, l-assistenza u 
l-appoġġ għandhom ikomplu jingħataw 
għal perjodu xieraq wara l-proċedimenti 
kriminali, pereżempju jekk hemm 
trattament mediku li għadu qed jingħata 
għall-kura fiżika jew psikoloġika tal-
konsegwenzi tad-delitt, jew jekk is-sigurtà 
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tal-vittma qiegħda f'riskju minħabba d-
dikjarazzjonijiet tagħha fi proċedimenti
kriminali.

Or. en

Emenda 81
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-vittmi għandhom ikunu jistgħu 
jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom b'mod 
effettiv. Għalhekk għandha tkun 
disponibbli għajnuna xierqa lill-vittmi 
qabel, waqt u wara l-proċeduri kriminali. 
Sabiex l-assistenza u l-appoġġ ikunu 
effettivi, huwa neċessarju li jiġu provduti 
fuq bażi informata u konsenswali, li
tiggarantixxi li l-vittma taqbel ma' 
pereżempju azzjonijiet biex jiġi misjub 
mard jew miżuri essenzjali ta' appoġġ. L-
assistenza u l-appoġġ provduti għandhom 
jinkludu ta' mill-inqas sett ta' miżuri li 
huma neċessarji biex jippermettu lill-
vittma tirkupra u taħrab mit-traffikanti. L-
implimentazzjoni prattika ta' tali miżuri, 
fuq bażi ta' valutazzjoni individwali 
magħmula skont il-proċeduri nazzjonali, 
tieħu f'kunsiderazzjoni l-kundizzjonijiet u 
l-ħtiġijiet tal-persuna kkonċernata. Persuna 
għandha tiġi provduta bl-assistenza u 
appoġġ mal-ewwel kif ikun hemm 
indikazzjoni li hi setgħet ġiet ttraffikata 
irrispettivament mill-volontà tagħha li tkun 
xhud. L-assistenza għandha tiġi provduta 
mingħajr kundizzjonijiet għall-inqas 
sakemm l-awtoritajiet kompetenti jkunu 
ħadu d-deċiżjoni finali fir-rigward tal-
perjodu ta' riflessjoni u l-permess ta' 
residenza, jew inkella jiġi rikonoxxut li l-
persuna hija vittma tat-traffikar tal-
bnedmin. Jekk, wara li jitlesta l-proċess ta' 

(11) Il-vittmi għandhom ikunu jistgħu 
jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom b'mod 
effettiv. Għalhekk għandha tkun 
disponibbli għajnuna xierqa lill-vittmi 
qabel, waqt u wara l-proċeduri kriminali. 
Sabiex l-assistenza u l-appoġġ ikunu 
effettivi, huwa neċessarju li jiġu provduti 
fuq bażi informata u konsenswali, u
tiggarantixxi li l-vittma taqbel ma' 
pereżempju azzjonijiet biex jiġi misjub 
mard jew miżuri essenzjali ta' appoġġ. L-
assistenza u l-appoġġ provduti għandhom 
jinkludu tal-anqas sett ta' miżuri li huma 
neċessarji biex jippermettu lill-vittma 
tirkupra u taħrab mit-traffikanti. L-
implimentazzjoni prattika ta' tali miżuri, 
fuq bażi ta' valutazzjoni individwali 
magħmula skont il-proċeduri nazzjonali, 
tieħu f'kunsiderazzjoni l-kundizzjonijiet u 
l-ħtiġijiet tal-persuna kkonċernata, fosthom 
l-istatus ta' immigrazzjoni tagħha. 
Persuna għandha tiġi provduta bl-
assistenza u appoġġ mal-ewwel kif ikun 
hemm indikazzjoni li hi setgħet ġiet 
ttraffikata irrispettivament mill-volontà 
tagħha li tkun xhud. L-assistenza għandha 
tiġi provduta mingħajr kundizzjonijiet 
għall-inqas sakemm l-awtoritajiet 
kompetenti jkunu ħadu d-deċiżjoni finali 
fir-rigward tal-perjodu ta' riflessjoni u l-
permess ta' residenza, jew inkella jiġi 
rikonoxxut li l-persuna hija vittma tat-



AM\823510MT.doc 29/112 PE445.701v01-00

MT

identifikazzjoni jew l-iskadenza tal-perjodu 
ta' riflessjoni, il-persuna ma tkunx 
ikkunsidrata eliġibbli għal permess ta' 
residenza jew inkella ma jkollhiex 
residenza legali fil-pajjiż, l-Istat Membru 
kkonċernat ma jkunx obbligat li jkompli 
jipprovdi assistenza u appoġġ lil dik il-
persuna fuq il-bażi ta' din id-Direttiva. 
Meta jkun meħtieġ, l-assistenza u l-appoġġ 
għandhom ikomplu jingħataw għal perjodu 
xieraq wara l-proċedimenti kriminali, 
pereżempju jekk hemm trattament mediku 
li għadu qed jingħata għall-kura fiżika jew 
psikoloġika tal-konsegwenzi tad-delitt, jew 
jekk is-sigurtà tal-vittma qiegħda f'riskju 
minħabba d-dikjarazzjonijiet tagħha 
f'proċedimenti kriminali.

traffikar tal-bnedmin. Jekk, wara li jitlesta 
l-proċess ta' identifikazzjoni jew l-
iskadenza tal-perjodu ta' riflessjoni, il-
persuna ma tkunx ikkunsidrata eliġibbli 
għal permess ta' residenza jew inkella ma 
jkollhiex residenza legali fil-pajjiż, l-Istat 
Membru kkonċernat ma jkunx obbligat li 
jkompli jipprovdi assistenza u appoġġ lil 
dik il-persuna fuq il-bażi ta' din id-
Direttiva. Meta jkun meħtieġ, l-assistenza u 
l-appoġġ għandhom ikomplu jingħataw 
għal perjodu xieraq wara l-proċedimenti 
kriminali, pereżempju jekk hemm 
trattament mediku li għadu qed jingħata 
għall-kura fiżika jew psikoloġika tal-
konsegwenzi tad-delitt, jew jekk is-sigurtà 
tal-vittma qiegħda f'riskju minħabba d-
dikjarazzjonijiet tagħha fi proċedimenti
kriminali.

Or. en

Emenda 82
Anna Hedh, Carmen Romero López, Silvia Costa

Proposta għal direttiva
Premessa 11 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-vittmi tat-traffikar jistgħu 
jingħataw u jżommu l-istess livell ta' 
protezzjoni meta jiċċaqilqu fl-Unjoni 
Ewropea, permezz ta' miżuri xierqa u 
effikaċi ta' kooperazzjoni ġudizzjarja. Il-
vittmi tat-traffikar għandhom ikunu 
infurmati kif jixraq bil-miżuri ta' 
protezzjoni disponibbli fil-livell tal-UE.

Or. en
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Emenda 83
Barbara Matera

Proposta għal direttiva
Premessa 11 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11bis) Il-miżuri kollha implimentati 
favur il-vittmi tat-traffikar minn Stat 
Membru għandhom ikunu ggarantiti fit-
territorju kollu tal-Unjoni Ewropea 
permezz tal-istrument tal-Mandat 
Ewropew ta' Sigurtà.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-Mandat Ewropew ta' Sigurtà jista' jkun għodda importanti ta' appoġġ billi jiggarantixxi fit-
territorju kollu tal-Unjoni l-istess protezzjoni fil-każ ta' ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem.

Emenda 84
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Id-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 
2001/220/ĠAI tal-15 ta' Marzu 2001 dwar 
id-drittijiet tal-vittmi fil-proċedimenti 
kriminali tistabbilixxi sett ta' drittijiet tal-
vittmi fi proċedimenti legali, inkluż id-dritt 
ta' protezzjoni u kumpens. Barra dan il-
vittmi tat-traffikar tal-bnedmin għandhom 
jingħataw aċċess għal konsulenza legali u 
għal rappreżentanza legali, ukoll għall-fini 
ta' talba għall-kumpens. L-għan tal-
konsulenza legali hija biex tippermetti lill-
vittmi biex ikunu infurmati u jieħdu parir 
dwar il-possibilitajiet diversi li huma 
miftuħa għalihom. Il-konsulenza legali u r-
rappreżentanza legali għandha tiġi 
mogħtija mingħajr ħlas għallinqas meta l-
vittma ma għandhiex biżżejjed riżorsi 

(12) Id-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 
2001/220/ĠAI tal-15 ta' Marzu 2001 dwar 
id-drittijiet tal-vittmi fil-proċedimenti 
kriminali tistabbilixxi sett ta' drittijiet tal-
vittmi fi proċedimenti legali, inkluż id-dritt 
ta' protezzjoni u miżuri ta' protezzjoni 
transkonfinali bħall-Mandat Ewropew ta' 
Sigurtà u kumpens. Il-vittmi għandhom 
ikunu jistgħu jeżerċitaw id-drittijiet 
tagħhom b'mod effettiv. Barra dan il-
vittmi tat-traffikar tal-bnedmin għandhom 
jingħataw ukoll aċċess għal konsulenza 
legali u għal rappreżentanza legali, ukoll 
għall-fini ta' talba għall-kumpens. L-għan
tal-konsulenza legali hija biex tippermetti 
lill-vittmi biex ikunu infurmati u jieħdu 
parir dwar il-possibilitajiet diversi li huma 
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finanzjarji b'mod konsistenti mal-proċeduri 
interni tal-Istati Membri. Peress li huwa 
improbabbli li b'mod partikolari l-vittmi li 
jkunu tfal jkollhom tali riżorsi, il-
konsulenza legali u r-rappreżentanza legali 
tkun fil-prattika mingħajr ħlas għalihom. 
Iktar minn hekk, fuq il-bażi ta' valutazzjoni 
ta' riskju individwali magħmula skont il-
proċeduri nazzjonali, il-vittmi għandhom 
ikunu protetti mir-ritaljazzjoni, mill-
intimidazzjoni, u mir-riskju li jiġu 
ritraffikati.

miftuħa għalihom. Il-konsulenza legali u r-
rappreżentanza legali għandha tiġi 
mogħtija mingħajr ħlas għallinqas meta l-
vittma ma għandhiex biżżejjed riżorsi 
finanzjarji b'mod konsistenti mal-proċeduri 
interni tal-Istati Membri. Peress li huwa 
improbabbli li b'mod partikolari l-vittmi li 
jkunu tfal ikollhom tali riżorsi, il-
konsulenza legali u r-rappreżentanza legali 
tkun fil-prattika mingħajr ħlas għalihom. 
Iktar minn hekk, fuq il-bażi ta' valutazzjoni 
ta' riskju individwali magħmula skont il-
proċeduri nazzjonali, il-vittmi għandhom 
ikunu protetti mir-ritaljazzjoni, mill-
intimidazzjoni, u mir-riskju li jiġu 
ritraffikati.

Or. en

Emenda 85
Anna Záborská

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Id-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 
2001/220/ĠAI tal-15 ta' Marzu 2001 dwar 
id-drittijiet tal-vittmi fil-proċedimenti 
kriminali tistabbilixxi sett ta' drittijiet tal-
vittmi fi proċedimenti legali, inkluż id-dritt 
ta' protezzjoni u kumpens. Barra dan il-
vittmi tat-traffikar tal-bnedmin għandhom 
jingħataw aċċess għal konsulenza legali u 
għal rappreżentanza legali, ukoll għall-fini 
ta' talba għall-kumpens. L-għan tal-
konsulenza legali hija biex tippermetti lill-
vittmi biex ikunu infurmati u jieħdu parir 
dwar il-possibilitajiet diversi li huma 
miftuħa għalihom. Il-konsulenza legali u r-
rappreżentanza legali għandha tiġi 
mogħtija mingħajr ħlas għallinqas meta l-
vittma ma għandhiex biżżejjed riżorsi 
finanzjarji b'mod konsistenti mal-proċeduri 
interni tal-Istati Membri. Peress li huwa 
improbabbli li b'mod partikolari l-vittmi li 
jkunu tfal jkollhom tali riżorsi, il-
konsulenza legali u r-rappreżentanza legali 

(12) Id-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 
2001/220/ĠAI tal-15 ta' Marzu 2001 dwar 
id-drittijiet tal-vittmi fil-proċedimenti 
kriminali tistabbilixxi sett ta' drittijiet tal-
vittmi fi proċedimenti legali, inkluż id-dritt 
ta' protezzjoni u kumpens. Barra dan il-
vittmi tat-traffikar tal-bnedmin għandhom 
jingħataw aċċess għal konsulenza legali u 
għal rappreżentanza legali, ukoll għall-fini 
ta' talba għall-kumpens. L-għan tal-
konsulenza legali hija biex tippermetti lill-
vittmi biex ikunu infurmati u jieħdu parir 
dwar il-possibilitajiet diversi li huma 
miftuħa għalihom. Il-konsulenza legali u r-
rappreżentanza legali għandha tiġi 
mogħtija mingħajr ħlas għallinqas meta l-
vittma ma għandhiex biżżejjed riżorsi 
finanzjarji b'mod konsistenti mal-proċeduri 
interni tal-Istati Membri. Peress li huwa 
improbabbli li b'mod partikolari l-vittmi li 
jkunu tfal jkollhom tali riżorsi, il-
konsulenza legali u r-rappreżentanza legali 
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tkun fil-prattika mingħajr ħlas għalihom. 
Iktar minn hekk, fuq il-bażi ta' valutazzjoni 
ta' riskju individwali magħmula skont il-
proċeduri nazzjonali, il-vittmi għandhom 
ikunu protetti mir-ritaljazzjoni, mill-
intimidazzjoni, u mir-riskju li jiġu 
ritraffikati.

għandha tkun mingħajr ħlas għalihom.
Iktar minn hekk, fuq il-bażi ta' valutazzjoni 
ta' riskju individwali magħmula skont il-
proċeduri nazzjonali, il-vittmi għandhom 
ikunu protetti mir-ritaljazzjoni, mill-
intimidazzjoni, u mir-riskju li jiġu 
ritraffikati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu neċessarju li l-premessa 12 tkun konformi mal-formulazzjoni iktar stretta tal-Artikolu 
14(2) ("Barra dan il-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin għandhom jingħataw aċċess għal 
konsultazzjoni legali u għal rappreżentanza legali, ukoll għall-fini ta' talba għall-kumpens.").

Emenda 86
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Id-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 
2001/220/ĠAI tal-15 ta' Marzu 2001 dwar 
id-drittijiet tal-vittmi fil-proċedimenti 
kriminali tistabbilixxi sett ta' drittijiet tal-
vittmi fi proċedimenti legali, inkluż id-dritt 
ta' protezzjoni u kumpens. Barra dan il-
vittmi tat-traffikar tal-bnedmin għandhom
jingħataw aċċess għal konsulenza legali u 
għal rappreżentanza legali, ukoll għall-fini 
ta' talba għall-kumpens. L-għan tal-
konsulenza legali hija biex tippermetti lill-
vittmi biex ikunu infurmati u jieħdu parir 
dwar il-possibilitajiet diversi li huma 
miftuħa għalihom. Il-konsulenza legali u r-
rappreżentanza legali għandha tiġi 
mogħtija mingħajr ħlas għallinqas meta l-
vittma ma għandhiex biżżejjed riżorsi 
finanzjarji b'mod konsistenti mal-proċeduri 
interni tal-Istati Membri. Peress li huwa 
improbabbli li b'mod partikolari l-vittmi li 
jkunu tfal jkollhom tali riżorsi, il-
konsulenza legali u r-rappreżentanza legali 

(12) Id-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 
2001/220/ĠAI tal-15 ta' Marzu 2001 dwar 
id-drittijiet tal-vittmi fil-proċedimenti 
kriminali tistabbilixxi sett ta' drittijiet tal-
vittmi fi proċedimenti legali, inkluż id-dritt 
ta' protezzjoni u kumpens. Barra dan il-
vittmi tat-traffikar tal-bnedmin iridu
jingħataw aċċess għal konsulenza legali u 
għal rappreżentanza legali, ukoll għall-fini 
ta' talba għall-kumpens. L-għan tal-
konsulenza legali hija biex tippermetti lill-
vittmi biex ikunu infurmati u jieħdu parir 
dwar il-possibilitajiet diversi li huma 
miftuħa għalihom. Il-konsulenza legali u r-
rappreżentanza legali trid tiġi mogħtija 
mingħajr ħlas għallinqas meta l-vittma ma 
għandhiex biżżejjed riżorsi finanzjarji 
b'mod konsistenti mal-proċeduri interni tal-
Istati Membri. Peress li huwa improbabbli 
li b'mod partikolari l-vittmi li jkunu tfal 
jkollhom tali riżorsi, il-konsulenza legali u 
r-rappreżentanza legali tkun fil-prattika 
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tkun fil-prattika mingħajr ħlas għalihom. 
Iktar minn hekk, fuq il-bażi ta' valutazzjoni 
ta' riskju individwali magħmula skont il-
proċeduri nazzjonali, il-vittmi għandhom
ikunu protetti mir-ritaljazzjoni, mill-
intimidazzjoni, u mir-riskju li jiġu 
ritraffikati.

mingħajr ħlas għalihom. Iktar minn hekk, 
fuq il-bażi ta' valutazzjoni ta' riskju 
individwali magħmula skont il-proċeduri 
nazzjonali, il-vittmi jridu jkunu protetti 
mir-ritaljazzjoni, mill-intimidazzjoni, u 
mir-riskju li jiġu ritraffikati.

Or. lt

Emenda 87
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-vittmi tat-traffikar li diġà sofrew 
abbuż u trattament degradanti li t-traffikar 
normalment joħloq, bħalma huwa l-
isfruttament sesswali, l-istupru, il-prattiki 
simili għall-iskjavitù u t-tneħħija ta' organi, 
għandhom ikunu protetti mill-
vittimizzazzjoni sekondarja u iktar trawma 
matul il-proċedimenti kriminali. Għal dan 
il-għan il-vittmi tat-traffikar għandhom 
jirċievu t-trattament xieraq għall-ħtiġijiet 
tagħhom matul l-investigazzjonijiet u l-
proċedimenti kriminali. Il-valutazzjoni tal-
ħtiġijiet individwali għandha tieħu 
f'kunsiderazzjoni ċ-ċirkostanzi bħalma 
huma l-età, it-tqala, is-saħħa, id-diżabbiltà 
u kundizzjonijiet personali oħra, kif ukoll 
il-konsegwenzi fiżiċi u psikoloġiċi tal-
attività kriminali li għaliha ġiet sottoposta 
l-vittma. Jekk u kif it-trattament jiġix 
applikat għandu jiġi deċiż f'konformità 
mar-raġunijiet definiti mil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali, ir-regoli tad-diskrezzjoni 
ġudizzjarja, prattika u gwida, fuq bażi ta' 
każ b'każ.

(13) Il-vittmi tat-traffikar li diġà sofrew 
abbuż u trattament degradanti li t-traffikar 
normalment joħloq, bħalma huwa l-
isfruttament sesswali, l-istupru, il-prattiki 
simili għall-iskjavitù u t-tneħħija ta' organi, 
għandhom ikunu protetti mill-
vittimizzazzjoni sekondarja u iktar trawma 
matul il-proċedimenti kriminali. Għal dan 
il-għan il-vittmi tat-traffikar għandhom 
jirċievu t-trattament xieraq għall-ħtiġijiet 
tagħhom matul l-investigazzjonijiet u l-
proċedimenti kriminali. Il-valutazzjoni tal-
ħtiġijiet individwali għandha tieħu 
f'kunsiderazzjoni ċ-ċirkostanzi bħalma 
huma l-ġeneru, l-età, it-tqala, is-saħħa, id-
diżabbiltà, l-istatus ta' immigrazzjoni u 
kundizzjonijiet personali oħra, kif ukoll il-
konsegwenzi fiżiċi u psikoloġiċi tal-attività 
kriminali li għaliha ġiet sottoposta l-vittma. 
Jekk u kif it-trattament jiġix applikat 
għandu jiġi deċiż f'konformità mar-
raġunijiet definiti mil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali, ir-regoli tad-diskrezzjoni 
ġudizzjarja, prattika u gwida, fuq bażi ta' 
każ b'każ.

Or. en
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Emenda 88
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-vittmi tat-traffikar li diġà sofrew 
abbuż u trattament degradanti li t-traffikar 
normalment joħloq, bħalma huwa l-
isfruttament sesswali, l-istupru, il-prattiki 
simili għall-iskjavitù u t-tneħħija ta' organi, 
għandhom ikunu protetti mill-
vittimizzazzjoni sekondarja u iktar trawma 
matul il-proċedimenti kriminali. Għal dan 
il-għan il-vittmi tat-traffikar għandhom 
jirċievu t-trattament xieraq għall-ħtiġijiet 
tagħhom matul l-investigazzjonijiet u l-
proċedimenti kriminali. Il-valutazzjoni tal-
ħtiġijiet individwali għandha tieħu 
f'kunsiderazzjoni ċ-ċirkostanzi bħalma 
huma l-età, it-tqala, is-saħħa, id-diżabbiltà 
u kundizzjonijiet personali oħra, kif ukoll 
il-konsegwenzi fiżiċi u psikoloġiċi tal-
attività kriminali li għaliha ġiet sottoposta 
l-vittma. Jekk u kif it-trattament jiġix 
applikat għandu jiġi deċiż f'konformità 
mar-raġunijiet definiti mil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali, ir-regoli tad-diskrezzjoni 
ġudizzjarja, prattika u gwida, fuq bażi ta' 
każ b'każ.

(13) Il-vittmi tat-traffikar li diġà sofrew 
abbuż u trattament degradanti li t-traffikar 
normalment joħloq, bħalma huwa l-
isfruttament sesswali, l-istupru, il-prattiki 
simili għall-iskjavitù u t-tneħħija ta' organi, 
għandhom ikunu protetti mill-
vittimizzazzjoni sekondarja u iktar trawma 
matul il-proċedimenti kriminali. Għal dan 
il-għan il-vittmi tat-traffikar għandhom 
jirċievu t-trattament xieraq għall-ħtiġijiet 
tagħhom matul l-investigazzjonijiet u l-
proċedimenti kriminali. Il-valutazzjoni tal-
ħtiġijiet individwali għandha tieħu 
f'kunsiderazzjoni ċ-ċirkostanzi bħalma 
huma l-ġeneru, l-età, it-tqala, is-saħħa, id-
diżabbiltà, l-istatus ta' immigrazzjoni u 
kundizzjonijiet personali oħra, kif ukoll il-
konsegwenzi fiżiċi u psikoloġiċi tal-attività 
kriminali li għaliha ġiet sottoposta l-vittma. 
Jekk u kif it-trattament jiġix applikat 
għandu jiġi deċiż f'konformità mar-
raġunijiet definiti mil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali, ir-regoli tad-diskrezzjoni 
ġudizzjarja, prattika u gwida, fuq bażi ta' 
każ b'każ.

Or. en
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Emenda 89
Anna Záborská

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-vittmi tat-traffikar li diġà sofrew 
abbuż u trattament degradanti li t-traffikar 
normalment joħloq, bħalma huwa l-
isfruttament sesswali, l-istupru, il-prattiki 
simili għall-iskjavitù u t-tneħħija ta' organi, 
għandhom ikunu protetti mill-
vittimizzazzjoni sekondarja u iktar trawma 
matul il-proċedimenti kriminali. Għal dan 
il-għan il-vittmi tat-traffikar għandhom 
jirċievu t-trattament xieraq għall-ħtiġijiet 
tagħhom matul l-investigazzjonijiet u l-
proċedimenti kriminali. Il-valutazzjoni tal-
ħtiġijiet individwali għandha tieħu 
f'kunsiderazzjoni ċ-ċirkostanzi bħalma 
huma l-età, it-tqala, is-saħħa, id-diżabbiltà 
u kundizzjonijiet personali oħra, kif ukoll 
il-konsegwenzi fiżiċi u psikoloġiċi tal-
attività kriminali li għaliha ġiet sottoposta 
l-vittma. Jekk u kif it-trattament jiġix 
applikat għandu jiġi deċiż f'konformità 
mar-raġunijiet definiti mil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali, ir-regoli tad-diskrezzjoni 
ġudizzjarja, prattika u gwida, fuq bażi ta' 
każ b'każ.

(13) Il-vittmi tat-traffikar li diġà sofrew 
abbuż u trattament degradanti li t-traffikar 
normalment joħloq, bħalma huwa l-
isfruttament sesswali, l-abbuż sesswali, l-
istupru, il-prattiki simili għall-iskjavitù u t-
tneħħija ta' organi, għandhom ikunu 
protetti mill-vittimizzazzjoni sekondarja u 
iktar trawma matul il-proċedimenti 
kriminali. Għal dan il-għan il-vittmi tat-
traffikar għandhom jirċievu t-trattament 
xieraq għall-ħtiġijiet tagħhom matul l-
investigazzjonijiet u l-proċedimenti 
kriminali. Il-valutazzjoni tal-ħtiġijiet 
individwali għandha tieħu 
f'kunsiderazzjoni ċ-ċirkostanzi bħalma 
huma l-età, it-tqala, is-saħħa, id-diżabbiltà 
u kundizzjonijiet personali oħra, kif ukoll 
il-konsegwenzi fiżiċi u psikoloġiċi tal-
attività kriminali li għaliha ġiet sottoposta 
l-vittma. Jekk u kif it-trattament jiġix 
applikat għandu jiġi deċiż f'konformità 
mar-raġunijiet definiti mil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali, ir-regoli tad-diskrezzjoni 
ġudizzjarja, prattika u gwida, fuq bażi ta' 
każ b'każ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu neċessarju li jissemma l-abbuż sesswali kemm fil-kunsiderazzjoni tal-prattiki tat-
traffikanti kif ukoll tal-fatt li l-isfruttar sesswali (imsemmi fil-Premessa 13) mhux għalxejn 
huwa s-suġġett tal-proposta COM(2010)0094 flimkien mal-abbużi sesswali.
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Emenda 90
Emine Bozkurt

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-vittmi tat-traffikar li diġà sofrew 
abbuż u trattament degradanti li t-traffikar 
normalment joħloq, bħalma huwa l-
isfruttament sesswali, l-istupru, il-prattiki 
simili għall-iskjavitù u t-tneħħija ta' organi, 
għandhom ikunu protetti mill-
vittimizzazzjoni sekondarja u iktar trawma 
matul il-proċedimenti kriminali. Għal dan 
il-għan il-vittmi tat-traffikar għandhom 
jirċievu t-trattament xieraq għall-ħtiġijiet 
tagħhom matul l-investigazzjonijiet u l-
proċedimenti kriminali. Il-valutazzjoni tal-
ħtiġijiet individwali għandha tieħu 
f'kunsiderazzjoni ċ-ċirkostanzi bħalma 
huma l-età, it-tqala, is-saħħa, id-diżabbiltà 
u kundizzjonijiet personali oħra, kif ukoll 
il-konsegwenzi fiżiċi u psikoloġiċi tal-
attività kriminali li għaliha ġiet sottoposta 
l-vittma. Jekk u kif it-trattament jiġix
applikat għandu jiġi deċiż f'konformità 
mar-raġunijiet definiti mil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali, ir-regoli tad-diskrezzjoni 
ġudizzjarja, prattika u gwida, fuq bażi ta' 
każ b'każ.

(13) Il-vittmi tat-traffikar li diġà sofrew 
abbuż u trattament degradanti li t-traffikar 
normalment joħloq, bħalma huwa l-
isfruttament sesswali, l-istupru, il-prattiki 
simili għall-iskjavitù u t-tneħħija ta' organi, 
għandhom ikunu protetti mill-
vittimizzazzjoni sekondarja u iktar trawma 
matul il-proċedimenti kriminali. Għal dan 
il-għan il-vittmi tat-traffikar għandhom 
jirċievu t-trattament xieraq għall-ħtiġijiet 
tagħhom matul l-investigazzjonijiet u l-
proċedimenti kriminali. Il-valutazzjoni tal-
ħtiġijiet individwali għandha tieħu
f'kunsiderazzjoni ċ-ċirkostanzi bħalma 
huma l-età, it-tqala, is-saħħa, id-diżabbiltà 
u kundizzjonijiet personali oħra, kif ukoll 
il-konsegwenzi fiżiċi u psikoloġiċi tal-
attività kriminali li għaliha ġiet sottoposta 
l-vittma. Kif it-trattament jiġi applikat 
għandu jiġi deċiż f'konformità mar-
raġunijiet definiti mil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali, ir-regoli tad-diskrezzjoni 
ġudizzjarja, prattika u gwida, fuq bażi ta' 
każ b'każ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan għandu jiżgura li jiġi meqjus bħala ħaġa komuni li jingħata trattament u mhux bħala 
eċċezzjoni.
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Emenda 91
Anna Hedh, Carmen Romero López, Silvia Costa

Proposta għal direttiva
Premessa 13 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Sabiex ikun evitat li l-vittmi 
jkollhom bżonn jiftħu iktar minn 
proċedura waħda, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-vittmi jkollhom 
id-dritt li jestendu b'mod sempliċi u 
effiċenti l-livell ta' protezzjoni mogħti 
lilhom fi Stat Membru wieħed sabiex dan 
jinżamm meta jduru fl-Unjoni Ewropea. 
Il-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin, 
għalhekk, għandhom ikunu informati li l-
l-proċeduri ta' kooperazzjoni ġudizzjarja 
jeżistu għal dan l-iskop. 

Or. es

Emenda 92
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Ma' dawn il-miżuri disponibbli lill-
vittmi kollha tat-traffikar tal-bndemin, l-
Istati Membri għandhom jiggrantixxu li l-
assistenza speċifika, l-appoġġ u l-miżuri 
protettivi jkunu disponibbli għall-vittmi li 
huma tfal. Dawn il-miżuri għandhom jiġu 
provduti fl-aħjar interess tat-tfal u 
f'konformità mal-Konvenzjoni dwar id-
Drittijiet tat-Tfal tan-NU. Meta l-età tal-
persuna suġġetta għat-traffikar mhix ċerta, 
u hemm raġunijiet għaliex wieħed jemmen 
li hija taħt l-età ta' (18) tmintax-il sena, dik 
il-persuna għandha tiġi meqjusa bħala taħt 
l-età u għandha tirċievi assistenza, appoġġ 
u protezzjoni immedjati. L-assistenza u l-

(14) Ma' dawn il-miżuri disponibbli lill-
vittmi kollha tat-traffikar tal-bndemin, l-
Istati Membri għandhom jiggrantixxu li l-
assistenza speċifika, l-appoġġ u l-miżuri 
protettivi jkunu disponibbli għall-vittmi li 
huma tfal. Dawn il-miżuri għandhom jiġu 
provduti fl-aħjar interess tat-tfal u 
f'konformità mal-Konvenzjoni dwar id-
Drittijiet tat-Tfal tan-NU. Meta l-età tal-
persuna suġġetta għat-traffikar mhix ċerta, 
u hemm raġunijiet għaliex wieħed jemmen 
li hija taħt l-età ta' (18) tmintax-il sena, dik 
il-persuna għandha tiġi meqjusa bħala taħt 
l-età u għandha tirċievi assistenza, appoġġ 
u protezzjoni immedjati. L-assistenza u l-
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miżuri għat-tfal vittmi għandhom jiffukaw 
fuq l-irkupru fiżiku u psikoloġiku u fuq 
soluzzjoni duratura għall-persuna 
inkwistjoni. Bħala vittma taħt l-età hija 
għandha tiġi integrata mill-ġdid fis-soċjetà 
mill-aktar fis possibbli, din għandha 
neċessarjament tinkludi l-aċċess għall-
edukazzjoni. Peress li t-tfal vittmi tat-
traffikar huma partikolarment vulnerabbli, 
għandu jkun hemm disponibbli miżuri 
protettivi addizzjonali sabiex 
jipproteġuhom matul l-intervisti li 
jiffurmaw parti mill-investigazzjonijiet u l-
proċedimenti kriminali.

miżuri għat-tfal vittmi għandhom jiffukaw 
fuq l-irkupru fiżiku u psikoloġiku u fuq 
soluzzjoni duratura għall-persuna 
inkwistjoni. Bħala vittma taħt l-età hija 
għandha tiġi integrata mill-ġdid fis-soċjetà 
u fil-ħajja normali fi ħdan il-familja 
naturali tagħha jew dik adottiva mill-aktar 
fis possibbli, din għandha neċessarjament 
tinkludi l-aċċess għall-edukazzjoni. Peress 
li t-tfal vittmi tat-traffikar huma 
partikolarment vulnerabbli, għandu jkun 
hemm disponibbli miżuri protettivi 
addizzjonali sabiex jipproteġuhom matul l-
intervisti li jiffurmaw parti mill-
investigazzjonijiet u l-proċedimenti 
kriminali.

Or. en

Emenda 93
Edit Bauer

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) L-Istati Membri għandhom 
jistabblixxu u/jew isaħħu il-politiki biex 
jipprevjenu t-traffikar tal-bnedmin inklużi 
miżuri biex jiskoraġġixxu t-talba li twassal 
għal kull forma ta' sfruttament u miżuri 
biex jiġi ridott ir-riskju ta' nies li jaqgħu 
vittmi tat-traffikar tal-bnedimn, permezz 
tar-riċerka, it-tagħrif, it-tqajjim tal-
kuxjenza u t-tagħlim. F'dawn l-inizjattivi l-
Istati Membri għandhom jadottaw approċċ 
ta' perspettiva tas-sessi u tad-drittijiet tat-
tfal. Kwalunkwe uffiċjali li jistgħu jiġu 
f'kuntatt mal-vittmi jew vittmi potenzjali 
tat-traffikar tal-bnedmin għandhom jiġu 
adegwatament imħarrġa biex jidentifikaw 
u jittrattaw ma' tali vittmi. Dan it-taħriġ 
ikopri b'mod partikolari uffiċjali tal-
pulizija, gwardjani tal-konfini, spetturi 
tax-xogħol, persunal tal-kura tas-saħħa u 

(15) L-Istati Membri għandhom 
jistabblixxu u/jew isaħħu il-politiki biex 
jipprevjenu t-traffikar tal-bnedmin inklużi 
miżuri biex jiskoraġġixxu t-talba li twassal 
għal kull forma ta' sfruttament u miżuri 
biex jiġi ridott ir-riskju ta' nies li jaqgħu 
vittmi tat-traffikar tal-bnedimn, permezz 
tar-riċerka, inkluża riċerka dwar forom 
ġodda ta' traffikar tal-bnedmin, it-tagħrif, 
il-ġbir armonizzat tad-data, it-tqajjim tal-
kuxjenza u t-tagħlim. F'dawn l-inizjattivi l-
Istati Membri għandhom jadottaw approċċ 
ta' perspettiva tas-sessi u tad-drittijiet tat-
tfal. 
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persunal konsulari, iżda jista' wkoll, 
jiddependi miċ-ċirkustanzi, jinvolvi gruppi 
oħra ta' uffiċjali pubbliċili huma aktar 
propensi li jiltaqgħu ma' vittmi ta' 
traffikar fix-xogħol tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-parti mħassra hija diġà koperta minn premessa oħra fl-abbozz ta' rapport.

Emenda 94
Anna Hedh, Silvia Costa

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) L-Istati Membri għandhom 
jistabblixxu u/jew isaħħu il-politiki biex 
jipprevjenu t-traffikar tal-bnedmin inklużi 
miżuri biex jiskoraġġixxu t-talba li twassal 
għal kull forma ta' sfruttament u miżuri 
biex jiġi ridott ir-riskju ta' nies li jaqgħu 
vittmi tat-traffikar tal-bnedimn, permezz 
tar-riċerka, it-tagħrif, it-tqajjim tal-
kuxjenza u t-tagħlim. F'dawn l-inizjattivi l-
Istati Membri għandhom jadottaw approċċ 
ta' perspettiva tas-sessi u tad-drittijiet tat-
tfal. Kwalunkwe uffiċjali li jistgħu jiġu 
f'kuntatt mal-vittmi jew vittmi potenzjali 
tat-traffikar tal-bnedmin għandhom jiġu 
adegwatament imħarrġa biex jidentifikaw u 
jittrattaw ma' tali vittmi. Dan it-taħriġ 
ikopri b'mod partikolari uffiċjali tal-
pulizija, gwardjani tal-konfini, spetturi tax-
xogħol, persunal tal-kura tas-saħħa u 
persunal konsulari, iżda jista' wkoll, 
jiddependi miċ-ċirkustanzi, jinvolvi gruppi 
oħra ta' uffiċjali pubbliċili huma aktar 
propensi li jiltaqgħu ma' vittmi ta' traffikar 
fix-xogħol tagħhom.

(15) L-Istati Membri għandhom 
jistabblixxu u/jew isaħħu il-politiki biex 
jipprevjenu t-traffikar tal-bnedmin inklużi 
miżuri biex jiskoraġġixxu t-talba li twassal 
għal kull forma ta' sfruttament u miżuri 
biex jiġi ridott ir-riskju ta' nies li jaqgħu 
vittmi tat-traffikar tal-bnedmin, permezz 
tar-riċerka, inkluża riċerka dwar forom 
ġodda ta' traffikar tal-bnedmin, it-tagħrif, 
it-taħriġ, il-ġbir armonizzat tad-data, it-
tqajjim tal-kuxjenza u t-tagħlim. F'dawn l-
inizjattivi l-Istati Membri għandhom 
jadottaw approċċ ta' perspettiva tas-sessi u 
tad-drittijiet tat-tfal. Kwalunkwe uffiċjali li 
jistgħu jiġu f'kuntatt mal-vittmi jew vittmi 
potenzjali tat-traffikar tal-bnedmin 
għandhom jiġu adegwatament imħarrġa 
biex jidentifikaw u jittrattaw ma' tali vittmi. 
Dan it-taħriġ ikopri b'mod partikolari 
uffiċjali tal-pulizija, gwardjani tal-konfini, 
spetturi tax-xogħol, persunal tal-kura tas-
saħħa u persunal konsulari, iżda jista' 
wkoll, jiddependi miċ-ċirkustanzi, jinvolvi 
gruppi oħra ta' uffiċjali pubbliċi u 
ħaddiema privati soċjali li huma aktar 
propensi li jiltaqgħu ma' vittmi ta' traffikar 
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fix-xogħol tagħhom.

Or. en

Emenda 95
Emine Bozkurt

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) L-Istati Membri għandhom 
jistabblixxu u/jew isaħħu il-politiki biex 
jipprevjenu t-traffikar tal-bnedmin inklużi 
miżuri biex jiskoraġġixxu t-talba li twassal 
għal kull forma ta' sfruttament u miżuri 
biex jiġi ridott ir-riskju ta' nies li jaqgħu 
vittmi tat-traffikar tal-bnedimn, permezz 
tar-riċerka, it-tagħrif, it-tqajjim tal-
kuxjenza u t-tagħlim. F'dawn l-inizjattivi l-
Istati Membri għandhom jadottaw approċċ 
ta' perspettiva tas-sessi u tad-drittijiet tat-
tfal. Kwalunkwe uffiċjali li jistgħu jiġu 
f'kuntatt mal-vittmi jew vittmi potenzjali 
tat-traffikar tal-bnedmin għandhom jiġu 
adegwatament imħarrġa biex jidentifikaw u 
jittrattaw ma' tali vittmi. Dan it-taħriġ 
ikopri b'mod partikolari uffiċjali tal-
pulizija, gwardjani tal-konfini, spetturi tax-
xogħol, persunal tal-kura tas-saħħa u 
persunal konsulari, iżda jista' wkoll, 
jiddependi miċ-ċirkustanzi, jinvolvi gruppi 
oħra ta' uffiċjali pubbliċili huma aktar 
propensi li jiltaqgħu ma' vittmi ta' traffikar 
fix-xogħol tagħhom.

(15) L-Istati Membri għandhom 
jistabblixxu u/jew isaħħu il-politiki biex 
jipprevjenu t-traffikar tal-bnedmin inklużi 
miżuri biex jiskoraġġixxu t-talba li twassal 
għal kull forma ta' sfruttament u miżuri 
biex jiġi ridott ir-riskju ta' nies li jaqgħu 
vittmi tat-traffikar tal-bnedmin, permezz 
tar-riċerka, it-tagħrif, it-tqajjim tal-
kuxjenza u t-tagħlim. F'dawn l-inizjattivi l-
Istati Membri għandhom jadottaw approċċ 
ta' perspettiva tas-sessi u tad-drittijiet tat-
tfal. L-Istati Membri għandhom jeżerċitaw 
diliġenza xierqa fl-identifikar u l-qrid tal-
involviment jew il-kompliċità tas-settur 
pubbliku fit-traffikar. Kwalunkwe uffiċjali 
li jistgħu jiġu f'kuntatt mal-vittmi jew 
vittmi potenzjali tat-traffikar tal-bnedmin 
għandhom jiġu adegwatament imħarrġa 
biex jidentifikaw u jittrattaw ma' tali vittmi. 
Dan it-taħriġ ikopri b'mod partikolari 
uffiċjali tal-pulizija, gwardjani tal-konfini, 
spetturi tax-xogħol, persunal tal-kura tas-
saħħa u persunal konsulari, iżda jista' 
wkoll, jiddependi miċ-ċirkustanzi, jinvolvi 
gruppi oħra ta' uffiċjali pubbliċi li huma 
aktar propensi li jiltaqgħu ma' vittmi ta' 
traffikar fix-xogħol tagħhom. L-Istati 
Membri għandhom jaħdmu flimkien mas-
soċjetà ċivili li taħdem mal-persuni 
traffikati f'inizjattivi ta' tfassil tal-politiki, 
f'taħriġ kif ukoll fil-moniteraġġ u fl-
evalwazzjoni tal-impatt tal-miżuri kontra 
t-traffikar.
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Emenda 96
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) L-Istati Membri għandhom 
jistabblixxu u/jew isaħħu il-politiki biex 
jipprevjenu t-traffikar tal-bnedmin inklużi 
miżuri biex jiskoraġġixxu t-talba li twassal 
għal kull forma ta' sfruttament u miżuri 
biex jiġi ridott ir-riskju ta' nies li jaqgħu 
vittmi tat-traffikar tal-bnedimn, permezz 
tar-riċerka, it-tagħrif, it-tqajjim tal-
kuxjenza u t-tagħlim. F'dawn l-inizjattivi l-
Istati Membri għandhom jadottaw approċċ 
ta' perspettiva tas-sessi u tad-drittijiet tat-
tfal. Kwalunkwe uffiċjali li jistgħu jiġu 
f'kuntatt mal-vittmi jew vittmi potenzjali 
tat-traffikar tal-bnedmin għandhom jiġu 
adegwatament imħarrġa biex jidentifikaw u 
jittrattaw ma' tali vittmi. Dan it-taħriġ 
ikopri b'mod partikolari uffiċjali tal-
pulizija, gwardjani tal-konfini, spetturi tax-
xogħol, persunal tal-kura tas-saħħa u 
persunal konsulari, iżda jista' wkoll, 
jiddependi miċ-ċirkustanzi, jinvolvi gruppi 
oħra ta' uffiċjali pubbliċili huma aktar 
propensi li jiltaqgħu ma' vittmi ta' traffikar 
fix-xogħol tagħhom.

(15) L-Istati Membri għandhom 
jistabblixxu u/jew isaħħu il-politiki biex 
jipprevjenu t-traffikar tal-bnedmin inklużi 
miżuri biex jiskoraġġixxu t-talba li twassal 
għal kull forma ta' sfruttament u miżuri 
biex jiġi ridott ir-riskju ta' nies li jaqgħu 
vittmi tat-traffikar tal-bnedmin, permezz 
tar-riċerka, it-tagħrif, it-tqajjim tal-
kuxjenza u t-tagħlim. F'dawn l-inizjattivi l-
Istati Membri għandhom jadottaw approċċ 
ta' perspettiva tas-sessi u tad-drittijiet tat-
tfal. Kwalunkwe uffiċjali li jistgħu jiġu 
f'kuntatt mal-vittmi jew vittmi potenzjali 
tat-traffikar tal-bnedmin għandhom jiġu 
adegwatament imħarrġa biex jidentifikaw u 
jittrattaw ma' tali vittmi. Dan it-taħriġ 
ikopri b'mod partikolari uffiċjali tal-
pulizija, gwardjani tal-konfini, spetturi tax-
xogħol, persunal tal-kura tas-saħħa u 
persunal konsulari, iżda jista' wkoll, 
jiddependi miċ-ċirkustanzi, jinvolvi gruppi 
oħra ta' uffiċjali pubbliċi li huma aktar 
propensi li jiltaqgħu ma' vittmi ta' traffikar 
fix-xogħol tagħhom. L-Istati Membri 
għandhom jadottaw miżuri li jiżguraw li 
tkun provduta gwida ċara u komprensiva 
għas-servizzi soċjali, is-saħħa, l-
edukazzjoni, l-immigrazzjoni u l-infurzar 
tal-liġi għall-persuni li kienu vittmi tat-
traffikar tal-bnedmin.

Or. en
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Emenda 97
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) L-Istati Membri għandhom 
jistabblixxu u/jew isaħħu il-politiki biex 
jipprevjenu t-traffikar tal-bnedmin inklużi 
miżuri biex jiskoraġġixxu t-talba li twassal 
għal kull forma ta' sfruttament u miżuri 
biex jiġi ridott ir-riskju ta' nies li jaqgħu 
vittmi tat-traffikar tal-bnedimn, permezz 
tar-riċerka, it-tagħrif, it-tqajjim tal-
kuxjenza u t-tagħlim. F'dawn l-inizjattivi l-
Istati Membri għandhom jadottaw approċċ 
ta' perspettiva tas-sessi u tad-drittijiet tat-
tfal. Kwalunkwe uffiċjali li jistgħu jiġu 
f'kuntatt mal-vittmi jew vittmi potenzjali 
tat-traffikar tal-bnedmin għandhom jiġu 
adegwatament imħarrġa biex jidentifikaw u 
jittrattaw ma' tali vittmi. Dan it-taħriġ 
ikopri b'mod partikolari uffiċjali tal-
pulizija, gwardjani tal-konfini, spetturi tax-
xogħol, persunal tal-kura tas-saħħa u 
persunal konsulari, iżda jista' wkoll, 
jiddependi miċ-ċirkustanzi, jinvolvi gruppi 
oħra ta' uffiċjali pubbliċili huma aktar 
propensi li jiltaqgħu ma' vittmi ta' traffikar 
fix-xogħol tagħhom.

(15) L-Istati Membri għandhom 
jistabblixxu u/jew isaħħu il-politiki biex 
jipprevjenu t-traffikar tal-bnedmin inklużi 
miżuri biex jiskoraġġixxu t-talba li twassal 
għal kull forma ta' sfruttament u miżuri 
biex jiġi ridott ir-riskju ta' nies li jaqgħu 
vittmi tat-traffikar tal-bnedmin, permezz 
tar-riċerka, inkluża r-riċerka dwar forom 
oħrajn ta’ traffikar tal-bnedmin, it-tagħrif, 
il-ġbir armonizzat tad-data u l-iskambju 
tad-data ma' organizzazzjonijiet mhux 
governattivi speċjalizzati fil-ġlieda kontra 
t-traffikar tal-bnedmin, it-tqajjim tal-
kuxjenza u t-tagħlim. F'dawn l-inizjattivi l-
Istati Membri għandhom jadottaw approċċ 
ta' perspettiva tas-sessi u tad-drittijiet tat-
tfal. Kwalunkwe uffiċjali li jistgħu jiġu 
f'kuntatt mal-vittmi jew vittmi potenzjali 
tat-traffikar tal-bnedmin għandhom jiġu 
adegwatament imħarrġa biex jidentifikaw u 
jittrattaw ma' tali vittmi. Dan it-taħriġ 
ikopri b'mod partikolari uffiċjali tal-
pulizija, gwardjani tal-konfini, spetturi tax-
xogħol, persunal tal-kura tas-saħħa u 
persunal konsulari, iżda jista' wkoll, 
jiddependi miċ-ċirkustanzi, jinvolvi gruppi 
oħra ta' uffiċjali pubbliċi li huma aktar 
propensi li jiltaqgħu ma' vittmi ta' traffikar 
fix-xogħol tagħhom.

Or. en
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Emenda 98
Judith Sargentini

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) L-Istati Membri għandhom 
jistabblixxu u/jew isaħħu il-politiki biex 
jipprevjenu t-traffikar tal-bnedmin inklużi 
miżuri biex jiskoraġġixxu t-talba li twassal 
għal kull forma ta' sfruttament u miżuri 
biex jiġi ridott ir-riskju ta' nies li jaqgħu 
vittmi tat-traffikar tal-bnedimn, permezz 
tar-riċerka, it-tagħrif, it-tqajjim tal-
kuxjenza u t-tagħlim. F'dawn l-inizjattivi l-
Istati Membri għandhom jadottaw approċċ 
ta' perspettiva tas-sessi u tad-drittijiet tat-
tfal. Kwalunkwe uffiċjali li jistgħu jiġu 
f'kuntatt mal-vittmi jew vittmi potenzjali 
tat-traffikar tal-bnedmin għandhom jiġu 
adegwatament imħarrġa biex jidentifikaw u 
jittrattaw ma' tali vittmi. Dan it-taħriġ 
ikopri b'mod partikolari uffiċjali tal-
pulizija, gwardjani tal-konfini, spetturi tax-
xogħol, persunal tal-kura tas-saħħa u 
persunal konsulari, iżda jista' wkoll, 
jiddependi miċ-ċirkustanzi, jinvolvi gruppi 
oħra ta' uffiċjali pubbliċili huma aktar 
propensi li jiltaqgħu ma' vittmi ta' traffikar 
fix-xogħol tagħhom.

(15) L-Istati Membri għandhom 
jistabblixxu u/jew isaħħu il-politiki biex 
jipprevjenu t-traffikar tal-bnedmin inklużi 
miżuri biex jiskoraġġixxu t-talba li twassal 
għal kull forma ta' sfruttament u miżuri 
biex jiġi ridott ir-riskju ta' nies li jaqgħu 
vittmi tat-traffikar tal-bnedimn, permezz 
tar-riċerka, it-tagħrif, il-ġbir tad-data, 
b'rispett sħiħ għas-suġġett tad-data, it-
tqajjim tal-kuxjenza u t-tagħlim. F'dawn l-
inizjattivi l-Istati Membri għandhom 
jadottaw approċċ ta' perspettiva tas-sessi u 
tad-drittijiet tat-tfal. Kwalunkwe uffiċjali li 
jistgħu jiġu f'kuntatt mal-vittmi jew vittmi 
potenzjali tat-traffikar tal-bnedmin 
għandhom jiġu adegwatament imħarrġa 
biex jidentifikaw u jittrattaw ma' tali vittmi. 
Dan it-taħriġ ikopri b'mod partikolari 
uffiċjali tal-pulizija, gwardjani tal-konfini, 
spetturi tax-xogħol, persunal tal-kura tas-
saħħa u persunal konsulari, iżda jista' 
wkoll, jiddependi miċ-ċirkustanzi, jinvolvi 
gruppi oħra ta' uffiċjali pubbliċi li huma 
aktar propensi li jiltaqgħu ma' vittmi ta' 
traffikar fix-xogħol tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-ġbir tad-data dwar it-traffikar tal-bnedmin isir b'rispett sħiħ għall-
vittma.
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Emenda 99
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) L-Istati Membri għandhom 
jistabblixxu u/jew isaħħu il-politiki biex 
jipprevjenu t-traffikar tal-bnedmin inklużi 
miżuri biex jiskoraġġixxu t-talba li twassal 
għal kull forma ta' sfruttament u miżuri 
biex jiġi ridott ir-riskju ta' nies li jaqgħu 
vittmi tat-traffikar tal-bnedimn, permezz 
tar-riċerka, it-tagħrif, it-tqajjim tal-
kuxjenza u t-tagħlim. F'dawn l-inizjattivi l-
Istati Membri għandhom jadottaw approċċ 
ta' perspettiva tas-sessi u tad-drittijiet tat-
tfal. Kwalunkwe uffiċjali li jistgħu jiġu 
f'kuntatt mal-vittmi jew vittmi potenzjali 
tat-traffikar tal-bnedmin għandhom jiġu 
adegwatament imħarrġa biex jidentifikaw 
u jittrattaw ma' tali vittmi. Dan it-taħriġ 
ikopri b'mod partikolari uffiċjali tal-
pulizija, gwardjani tal-konfini, spetturi 
tax-xogħol, persunal tal-kura tas-saħħa u 
persunal konsulari, iżda jista' wkoll, 
jiddependi miċ-ċirkustanzi, jinvolvi gruppi 
oħra ta' uffiċjali pubbliċi li huma aktar 
propensi li jiltaqgħu ma' vittmi ta' 
traffikar fix-xogħol tagħhom.

(15) L-Istati Membri għandhom 
jistabblixxu u jsaħħu l-politiki biex 
jipprevjenu t-traffikar tal-bnedmin inklużi 
miżuri biex jiskoraġġixxu t-talba li twassal 
għal kull forma ta' sfruttament u miżuri
biex jiġi ridott ir-riskju ta' nies li jaqgħu 
vittmi tat-traffikar tal-bnedimn, permezz 
tar-riċerka, it-tagħrif, it-tqajjim tal-
kuxjenza u t-tagħlim. F'dawn l-inizjattivi l-
Istati Membri jridu jadottaw approċċ ta' 
perspettiva tas-sessi u tad-drittijiet tat-tfal.

Or. lt

Emenda 100
Edit Bauer

Proposta għal direttiva
Premessa 15 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) L-Istatistika kumparabbli li 
għandha tinġabar għandha mill-inqas 
tinkludi data dwar l-għadd ta’ persuni 
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ttraffikati, inkluża data dwar is-sess, l-età 
u n-nazzjonalità tal-vittmi kif ukoll il-
forma ta’ traffikar; it-tip ta’ servizzi li l-
vittmi kellhom iwettqu, l-għadd ta' 
traffikanti arrestati, ipproċessati u 
misjuba ħatja kif ukoll dwar il-
mekkaniżmi ta’ riferiment lill-awtoritajiet 
nazzjonali tal-asil.

Or. en

Emenda 101
Anna Hedh

Proposta għal direttiva
Premessa 15 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu sistemi aħjar ta' moniteraġġ 
tal-attivitajiet tal-aġenziji privati tal-
impjieg, inklużi aġenziji li jirreklutaw 
ħaddiema staġjonali, ibbażati fuq 
standards stipulati fil-Konvenzjoni Nru. 
181 dwar l-Aġenziji Privati tal-Impjieg 
tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-
Xogħol.

Or. en

Emenda 102
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta għal
Premessa 15 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) L-uffiċjali li jistgħu jiġu f'kuntatt 
mal-vittmi u ma' vittmi potenzjali tat-
traffikar tal-bnedmin għandhom jiġu 
adegwatament imħarrġa biex jidentifikaw 
u jittrattaw ma' tali vittmi jew vittmi 



PE445.701v01-00 46/112 AM\823510MT.doc

MT

potenzjali, u għandhom isegwu approċċ 
sensittiv għas-sessi.. L-obbligu ta’ taħriġ 
għandu jkopri, b'mod partikolari, uffiċjali 
tal-pulizija, gwardjani tal-fruntieri, 
uffiċjali tal-immigrazzjoni, prosekuturi 
pubbliċi, avukati, persuanl ġudizzjarju u 
uffiċjali tal-qorti, spetturi tax-xogħol, 
ħaddiema tas-servizzi soċjali, persunal tal-
kura tat-tfal u tas-saħħa u persunal 
konsulari, iżda, skont iċ-ċirkustanzi 
lokali, jista' jinvolvi wkoll gruppi oħra ta' 
uffiċjali pubbliċi li huma aktar propensi li 
jiltaqgħu ma' vittmi jew vittmi potenzjali 
tat-traffikar tal-bnedmin fix-xogħol 
tagħhom.

Or. lt

Emenda 103
Georgios Papanikolaou

Proposta għal direttiva
Premessa 15 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) L-abbozz ta' Direttiva li jistabbilixxi 
kundizzjonijiet komuni ta' dħul u ta' 
residenza għall-ħaddiema staġjonali minn 
pajjiżi terzi għandu jitqies b'mod xieraq 
fl-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont l-aħħar rapport tal-Uffiċċju tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drogi u l-Kriminalità, l-
iktar forma komuni ta' traffikar tal-bnedmin huwa l-ewwel nett l-isfruttar sesswali tan-nisa u 
tat-tfal (79%) u fit-tieni post ix-xogħol sfurzat (18%). F'dan ir-rigward għandna nagħmlu l-
aħjar li nistgħu bil-mezzi kollha li għandna sabiex niġġieldu l-forom kollha ta' traffikar tal-
bnedmin.
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Emenda 104
Edit Bauer

Proposta għal direttiva
Premessa 15 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15b) Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jagħmlu distinzjoni bejn il-
klijenti skont l-intenzjonijiet tagħhom. Il-
klijenti tat-traffikar tal-organi 
m'għandhomx jiġu trattati bl-istess mod 
bħal klijenti ta' forom oħra ta' traffikar 
minħabba l-fatt li fil-każ tat-traffikar tal-
organi hija pperikolata l-ħajja tal-klijent.

Or. en

Emenda 105
Edit Bauer

Proposta għal direttiva
Premessa 15 c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15c) L-uffiċjali li jistgħu jiġu f'kuntatt 
mal-vittmi jew vittmi potenzjali tat-
traffikar tal-bnedmin għandhom jiġu 
imħarrġa adegwatament biex jidentifikaw 
u jittrattaw ma' tali vittmi. Dan l-obbligu 
ta’ taħriġ għandu, b'mod partikolari, 
japplika għal uffiċjali tal-pulizija, 
gwardjani tal-fruntieri, persuni li jaqdu 
f'faċilitajiet ta' detenzjoni għall-migranti 
u uffiċjali tal-immigrazzjoni, imħallfin u 
persunal ġudizzjarju, spetturi tax-xogħol, 
persunal tas-servizzi soċjali, tal-kura tat-
tfal u tas-saħħa u persunal konsulari, 
iżda, skont iċ-ċirkustanzi lokali, jista' 
jinvolvi wkoll gruppi oħra ta' uffiċjali 
pubbliċi li huma aktar propensi li 
jiltaqgħu ma' vittmi ta' traffikar tal-
bnedmin fix-xogħol tagħhom. L-uffiċjali 
tal-infurzar tal-liġi u l-prosekuturi 
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għandhom ikunu adegwatament 
imħarrġa, bil-għan ukoll li jtejbu l-
infurzar tal-liġi internazzjonali u l-
kooperazzjoni ġudizzjarja.

Or. en

Emenda 106
Edit Bauer

Proposta għal direttiva
Premessa 15 d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15d) Il-mekkaniżmi ta’ spezzjoni u 
infurzar relatati mal-liġi tax-xogħol 
għandhom jissaħħu fl-Istati Membri 
kollha. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li jkollhom fis-seħħ il-qafas 
legali meħtieġ u li l-mekkaniżmi rilevanti, 
taħriġ u riżorsi tekniċi adegwati jkunu 
disponibbli sabiex l-Istati Membri jkunu 
jistgħu jissodisfaw l-obbligi legali 
tagħhom, u jagħtu responsabilità lill-
uffiċjali mill-entitajiet ta' spezzjoni, 
b’kooperazzjoni mill-qrib mal-għaqdiet 
sindikalisti u jipprovdulhom 
informazzjoni u taħriġ ta' għarfien sabiex 
ikunu jistgħu jagħrfu l-vittmi tat-traffikar 
li x-xogħol tagħhom ikun qed jiġi sfruttat.
L-Istati Membri għandhom isaħħu l-
kooperazzjoni u l-koordinazzjoni fil-livell 
tal-UE f’dan il-qasam, anke 
f’kooperazzjoni mal-Kumitat Ekonomiku 
u Soċjali Ewropew, il-Konfederazzjoni 
Ewropea tat-Trejdjunjins, l-imsieħba 
soċjali u l-partijiet l-oħra interessati. Il-
Kunsill għandu jikkunsidra wkoll in-
netwerking tal-ispezzjonijiet nazzjonali 
tax-xogħol;

Or. en
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Emenda 107
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Id-Direttiva 2009/52/KE tat-18 ta' 
Ġunju 2009 li tipprovdi standards minimi 
dwar sanzjonijiet u miżuri kontra min 
iħaddem ċittadini ta' pajjiżi terzi bla 
permess ta' residenza tipprovdi għal pieni 
għal min iħaddem ċittadini ta' pajjiżi terzi li 
qegħdin fil-pajjiż illegalment li, waqt li ma 
ġewx akkużati jew misjuba ħatja mit-
traffikar tal-bnedmin, jużaw xogħol jew 
servizzi li ġejjin minn persuna u jafu li din 
hija vittma ta' traffikar. Barra minn dan, l-
Istati Membri għandhom jieħdu 
f'konsiderazzjoni l-possibbiltà li jagħmlu 
sanzjonijiet fuq l-utenti ta' kull servizz li 
ġej minn vittma, li huwa magħruf li din 
kienet ittraffikata. Din il-
kriminalizzazzjoni ulterjuri tista' tinkludi lil 
minn iħaddem ċittadini ta' pajjizi terzi li 
qegħdin fil-pajjiz legalment u ċittadini tal-
UE, kif ukoll minn jixtri servizzi sesswali 
minn kull persuna ttraffikata, tkun xi tkun 
in-nazzjonalità.

(16) Id-Direttiva 2009/52/KE tat-18 ta' 
Ġunju 2009 li tipprovdi standards minimi 
dwar sanzjonijiet u miżuri kontra min 
iħaddem ċittadini ta' pajjiżi terzi bla 
permess ta' residenza tipprovdi għal pieni 
għal min iħaddem ċittadini ta' pajjiżi terzi li 
qegħdin fil-pajjiż illegalment li, waqt li ma 
ġewx akkużati jew misjuba ħatja mit-
traffikar tal-bnedmin, jużaw xogħol jew 
servizzi li ġejjin minn persuna u jafu li din 
hija vittma ta' traffikar. Barra minn dan, l-
Istati Membri għandhom jieħdu 
f'konsiderazzjoni l-possibbiltà li jagħmlu 
sanzjonijiet fuq l-utenti ta' kull servizz li 
ġej minn vittma, li huwa magħruf li din 
kienet ittraffikata, u għandhom jimponu 
sanzjonijiet fuq l-utenti tal-prostituti. Din 
il-kriminalizzazzjoni ulterjuri tista' tinkludi 
lil min iħaddem ċittadini ta' pajjizi terzi li 
qegħdin fil-pajjiz legalment u ċittadini tal-
UE, kif ukoll minn jixtri servizzi sesswali 
min kull persuna ttraffikata, tkun xi tkun 
in-nazzjonalità.

Or. en

Emenda 108
Anna Záborská

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Id-Direttiva 2009/52/KE tat-18 ta' 
Ġunju 2009 li tipprovdi standards minimi 
dwar sanzjonijiet u miżuri kontra min 
iħaddem ċittadini ta' pajjiżi terzi bla 
permess ta' residenza tipprovdi għal pieni 
għal min iħaddem ċittadini ta' pajjiżi terzi li 

(16) Id-Direttiva 2009/52/KE tat-18 ta' 
Ġunju 2009 li tipprovdi standards minimi 
dwar sanzjonijiet u miżuri kontra min 
iħaddem ċittadini ta' pajjiżi terzi bla 
permess ta' residenza tipprovdi għal pieni 
għal min iħaddem ċittadini ta' pajjiżi terzi li 



PE445.701v01-00 50/112 AM\823510MT.doc

MT

qegħdin fil-pajjiż illegalment li, waqt li ma 
ġewx akkużati jew misjuba ħatja mit-
traffikar tal-bnedmin, jużaw xogħol jew 
servizzi li ġejjin minn persuna u jafu li din 
hija vittma ta' traffikar. Barra minn dan, l-
Istati Membri għandhom jieħdu 
f'konsiderazzjoni l-possibbiltà li jagħmlu 
sanzjonijiet fuq l-utenti ta' kull servizz li 
ġej minn vittma, li huwa magħruf li din 
kienet ittraffikata. Din il-
kriminalizzazzjoni ulterjuri tista' tinkludi lil 
minn iħaddem ċittadini ta' pajjizi terzi li 
qegħdin fil-pajjiz legalment u ċittadini tal-
UE, kif ukoll minn jixtri servizzi sesswali 
minn kull persuna ttraffikata, tkun xi tkun 
in-nazzjonalità.

qegħdin fil-pajjiż illegalment li, waqt li ma 
ġewx akkużati jew misjuba ħatja mit-
traffikar tal-bnedmin, jużaw xogħol jew 
servizzi li ġejjin minn persuna u jafu li din 
hija vittma ta' traffikar. Barra minn dan, l-
Istati Membri għandhom jieħdu 
f'konsiderazzjoni l-possibbiltà li jagħmlu 
sanzjonijiet fuq l-utenti ta' kull servizz li 
ġej minn vittma, li huwa magħruf li din 
kienet ittraffikata. Din il-
kriminalizzazzjoni ulterjuri tista' tinkludi lil 
min iħaddem ċittadini ta' pajjizi terzi li 
qegħdin fil-pajjiz legalment u ċittadini tal-
UE. Għandhom ikunu previsti sanzjonijiet 
għal min jixtri servizzi sesswali minn kull 
persuna ttraffikata, tkun xi tkun in-
nazzjonalità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-gravità tal-azzjoni msemmija fil-parti tad-dispożizzjoni li għandha tiġi emendata 
jistħoqilha li tiġi sanzjonata.

Emenda 109
Nadja Hirsch

Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Is-sistemi ta' moniteraġġ nazzjonali 
bħalma huma r-Rapporteurs Nazzjonali 
jew mekkaniżmi ekwivalenti għandhom 
ikunu stabbiliti mill-Istati Membri, bil-mod 
li jikkunsidraw xieraq skont l-
organizzazzjoni interna, u għandha 
tittieħed f'kunsiderazzjoni l-ħtieġa ta' 
struttura minima b'inkarigi identifikati, 
sabiex twettaq valutazzjoni ta' xejriet fit-
traffikar tal-bnedmin, jitkejlu r-riżultati tal-
azzjonijiet ta' kontra t-traffikar, u 
regolarment jirrapportaw lill-awtoritajiet 
nazzjonali relevanti.

(17) Is-sistemi ta' moniteraġġ nazzjonali 
bħalma huma r-Rapporteurs Nazzjonali 
jew mekkaniżmi ekwivalenti għandhom 
ikunu stabbiliti mill-Istati Membri, bil-mod 
li jikkunsidraw xieraq skont l-
organizzazzjoni interna, u għandha 
tittieħed f'kunsiderazzjoni l-ħtieġa ta'
struttura minima b'inkarigi identifikati, 
sabiex twettaq valutazzjoni ta' xejriet fit-
traffikar tal-bnedmin, jitkejlu r-riżultati tal-
azzjonijiet ta' kontra t-traffikar, u 
regolarment jirrapportaw lill-awtoritajiet 
nazzjonali relevanti. Barra s-sistemi 
nazzjonali ta' moniteraġġ u l-mekkaniżmi 
nazzjonali ta' rrapurtar, il-Koordinatur 
tal-UE Kontra t-Traffikar, stabbilit fi 
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ħdan id-DĠ għall-Ġustizzja, il-Libertà u 
s-Sigurtà, għandu jikkontribwixxi għal 
kooperazzjoni effettiva bejn l-
istituzzjonijiet tal-Istati Membri u l-UE u 
l-aġenziji biex jiġġieled kontra t-traffikar 
tal-bnedmin u jiżgura azzjoni xierqa fil-
livell Ewropew.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħatra ta' Koordinatur tal-UE Kontra t-Traffikar għandha tappoġġa approċċ koerenti fl-
Istati Membri u tippermetti azzjoni effettiva u viżibbli kontra t-traffikar tal-bnedmin fil-livell 
tal-UE.

Emenda 110
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Is-sistemi ta' moniteraġġ nazzjonali 
bħalma huma r-Rapporteurs Nazzjonali 
jew mekkaniżmi ekwivalenti għandhom 
ikunu stabbiliti mill-Istati Membri, bil-mod 
li jikkunsidraw xieraq skont l-
organizzazzjoni interna, u għandha 
tittieħed f'kunsiderazzjoni l-ħtieġa ta' 
struttura minima b'inkarigi identifikati, 
sabiex twettaq valutazzjoni ta' xejriet fit-
traffikar tal-bnedmin, jitkejlu r-riżultati tal-
azzjonijiet ta' kontra t-traffikar, u 
regolarment jirrapportaw lill-awtoritajiet 
nazzjonali relevanti.

(17) Is-sistemi effettivi ta' moniteraġġ 
nazzjonali bħalma huma r-Rapporteurs 
Nazzjonali jew mekkaniżmi ekwivalenti 
għandhom ikunu stabbiliti mill-Istati 
Membri, bil-mod li jikkunsidraw xieraq 
skont l-organizzazzjoni interna, u għandha 
tittieħed f'kunsiderazzjoni l-ħtieġa ta' 
struttura minima b'inkarigi identifikati, 
sabiex twettaq valutazzjoni ta' xejriet fit-
traffikar tal-bnedmin, jitkejlu r-riżultati tal-
azzjonijiet ta' kontra t-traffikar, u 
regolarment jirrapportaw lill-awtoritajiet 
nazzjonali relevanti.

Or. lt
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Emenda 111
Edit Bauer

Proposta għal direttiva
Premessa 17 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) L-Unjoni Ewropea, taħt is-
superviżjoni tal-Kummissarju għall-
Affarijiet Interni, għandha tistabbilixxi 
Koordinatur tal-UE Kontra t-Traffikar 
biex jikkoordina l-azzjoni u l-politiki tal-
Unjoni f’dan il-qasam, inklużi l-attivitajiet 
tan-netwerk tar-rapporteurs nazzjonali, u 
jirrapporta lill-Parlament Ewropew.

Or. en

Emenda 112
Edit Bauer

Proposta għal direttiva
Premessa 17 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17b) Il-Koordinatur tal-UE Kontra t-
Traffikar għandu jipprepara b'mod 
regolari studju kumparattiv li jevalwa l-
pjanijiet nazzjonali ta' azzjoni dwar it-
traffikar tal-bnedmin, speċjalment billi 
jenfasizza l-aħjar prattiċi. L-istudju 
għandu jkun preżentat lill-Parlamemt 
Ewropew, lill-parlamenti nazzjonali, lill-
Kummissjoni Ewropea u lill-Kunsill.

Or. en
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Emenda 113
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Din id-Deċiżjoni tirrispetta d-drittijiet 
fundamentali u tosserva l-prinċipji 
rrikonoxxuti b'mod partikolari mill-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea u notament id-dinjità umana, il-
projbizzjoni tal-iskjavitù, ix-xogħol furzat 
u t-traffikar tal-bnedmin, il-projbizzjoni 
tat-tortura u t-trattament jew kastig inuman 
u degradanti, id-drittijiet tat-tfal, id-dritt 
għall-libertà, sigurtà, libertà ta' espressjoni 
u informazzjoni, il-protezzjoni tad-dejta 
personali, id-dritt għal rimedu effettiv u 
għal proċess ġust u l-prinċipju ta' legalità u 
proporzjonalità tar-reati kriminali u l-pieni. 
B'mod partikolari, din id-Direttiva trid 
tiggarantixxi ir-rispett sħiħ għad-drittijiet u 
l-prinċipji u għandha tiġi implimentata 
adegwatament.

(19) Din id-Deċiżjoni tirrispetta d-drittijiet 
fundamentali u tosserva l-prinċipji 
rrikonoxxuti b'mod partikolari mill-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea u notament l-ugwaljanza bejn in-
nisa u l-irġiel, id-dinjità umana, il-
projbizzjoni tal-iskjavitù, ix-xogħol furzat 
u t-traffikar tal-bnedmin, il-projbizzjoni 
tat-tortura u t-trattament jew kastig inuman 
u degradanti, id-drittijiet tat-tfal, id-dritt 
għall-libertà, sigurtà, libertà ta' espressjoni 
u informazzjoni, il-protezzjoni tad-dejta 
personali, id-dritt għal rimedu effettiv u 
għal proċess ġust u l-prinċipju ta' legalità u 
proporzjonalità tar-reati kriminali u l-pieni. 
B'mod partikolari, din id-Direttiva trid 
tiggarantixxi ir-rispett sħiħ għad-drittijiet u 
l-prinċipji u għandha tiġi implimentata 
adegwatament.

Or. en

Emenda 114
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Din id-Deċiżjoni tirrispetta d-drittijiet 
fundamentali u tosserva l-prinċipji 
rrikonoxxuti b'mod partikolari mill-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea u notament id-dinjità umana, il-
projbizzjoni tal-iskjavitù, ix-xogħol furzat 
u t-traffikar tal-bnedmin, il-projbizzjoni 
tat-tortura u t-trattament jew kastig inuman 

(19) Din id-Deċiżjoni tirrispetta d-drittijiet 
fundamentali u tosserva l-prinċipji 
rrikonoxxuti b'mod partikolari mill-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea u notament l-ugwaljanza bejn in-
nisa u l-irġiel, id-dinjità umana, il-
projbizzjoni tal-iskjavitù, ix-xogħol furzat 
u t-traffikar tal-bnedmin, il-projbizzjoni 
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u degradanti, id-drittijiet tat-tfal, id-dritt 
għall-libertà, sigurtà, libertà ta' espressjoni 
u informazzjoni, il-protezzjoni tad-dejta 
personali, id-dritt għal rimedu effettiv u 
għal proċess ġust u l-prinċipju ta' legalità u 
proporzjonalità tar-reati kriminali u l-pieni. 
B'mod partikolari, din id-Direttiva trid 
tiggarantixxi ir-rispett sħiħ għad-drittijiet u 
l-prinċipji u għandha tiġi implimentata 
adegwatament.

tat-tortura u t-trattament jew kastig inuman 
u degradanti, id-drittijiet tat-tfal, id-dritt 
għall-libertà, sigurtà, libertà ta' espressjoni 
u informazzjoni, il-protezzjoni tad-dejta 
personali, id-dritt għal rimedu effettiv u 
għal proċess ġust u l-prinċipju ta' legalità u 
proporzjonalità tar-reati kriminali u l-pieni. 
B'mod partikolari, din id-Direttiva trid 
tiggarantixxi ir-rispett sħiħ għad-drittijiet u 
l-prinċipji u għandha tiġi implimentata 
adegwatament.

Or. en

Emenda 115
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Din id-Deċiżjoni tirrispetta d-drittijiet 
fundamentali u tosserva l-prinċipji 
rrikonoxxuti b'mod partikolari mill-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea u notament id-dinjità umana, il-
projbizzjoni tal-iskjavitù, ix-xogħol furzat 
u t-traffikar tal-bnedmin, il-projbizzjoni 
tat-tortura u t-trattament jew kastig inuman 
u degradanti, id-drittijiet tat-tfal, id-dritt 
għall-libertà, sigurtà, libertà ta' espressjoni 
u informazzjoni, il-protezzjoni tad-dejta 
personali, id-dritt għal rimedu effettiv u 
għal proċess ġust u l-prinċipju ta' legalità u 
proporzjonalità tar-reati kriminali u l-pieni. 
B'mod partikolari, din id-Direttiva trid 
tiggarantixxi ir-rispett sħiħ għad-drittijiet u 
l-prinċipji u għandha tiġi implimentata 
adegwatament.

(19) Din id-Deċiżjoni tirrispetta d-drittijiet 
fundamentali u tosserva l-prinċipji 
rrikonoxxuti b'mod partikolari mill-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea u notament id-dinjità umana, l-
ugwaljanza bejn is-sessi, il-projbizzjoni 
tal-iskjavitù, ix-xogħol furzat u t-traffikar 
tal-bnedmin, il-projbizzjoni tat-tortura u t-
trattament jew kastig inuman u degradanti, 
id-drittijiet tat-tfal, id-dritt għall-libertà, 
sigurtà, libertà ta' espressjoni u 
informazzjoni, il-protezzjoni tad-dejta 
personali, id-dritt għal rimedu effettiv u 
għal proċess ġust u l-prinċipju ta' legalità u 
proporzjonalità tar-reati kriminali u l-pieni. 
B'mod partikolari, din id-Direttiva trid 
tiggarantixxi ir-rispett sħiħ għad-drittijiet u 
l-prinċipji u għandha tiġi implimentata 
adegwatament.

Or. en
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Emenda 116
Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri neċessarji kollha sabiex jiżguraw li 
l-atti intenzjonali li ġejjin ikunu 
punibblipunibbli: 
Ir-reklutaġġ, it-trasport, it-trasferiment, il-
kenn jew l-akkoljenza ta' persuni, inkluż l-
iskambju jew it-trasferiment tal-kontroll 
fuq dik il-persuna, permezz tat-theddid jew 
l-użu tal-forza jew forom oħra ta' ġegħil, ta' 
ħtif, ta' frodi, ta' qerq, tal-abbuż tal-poter 
jew ta' pożizzjoni ta' vulnerabbiltà jew tal-
għoti jew tar-riċeviment ta' ħlasijiet jew 
benefiċċji biex jinkiseb il-kunsens ta' 
persuna li għandha kontroll fuq persuna 
oħra, għall-fini ta' sfruttament.

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri neċessarji kollha sabiex jiżguraw li 
l-atti intenzjonali li ġejjin ikunu 
punibblipunibbli: 
Ir-reklutaġġ, it-trasport, it-trasferiment, il-
kenn jew l-akkoljenza ta' persuni, inkluż 
tfal, nisa tqal u t-tfal mhux imwielda 
tagħhom permezz tal-iskambju jew it-
trasferiment tal-kontroll fuq dik il-persuna, 
permezz tat-theddid jew l-użu tal-forza jew 
forom oħra ta' ġegħil, ta' ħtif, ta' frodi, ta' 
qerq, tal-abbuż tal-poter jew ta' pożizzjoni 
ta' vulnerabbiltà jew tal-għoti jew tar-
riċeviment ta' ħlasijiet jew benefiċċji biex 
jinkiseb il-kunsens ta' persuna li għandha 
kontroll fuq persuna oħra, għall-fini ta' 
sfruttament.

Or. en

Emenda 117
Lívia Járóka

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-isfruttament għandu jinkludi, tal-
inqas, l-isfruttament tal-prostituzzjoni ta' 
oħrajn jew forom oħra ta' sfruttament 
sesswali, xogħol jew servizzi sfurzati, 
inkluż is-sisija, skjavitù jew prattiki simili 
għall-iskjavitù, is-servitù jew l-isfruttament 
ta' attivitajiet kriminali, jew it-teħid ta' 
organi.

3. L-isfruttament għandu jinkludi, tal-
inqas, l-isfruttament tal-prostituzzjoni ta' 
oħrajn jew forom oħra ta' sfruttament 
sesswali, xogħol jew servizzi sfurzati, 
inkluż is-sisija u l-użu ta' persuna 
dipendenti traffikata biex tittallab, 
irrispettivament mir-relazzjoni tagħha 
mal-awturi tar-reat, skjavitù jew prattiki 
simili għall-iskjavitù, is-servitù jew l-
isfruttament ta' attivitajiet kriminali, jew it-
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teħid ta' organi.

Or. en

Emenda 118
Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-isfruttament għandu jinkludi, tal-
inqas, l-isfruttament tal-prostituzzjoni ta' 
oħrajn jew forom oħra ta' sfruttament 
sesswali, xogħol jew servizzi sfurzati, 
inkluż is-sisija, skjavitù jew prattiki simili 
għall-iskjavitù, is-servitù jew l-isfruttament 
ta' attivitajiet kriminali, jew it-teħid ta' 
organi.

3. L-isfruttament għandu jinkludi, tal-
inqas, l-isfruttament tal-prostituzzjoni ta' 
oħrajn jew forom oħra ta' sfruttament 
sesswali, xogħol jew servizzi sfurzati, 
inkluż is-sisija, skjavitù jew prattiki simili 
għall-iskjavitù, is-servitù jew l-isfruttament 
ta' attivitajiet kriminali, it-teħid ta' organi, 
jew il-bejgħ ta' tfal u ta' tfal mhux 
imwielda għall-adozzjoni illegali.

Or. en

Emenda 119
Nadja Hirsch

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-isfruttament għandu jinkludi, tal-
inqas, l-isfruttament tal-prostituzzjoni ta' 
oħrajn jew forom oħra ta' sfruttament 
sesswali, xogħol jew servizzi sfurzati, 
inkluż is-sisija, skjavitù jew prattiki simili 
għall-iskjavitù, is-servitù jew l-isfruttament 
ta' attivitajiet kriminali, jew it-teħid ta' 
organi.

3. L-isfruttament ta' nisa, irġiel u persuni 
taħt l-età ta' 18 għandu jinkludi, tal-inqas, 
l-isfruttament tal-prostituzzjoni jew forom 
oħra ta' sfruttament sesswali, xogħol jew 
servizzi sfurzati, inkluż is-sisija, skjavitù 
jew prattiki simili għall-iskjavitù, is-servitù 
jew l-isfruttament ta' attivitajiet kriminali, 
jew it-teħid ta' organi.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ħafna vittmi tal-isfruttament, speċjalment fil-każ tax-xogħol sfurzat, huma wkoll irġiel jew 
żgħażagħ, għalhekk għandu jiġi enfasizzat iktar li d-definizzjoni ta' sfruttament m'għandhiex 
tkun relatata mas-sessi.

Emenda 120
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-isfruttament għandu jinkludi, tal-
inqas, l-isfruttament tal-prostituzzjoni ta' 
oħrajn jew forom oħra ta' sfruttament 
sesswali, xogħol jew servizzi sfurzati, 
inkluż is-sisija, skjavitù jew prattiki simili 
għall-iskjavitù, is-servitù jew l-isfruttament 
ta' attivitajiet kriminali, jew it-teħid ta' 
organi.

3. L-isfruttament għandu jinkludi, tal-
inqas, l-isfruttament tal-prostituzzjoni ta' 
oħrajn jew forom oħra ta' sfruttament 
sesswali, xogħol jew servizzi sfurzati, 
inkluż is-sisija, l-adozzjoni illegali, 
skjavitù jew prattiki simili għall-iskjavitù, 
is-servitù jew l-isfruttament ta' attivitajiet 
kriminali bħal reati relatati mad-drogi, il-
kriminalità żgħira eċċ, jew it-teħid ta' 
organi jew it-traffikar għal żwiġijiet jew 
żwiġijiet sfurzati.

Or. en

Emenda 121
Frédérique Ries, Antonyia Parvanova, Nadja Hirsch, Marina Yannakoudakis

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-isfruttament għandu jinkludi, tal-
inqas, l-isfruttament tal-prostituzzjoni ta' 
oħrajn jew forom oħra ta' sfruttament 
sesswali, xogħol jew servizzi sfurzati, 
inkluż is-sisija, skjavitù jew prattiki simili 
għall-iskjavitù, is-servitù jew l-isfruttament 
ta' attivitajiet kriminali, jew it-teħid ta' 
organi.

3. L-isfruttament għandu jinkludi, tal-
inqas, l-isfruttament tal-prostituzzjoni ta' 
oħrajn jew forom oħra ta' sfruttament 
sesswali, xogħol jew servizzi sfurzati, 
inkluż is-sisija, skjavitù jew prattiki simili 
għall-iskjavitù, is-servitù jew l-isfruttament 
ta' attivitajiet kriminali, jew it-teħid ta' 
organi, ċelloli, tessuti jew partijiet tal-
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ġisem.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jagħmel sens li jiddaħħlu l-iskopijiet tat-teħid taċ-ċelloli, it-tessuti jew partijiet tal-ġisem fid-
definizzjoni ta' sfruttar.

Emenda 122
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kunsens ta' vittma tat-traffikar tal-
persuni għall-isfruttament, mixtieq jew 
reali, għandu jkun irrelevanti fejn xi 
wieħed mill-mezzi msemmija fil-paragrafu 
1 ikunu ġew użati.

4. Il-kunsens ta' vittma tat-traffikar tal-
persuni għall-isfruttament, mixtieq jew 
reali, għandu dejjem ikun irrelevanti. 

Or. en

Emenda 123
Georgios Papanikolaou

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta l-għemil imsemmi fil-paragrafu 1 
jinvolvi t-tfal, għandu jkun reat ta' traffikar 
tal-bnedmin punibbli anke jekk ebda mill-
mezzi msemmija fil-paragrafu 1 ma jkunu 
ġew użati.

5. Meta l-għemil imsemmi fil-paragrafu 1 
jinvolvi t-tfal jew persuni li, b'mod 
permanenti jew temporanju, tbati minn 
diżordni mentali jew psikoloġika li 
teffettwa l-awtodeterminazzjoni tagħha, 
għandu jkun reat ta' traffikar tal-bnedmin 
punibbli anke jekk ebda mill-mezzi 
msemmija fil-paragrafu 1 ma jkunu ġew 
użati.

Or. en
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Emenda 124
Anna Hedh

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - paragrafu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Għall-iskop ta' din id-Direttiva t-
terminu "gwardjan" għandu jfisser 
persuna maħtura mill-awtoritajiet 
kompetenti biex tassisti jew tirrappreżenta 
tifel jew tifla mhux akkumpanjata bil-
għan li tiżgura l-aħjar interessi tat-tifel 
jew tifla, u t-terminu "rappreżentant 
legali" għandu jfisser persuna maħtura 
mill-awtoritajiet kompetenti biex teżerċita 
l-kapaċità legali għat-tifel jew tifla fejn 
neċessarju.

Or. en

Emenda 125
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposta għal direttiva
Artikolu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa sabiex jiżguraw illi l-
kondotta msemmija fl-Artikolu 2 tista' tiġi 
kkastigata b'penali ta' massimu ta' mill-
inqas ħames snin priġunerija. 
2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa sabiex jiżguraw li r-reat 
imsemmi fl-Artikolu 2 ikun punibbli 
b'sentenzi ta' priġunerija b'piena 
massima li ma tkunx anqas minn għaxar 
snin fejn ikun twettaq f'xi waħda miċ-
ċirkustanzi li ġejjin: 
(a) ir-reat twettaq minn uffiċjal waqt il-
qadi ta' dmirijietu/ha;

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li jingħata 
l-piena xierqa. L-Istati Membri huma 
liberi li jistipulaw pieni bi qbil mas-sistemi 
legali kriminali individwali tagħhom. 
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(b) Ir-reat ġie mwettaq kontra vittma li 
kienet partikolarment vulnerabbli, li fil-
kuntest ta' din id-Direttiva, għandha 
tinkludi għall-inqas tfal li huma vittmi , u 
adulti li huma partikolarment vulnerabbli 
għal raġunijiet ta' tqala, kundizzjonijiet 
ta' saħħa jew diżabbiltà; 
(c) ir-reat kien imwettaq fil-qafas ta' 
organizzazzjoni kriminali fit-tifsira tad-
Deċiżjoni Qafas 2008/841/ĠAI.
(d) ir-reat ikun deliberatament jew 
permezz ta' negligenza gravi poġġa l-ħajja 
tal-vittma f'periklu; 
(e) ir-reat ikun twettaq bl-użu tal-vjolenza 
serja jew ikun ikkawża ħsara 
partikolarment serja lill-vittma.
3. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri neċessarji sabiex jiżguraw li reat 
imsemmi fl-Artikolu 3 ikun punibbli 
permezz ta' penali effettivi, proporzjonati 
u dissważivi, li jistgħu jinvolvu l-
estradizzjoni. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-armonizzazzjoni tal-pieni hija inaċċettabbli u għandha tibqa' fi ħdan il-prinċipju tas-
sussidjarjetà. 

Emenda 126
Lívia Járóka

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Ir-reat ġie mwettaq kontra vittma li 
kienet partikolarment vulnerabbli, li fil-
kuntest ta' din id-Direttiva, għandha 
tinkludi għall-inqas tfal li huma vittmi , u 
adulti li huma partikolarment vulnerabbli 
għal raġunijiet ta' tqala, kundizzjonijiet ta' 
saħħa jew diżabbiltà;

(b) ir-reat ġie mwettaq kontra vittma li 
kienet partikolarment vulnerabbli, li fil-
kuntest ta' din id-Direttiva, għandha 
tinkludi għall-inqas tfal li huma vittmi , u 
adulti li huma partikolarment vulnerabbli 
għal raġunijiet ta' sessi, tqala, 
kundizzjonijiet ta' saħħa jew diżabbiltà, jew 
jekk il-vittma tkun ġiet soġġetta għal użu 
sfurzat ta' drogi/mediċini, tortura, stupru 
jew forom serji oħrajn ta’ vjolenza 
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psikoloġika, fiżika jew sesswali;

Or. en

Emenda 127
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Ir-reat ġie mwettaq kontra vittma li 
kienet partikolarment vulnerabbli, li fil-
kuntest ta' din id-Direttiva, għandha 
tinkludi għall-inqas tfal li huma vittmi , u 
adulti li huma partikolarment vulnerabbli 
għal raġunijiet ta' tqala, kundizzjonijiet ta' 
saħħa jew diżabbiltà; 

(b) Ir-reat ġie mwettaq kontra vittma li 
kienet partikolarment vulnerabbli, li fil-
kuntest ta' din id-Direttiva, għandha 
tinkludi għall-inqas tfal li huma vittmi, u 
adulti li huma partikolarment vulnerabbli 
għal raġunijiet ta' sessi, tqala, 
kundizzjonijiet ta' saħħa jew diżabbiltà, l-
istatus ta' immigrazzjoni;

Or. en

Emenda 128
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Ir-reat ġie mwettaq kontra vittma li 
kienet partikolarment vulnerabbli, li fil-
kuntest ta' din id-Direttiva, għandha 
tinkludi għall-inqas tfal li huma vittmi , u 
adulti li huma partikolarment vulnerabbli 
għal raġunijiet ta' tqala, kundizzjonijiet ta' 
saħħa jew diżabbiltà; 

(b) Ir-reat ġie mwettaq kontra vittma li 
kienet partikolarment vulnerabbli, li fil-
kuntest ta' din id-Direttiva, għandha 
tinkludi għall-inqas tfal li huma vittmi, u 
adulti li huma partikolarment vulnerabbli 
għal raġunijiet ta' sessi, tqala, 
kundizzjonijiet ta' saħħa jew diżabbiltà u l-
istatus ta' immigrazzjoni;

Or. en
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Emenda 129
Georgios Papanikolaou

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Ir-reat ġie mwettaq kontra vittma li 
kienet partikolarment vulnerabbli, li fil-
kuntest ta' din id-Direttiva, għandha 
tinkludi għall-inqas tfal li huma vittmi , u 
adulti li huma partikolarment vulnerabbli 
għal raġunijiet ta' tqala, kundizzjonijiet ta' 
saħħa jew diżabbiltà;

(b) Ir-reat ġie mwettaq kontra vittma li 
kienet partikolarment vulnerabbli, li fil-
kuntest ta' din id-Direttiva, għandha 
tinkludi għall-inqas tfal li huma vittmi , u 
adulti li huma partikolarment vulnerabbli 
għal raġunijiet ta' tqala, kundizzjonijiet ta' 
saħħa jew diżabbiltà mentali jew fiżika;

Or. en

Emenda 130
Georgios Papanikolaou

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) ir-reat ikun deliberatament jew permezz 
ta' negligenza gravi poġġa l-ħajja tal-vittma 
f'periklu;

d) ir-reat ikun deliberatament jew permezz 
ta' negliġenza poġġa l-ħajja tal-vittma 
f'periklu;

Or. en

Emenda 131
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) ir-reat ikun twettaq bl-użu tal-vjolenza 
serja jew ikun ikkawża ħsara 
partikolarment serja lill-vittma.

(e) ir-reat ikun twettaq bl-użu tal-vjolenza 
serja, inkluża vjolenza minn irġiel fuq in-
nisa, jew ikun ikkawża ħsara 
partikolarment serja lill-vittma.

Or. en
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Emenda 132
Edit Bauer

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 - paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri neċessarji biex jiżguraw li d-dħul 
mill-atti kriminali u l-profitti li jirriżultaw 
mir-reati msemmija f’din id-Direttiva 
jinqabdu u jiġu kkonfiskati.

Or. en

Emenda 133
Emine Bozkurt

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 - paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri neċessarji biex jiżguraw li d-dħul u 
l-profitti li jirriżultaw mir-reati msemmija 
f’din id-Direttiva jinqabdu u jiġu 
kkonfiskati. F'dan ir-rigward, huwa 
essenzjali li jkun hemm kooperazjoni 
transkonfinali mill-qrib bejn il-pulizija, l-
awtoritajiet ġudizzjarji u finanzjarji tal-
Istati Membri u kooperazjoni mal-
Europol jew il-Eurojust.

Or. en
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Emenda 136
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istat Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa sabiex jiżguraw li persuni 
ġuridiċi jkunu jistgħu jinżammu 
responsabbli għal reat msemmi fl-Artikolu 
2 u 3, li jkunu saru għall-benefiċċju 
tagħhom minn kwalunkwe persuna, li 
jaġixxu individwalment jew bħala parti 
minn organu tal-persuna ġuridika, li 
jkollhom pożizzjoni ta' tmexxija fi ħdan il-
persuna ġuridika, bbażata fuq

1. L-Istat Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa u huma responsabbli 
sabiex jiżguraw li persuni ġuridiċi jkunu 
jistgħu jinżammu responsabbli għal reat 
msemmi fl-Artikolu 2 u 3, li jkunu saru 
għall-benefiċċju tagħhom minn kwalunkwe 
persuna, li jaġixxu individwalment jew 
bħala parti minn organu tal-persuna 
ġuridika, li jkollhom pożizzjoni ta' 
tmexxija fi ħdan il-persuna ġuridika, 
bbażata fuq

Or. en

Emenda 137
Georgios Papanikolaou

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) kull persuna oħra li taġixxi taħt l-
ordnijiet ta' kwalunkwe persuna 
msemmija hawn fuq;

Or. en
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Emenda 138
Anna Hedh, Silvia Costa

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri jadottaw il-miżuri 
meħtieġa sabiex jiggarantixxu d-dritt tal-
vittma għal kumpens effettiv għall-ħsara, 
anke jekk il-penali responsabbli ma 
jkollhiex assi amenabbli għall-
eżekuzzjoni.

Or. en

Emenda 139
Edit Bauer

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri neċessarji biex jiżguraw li d-dħul u 
l-profitti li jirriżultaw mill-offiżi 
msemmija f’din id-Direttiva jinqabdu u 
jiġu kkonfiskati.

Or. en

Emenda 140
Edit Bauer

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri neċessarji biex jiżguraw li d-dħul u 
l-profitti mir-reati li jiġu maqbuda u 
kkonfiskati skont din id-Direttiva jintużaw 



PE445.701v01-00 66/112 AM\823510MT.doc

MT

f’appoġġ għall-assistenza u l-protezzjoni 
tal-vittma, inkluż f'kumpens għall-vittmi u 
fl-infurzar tal-liġi kontra l-attivitajiet ta' 
traffikar.

Or. en

Emenda 141
Edit Bauer

Proposta għal direttiva
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom, f'konformità 
mal-prinċipji bażiċi tas-sistema legali, 
jipprovdu l-possibbiltà li ma jagħmlux 
prosekuzzjoni jew jimponu pieni fuq il-
vittmi tat-traffikar tal-bnedmin għall-
involviment tagħhom f'attivitajiet 
kriminali li ġew sfurzati jwettqu bħala 
konsegwenza diretta li jkunu suġġetti għal 
xi wieħed mill-atti msemmija fl-Artikolu 2.

L-Istati Membri ma għandhomx 
jipproċedu kontra l-vittmi tat-traffikar tal-
bnedmin jew jimponu pieni fuqhom għall-
involviment tagħhom f'reati skont il-liġi 
nazzjonali dwar il-prostituzzjoni jew l-
immigrazzjoni u/jew l-involviment 
tagħhom f’attivitajiet illegali oħrajn li ġew 
sfurzati jwettqu bħala konsegwenza diretta 
li jkunu suġġetti għal xi wieħed mill-atti 
msemmija fl-Artikolu 2.

Or. en

Emenda 142
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom, f'konformità 
mal-prinċipji bażiċi tas-sistema legali, 
jipprovdu l-possibbiltà li ma jagħmlux 
prosekuzzjoni jew jimponu pieni fuq il-
vittmi tat-traffikar tal-bnedmin għall-
involviment tagħhom f'attivitajiet kriminali 
li ġew sfurzati jwettqu bħala konsegwenza 
diretta li jkunu suġġetti għal xi wieħed 

L-Istati Membri ma għandhomx, 
f'konformità mal-prinċipji bażiċi tas-
sistema legali, jipproċedu kontra l-vittmi
tat-traffikar tal-bnedmin jew jimponu pieni 
fuqhom għall-involviment tagħhom 
f'attivitajiet kriminali li ġew sfurzati 
jwettqu bħala konsegwenza diretta li jkunu 
suġġetti għal xi wieħed mill-atti msemmija 
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mill-atti msemmija fl-Artikolu 2. fl-Artikolu 2.

Or. en

Emenda 143
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta' 
reati msemmija fl-Artikoli 2 u 3 ma jkunux 
dipendenti fuq ir-rapport jew l-akkuża 
magħmula mill-vittma u li l-proċeduri 
kriminali jistgħu ikomplu wkoll jekk il-
vittma tkun irtirat id-dikjarazzjoni tagħha.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta' 
reati msemmija fl-Artikoli 2 u 3 ma jkunux 
dipendenti fuq ir-rapport jew l-akkuża 
magħmula mill-vittma u li l-proċeduri 
kriminali jistgħu ikomplu wkoll jekk il-
vittma tkun irtirat id-dikjarazzjoni tagħha. 
F'dan il-każ, l-għajnuna xierqa u l-miżuri 
ta' protezzjoni għandhom jibdew 
jingħataw u/jew jissaħħu.

Or. en

Emenda 144
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta' 
reati msemmija fl-Artikoli 2 u 3 ma jkunux 
dipendenti fuq ir-rapport jew l-akkuża 
magħmula mill-vittma u li l-proċeduri 
kriminali jistgħu ikomplu wkoll jekk il-
vittma tkun irtirat id-dikjarazzjoni tagħha. 

1. Skont il-liġi individwali tagħhom, l-
Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta' 
reati msemmija fl-Artikoli 2 u 3 ma jkunux 
dipendenti fuq ir-rapport jew l-akkuża 
magħmula mill-vittma u li l-proċeduri 
kriminali jistgħu ikomplu wkoll jekk il-
vittma tkun irtirat id-dikjarazzjoni tagħha. 

Or. en
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Emenda 145
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa sabiex jippermettu l-
prosekuzzjoni ta' reat imsemmi fl-Artikoli 
2 u 3 għal perjodu suffiċjenti ta' żmien 
wara li l-vittma tkun saret maġġorenni.

2. Skont il-liġi individwali tagħhom, l-
Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
meħtieġa sabiex jippermettu l-
prosekuzzjoni ta' reat imsemmi fl-Artikoli 
2 u 3 għal perjodu suffiċjenti ta' żmien 
wara li l-vittma tkun saret maġġorenni.

Or. en

Emenda 146
Edit Bauer

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri neċessarji biex jiżguraw li l-
evidenza tinġabar u tiġi ddepożitata kemm 
jista’ jkun malajr pereżempju, permezz ta’ 
reġistrazzjoni bil-vidjo tad-
dikjarazzjonijiet tal-vittmi.

Or. en

Emenda 147
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-persuni, 
unitajiet jew servizzi responsabbli għall-

3. Member States shall take the necessary 
measures to ensure that persons, units or 
services responsible for investigating or 
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investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta' 
reati msemmija fl-Artikoli 2 u 3 jkunu 
mħarrġa b'mod xieraq.

prosecuting offences referred to in Articles 
2 and 3 are provided training in human 
rights, women’s rights and gender 
equality.

Or. en

Amendment 148
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Proposta għal
Article 8 – paragraph 3

Text proposed by the Commission Amendment

3. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-persuni, 
unitajiet jew servizzi responsabbli għall-
investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta' 
reati msemmija fl-Artikoli 2 u 3 jkunu 
mħarrġa b'mod xieraq.

3. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-persuni, 
unitajiet jew servizzi responsabbli għall-
investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta' 
reati msemmija fl-Artikoli 2 u 3 jkunu 
mħarrġa b'mod xieraq.

Or. en

Amendment 149
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposta għal
Article 8 – paragraph 3

Text proposed by the Commission Amendment

3. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-persuni, 
unitajiet jew servizzi responsabbli għall-
investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta' 
reati msemmija fl-Artikoli 2 u 3 jkunu 
mħarrġa b'mod xieraq.

3. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-persuni, 
unitajiet jew servizzi responsabbli għall-
investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta' 
reati msemmija fl-Artikoli 2 u 3 jkunu 
mħarrġa b'mod xieraq.

Or. en
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Amendment 150
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposta għal
Article 8 – paragraph 4

Text proposed by the Commission Amendment

4. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-għodod 
investigattivi li jintużaw fil-każijiet tal-
kriminalità organizzata bħal ma huma r-
rintraċċar tat-telefon, is-sorveljanza 
elettronika, u investigazzjonijiet finanzjarji 
jkunu disponibbli lill-persuni, unitajiet jew 
servizzi responsabbli għall-investigazzjoni 
jew il-prosekuzzjoni ta' reati msemmija fl-
Artikoli 2 u 3. 

4. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-għodod 
investigattivi li jintużaw fil-każijiet tal-
kriminalità organizzata bħal ma huma r-
rintraċċar tat-telefon, is-sorveljanza 
elettronika, u investigazzjonijiet finanzjarji 
jkunu disponibbli lill-persuni, unitajiet jew 
servizzi responsabbli għall-investigazzjoni 
jew il-prosekuzzjoni ta' reati msemmija fl-
Artikoli 2 u 3.

Or. en

Amendment 151
Salvatore Iacolino

Proposta għal
Article 8 – paragraph 4 a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

4bis. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché i reati di cui agli 
articoli 2 e 3 siano perseguiti attraverso 
indagini congiunte, il coordinamento dei 
procedimenti penali e l'assistenza 
giudiziaria da attuare in collaborazione 
con Europol e Eurojust.

Or. it

Justification

Data la natura spesso trans nazionale dei reati in questione appare necessario che le attività 
dirette a perseguire gli autori del reato avvengano in un contesto di collaborazione tra gli 
Stati membri e le Agenzie EUROPOL e EUROJUST.
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Amendment 152
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposta għal
Article 9 – paragraph 1 – introductory part

Text proposed by the Commission Amendment

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri kollha meħtieġa sabiex jistabbilixxu 
l-ġuriżdizzjoni tagħhom fuq reat msemmi 
fl-Artikoli 2 u 3 fejn:

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri kollha meħtieġa sabiex jistabbilixxu 
l-ġuriżdizzjoni tagħhom fuq reat msemmi 
fl-Artikoli 2 u 3 fejn:

Or. en

Amendment 153
Salvatore Iacolino

Proposta għal
Article 9 – paragraph 1 – point b

Text proposed by the Commission Amendment

(b) l'autore del reato è un suo cittadino o 
risiede abitualmente nel suo territorio, 
oppure

(b) l'autore del reato è un suo cittadino o 
risiede abitualmente o è presente, a diverso 
titolo, nel suo territorio, oppure

Or. it

Justification

La nozione di residenza abituale deve essere integrata con la nozione della presenza 
dell'autore sul territorio dello Stato membro per permettere una valida estensione dei casi di 
giurisdizione degli Stati membri alle fattispecie oggetto della proposta a favore della vittima 
del reato.
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Amendment 154
Salvatore Iacolino

Proposta għal
Article 9 – paragraph 1 – point c

Text proposed by the Commission Amendment

(c) il reato è stato commesso contro un suo 
cittadino o contro una persona che risiede 
abitualmente nel suo territorio, oppure

(c) il reato è stato commesso contro un suo 
cittadino o contro una persona presente o 
che risiede abitualmente nel suo territorio, 
oppure

Or. it

Justification

La nozione di residenza abituale deve essere integrata con la nozione della presenza della 
vittima sul territorio dello Stato membro per permettere una valida estensione dei casi di 
giurisdizione degli Stati membri alle fattispecie oggetto della proposta a favore della vittima 
del reato.

Amendment 155
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposta għal
Article 10 – paragraph 1

Text proposed by the Commission Amendment

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
tkun ipprovduta għajnuna lill-vittmi qabel, 
waqt u wara l-proċeduri kriminali sabiex 
tippermettilhom jeżerċaw id-drittijiet 
stabbiliti fid-Deċiżjoni Qafas 
2001/220/ĠAI tal-15 ta' Marzu 2001 dwar 
id-drittijiet tal-vittmi fil-proċeduri 
kriminali, u din id-Direttiva.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
tkun ipprovduta għajnuna lill-vittmi qabel, 
waqt u wara l-proċeduri kriminali sabiex 
tippermettilhom jeżerċaw id-drittijiet 
stabbiliti fid-Deċiżjoni Qafas 
2001/220/ĠAI tal-15 ta' Marzu 2001 dwar 
id-drittijiet tal-vittmi fil-proċeduri 
kriminali, u din id-Direttiva.

Or. en
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Amendment 156
Nadja Hirsch

Proposta għal
Article 10 – paragraph 2

Text proposed by the Commission Amendment

2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li persuna 
tiġi provduta bl-assistenza u l-appoġġ 
malajr kemm jista' jkun peress li l-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
indikazzjoni li l-persuna tista' tkun ġiet 
sottomessa għal reat imsemmi fl-Artikoli 2 
u 3.

2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li persuna 
tiġi provduta bl-assistenza u l-appoġġ 
malajr kemm jista' jkun peress li l-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
indikazzjoni li l-persuna tista' tkun ġiet 
sottomessa għal reat imsemmi fl-Artikoli 2 
u 3. Victims of trafficking should be 
entitled to assistance, to protection and to 
access to a temporary residence permit 
irrespective of their willingness to co-
operate in criminal proceedings.

Or. en

Justification

For security reasons, victims should be granted protection and, if necessary, a temporary 
residence permit for the time needed for the criminal proceedings.

Amendment 157
Anna Hedh, Silvia Costa

Proposta għal
Article 10 – paragraph 4

Text proposed by the Commission Amendment

4. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jistabbilixxu 
mekkaniżmi xierqa fuq livell nazzjonali u 
lokali bil-għan li l-vittmi jkunu identifikati 
malajr u appoġġjati, b'kooperazzjoni mal-
organizzazzjonijiet ta' appoġġ relevanti.

4. Member States shall take the necessary 
measures to establish appropriate 
mechanisms aimed at aerly identification, 
assistance and support for victims, in 
cooperation with relevant support 
organisations, including recognized and 
active non-governmental organizations in 
this field. Such measures shall include the 
support to the development of general EU 
protocols for the identification of victims 
of trafficking, through the exchange of 
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best practices between all the relevant 
actors, particularly public and private 
social services.

Or. en

Amendment 158
Britta Thomsen

Proposta għal
Article 10 – paragraph 4

Text proposed by the Commission Amendment

4. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jistabbilixxu 
mekkaniżmi xierqa fuq livell nazzjonali u 
lokali bil-għan li l-vittmi jkunu identifikati 
malajr u appoġġjati, b'kooperazzjoni mal-
organizzazzjonijiet ta' appoġġ relevanti. 

4. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jistabbilixxu 
mekkaniżmi xierqa fuq livell nazzjonali u 
lokali bil-għan li l-vittmi jkunu identifikati 
malajr u appoġġjati, b'kooperazzjoni mal-
organizzazzjonijiet ta' appoġġ relevanti. 
Member States shall work closely with 
civil society organisations, including those 
providing services to victims of 
trafficking, male violence against women 
and different forms of exploitation, 
including sexual exploitation.

Or. en

Emenda 159
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jistabbilixxu 
mekkaniżmi xierqa fuq livell nazzjonali u 
lokali bil-għan li l-vittmi jkunu identifikati 
malajr u appoġġjati, b'kooperazzjoni mal-
organizzazzjonijiet ta' appoġġ relevanti.

4. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jistabbilixxu 
mekkaniżmi xierqa fuq livell nazzjonali u 
lokali bil-għan li l-vittmi jkunu identifikati 
malajr u appoġġjati, b'kooperazzjoni mal-
organizzazzjonijiet ta' appoġġ relevanti. L-
Istati Membri għandhom jaħdmu mill-
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qrib ma' organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili, inklużi dawk li jipprovdu servizzi 
lill-vittmi tat-traffikar, tal-vjolenza tal-
irġiel fuq in-nisa u ta' forom differenti ta' 
sfruttament, inkluż l-isfruttament 
sesswali.

Or. en

Emenda 160
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jistabbilixxu 
mekkaniżmi xierqa fuq livell nazzjonali u 
lokali bil-għan li l-vittmi jkunu identifikati 
malajr u appoġġjati, b'kooperazzjoni mal-
organizzazzjonijiet ta' appoġġ relevanti. 

4. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jistabbilixxu 
mekkaniżmi xierqa fuq livell nazzjonali u 
lokali bil-għan li l-vittmi jkunu identifikati 
malajr u appoġġjati, b'kooperazzjoni mal-
organizzazzjonijiet ta' appoġġ relevanti, 
inklużi ma' dawk li jipprovdu servizzi lill-
vittmi tat-traffikar, tal-vjolenza tal-irġiel 
fuq in-nisa u ta' forom differenti ta' 
sfruttar.

Or. en

Emenda 161
Judith Sargentini

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jistabbilixxu 
mekkaniżmi xierqa fuq livell nazzjonali u 
lokali bil-għan li l-vittmi jkunu identifikati 
malajr u appoġġjati, b'kooperazzjoni mal-
organizzazzjonijiet ta' appoġġ relevanti. 

4. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jistabbilixxu 
mekkaniżmi xierqa fuq livell nazzjonali u 
lokali bil-għan li l-vittmi jkunu identifikati 
malajr u appoġġjati, li għandhom jinkludu 
perjodu ta' riflessjoni u ta' rkupru li jgħin 
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lill-vittmi jinħelsu minn dawk li jkunu 
wettqu r-reat, b'kooperazzjoni mal-
organizzazzjonijiet ta' appoġġ relevanti. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-appoġġ tal-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin għandu jqis il-fatt li l-abbuż fuq il-vittmi huwa 
kemm fiżiku u kemm  psikoloġiku, u li l-vittma teħtieġ iż-żmien biex tirkupra qabel ma tkun 
tista' tagħti xhieda dwar il-każ.

Emenda 162
Judith Sargentini

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Ladarba l-awtoritajiet rilevanti tal-
Istat Membru jkunu stabbilew li persuna 
tkun vittma tat-traffikar tal-bnedmin, l-
Istati Membri għandhom jikkunsidraw il-
ħruġ ta' permess ta' residenza, skont id-
dispożizzjonijiet stabbiliti fid-Direttiva 
2004/81/KE dwar il-permess ta' residenza 
maħruġ għal ċittadini ta' pajjiżi terzi li 
jkunu vittmi tat-traffikar tal-bnedmin jew 
li kienu s-suġġett ta' azzjoni li tiffaċilita l-
migrazzjoni illegali, lil dawk li jikkoperaw 
mal-awtoritajiet kompetenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fatt li teżisti d-Direttiva 2004/81/KE għandu jissemma b'mod espliċitu f'dan l-artikolu, 
b'referenza għall-assistenza u l-protezzjoni tal-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin.



AM\823510MT.doc 77/112 PE445.701v01-00

MT

Emenda 163
Emine Bozkurt

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
għal mekkaniżmu ta' referenza li permezz 
tagħhom l-atturi statali jirreferu lill-vittmi 
tat-traffikar għand l-aġenziji u l-
organizzazzjonijiet ta' appoġġ rilevanti 
sabiex il-vittmi jiġu identifikati u jirċievu 
l-kura u pariri meħtieġa. 
Dan għandu jinkludi t-teħid tal-miżuri 
neċessarji kollha biex jipprovdu għall-
persuni li jeħtieġu protezzjoni 
internazzjonali skont l-Artikolu 9 tad-
Direttiva tal-Kunsill 2004/83/KE tad-
29 ta’ April 2004 dwar livelli stabbiliti 
minimi għall-kwalifika u l-istat ta' 
ċittadini nazzjonali ta' pajjiżi terzi jew 
persuni mingħajr stat bħala refuġjati jew 
bħala persuni li nkella jeħtieġu 
protezzjoni internazzjonali u l-kontenut 
tal-protezzjoni mogħtija1; u jiżguraw 
kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-
infurzar tal-liġi u l-awtoritajiet nazzjonali 
tal-asil.
__________
1 ĠU L 304, 30.9.2004, p.12.

Or. en

Emenda 164
Emine Bozkurt

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
is-sostenibbiltà tal-organizzazzjonijiet 
indipendenti ta' appoġġ u tal-fornituri tas-
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servizzi li jaħdmu favur il-vittmi tat-
traffikar tal-bniedem, u għandhom 
jinkoraġġixxu, b'koperazzjoni mal-
Koordinatur tal-UE Kontra t-Traffikar, il-
ħolqien ta' netwerk Pan-Ewropew ta' 
organizzazzjonijiet li jittrattaw l-għoti tal-
għajnuna u tal-appoġġ diretti għall-vittmi.

Or. en

Emenda 165
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-miżuri ta' assistenza u appoġġ 
imsemmija fil-paragrafu 2 għandhom jiġu 
provduti fuq bażi konsenswali u infurmata, 
u għandhom jinkludu ta' mill-inqas livell 
ta' ħajja li tiggarantixxi l-għajxien tal-
vittmi permezz ta' miżuri bħalma huma 
akkomodazzjoni xierqa u sikura u 
assistenza materjali kif ukoll kura medika 
neċessarja inkluża assistenza psikoloġika, 
konsulenza u informazzjoni f'lingwa li 
jistgħu jifhmu, servizzi ta' traduzzjoni u 
interpretazzjoni fejn hu xieraq, u aċċess 
għall-edukazzjoni għat-tfal. L-Istati 
Membri għandhom jieħdu ħsieb il-vittmi li 
għandhom bżonnijiet speċjali.

5. Il-miżuri ta' assistenza u appoġġ 
imsemmija fil-paragrafu 2 u 3 għandhom 
jiġu provduti fuq bażi konsenswali u 
infurmata, u għandhom jinkludu permess 
ta' residenza permanenti u mill-inqas 
livell ta' ħajja li tiggarantixxi l-għajxien tal-
vittmi permezz ta' miżuri bħalma huma 
akkomodazzjoni xierqa u sikura u 
assistenza materjali kif ukoll kura medika 
neċessarja inkluża assistenza psikoloġika, 
konsulenza u informazzjoni f'lingwa li 
jistgħu jifhmu, servizzi ta' traduzzjoni u 
interpretazzjoni fejn hu xieraq, u aċċess 
għall-edukazzjoni għat-tfal. L-Istati 
Membri għandhom jieħdu ħsieb il-vittmi li 
għandhom bżonnijiet speċjali.

Or. en
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Emenda 166
Anna Záborská

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-miżuri ta' assistenza u appoġġ 
imsemmija fil-paragrafu 2 għandhom jiġu 
provduti fuq bażi konsenswali u infurmata, 
u għandhom jinkludu ta' mill-inqas livell ta' 
ħajja li tiggarantixxi l-għajxien tal-vittmi 
permezz ta' miżuri bħalma huma 
akkomodazzjoni xierqa u sikura u 
assistenza materjali kif ukoll kura medika 
neċessarja inkluża assistenza psikoloġika, 
konsulenza u informazzjoni f'lingwa li 
jistgħu jifhmu, servizzi ta' traduzzjoni u 
interpretazzjoni fejn hu xieraq, u aċċess 
għall-edukazzjoni għat-tfal. L-Istati 
Membri għandhom jieħdu ħsieb il-vittmi li 
għandhom bżonnijiet speċjali.

5. Il-miżuri ta' assistenza u appoġġ 
imsemmija fil-paragrafu 2 għandhom jiġu 
provduti fuq bażi konsenswali u infurmata, 
u għandhom jinkludu ta' mill-inqas livell ta' 
ħajja li tiggarantixxi l-għajxien tal-vittmi 
permezz ta' miżuri bħalma huma 
akkomodazzjoni xierqa u sikura u 
assistenza materjali kif ukoll kura medika 
neċessarja, assistenza psikoloġika u 
spiritwali, konsulenza u informazzjoni 
f'lingwa li jistgħu jifhmu, servizzi ta' 
traduzzjoni u interpretazzjoni fejn hu 
xieraq, u aċċess għall-edukazzjoni għat-
tfal. L-Istati Membri għandhom jieħdu 
ħsieb il-vittmi li għandhom bżonnijiet 
speċjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-assistenza spiritwali hija wieħed mill-elementi li, flimkien mal-oħrajn msemmija fid-
dispożizzjoni inkwistjoni, tista' tikkontribwixxi għal assistenza u appoġġ effettivi għall-vittmi 
tat-traffika.r

Emenda 167
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-miżuri ta' assistenza u appoġġ 
imsemmija fil-paragrafu 2 għandhom jiġu 
provduti fuq bażi konsenswali u infurmata, 
u għandhom jinkludu ta' mill-inqas livell ta' 
ħajja li tiggarantixxi l-għajxien tal-vittmi 
permezz ta' miżuri bħalma huma 

5. Il-miżuri ta' assistenza u appoġġ 
imsemmija fil-paragrafu 2 għandhom jiġu 
provduti fuq bażi konsenswali u infurmata, 
u għandhom jinkludu ta' mill-inqas livell ta' 
ħajja li tiggarantixxi l-għajxien tal-vittmi 
permezz ta' miżuri bħalma huma 
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akkomodazzjoni xierqa u sikura u 
assistenza materjali kif ukoll kura medika 
neċessarja inkluża assistenza psikoloġika, 
konsulenza u informazzjoni f'lingwa li 
jistgħu jifhmu, servizzi ta' traduzzjoni u 
interpretazzjoni fejn hu xieraq, u aċċess 
għall-edukazzjoni għat-tfal. L-Istati 
Membri għandhom jieħdu ħsieb il-vittmi li 
għandhom bżonnijiet speċjali.

akkomodazzjoni xierqa u sikura u 
assistenza materjali kif ukoll kura medika 
neċessarja inkluża assistenza psikoloġika, 
konsulenza u informazzjoni f'lingwa u 
format li jistgħu jifhmu, servizzi ta' 
traduzzjoni u interpretazzjoni fejn hu 
xieraq, u aċċess għall-edukazzjoni għat-
tfal. L-Istati Membri għandhom jieħdu 
ħsieb il-vittmi li għandhom bżonnijiet 
speċjali.

Or. en

Emenda 168
Emine Bozkurt

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-Istati Membri għandhom 
jiggarantixxu ritorn sigur għall-persuni 
ttraffikati kemm mill-Istat ospitanti u 
kemm mill-Istat tal-oriġini. Il-persuni 
traffikati għandhom jiġu offruti 
alternattivi għal ripatrijazzjonijiet fil-każi 
fejn ikun hemm il-konklużjoni raġonevoli 
li ripatrijazzjonijiet bħal dawn joħolqu 
riskju serju għas-sikurezza tagħhom u/jew 
li jkun hemm riskju serju li malli jaslu 
lura jerġgħu jiġu ttraffikati. 

Or. en

Emenda 169
Eva-Britt Svensson

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Barra dan il-vittmi tat-traffikar tal- 2. Barra dan il-vittmi tat-traffikar tal-
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bnedmin għandhom jingħataw aċċess għal 
konsultazzjoni legali u għal rappreżentanza 
legali, ukoll għall-fini ta' talba għall-
kumpens. Ir-rappreżentanza legali għandha 
tkun mingħajr ħlas meta l-vittma ma 
jkollhiex riżorsi finanzjarji suffiċjenti. Dan 
il-paragrafu għandu jkun bla ħsara għall-
applikazzjoni tal-Artikolu 14(2) fejn il-
vittma huwa minuri. 

bnedmin għandhom jingħataw aċċess għal 
konsultazzjoni legali u għal rappreżentanza 
legali, ukoll għall-fini ta' talba għall-
kumpens. Ir-rappreżentanza legali għandha 
tkun mingħajr ħlas meta l-vittma ma 
jkollhiex riżorsi finanzjarji suffiċjenti. L-
Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
fond ta' kumpens għall-vittmi tal-
kriminalità, li permezz tiegħu l-vittmi 
kollha tat-traffikar ikunu jistgħu jirċievu 
kumpens finanzjarju. L-assi konfiskati 
mit-traffikanti għandhom imorru f'dan il-
fond. Dan il-paragrafu għandu jkun bla 
ħsara għall-applikazzjoni tal-Artikolu 14(2) 
fejn il-vittma huwa minuri. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li twessa’ l-protezzjoni l-assistenza u l-appoġġ tal-vittmi.

Emenda 170
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – Paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Barra dan il-vittmi tat-traffikar tal-
bnedmin għandhom jingħataw aċċess għal 
konsultazzjoni legali u għal rappreżentanza 
legali, ukoll għall-fini ta' talba għall-
kumpens. Ir-rappreżentanza legali 
għandha tkun mingħajr ħlas meta l-
vittma ma jkollhiex riżorsi finanzjarji 
suffiċjenti. Dan il-paragrafu għandu jkun 
bla ħsara għall-applikazzjoni tal-Artikolu 
14(2) fejn il-vittma huwa minuri.

2. Barra dan il-vittmi tat-traffikar tal-
bnedmin għandhom jingħataw aċċess għal 
konsultazzjoni legali u għal rappreżentanza 
legali, ukoll għall-fini ta' talba għall-
kumpens. Dan il-paragrafu għandu jkun bla 
ħsara għall-applikazzjoni tal-Artikolu 14(2) 
fejn il-vittma huwa minuri.

Or. lt
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Emenda 171
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Barra dan il-vittmi tat-traffikar tal-
bnedmin għandhom jingħataw aċċess għal 
konsultazzjoni legali u għal rappreżentanza 
legali, ukoll għall-fini ta' talba għall-
kumpens. Ir-rappreżentanza legali għandha 
tkun mingħajr ħlas meta l-vittma ma 
jkollhiex riżorsi finanzjarji suffiċjenti. Dan 
il-paragrafu għandu jkun bla ħsara għall-
applikazzjoni tal-Artikolu 14(2) fejn il-
vittma huwa minuri.

2. Barra dan il-vittmi tat-traffikar tal-
bnedmin għandhom jingħataw aċċess għal 
konsultazzjoni legali u għal rappreżentanza 
legali, ukoll għall-fini ta' talba għall-
kumpens u għad-dikjarar ta' pagi mitlufa. 
Ir-rappreżentanza legali għandha tkun 
mingħajr ħlas meta l-vittma ma jkollhiex 
riżorsi finanzjarji suffiċjenti. Dan il-
paragrafu għandu jkun bla ħsara għall-
applikazzjoni tal-Artikolu 14(2) fejn il-
vittma huwa minuri.

Or. en

Emenda 172
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Barra dan il-vittmi tat-traffikar tal-
bnedmin għandhom jingħataw aċċess għal 
konsultazzjoni legali u għal rappreżentanza 
legali, ukoll għall-fini ta' talba għall-
kumpens. Ir-rappreżentanza legali għandha 
tkun mingħajr ħlas meta l-vittma ma 
jkollhiex riżorsi finanzjarji suffiċjenti. Dan 
il-paragrafu għandu jkun bla ħsara għall-
applikazzjoni tal-Artikolu 14(2) fejn il-
vittma huwa minuri. 

2. Barra dan il-vittmi tat-traffikar tal-
bnedmin għandhom jingħataw aċċess għal 
konsultazzjoni legali u għal rappreżentanza 
legali, ukoll għall-fini ta' talba għall-
kumpens u għad-dikjarar ta' pagi mitlufa.
Ir-rappreżentanza legali għandha tkun 
mingħajr ħlas meta l-vittma ma jkollhiex 
riżorsi finanzjarji suffiċjenti. Dan il-
paragrafu għandu jkun bla ħsara għall-
applikazzjoni tal-Artikolu 14(2) fejn il-
vittma huwa minuri.

Or. en
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Emenda 173
Edit Bauer

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Amendment

2a. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
għal mekkaniżmi li jikkumpensaw lill-
vittmi tat-traffikar tal-bnedmin, 
irrispettivament minn jekk il-qligħ mill-
kriminalità ikunx ġie ssekwestrat jew le.

Or. en

Amendment 174
Edit Bauer

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Amendment

3. Mingħajr preġudizzju għad-dritt ta' 
difiża, l-Istati Membri għandhom 
jippermettu, li jekk skont il-prinċipji 
bażiċi tas-sistema legali tagħhom u fejn 
hu xieraq, ma tiġix żvelata l-identità tal-
vittma tat-traffikar tal-bnedmin li jkunu 
xhieda.

3. Mingħajr ħsara għad-dritt ta' difiża, l-
Istati Membri għandhom jieħdu 
kwalunkwe miżura biex jiżguraw l-ogħla 
protezzjoni ta’ vittma tat-traffikar tal-
bnedmin li tkun qed taġixxi bħala xhud, 
inkluż l-użu ta’ vidjo konferenza. Din il-
protezzjoni għandha tiżgura wkoll li ma 
tiġix żvelata l-identità tal-vittma tat-
traffikar tal-bnedmin li jkunu xhieda

Or. en

Emenda 175
Anna Hedh, Silvia Costa

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l- 4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
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vittmi tat-traffikar tal-bnedmin jirċievu 
protezzjoni xierqa fuq il-bażi ta' 
valutazzjoni tar-riskju individwali, fost l-
oħrajn billi jkollhom aċċess għall-
programmi ta' protezzjoni tax-xhieda jew 
miżuri simili, fejn xieraq u skont ir-
raġunijiet definiti mill-leġiżlazzjoni jew 
proċeduri nazzjonali.

vittmi tat-traffikar tal-bnedmin jirċievu 
protezzjoni xierqa fuq il-bażi ta' 
valutazzjoni tar-riskju individwali, fost l-
oħrajn billi jkollhom aċċess għall-
programmi ta' protezzjoni tax-xhieda jew 
miżuri simili, fejn xieraq u skont ir-
raġunijiet definiti mill-leġiżlazzjoni jew 
proċeduri nazzjonali. L-Istati Membri 
għandhom ukoll jiżguraw protezzjoni 
minn ritaljazzjonijiet, theddid, u 
intimidazzjonijiet li jistgħu jsiru lill-
organizzazzjonijiet mhux governattivi 
impenjati fl-ilqugħ u fl-appoġġ tal-vittmi 
tat-traffikar, b'mod konformi mar-
raġunijiet definiti mil-leġislazzjoni jew 
mill-proċeduri nazzjonali. 

Or. en

Emenda 176
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Amendment

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
vittmi tat-traffikar tal-bnedmin jirċievu 
protezzjoni xierqa fuq il-bażi ta' 
valutazzjoni tar-riskju individwali, fost l-
oħrajn billi jkollhom aċċess għall-
programmi ta' protezzjoni tax-xhieda jew 
miżuri simili, fejn xieraq u skont ir-
raġunijiet definiti mill-leġiżlazzjoni jew 
proċeduri nazzjonali.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
vittmi tat-traffikar tal-bnedmin jirċievu 
protezzjoni xierqa fuq il-bażi ta' 
valutazzjoni tar-riskju individwali, fost l-
oħrajn billi jkollhom aċċess għall-
programmi ta' protezzjoni tax-xhieda jew 
miżuri simili, fejn xieraq u skont ir-
raġunijiet definiti mill-leġiżlazzjoni jew 
proċeduri nazzjonali. Il-valutazzjoni tar-
riskju individwali għandha tqis is-
sitwazzjoni tal-vittma li tista' ġġib lill-
vittma f'qagħda partikolarment 
vulnerabbli, inkluż minħabba raġunijiet 
ta' sess, tqala, kondizzjonijiet ta' saħħa 
jew diżabilità u tal-istatus ta' 
immigrazzjoni.

Or. en
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Emenda 177
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
vittmi tat-traffikar tal-bnedmin jirċievu 
protezzjoni xierqa fuq il-bażi ta' 
valutazzjoni tar-riskju individwali, fost l-
oħrajn billi jkollhom aċċess għall-
programmi ta' protezzjoni tax-xhieda jew 
miżuri simili, fejn xieraq u skont ir-
raġunijiet definiti mill-leġiżlazzjoni jew 
proċeduri nazzjonali. 

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
vittmi tat-traffikar tal-bnedmin jirċievu 
protezzjoni xierqa fuq il-bażi ta' 
valutazzjoni tar-riskju individwali, fost l-
oħrajn billi jkollhom aċċess għall-
programmi ta' protezzjoni tax-xhieda jew 
miżuri simili, fejn xieraq u skont ir-
raġunijiet definiti mill-leġiżlazzjoni jew 
proċeduri nazzjonali. Il-valutazzjoni tar-
riskju individwali għandha tqis is-
sitwazzjoni tal-vittma li tista' ġġib lill-
vittma f'qagħda partikolarment 
vulnerabbli, inkluż minħabba raġunijiet 
ta' sess, tqala, kondizzjonijiet ta' saħħa 
jew diżabilità u tal-istatus ta' 
immigrazzjoni.

Or. en

Emenda 178
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin li 
huma tfal għandhom jingħataw l-
assistenza, l-appoġġ u l-protezzjoni, 
filwaqt li wieħed għandu jieħu 
f'kunsiderazzjoni l-interessi tat-tfal. 

1. Il-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin li 
huma tfal għandhom jingħataw l-
assistenza, l-appoġġ u l-protezzjoni, 
filwaqt li wieħed għandu jieħu 
f'kunsiderazzjoni l-interessi tat-tfal. L-
Istati Membri għandhom jaħdmu mill-
qrib ma' organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili, inklużi dawk li jipprovdu servizzi 
lill-vittmi tat-traffikar, tal-vjolenza tal-
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irġiel fuq in-nisa u ta' forom differenti ta' 
sfruttament, inkluż l-isfruttament 
sesswali.

Or. en

Emenda 179
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin li 
huma tfal għandhom jingħataw l-
assistenza, l-appoġġ u l-protezzjoni, 
filwaqt li wieħed għandu jieħu 
f'kunsiderazzjoni l-interessi tat-tfal.

1. Il-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin li
huma tfal għandhom jingħataw l-
assistenza, l-appoġġ u l-protezzjoni, 
filwaqt li wieħed għandu jieħu 
f'kunsiderazzjoni l-interessi tat-tfal. L-
Istati Membri għandhom jaħdmu flimkien 
u mill-qrib ma' organizzazzjonijiet tas-
soċjetà ċivili, inklużi dawk li jipprovdu 
servizzi lill-vittmi tat-traffikar, tal-vjolenza 
tal-irġiel fuq in-nisa u ta' forom differenti 
ta' sfruttament, inkluż l-isfruttament 
sesswali.

Or. en

Emenda 180
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin li 
huma tfal għandhom jingħataw l-
assistenza, l-appoġġ u l-protezzjoni, 
filwaqt li wieħed għandu jieħu 
f'kunsiderazzjoni l-interessi tat-tfal.

1. Il-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin li 
huma tfal għandhom jingħataw l-
assistenza, l-appoġġ u l-protezzjoni, 
filwaqt li wieħed għandu jieħu 
f'kunsiderazzjoni l-interessi tat-tfal u 
jirrispetta l-istandards internazzjonali tad-
drittijiet tal-bniedem. 
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Or. en

Emenda 181
Salvatore Iacolino

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2bis. L-Istati Membri għandhom, fejn 
meħtieġ, jidentifikaw medjatur kulturali u 
ħaddiem soċjali sabiex jinbeda programm 
ta' għajnuna xieraq li jkun personalizzat 
skont l-interessi tal-vittmi.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-preżenza tal-medjaturi kulturali u tal-ħaddiema soċjali tiżgura li jintgħelbu l-ostakoli 
possibbli relatati mat-tradizzjonijiet differenti u mal-oriġini kulturali u soċjali differenti tal-
vittmi.

Emenda 182
Anna Hedh

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
passi meħtieġa biex jiżguraw li jiġu 
adottati miżuri biex jiżguraw li jittieħdu l-
azzjonijiet speċifiċi biex jipproteġu u 
jassistu l-vittmi, fit-terminu qasir u għat-
tul, fil-fejqan fiżiku u psikosoċjali tagħhom 
wara li tkun saret evalwazzjoni speċifika 
taċ-ċirkustanzi speċjali ta’ kull vittma 
partikolari u jittieħed kont tal-fehmiet, il-
ħtiġjiet u l-interessi tat-tfal.

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
passi meħtieġa biex jiżguraw li jiġu 
adottati miżuri biex jiżguraw li jittieħdu l-
azzjonijiet speċifiċi biex iħarsu u jassistu 
l-vittmi, fit-terminu qasir u għat-tul, fil-
fejqan fiżiku u psikosoċjali tagħhom wara 
li tkun saret evalwazzjoni speċifika taċ-
ċirkustanzi speċjali ta’ kull vittma 
partikolari u jittieħed kont tal-fehmiet, il-
ħtiġjiet u l-interessi tat-tfal. L-Istati 
Membri jaħtru gwardjan u rappreżentant 
legali għat-tfal vittmi tat-traffikar tal-
bnedmin mill-mument meta jiġu 
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identifikati mill-awtoritajiet fejn, bil-liġi 
domestika, id-detenturi tar-responsabbiltà 
parentali ikunu preklużi milli 
jirrpareżentaw lit-tfal bħala riżultat ta' 
kunflitt ta' interessi bejnhom u t-tfal 
vittmi, jew meta t-tfal ma jkunux 
akkumpanjati jew ikunu separati mill-
familja.

Or. en

Emenda 183
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – Paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
passi meħtieġa biex jiżguraw li jiġu 
adottati miżuri biex jiżguraw li jittieħdu l-
azzjonijiet speċifiċi biex jipproteġu u 
jassistu l-vittmi, fit-terminu qasir u għat-
tul, fil-fejqan fiżiku u psikosoċjali tagħhom 
wara li tkun saret evalwazzjoni speċifika 
taċ-ċirkustanzi speċjali ta’ kull vittma 
partikolari u jittieħed kont tal-fehmiet, il-
ħtiġjiet u l-interessi tat-tfal.

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
passi meħtieġa biex jiżguraw li jiġu 
adottati miżuri biex jiżguraw li jittieħdu l-
azzjonijiet speċifiċi biex jassistu u 
jipproteġu, u jagħtu appoġġ psikoloġiku, 
mediku u legali lill-vittmi, fit-terminu 
qasir u għat-tul, fil-fejqan fiżiku u 
psikosoċjali tagħhom wara li tkun saret 
evalwazzjoni speċifika taċ-ċirkustanzi 
speċjali ta’ kull vittma partikolari u 
jittieħed kont tal-fehmiet, il-ħtiġjiet u l-
interessi tat-tfal.

Or. lt

Emenda 184
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw jiġu 
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pprovduti assistenza u appoġġ speċjali 
għal tfal li jkunu vittmi ta' adozzjoni 
illegali.

Or. en

Emenda 185
Alfredo Pallone

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri, meta jkun xieraq u possibbli, li 
jipprovdu assistenza u appoġġ lill-familja 
tat-tfal vittma tat-traffikar tal-bnedmin 
meta l-familja tkun fit-territorju tal-Istat 
Membru. B'mod partikolari, kull Stat 
Membru għandu, fejn xieraq u possibbli, 
japplika l-Artikolu 4 ta' dik id-Deċiżjoni 
Qafas 2001/220/ĠAI lill-familja.

2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri, kull meta jkun possibbli, li 
jipprovdu assistenza u appoġġ lill-familja 
tat-tfal vittma tat-traffikar tal-bnedmin 
meta l-familja tkun fit-territorju tal-Istat 
Membru. B'mod partikolari, kull Stat 
Membru għandu, fejn xieraq u possibbli, 
japplika l-Artikolu 4 ta' dik id-Deċiżjoni 
Qafas 2001/220/ĠAI lill-familja.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-formulazzjoni tar-regola, li għandha l-għan li trawwem l-għoti tal-appoġġ u l-assistenza 
neċessarji lill-vittmi tfal u l-familji tagħhom, għandha tissaħħaħ biex jiġi żgurat l-aħjar 
sostenn possibbli għal dawn l-individwi vulnerabbli.

Emenda 186
Anna Hedh

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fil-każ ta' tfal mhux akkumpanjati u 
sseparati, għandhom jittieħdu miżuri bil-
ħsieb li tinstab soluzzjoni dejjiema għat-
tfal, billi qabelxejn jitqiesu l-aħjar 
interessi tat-tfal u jiġu inkorporati s-
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salvagwardji proċedurali kollha meħtieġa. 
Dawn is-soluzzjonijiet dejjiema jistgħu 
jinkludu l-integrazzjoni fis-soċjetà 
ospitanti, li l-vittma tingħaqad mal-
familja tagħha fi Stat Membru ieħor jew 
f'pajjiż terz, ir-ritorn u l-integrazzjoni 
mill-ġdid mal-familja tat-tfal fil-pajjiż tal-
oriġini. L-integrazzjoni fis-soċjetà 
ospitanti tista' tinkludi riferiment għand l-
awtoritajiet nazzjonali tal-asil għat-tfal 
vittmi tat-traffikar tal-bnedmin li jkunu 
jeħtieġu protezzjoni internazzjonali.

Or. enEmenda 187
Lívia Járóka

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Meta l-familja ma tkunx preżenti fit-
territorju tal-Istat Membru, l-Istat 
Membru għandu jipprovdi assistenza lit-
tfal biex jirritornaw u jerġgħu jiġu 
integrati mal-familja tagħhom, jew biex 
jingħaqdu mal-familja tagħhom fi Stat 
Membru ieħor jew f’pajjiż terz, mingħajr 
ma t-tfal ikunu esposti għall-periklu tar-
ritraffikar, meta dan ikun fl-aħjar interess 
tat-tfal; meta l-ebda waħda minn dawn il-
possibilitajiet ma tkun possibbli, l-Istat 
Membru għandu jsib soluzzjoni fit-tul 
għat-tfal b’konformità mal-aħjar interessi 
tat-tfal inkluż permezz ta’ riferement lill-
awtoritajiet nazzjonali tal-asil għat-tfal 
vittmi tat-traffikar tal-bnedmin li jkunu 
jeħtieġu protezzjoni internazzjonali.

Or. en
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Emenda 188
Salvatore Iacolino

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2bis. L-Istati Membri jadottaw, ukoll 
b’kooperazzjoni mal-NGOs, agenziji 
governattivi u organizzazzjonijiet 
internazzjonali, programmi ta’ assistenza 
diretti, fejn dan ikun possibbli, ħalli jsir 
ir-ritorn volontarju u r-reintegrazzjoni 
tal-vittmi fil-pajjiż tagħhom tal-oriġni.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Ir-ritorn u r-reintegrazzjoni tal-vittmi fil-pajjiż tagħhom tal-oriġni għandhom iseħħu, fejn il-
kundizzjonijiet tas-sikurezza jippermettuh, fuq bażi assolutament volontarja u fir-rispett lejn l-
interessi tal-vittma.

Emenda 189
Elena Oana Antonescu

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri neċessarji sabiex jiggarantixxu li fl-
investigazzjonijiet u l-proċedimenti 
kriminali, l-awtoritajiet ġudizzjarji jaħtru 
rappreżentant speċjali għat-tfal li huma 
vittmi tat-traffikar tal-bnedmin ta', bil-liġi 
domestika, id-detenturi tar-responsabbiltà 
parentali huma preklużi milli 
jirrpareżentaw lit-tfal bħala riżultat ta' 
kunflitt ta' interessi bejnhom u t-tfal vittmi 
, jew meta t-tfal ma jkunux akkumpanjati 
jew ikunu separati mill-familja.

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri neċessarji sabiex jiggarantixxu li fl-
investigazzjonijiet u l-proċedimenti 
kriminali, l-awtoritajiet ġudizzjarji jaħtru 
rappreżentant speċjali għat-tfal li huma 
vittmi tat-traffikar tal-bnedmin ta', bil-liġi 
domestika, id-detenturi tar-responsabbiltà 
parentali huma preklużi milli 
jirrpareżentaw lit-tfal bħala riżultat ta' 
kunflitt ta' interessi bejnhom u t-tfal vittmi 
, jew meta t-tfal ma jkunux akkumpanjati 
jew ikunu separati mill-familja.
Ir-rappreżentant speċjali nominat għandu 
jagħti pariri u jipproteġi lit-tfal u jiżgura 
li d-deċiżjonijiet kollha jittieħdu fl-aħjar 
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interess tat-tfal, u għandu wkoll jeżerċita 
l-kapaċità ġuridika f'isem it-tfal kulmeta 
dan ikun neċessarju. 
Ir-rappreżentant speċjali għandu jkun 
ikkonsultat u informat dwar l-azzjonijiet 
kollha li jittieħdu b'rabta mat-tfal. Ir-
rappreżentant għandu jkollu l-ħiliet sperti 
neċessarji ħalli jiżgura li jkunu 
salvagwardati l-interessi tat-tfal u li l-
ħtiġiet ta' liġi, soċjali, ta' saħħa, 
psikoloġiċi, materjali u ta' tagħlim li 
jkollhom it-tfal jiġu sodisfatti b'mod 
xieraq. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rwol u l-kwalifiki tar-rappreżentant speċjali nominat għandhom ikunu kkjarifikati.

Emenda 190
Mary Honeyball

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) l-intervisti mat-tfal vittmi jsiru, fejn 
meħtieġ, f’post imfassal u adattat għal dan 
il-għan;

b) l-intervisti mat-tfal vittmi jsiru, fejn 
meħtieġ, f’post imfassal u adattat għal dan 
il-għan, u fejn it-tfal iħossuhom fiż-żgur;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li ssaħħaħ il-livell ta’ protezzjoni tat-tfal.
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Emenda 191
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-intervisti mat-tfal vittmi jitwettqu 
minn professjonisti mħarrġa għal dan il-
għan;

(c) l-intervisti mat-tfal vittmi jitwettqu 
minn professjonisti mħarrġa għal dan il-
għan, inkluż it-taħriġ dwar il-jeddijiet tal-
bniedem, il-jeddijiet tal-mara, u l-
ugwaljanza bejn is-sessi;

Or. en

Emenda 192
Salvatore Iacolino

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 3 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) il minore sia accompagnato dal suo 
rappresentante legale o, se del caso, da un 
adulto di sua scelta, salvo motivata 
decisione contraria nei confronti di tale 
adulto.

(f) il-minuri għandu jkun akkumpanjat mir-
rappreżentant legali tiegħu u/jew minn 
tutur speċifikatament nominati mis-
servizzi soċjali kompetenti u/jew, jekk ikun 
il-każ, minn adult tal-għażla tiegħu, għajr 
meta jkun hemm deċiżjoni kontra tali adult, 
liema deċiżjoni tkun motivata.

Or. it

Ġustifikazzjoni

It-tliet figuri - rappreżentant, tutur jew adult - jikkostitwixxu opzjonijiet adegwati b'mod 
differenti u l-preżenza tagħhom flimkien jew waħidhom, skont in-neċessità u l-volontà tal-
minuri, għandha tkun prevista ħalli tiggarantixxi bl-aqwa mod l-interess tal-vittma.
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Emenda 193
Mary Honeyball

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 3 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

f) it-tfal vittmi jistgħu jkunu akkumpanjati 
mir-rappreżentant legali tagħhom jew, fejn 
xieraq, adult tal-għażla tagħhom, sakemm 
ma tkunx ittieħdet deċiżjoni bil-maqlub 
b’raġuni biżżejjed rigward dik il-persuna. 

f) it-tfal vittmi għandhom ikunu
akkumpanjati mit-tutur nominat,  mir-
rappreżentant legali tagħhom jew, fejn 
xieraq, mill-adult tal-għażla tagħhom, 
sakemm ma tkunx ittieħdet deċiżjoni bil-
maqlub b’raġuni biżżejjed rigward dik il-
persuna.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li ssaħħaħ il-livell ta’ protezzjoni tat-tfal.

Emenda 194
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – Paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri xierqa biex jiskoraġġixxu d-
domanda li tħeġġeġ il-forom kollha ta' 
sfruttament relatat mal-ittraffikar tal-
bnedmin.

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri xierqa f’dak li għandu x’jaqsam 
mal-għoti ta’ għajnuna legali u 
amministrattiva u fil-qasam tal-
edukazzjoni ġenerali u vokazzjonali, 
inkluż b’relazzjoni mal-kwestjonijiet ta’ 
ugwaljanza bejn is-sessi, kif ukoll ukoll 
miżuri oħrajn, biex jiskoraġġixxu d-
domanda li tħeġġeġ il-forom kollha ta' 
sfruttament relatat mal-ittraffikar tal-
bnedmin

Or. lt
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Emenda 195
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri xierqa biex jiskoraġġixxu d-
domanda li tħeġġeġ il-forom kollha ta' 
sfruttament relatat mal-ittraffikar tal-
bnedmin. 

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri xierqa biex jiskoraġġixxu u jġibu fi 
tmiemha d-domanda li tħeġġeġ il-forom 
kollha ta' sfruttament relatat mal-ittraffikar 
tal-bnedmin. 

Or. en

Emenda 196
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri xierqa biex jiskoraġġixxu d-
domanda li tħeġġeġ il-forom kollha ta' 
sfruttament relatat mal-ittraffikar tal-
bnedmin.

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
isħaħ miżuri biex jiskoraġġixxu d-
domanda li tħeġġeġ il-forom kollha ta' 
sfruttament relatat mal-ittraffikar tal-
bnedmin.

Or. en

Emenda 197
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
azzjonijiet xierqa bħalma huma kampanji 
ta' informazzjoni u sensibilizzazzjoni, 
programmi ta' riċerka u edukazzjoni, fejn 
xieraq f'kooperazzjoni mal-

2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
azzjonijiet xierqa bħalma huma kampanji 
ta' informazzjoni u sensibilizzazzjoni, 
programmi ta' riċerka u edukazzjoni, fejn 
xieraq f'kooperazzjoni mal-
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organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, 
immirati biex iqajmu kuxjenza u jirriduċu 
r-riskju ta' nies, speċjalment tfal, isiru 
vittmi tat-traffikar tal-bnedmin.

organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, 
immirati biex iqajmu kuxjenza u jirriduċu 
r-riskju ta' nies, speċjalment tfal, isiru 
vittmi tat-traffikar tal-bnedmin. L-UE 
għandha tieħu inizjattivi simili f’pajjiżi 
terzi ħalli tkattar il-kuxjenza dwar il-
kummerċ fil-bnedmin.

Or. en

Emenda 198
Anna Záborská

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
azzjonijiet xierqa bħalma huma kampanji 
ta' informazzjoni u sensibilizzazzjoni, 
programmi ta' riċerka u edukazzjoni, fejn 
xieraq f'kooperazzjoni mal-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, 
immirati biex iqajmu kuxjenza u jirriduċu 
r-riskju ta' nies, speċjalment tfal, isiru 
vittmi tat-traffikar tal-bnedmin.

2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
azzjonijiet xierqa bħalma huma kampanji 
ta' informazzjoni u sensibilizzazzjoni, 
programmi ta' riċerka u edukazzjoni, fejn
xieraq f'kooperazzjoni mal-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u 
stakeholders oħrajn relevanti, immirati 
biex iqajmu kuxjenza u jirriduċu r-riskju ta' 
nies, speċjalment tfal, isiru vittmi tat-
traffikar tal-bnedmin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa rakkomdandabbli li tiddaħħal diċitura aktar inklussiva u anqas stretta, ħalli jkun inkluż 
fil-kamp tal-applikazzjoni tad-dispożizzjoni kemm jista’ jkun għadd kbir ta’ soġġetti.

Emenda 199
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l- 2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
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azzjonijiet xierqa bħalma huma kampanji 
ta' informazzjoni u sensibilizzazzjoni, 
programmi ta' riċerka u edukazzjoni, fejn 
xieraq f'kooperazzjoni mal-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, 
immirati biex iqajmu kuxjenza u jirriduċu 
r-riskju ta' nies, speċjalment tfal, isiru 
vittmi tat-traffikar tal-bnedmin.

azzjonijiet xierqa bħalma huma kampanji 
ta' informazzjoni u sensibilizzazzjoni, 
programmi ta' riċerka u edukazzjoni, fejn 
xieraq f'kooperazzjoni mal-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, 
immirati biex iqajmu kuxjenza u jirriduċu 
r-riskju ta' nies u nisa, speċjalment tfal, 
isiru vittmi tat-traffikar tal-bnedmin.

Or. en

Emenda 200
Emine Bozkurt

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Bħala parti mill-politika tat-Tkabbir, 
huma kruċjali l-prevenzjoni permezz ta’ 
kampanji li jkattru l-kuxjenza mmirati 
lejn il-vittmi potenzjali flimkien mat-tisħiħ 
tas-soċjetà ċivili, u dan billi pajjiżi 
potenzjalment kandidati u pajjiżi 
kandidati huma bosta drabi pajjiżi tal-
oriġni, tranżitu u/jew destinazzjoni tal-
vittmi u l-UE u l-Istati Membri tagħha 
għandu jkollhom il-fokus tagħhom 
fuqhom.

Or. en

Emenda 201
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom jieħdu 
miżuri mmirati lejn l-abilitazzjoni tan-
nisa ħalli jkunu anqas vulnerabbli u 
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jonqos ir-riskju li n-nisa jsiru vittmi tal-
kummerċ fil-bnedmin.

Or. en

Emenda 202
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – Paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom 
jippromwovu taħriġ regolari għall-uffiċjali 
li għandhom il-probabbiltà li jiġu f'kuntatt 
ma' vittmi potenzjali, inklużi uffiċjali tal-
pulizija li qegħdin fuq quddiem, gwardji 
tal-fruntiera, spetturi tax-xogħol, persunal 
tal-kura tas-saħħa u persunal konsolari, 
immirat biex jippermettilhom jidentifikaw 
u jttrattaw vittmi u vittmi potenzjali tal-
ittraffikar tal-bnedmin.

3. L-Istati Membri għandhom 
jippromwovu taħriġ regolari għall-uffiċjali 
li għandhom il-probabbiltà li jiġu f'kuntatt 
ma' vittmi potenzjali tal-kummerċ fil-
bnedmin, inklużi uffiċjali tal-pulizija, 
gwardji tal-fruntiera, uffiċjali tal-
immigrazzjoni, prosekuturi pubbliċi, 
avukati, membri tal-ġudikatura u uffiċjali 
tal-qorti, spetturi tax-xogħol, assistenti 
soċjali, persunal tal-ħarsien tat-tfal u tal-
kura tas-saħħa – u, skont ma jkunu jitolbu 
ċ-ċirkustanzi lokali, li potenzjalment 
jistgħu jinvolvu gruppi oħrajn ta’ uffiċjali 
pubbliċi – u persunal konsolari, immirat 
biex jippermettilhom jidentifikaw u 
jttrattaw vittmi u vittmi potenzjali tal-
ittraffikar tal-bnedmin.

Or. lt

Emenda 203
Salvatore Iacolino

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Gli Stati membri promuovono la 
formazione regolare dei funzionari 
suscettibili di entrare in contatto con 

3. Gli Stati membri promuovono la 
formazione regolare dei funzionari 
suscettibili di entrare in contatto con 
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vittime effettive o potenziali, compresi i 
funzionari di polizia in prima linea, le 
guardie di frontiera, gli ispettori del lavoro, 
il personale sanitario e quello diplomatico, 
affinché siano in grado di individuare le 
vittime e potenziali vittime della tratta di 
esseri umani e di occuparsene.

vittime effettive o potenziali, compresi i
funzionari di polizia in prima linea, le 
guardie di frontiera, gli ispettori del lavoro, 
il personale sanitario e quello diplomatico, 
affinché siano in grado di individuare le 
vittime e potenziali vittime della tratta di 
esseri umani e di occuparsene, nonché gli 
interpreti, ove la loro attività sia 
necessaria.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Minħabba fin-natura trans-nazzjonali tar-reat, huwa altament prevedibbli li l-vittmi tal-
kummerċ ikunu persuni li ma jkunu jistgħu jesprimu ruħhom bl-ilsien tal-Istat Membru fejn 
jiġi aċċertat ir-reat. Formazzjoni xierqa tal-interpreti, għalhekk, tidher li tikkonforma man-
neċessità li jkun previsti figuri professjonisti (pulizija, maġistrati, diplomatiċi u persunal 
sanitarju) b'kompetenzi speċifiċi fil-materja.

Emenda 204
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom 
jippromwovu taħriġ regolari għall-uffiċjali 
li għandhom il-probabbiltà li jiġu f'kuntatt 
ma' vittmi potenzjali, inklużi uffiċjali tal-
pulizija li qegħdin fuq quddiem, gwardji 
tal-fruntiera, spetturi tax-xogħol, persunal 
tal-kura tas-saħħa u persunal konsolari, 
immirat biex jippermettilhom jidentifikaw 
u jttrattaw vittmi u vittmi potenzjali tal-
ittraffikar tal-bnedmin.

3. L-Istati Membri għandhom 
jippromwovu taħriġ regolari dwar il-
jeddijiet tal-bniedem, il-jeddijiet tal-mara, 
u l-ugwaljanza bejn is-sessi, għall-uffiċjali 
li għandhom il-probabbiltà li jiġu f'kuntatt 
ma' vittmi potenzjali, inklużi uffiċjali tal-
pulizija li qegħdin fuq quddiem, gwardji 
tal-fruntiera, spetturi tax-xogħol, persunal 
tal-kura tas-saħħa u persunal konsolari, 
immirat biex jippermettilhom jidentifikaw 
u jttrattaw vittmi u vittmi potenzjali tal-
ittraffikar tal-bnedmin.

Or. en
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Emenda 205
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom 
jippromwovu taħriġ regolari għall-uffiċjali 
li għandhom il-probabbiltà li jiġu f'kuntatt 
ma' vittmi potenzjali, inklużi uffiċjali tal-
pulizija li qegħdin fuq quddiem, gwardji 
tal-fruntiera, spetturi tax-xogħol, persunal 
tal-kura tas-saħħa u persunal konsolari, 
immirat biex jippermettilhom jidentifikaw 
u jttrattaw vittmi u vittmi potenzjali tal-
ittraffikar tal-bnedmin.

3. L-Istati Membri għandhom 
jippromwovu taħriġ regolari għall-uffiċjali 
li għandhom il-probabbiltà li jiġu f'kuntatt 
ma' vittmi potenzjali, inklużi uffiċjali tal-
pulizija li qegħdin fuq quddiem, gwardji 
tal-fruntiera, spetturi tax-xogħol, persunal 
tal-kura tas-saħħa u persunal konsolari, 
immirat  lejn it-tkattir tal-għarfien 
tagħhom dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi 
li jkun jippermettilhom jidentifikaw u 
jttrattaw vittmi u vittmi potenzjali tal-
ittraffikar tal-bnedmin.

Or. en

Emenda 206
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri li jkattru l-kooperazzjoni u l-
koordinazzjoni fil-ġbir tal-informazzjoni u 
t-tqassim tagħha kif ukoll fl-iskambju tal-
aħjar prattiki bejn l-awtoritajiet statali 
responsabbli u jinkoraġġixxu l-
involviment tas-soċjetà ċivili.

Or. en
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Emenda 207
Nadja Hirsch

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom 
jikkunsidraw li jieħdu l-miżuri biex 
jistabilixxu bħala reat kriminali l-użu ta' 
servizzi li huma oġġett għal sfruttament 
kif imsemmi fl-Artikolu 2 bl-għarfien li l-
persuna hija vittma ta' reat msemmi fl-
Artikolu 2.

deleted

Or. en

Emenda 208
Edit Bauer

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom 
jikkunsidraw li jieħdu l-miżuri biex 
jistabilixxu bħala reat kriminali l-użu ta' 
servizzi li huma oġġett għal sfruttament kif 
imsemmi fl-Artikolu 2 bl-għarfien li l-
persuna hija vittma ta' reat msemmi fl-
Artikolu 2.

4. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri biex jistabilixxu bħala reat kriminali 
l-użu ta' servizzi li huma oġġett għal 
sfruttament kif imsemmi fl-Artikolu 2 bl-
għarfien li l-persuna hija vittma ta' reat 
msemmi fl-Artikolu 2, sakemm dawk il-
każijiet fejn il-klijent ikun għen lill-
vittmi,jew sakemm l-użu tas-servizz kien 
iddeterminat minn riskju konkret għal 
ħajjet l-utenti jew minn raġunijiet 
umanitarji, jew persuna tkun ġiet 
imġiegħla b'saħħa fl-użu tas-servizzi, jew 
fejn il-klijent ikun għen fl-identifikazzjoni 
u s-salvataġġ tal-vittma.

Or. en
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Emenda 209
Anna Hedh

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom 
jikkunsidraw li jieħdu l-miżuri biex 
jistabilixxu bħala reat kriminali l-użu ta' 
servizzi li huma oġġett għal sfruttament kif 
imsemmi fl-Artikolu 2 bl-għarfien li l-
persuna hija vittma ta' reat msemmi fl-
Artikolu 2.

4. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri biex jistabilixxu bħala reat kriminali 
l-użu ta' servizzi li huma oġġett għal 
sfruttament kif imsemmi fl-Artikolu 2 bl-
għarfien li l-persuna hija vittma ta' reat 
msemmi fl-Artikolu 2.

Or. en

Emenda 210
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom 
jikkunsidraw li jieħdu l-miżuri biex 
jistabilixxu bħala reat kriminali l-użu ta' 
servizzi li huma oġġett għal sfruttament kif 
imsemmi fl-Artikolu 2 bl-għarfien li l-
persuna hija vittma ta' reat msemmi fl-
Artikolu 2. 

4. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri biex jistabilixxu bħala reat kriminali 
l-użu ta' servizzi li huma oġġett għal 
sfruttament kif imsemmi fl-Artikolu 2 bl-
għarfien li l-persuna hija vittma ta' reat 
msemmi fl-Artikolu 2. Dwar il-forma 
speċifika ta’ sfruttament sesswali, l-Istati 
Membri għandhom jieħdu miżuri ħalli 
jistabbilixxu bħala reat l-użu ta’ servizzi li 
huma l-oġġetti ta’ sfruttament 
irrispettivament mill-għarfien jekk il-
persuna hijiex vittma tal-kummerċ.

Or. en
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Emenda 211
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – Paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom 
jikkunsidraw li jieħdu l-miżuri biex 
jistabilixxu bħala reat kriminali l-użu ta' 
servizzi li huma oġġett għal sfruttament kif 
imsemmi fl-Artikolu 2 bl-għarfien li l-
persuna hija vittma ta' reat msemmi fl-
Artikolu 2.

4. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri legali u oħrajn biex jistabilixxu 
bħala reat kriminali l-użu ta' servizzi li 
huma oġġett għal sfruttament kif imsemmi 
fl-Artikolu 2 bl-għarfien li l-persuna hija 
vittma ta' reat msemmi fl-Artikolu 2.

Or. lt

Emenda 212
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom 
jikkunsidraw li jieħdu l-miżuri biex 
jistabilixxu bħala reat kriminali l-użu ta' 
servizzi li huma oġġett għal sfruttament kif 
imsemmi fl-Artikolu 2 bl-għarfien li l-
persuna hija vittma ta' reat msemmi fl-
Artikolu 2.

4. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri biex jistabilixxu bħala reat kriminali 
l-użu ta' servizzi li huma oġġett għal 
sfruttament kif imsemmi fl-Artikolu 2 bl-
għarfien li l-persuna hija vittma ta' reat 
msemmi fl-Artikolu 2.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kriminalizzazzjoni tal-utent tas-servizzi "offruti” mill-persuni kkumerċjati, jekk tali utent 
ikun jaf li l-persuna hija vittma tal-kummerċ, għandu jkollha effett preventiv fuq il-kummerċ.
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Emenda 213
Anna Záborská

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom 
jikkunsidraw li jieħdu l-miżuri biex 
jistabilixxu bħala reat kriminali l-użu ta' 
servizzi li huma oġġett għal sfruttament kif 
imsemmi fl-Artikolu 2 bl-għarfien li l-
persuna hija vittma ta' reat msemmi fl-
Artikolu 2.

4. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri biex jistabilixxu bħala reat kriminali 
l-użu ta' servizzi li huma oġġett għal 
sfruttament kif imsemmi fl-Artikolu 2 bl-
għarfien li l-persuna hija vittma ta' reat 
msemmi fl-Artikolu 2.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-gravità tal-azzjoni msemmija fil-parti tad-dispożizzjoni li qed tkun emendata twassal għas-
sanzjoni tal-azzjoni.

Emenda 214
Anna Hedh

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Fejn l-użu tas-servizz kien determinat 
minn riskju konkret għal ħajjet l-utent, 
jew is-servizz intuża biex tingħata 
għajnuna lill-vittma għar-raġunijiet 
umanitarji jew persuna tkun ġiet 
imġiegħla b'saħħa tuża s-servizzi, tkun 
meħtieġa valutazzjoni ta' kull individwali 
ħalli tkun stabbilita l-applikabilità tas-
sanzjonijiet.

Or. en
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Emenda 215
Edit Bauer

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu hotline/linja telefonika, jew 
isaħħuha jekk tkun ġa teżisti, għall-
għajnuna bla ħlas b’numru wieħed għall-
Ewropa kollha, bil-għan li tiġi offruta l-
ewwel assistenza lill-vittmi. L-Istati 
Membri għandhom ukoll iqisu l-
possibilità tal-lħuq tal-hotline bla ħlas 
minn barra l-UE.

Or. en

Emenda 216
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri huma mħeġġin 
jikkoordinaw u jikkooperaw fil-qasam tal-
kriminalità transfronterjali b’mod li 
jwassal għall-prevenzjoni tal-kriminalità. 
Il-qsim tal-informazzjoni, il-qsim tal-
aħjar prattiki u d-djalogu miftuħ 
kontinwat bejn l-aġenziji tal-ordni huma 
passi pożittivi ta' prevenzjoni għat-
trattament tal-kummerċ fil-bnedmin. 

Or. en
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Emenda 217
Nadja Hirsch

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-UE għandha tinkoraġġixxi aktar 
koerenza bejn id-Dritt Kriminali u dak 
tax-Xogħol ħalli titnaqqas id-domanda 
għall-beni u s-servizzi riżultanti mil-lavuri 
forzati. Għandu jkun hemm ekwilibrija 
bejn is-sanzjonijiet kontra d-daturi tax-
xogħol bla skrupli u l-azzjoni preventiva 
ħalli n-negozju jottempera ruħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-lavuri forzati u l-isfruttament fl-UE huma problema li kulma jmur qed tikber u teħtieġ tkun 
trattata mill-Istati Membri.

Emenda 218
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri għandhom jaħdmu 
aktar fuq it-titjib tar-respons tal-ġustizzja 
kriminali tagħhom fl-attivitajiet tal-
kummerċ ħalli jipprevjenu lil min 
jikkummerċja milli joperaw / jibqgħu 
mhux kastigati.

Or. en
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Emenda 219
Anna Hedh, Silvia Costa

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
meħtieġa biex jistabbilixxu Rapporteurs 
Nazzjonali jew mekkaniżmi oħra 
ekwivalenti. Id-dmirijiet ta' tali 
mekkaniżmi għandhom jinkludu l-
valutazzjonijiet dwar it-tendenzi tat-
traffikar tal-bnedmin, it-tkejjil tar-riżultati 
tal-azzjonijiet ta' kontra l-ittraffikar u l-
irrappurtar lill-awtoritajiet nazzjonali 
relevanti.

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jistabbilixxu 
Rapporteurs Nazzjonali indipendenti jew 
mekkaniżmi oħra ekwivalenti. Id-dmirijiet 
ta' tali mekkaniżmi għandhom jinkludu l-
ġbir ta’ statistika kumparabbli, il-
valutazzjonijiet dwar it-tendenzi tat-
traffikar tal-bnedmin u l-mekkaniżmi ta’ 
protezzjoni u assistenza, b’kooperazzjoni 
mill-qrib mal-atturi u NGOs rikonoxxuti 
u attivi fil-qasam, it-tkejjil tar-riżultati tal-
azzjonijiet ta' kontra l-ittraffikar u l-
irrappurtar, mill-inqas darba fis-sena, lill-
awtoritajiet nazzjonali relevanti u lill-
Koordinatur tal-UE Kontra t-Traffikar.

Or. en

Emenda 220
Nadja Hirsch

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
meħtieġa biex jistabbilixxu Rapporteurs 
Nazzjonali jew mekkaniżmi oħra 
ekwivalenti. Id-dmirijiet ta' tali 
mekkaniżmi għandhom jinkludu l-
valutazzjonijiet dwar it-tendenzi tat-
traffikar tal-bnedmin, it-tkejjil tar-riżultati 
tal-azzjonijiet ta' kontra l-ittraffikar u l-
irrappurtar lill-awtoritajiet nazzjonali 
relevanti.

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
meħtieġa biex jistabbilixxu Rapporteurs 
Nazzjonali jew mekkaniżmi oħra 
ekwivalenti. Id-dmirijiet ta' tali 
mekkaniżmi għandhom jinkludu l-
valutazzjonijiet dwar it-tendenzi tat-
traffikar tal-bnedmin, it-tkejjil tar-riżultati 
tal-azzjonijiet ta' kontra l-ittraffikar u l-
irrappurtar lill-awtoritajiet nazzjonali 
relevanti.

Il-Koordinatur tal-UE kontra t-Traffikar 
stabbilit fi ħdan id-DĠ Ġustizzja, Libertà 
u Sigurtà għandu jikkollabora mar-
Rapporteurs Nazzjonali jew mekkaniżmi 
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ekwivalenti u jiżgura lill-istituzzjonijiet ta’ 
kooperazzjoni, Frontex, Europol, 
Interpol, NGOs u atturi fundamentali 
relevanti oħrajn il-kooperazzjoni fit-
taqbida kontra l-kummerċ tal-bnedmin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-UE tkun tibbenefika minn Koordinatur tal-UE kontra t-Traffikar li jkattar kooperazzjoni 
eqreb bejn l-Istati Membri u jkun jirrapporta lill-istituzzjonijiet tal-UE. B’danakollu, dan il-
koordinatur ma għandux ikun korp separat imma għandu jkun fi ħdan id-DĠ għall-Ġustizzja, 
Libertà u Sigurtà ħalli ma jkunx hemm proliferazzjoni ta' oneri u kostijiet amministrattivi.

Emenda 221
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
meħtieġa biex jistabbilixxu Rapporteurs
Nazzjonali jew mekkaniżmi oħra 
ekwivalenti. Id-dmirijiet ta' tali 
mekkaniżmi għandhom jinkludu l-
valutazzjonijiet dwar it-tendenzi tat-
traffikar tal-bnedmin, it-tkejjil tar-riżultati 
tal-azzjonijiet ta' kontra l-ittraffikar u l-
irrappurtar lill-awtoritajiet nazzjonali 
relevanti. 

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
meħtieġa biex jistabbilixxu Rapporteurs 
Nazzjonali jew mekkaniżmi oħra 
ekwivalenti. Id-dmirijiet ta' tali 
mekkaniżmi għandhom jinkludu, 
b’kooperazzjoni mal-organizzazzjonijiet 
tas-soċjetà ċivili, il-valutazzjonijiet dwar 
it-tendenzi tat-traffikar tal-bnedmin, it-
tkejjil tar-riżultati tal-azzjonijiet ta' kontra 
l-ittraffikar u l-irrappurtar lill-awtoritajiet 
nazzjonali relevanti. Ir-Rapporteurs 
Nazzjonali għandhom ikunu indipendenti 
mill-politika u mill-partiti u għandu 
jkollhom riżorsi finanzjarji biżżejjed.

Or. en
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Emenda 222
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
meħtieġa biex jistabbilixxu Rapporteurs 
Nazzjonali jew mekkaniżmi oħra 
ekwivalenti. Id-dmirijiet ta' tali 
mekkaniżmi għandhom jinkludu l-
valutazzjonijiet dwar it-tendenzi tat-
traffikar tal-bnedmin, it-tkejjil tar-riżultati 
tal-azzjonijiet ta' kontra l-ittraffikar u l-
irrappurtar lill-awtoritajiet nazzjonali 
relevanti. 

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
meħtieġa biex jistabbilixxu Rapporteurs 
Nazzjonali jew mekkaniżmi oħra 
ekwivalenti. Id-dmirijiet ta' tali 
mekkaniżmi għandhom jinkludu l-
valutazzjonijiet dwar it-tendenzi tat-
traffikar tal-bnedmin, it-tkejjil tar-riżultati 
tal-azzjonijiet ta' kontra l-ittraffikar u l-
irrappurtar lill-awtoritajiet nazzjonali u tal-
UE relevanti. Ir-Rapporteurs Nazzjonali 
għandhom ikunu indipendenti mill-
politika u mill-partiti u għandu jkollhom 
riżorsi finanzjarji biżżejjed.

Or. en

Emenda 223
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
meħtieġa biex jistabbilixxu Rapporteurs
Nazzjonali jew mekkaniżmi oħra 
ekwivalenti. Id-dmirijiet ta' tali 
mekkaniżmi għandhom jinkludu l-
valutazzjonijiet dwar it-tendenzi tat-
traffikar tal-bnedmin, it-tkejjil tar-riżultati 
tal-azzjonijiet ta' kontra l-ittraffikar u l-
irrappurtar lill-awtoritajiet nazzjonali 
relevanti.

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
meħtieġa biex jistabbilixxu Rapporteurs 
Nazzjonali jew mekkaniżmi oħra 
ekwivalenti. Id-dmirijiet ta' tali 
mekkaniżmi għandhom jinkludu l-
valutazzjonijiet dwar it-tendenzi tat-
traffikar tal-bnedmin, it-tkejjil u l-
monitoraġġ tar-riżultati tal-azzjonijiet ta' 
kontra l-ittraffikar u l-irrappurtar lill-
awtoritajiet nazzjonali u tal-UE relevanti. 

Or. en
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Emenda 224
Anna Hedh, Silvia Costa

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-informazzjoni miġbura għandha 
tgħaddi għand il-Koordinatur tal-UE 
kontra t-Traffikar, il-Eurojust, il-Europol 
u l-Frontex. Abbżi ta’ din l-informazzjoni 
u permezz ta’ kwalunkwe informazzjoni 
oħra disponibbli, il-Koordinatur tal-UE 
kontra t-Traffikar għandu, 
b’kooperazzjoni mal-Eurojust, il-Europol 
u l-Frontex u l-atturi soċjali l-NGOs 
rikonoxxuti u attivi relevanti, jabbozza 
rapport annwali dwar il-qagħda tat-
kummerċ fil-bnedmin. Ir-rapport għandu 
jiġi ppreżentat lill-Parlamemt Ewropew, 
lill-parlamenti nazzjonali, lill-
Kummissjoni u lill-Kunsill.

Or. en

Emenda 225
Judith Sargentini

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-informazzjoni miġbura għandha 
tgħaddi għand il-Koordinatur tal-UE 
kontra t-Traffikar, l-Aġenzija għad-
Drittijiet Fundamentali, il-Eurojust, il-
Europol, l-EASO u l-Frontex. Abbżi ta’ 
din l-informazzjoni u permezz ta’ 
kwalunkwe informazzjoni disponibbli 
oħra, il-Koordinatur tal-UE kontra t-
Traffikar għandu, b’kooperazzjoni mal-
Aġenzija tad-Drittijiet Fundamentali, l-
Eurojust, il-Europol, l-EASO u l-Frontex 
jabbozza rapport annwali dwar il-qagħda 
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tal-kummerċ fil-bnedmin. Ir-rapport 
għandu jiġi ppreżentat lill-Parlamemt 
Ewropew, lill-parlamenti nazzjonali, lill-
Kummissjoni u lill-Kunsill.

Or. en

Emenda 226
Edit Bauer

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Koordinatur tal-UE kontra t-Traffikar

1. Il-qafas legali tal-Koordinatur tal-
Unjoni Ewropea Kontra t-Traffikar 
għandu jiġi stabbilit taħt is-superviżjoni 
tal-Kummissarju għall-Affarijiet Interni. 

2. Il-Koordinatur tal-Unjoni Ewropea 
Kontra t-Traffikar għandu jkun 
responsabbli li jiżgura approċċ koerenti 
kontra l-kummerċ fil-bnedmin kemm fost 
l-Istati Membri kif ukoll fil-livell tal-UE, 
li jikkoordina l-azzjoni tar-Rapporteurs 
Nazzjonali, li jipprovdi sorveljanza 
armonizzata u li jirrapporta lill-
istituzzjonijiet Ewropej. Il-Koordinatur 
tal-Unjoni Ewropea kontra t-Traffikar 
għandu jagħti parir lill-istituzzjonijiet u 
korpi Ewropej kollha, kemm fuq 
inizjattiva tiegħu stess jew b’reazzjoni 
għal talba għal parir, dwar kull materja 
marbuta mal-kummerċ fil-bnedmin.

3. Dan l-Artikolu għandu jidħol fis-seħħ 
fi żmien ħames snin mid-data tal-
pubblikazzjoni tad-Direttiva fil-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Or. en
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Emenda 227
Emine Bozkurt

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bħala parti mill-politika tat-Tkabbir, hija 
kruċjali l-kooperazzjoni ġudizzjarja u tal-
pulizija bħala parti minn sforz effettiv tal-
UE għat-taqbida kontra l-kummerċ fil-
bnedmin. L-Istati Membri u l-Koordinatur 
tal-Unjoni Ewropea kontra t-Traffikar 
għandhom jiżguraw li l-politiki tal-UE 
jkunu adottati adegwatament bl-istess 
mod fil-pajjiżi potenzjalment kandidati u 
fil-pajjiżi kandidati skont din id-Direttiva 
ħalli tkun żgurata l-koeżjoni. It-taqbida 
kontra l-kummerċ fil-bnedmin tista’ 
tirnexxi biss jekk kemm-il darba l-
gvernijiet, l-aġenziji u l-
organizzazzjonijiet fil-livelli nazzjonali, 
reġjonali, nazzjonali u internazzjonali 
jaħdmu flimkien.

Or. en


