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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta’ konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-
prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin, u l-protezzjoni tal-vittmi, li 
tirrevoka d-Deċiżjoni Qafas 2002/629/ĠAI
(KUMM(2010)0095 – C7-0087/2010 – 2010/0065(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill 
(KUMM(2010)0095),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikoli 82(2) u 83(1) tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-UE, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-
Parlament (C7-0087/2010),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE,

– wara li kkunsidra l-opinjonijiet motivati indirizzati lill-President tiegħu mill-parlamenti 
nazzjonali dwar il-konformità tal-abbozz ta’ att mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali dwar il-bażi legali 
proposta,

– wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni, 

– wara li kkunsidra l-Artikoli 55 u 37 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra d-deliberazzjonijet konġunti tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-
Ġustizzja u l-Intern kif ukoll tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-
Sessi skont l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern kif 
ukoll tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A7-0000/2010),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.
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Emenda 1

Proposta għal direttiva
Ċitazzjoni 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b'mod partikolari l-Artikolu 82(2) u l-
Artikolu 83(1) tiegħu,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b'mod partikolari l-Artikolu 79(2), l-
Artikolu 82(2) u l-Artikolu 83(1) tiegħu,

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda tar-referenza għall-Artikolu 79 hija ġustifikata minħabba l-ħtieġa ta’ konsistenza 
mat-Trattati.

Emenda 2

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 
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 jikkoperaw 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 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-
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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 tħassar id-
Deċiżjoni Kwadru 2004/68/JHA.
1 ĠU L 261, 6.8.2004, p. 19.
2 ĠU L 168, 30.6.2009, p. 24

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-approċċ olistiku tad-Direttiva għandu jirriżulta wkoll f'konsistenza ma’ strumenti legali 
relatati oħrajn.

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 3 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Din id-Direttiva hija parti minn 
azzjoni globali kontra t-traffikar tal-
bnedmin li tinkludi azzjoni li tinvolvi lil 
pajjiżi terzi kif iddikjarat fid-“Dokument 
Orjentat lejn l-Azzjoni dwar it-tisħiħ tad-
dimensjoni esterna tal-UE dwar l-azzjoni 
kontra t-traffikar tal-bnedmin; Lejn 
Azzjoni Globali tal-UE kontra t-Traffikar 
tal-Bnedmin”¹. 
¹Council 6865/10

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-approċċ olistiku ta’ din id-Direttiva għandu jirriżulta wkoll f’azzjoni li tinvolvi lil pajjiżi 
terzi.

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 4 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Din id-Direttiva hija bla ħsara għall-
prinċipju ta’ non-refoulement 
b’konformità mal-Konvenzjoni 
tat-28 ta’ Lulju 1951 dwar l-Istatus tar-
Refuġjati (il-Konvenzjoni ta' Ġinevra).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-Direttiva ma tistax tkun ta’ ħsara għar-regoli dwar l-asil politiku.

Emenda 5

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 

(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 Mġiegħel 
tad-29 ta' Ġunju 1930. Għalhekk, l-
isfruttament għall-elemożina, inkluż l-użu 
ta’ persuna indipendenti għall-elemożina,
jaqa' fi ħdan l-ambitu tad-definizzjoni tat-
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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.

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

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tikkjarifika d-definizzjoni tal-elemożina.

Emenda 6

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' 

(6) Il-livelli tal-pieni f'din id-Direttiva 
jirriflettu 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' sess, tqala, 
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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. 

kundizzjonijiet ta' saħħa, diżabbiltà jew 
jekk il-vittma tkun ġiet soġġetta 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 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. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li twessa’ l-kunċett ta’ persuna vulnerabbli.

Emenda 7

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 

(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. L-
investigazzjonijiet għandhom iqisu kif 
xieraq it-teknoloġiji tal-informazzjoni u 
komunikazzjoni użati għat-twettieq tar-
reat u għandhom jiġu żviluppati għodod 
speċifiċi biex jiġi evitat u indirizzat it-
traffikar tal-bnedmin permezz tal-ispazju 
ċibernetiku. Dawk responsabbli għall-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni għandu 
jkollhom ukoll aċċess għall-għodod 
investigattivi użati mill-kriminalità 
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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. 

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. en

Ġustifikazzjoni

L-Internet qed jintuża dejjem aktar mit-traffikanti u din id-Direttiva ma tistax tinjora dan il-
fatt.

Emenda 8

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 

(11) 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-
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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.

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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont ir-rapporteurs għal opinjoni jaqbel iżjed li dan it-test jietqiegħed fil-Premessa 12 milli 
fil-Premessa 11.

Emenda 9

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 

(12) Id-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 
2001/220/ĠAI tal15 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. Jeħtieġ li l-
vittmi tat-traffikar fil-bnedmin ikunu 
jistgħu jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom 
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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 
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.

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 
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 
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

Ġustifikazzjoni

Skont ir-rapporteurs għal opinjoni jaqbel iżjed li dan it-test jietqiegħed fil-Premessa 12 milli 
fil-Premessa 11.

Emenda 10

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-

(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-
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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-
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. 

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-
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. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li ssaħħaħ il-pożizzjoni tat-tfal.

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Premessa 14 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Il-Pjan ta’ Azzjoni tal-Kummissjoni 
dwar minorenni mhux akkumpanjati 
(2010-2014)(COM(2010)0213) għandu 
jitiqes kif xieraq fl-implimentazzjoni ta’ 
din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tadotta politiki konsistenti fil-livell tal-UE fir-rigward ta’ 
politiki li jinvolvu t-tfal.
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Emenda 12

Proposta għal direttiva
Premessa 14 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14b) L-isfruttament sesswali li jinvolvi t-
tfal għandu jkun definit b’konformità 
mad-Direttiva 2010/.../UE [dwar il-ġlieda 
kontra l-abbuż sesswali, l-isfruttament 
sesswali tat-tfal u l-pornografija tat-tfal, li 
tħassar id-Deċiżjoni Kwadru 2004/68/JH].

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tadotta politiki konsistenti fil-livell tal-UE fir-rigward ta’ 
politiki li jinvolvu t-tfal.

Emenda 13

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-

(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 r-riċerka dwar forom 
oħrajn 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. 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 
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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. 

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. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa kruċjali li jkun hemm l-ikbar kuxjenza fir-rigward tal-fenomenu u il-ġbir armonizzat 
tad-data huwa estremament importanti minn dan il-lat.

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Premessa 15 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

It-taħriġ, b’mod partikulari meta jkunu involuti tali nies vulnerabbli, għandu jissaħħaħ.

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Premessa 15 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15b)Il-mekkaniżmi ta’ spezzjoni u
infurzar relatati mal-liġi tax-xogħol 
għandhom ikunu msaħħa 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 mat-trejdjunjins 
u jipprovduhom b'informazzjoni u 
b'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 u l-Konfederazzjoni 
Ewropea tat-Trejdjunjins filwaqt li l-
Kunsill għandu jikkunsidra l-possibilità 
ta' netwerk tal-ispezzjonijiet tax-xogħol 
nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tirreferi għall-fenomenu li qed jikber tat-traffikar għal finijiet ta’ sfruttament 
tal-ħaddiema.
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Emenda 16

Proposta għal direttiva
Premessa 15 c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15c) L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu sistemi aħjar għas-
sorveljanza tal-attivitajiet tal-aġenziji tal-
impjegar u l-aġenziji tar-reklutaġġ ta' 
ħaddiema staġjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tirreferi għall-fenomenu li qed jikber tat-traffikar għal finijiet ta’ sfruttament 
tal-ħaddiema.

Emenda 17

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 
indipendenti 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 u lill-Koordinatur tal-
UE Kontra t-Traffikar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sistema ta' moniteraġġ nazzjonali għandha tkun indipendenti u tirreferi inter alia għall-
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Koordinatur tal-UE Kontra t-Traffikar.

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Premessa 17 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) L-Unjoni Ewropea għandha 
tistabbilixxi, taħt is-superviżjoni tal-
Kummissarju għall-Affarijiet Interni, 
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 u lill-
parlamenti nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-koordinazzjoni fil-livell tal-UE hija kruċjali biex jiġi indirizzat it-traffikar.

Emenda 19

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 
indipendenti għall-elemożina, skjavitù jew 
prattiki simili għall-iskjavitù, is-servitù jew 
l-isfruttament ta' attivitajiet kriminali, jew 
it-teħid ta' organi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tikkjarifika d-definizzjoni tal-elemożina.
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Emenda 20

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

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. 

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 sitt snin priġunerija. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-fehma ta-rapporteurs għal opinjoni fir-rigward tal-gravità tar-reat, il-pieni għandhom 
jiżdiedu.

Emenda 21

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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: 

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 tnax-il sena fejn 
ikun twettaq f'xi waħda miċ-ċirkustanzi li 
ġejjin: 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-fehma ta-rapporteurs għal opinjoni fir-rigward tal-gravità tar-reat, il-pieni għandhom 
jiżdiedu.
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Emenda 22

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' sess, tqala, 
kundizzjonijiet ta' saħħa jew diżabbiltà, jew 
jekk il-vittma tkun ġiet soġġetta għal 
tortura, stupru jew forom serji oħrajn ta’ 
vjolenza psikoloġika, fiżika jew sesswali; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tikkjarifika d-definizzjoni ta’ persuna vulnerabbli.

Emenda 23

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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-motivazzjoni tat-traffikanti hija l-profitti enormi li jistgħu jiksbu bit-traffikar. Għalhekk id-
dħul u l-profitti għandhom jinqabdu, jiġu kkonfiskati u użati mill-ġdid fil-ġlieda kontra t-
traffikar u f’appoġġ u protezzjoni għall-vittmi.
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Emenda 24

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri neċessarji biex jiżguraw li d-dħul u 
l-profitti maqbuda u kkonfiskati skont din 
id-Direttiva jintużaw f’appoġġ għall-
assistenza u l-protezzjoni tal-vittma, 
inkluż kumpens għall-vittmi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-motivazzjoni tat-traffikanti hija l-profitti enormi li jistgħu jiksbu bit-traffikar. Għalhekk id-
dħul u l-profitti għandhom jinqabdu, jiġu kkonfiskati u użati mill-ġdid f’appoġġ u protezzjoni 
għall-vittmi.

Emenda 25

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 mir-reati msemmija 
f’din id-Direttiva jinqabdu u jiġu 
kkonfiskati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-motivazzjoni tat-traffikanti hija l-profitti enormi li jistgħu jiksbu bit-traffikar. Għalhekk id-
dħul u l-profitti għandhom jinqabdu, jiġu kkonfiskati u użati mill-ġdid fil-ġlieda kontra t-
traffikar u f’appoġġ u protezzjoni għall-vittmi.
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Emenda 26

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 maqbuda u kkonfiskati skont din 
id-Direttiva jintużaw f’appoġġ għall-
assistenza u l-protezzjoni tal-vittma, 
inkluż kumpens għall-vittmi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-motivazzjoni tat-traffikanti hija l-profitti enormi li jistgħu jiksbu bit-traffikar. Għalhekk id-
dħul u l-profitti għandhom jinqabdu, jiġu kkonfiskati u użati mill-ġdid f’appoġġ u protezzjoni 
għall-vittmi.

Emenda 27

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 m’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. B’konformità 
mal-liġi nazzjonali, l-Istati Membri 
għandhom hjieħdu l-miżuri neċessarji 
biex tkun tista’ ssir il-prosekuzzjoni għall-
offiżi kif ipprovdut f’din id-Direttiva, wara 
li l-vittma tkun saret maġġorenni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li ssaħħaħ il-pożizzjoni tal-vittma.

Emenda 28

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 permezz ta’, 
pereżempju, reġistrazzjonijiet bil-vidjo 
tad-dikjarazzjonijiet tal-vittmi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-evidenza ta’ sikwit hija bbażata fuq id-dikjarazzjonijiet tal-vittmi. Sabiex it-traffikanti 
jitressqu quddiem qorti, l-evidenza għandha tkun iddepożitata kemm jista’ jkun malajar 
filwaqt li l-vittma tiġi protetta.

Emenda 29

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Stat Membru jista' jiddeċiedi li ma 
japplikax jew li japplika biss f'ċirkostranżi 
speċifiċi, ir-regoli tal-ġuriżdizzjoni 
stabbiliti fil-paragrafi 1(c) u 1(d) safejn 
ir-reat jitwettaq barra mit-territorju 
tiegħu. 

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta titqies it-tendenza globali ta’ dan il-fenomenu, l-ekstraterritorjalità għandha tissaħħaħ.
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Emenda 30

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Stati Membri għandhom jgħarrfu 
lill-Kummissjoni b'dan meta jiddeċiedu li 
japplikaw il-paragrafu 2, fejn xieraq 
b'indikazzjoni tal-każijiet jew ċirkostanzi 
speċifiċi li fihom id-deċiżjoni tapplika. 

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija konsegwenza ta’ dik preċedenti.

Emenda 31

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 kollha
tat-traffikar għal ammont xieraq ta’ żmien 
indipendentement mill-istatus ta’ 
migrazzjoni tagħhom 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

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tipproteġi lill-vittmi bl-aktar mod wiesa’ possibbli.
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Emenda 32

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiggarantixxu li l-
assistenza u l-appoġġ għal vittma ma 
jkunux kundizzjonali fuq il-volontà tal-
vittma li taġixxi bħala xhud. 

3. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiggarantixxu li l-
assistenza u l-appoġġ għal vittma ma 
jkunux kundizzjonali fuq il-volontà tal-
vittma li tikkoopera fl-investigazzjoni 
kriminali, il-prosekuzzjoni u l-proċess. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 33

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri neċessarji biex jipprovdu 
mekkaniżmu ta’ referenza 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.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ssaħħaħ approċċ konsistenti mal-politiki tal-asil.

Emenda 34

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. L-Istati Membri għandho, jieħdu l-
miżuri neċessarji biex jipprovdu 
protezzjoni, assistenza u appoġġ biex jiġu 
indirizzati l-ħtiġijiet speċifiċi tal-persuni li 
huma partikolarment vulnerabbli 
msemmija fl-Artikolu 4, Paragrafu 2(b).

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 35

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 malli l-persuna tiġi identifikata 
bħala vittma tat-traffikar tal-bnedmin. 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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Ġustifikazzjoni

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

Emenda 36

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tibbilanċa l-protezzjoni tal-vittmi mad-drittijiet ta’ dawk 
issuspettati.

Emenda 37

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. Fl-
appikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ din 
id-Direttiva, l-aħjar interessi tat-tfal 
għandhom jingħataw konsiderazzjoni 
primarja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tagħti prijorità lill-aħjar interessi tat-tfal.
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Emenda 38

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Assistenza u appoġġ għall–vittmi tat-
traffikar tal-bnedmin

Assistenza u appoġġ għal tfal vittmi

Or. en

Emenda 39

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 jipproteġu, 
jassistu u jappoġġjaw 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 bil-għan li tinstab 
soluzzjoni fit-tul għat-tfal. L-Istati 
Membri għandhom jaħtru gwardjan u 
rappreżentant legali għat-tfal vittmi tat-
traffikar tal-bnedmin mill-mument meta 
jiġu identifikati mill-awtoritajiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li ssaħħaħ il-pożizzjoni tat-tfal.
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Emenda 40

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, 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

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li ssaħħaħ il-pożizzjoni tat-tfal.

Emenda 41

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 

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri neċessarji sabiex jiggarantixxu li fl-
investigazzjonijiet u l-proċedimenti 
kriminali, l-awtoritajiet ġudizzjarji jaħtru 
gwardjan u rappreżentant legali għat-tfal li 
huma vittmi tat-traffikar tal-bnedmin.
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akkumpanjati jew ikunu separati mill-
familja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li ssaħħaħ il-pożizzjoni tat-tfal.

Emenda 42

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 bħalma huma l-edukazzjoni 
u t-taħriġ, b’mod partikulari minn 
perspettiva tas-sessi biex jiskoraġġixxu d-
domanda li tħeġġeġ il-forom kollha ta' 
sfruttament relatat mal-ittraffikar tal-
bnedmin. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-edukazzjoni u t-taħriġ jista’ jkollhom rwol relevanti biex jiskoraġġixxu d-domanda għas-
servizzi “offruti” min-nies traffikati.

Emenda 43

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 

2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
azzjonijiet xierqa, inkluż permezz tal-
Internet, 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 
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vittmi tat-traffikar tal-bnedmin. vittmi tat-traffikar tal-bnedmin, filwaqt li 
dan l-azzjonijiet għandhom ikunu 
integrati b’mod sħiħ mal-perspettiva tas-
sessi. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Internet qed jintuża dejjem aktar mit-traffikanti u din id-Direttiva ma tistax tinjora dan il-
fatt.

Emenda 44

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, b’mod 
partikulari mill-perpettiva tas-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, imħallfin u persunal ġudizzjarju; 
persunal tal-kura soċjali, tat-tfal u tas-
saħħa u persunal konsolari, immirat biex 
jippermettilhom jidentifikaw u jttrattaw 
vittmi u vittmi potenzjali tal-ittraffikar tal-
bnedmin; u jidentifikaw minn fost il-vittmi 
dawk il-persuni li jinsabu wkoll fil-bżonn 
ta’ protezzjoni internazzjonali. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-taħriġ, b’mod partikulari meta jkunu involuti tali nies vulnerabbli, għandu jissaħħaħ.
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Emenda 45

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 
imsemmi fl-Artikolu 2 sakemm l-użu tas-
servizz ma jkunx ġie determinat minn 
riskju konkret għall-ħajja tal-utenti jew 
minħabba raġunijiet umanitarji oħrajn. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kriminalizzazzjoni tas-servizzi “offruti” mill-persuni ttraffikati għandhom effett preventiv 
b’saħtu fuq it-traffikar.

Emenda 46

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu hotline/linja telefonika għall-
għajnuna bla ħlas b’numru wieħed għall-
Ewropa kollha, bil-għan li tiġi offruta l-
ewwel assistenza lill-vittmi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li ssaħħaħ l-assistenza, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi.
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Emenda 47

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, 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

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li ttejjeb il-mekkaniżmu ta’ sorveljanza u biex tikkoordinah 
mal-attivitajiet tal-Koordinatur tal-UE Kontra t-Traffikar.

Emenda 48

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istatistika kumparabbli għandha 
mill-inqas tinkludi data dwar l-għadd ta’ 
persuni 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.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-data kumparabbli hija kruċjali biex jiġu stabbiliti politiki effettivi kontra t-traffikar.

Emenda 49

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. 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 
disponibbli oħra, il-Koordinatur tal-UE 
kontra t-Traffikar għandu, 
b’kooperazzjoni mal-Eurojust, il-Europol 
u l-Frontex jabbozza rapport annwali 
dwar il-qagħda tat-traffikar tal-bnedmin. 
Ir-rapport għandu jiġi ppreżentat lill-
Parlamemt Ewropew, lill-parlamenti 
nazzjonali, lill-Kummissjoni u lill-Kunsill.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sorveljanza għandha tkun ikkoordinata bejn l-entatijiet tal-UE involuti kollha.

Emenda 50

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1c. Il-Parlament Ewropew għandu jkollu 
d-dritt li jaħtar rapporteur li jkun intitolat 
jipparteċipa fl-attivitajiet konġunti tar-
rapporteurs nazzjonali.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-Parlament Ewropew għandu jkun involut fil-mekkaniżmu ta’ sorveljanza.

Emenda 51

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 16 a
Koordinatur tal-UE

Il-qafas legali tal-Koordinatur tal-Unjoni 
Ewropea Kontra t-Traffikar għandu jiġi 
stabbilit taħt is-superviżjoni tal-
Kummissarju għall-Affarijiet Interni. Il-
Koordinatur tal-Unjoni Ewropea Kontra 
t-Traffikar għandu jkun intitulat li jiżgura 
approċċ koerenti kontra t-traffikar tal-
bnedmin kemm fost l-Istati Membri kif 
ukoll fil-livell tal-UE, jikkoordina l-
azzjoni tar-Rapporteurs Nazzjonali, 
jipprovdi sorveljanza armonizzata u 
jirrapporta lill-istituzzjonijiet Ewropej.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Koordinatur Kontra t-Traffikar għandu jaġixxi skont qafas legali ċar.

Emenda 52

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-
Kummissjoni l-informazzjoni kollha li tkun 
adatta għat-tfassil tar-rapporti msemmija 
fil-paragrafu 1. L-informazzjoni għandha 
tinkludi deskrizzjoni dettaljata tal-miżuri 
applikati taħt l-Artikoli 8, u l-Artikoli 10 sa 
16, kif ukoll deskrizzjoni tal-

2. L-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-
Kummissjoni u lill-Koordinatur tal-UE 
Kontra t-Traffikar l-informazzjoni kollha 
li tkun adatta għat-tfassil tar-rapporti 
msemmija fil-paragrafu 1. L-informazzjoni 
għandha tinkludi deskrizzjoni dettaljata tal-
miżuri applikati taħt l-Artikoli 8, u l-
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konsiderazzjonjiet magħmula dwar miżuri 
possibbli taħt l-Artikolu 15.4. 

Artikoli 10 sa 16, kif ukoll deskrizzjoni tal-
konsiderazzjonjiet magħmula dwar miżuri 
possibbli taħt l-Artikolu 15.4.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta jitqies ir-rwol ta’ koordinatur tiegħu, il-koordinatur kontra t-Traffikar għandu jkun 
intitolat li jirċievi l-usa’ firxa ta’ informazzjoni possibbli.
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NOTA SPJEGATTIVA

It-traffikar tal-bnedmin huwa forma moderna ta’ skjavitù, reat serju u ksur gravi tad-drittijiet 
fundamentali tal-bniedem u jirriduċi lin-nies għal stat ta’ dipendenza kawża ta’ theddid, 
vjolenza u umiljazzjoni.

It-traffikar tal-bnedmin huwa wkoll negozju li jiġġenera ħafna profitt għall-kriminalità 
organizzata, b’possibilitajiet kbar ta’ qligħ u riskji limitati, u jista’ jkun ta’ diversi tipi, 
pereżempju relatat ma’ esplojtazzjoni sesswali, xogħol furzat, kummerċ illegali ta’ organi tal-
bniedem, elemożina, inkluż l-użu ta’ persuna indipendenti għall-elemożina, adozzjonijiet 
illegali jew xogħol domestiku.

L-importanza ta’ dan il-fenomenu hija impressjonanti, iżda ċertament għadha mhijiex 
magħrufa eżattament.

It-Trattat ta’ Lisbona saħħaħ l-azzjoni tal-UE fil-qasam tal-koperazzjoni ġudizzjarja u tal-
pulizija f’kwistjonijiet kriminali, inkluża l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin, fejn il-
Parlament Ewropew, minħabba li sar koleġiżlatur, għandu rwol verament ċentrali. 

It-Trattat ta’ Lisbona fih referenzi varji għall-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin: L-Artikoli 
82 u 83 jistabbilixxu l-bażi legali għat-twaqqif tar-regoli minimi li jirrigwardaw id-
definizzjoni ta’ offiżi kriminali u sanzjonijiet fil-qasam tat-traffikar tal-bnedmin u l-
esplojtazzjoni sesswali tan-nisa u t-tfal. Madankollu, l-Artikolu 79 għandu jitqies ukoll 
minħabba li jistabbilixxi bażi legali skont il-politika komuni dwar l-immigrazzjoni, inkluża l-
kwistjoni tat-traffikar tal-bnedmin.

Il-qafas legali tal-UE dwar it-traffikar tal-bnedmin bħalissa huwa bbażat l-iktar fuq:

- Id-Deċiżjoni ta’ Qafas 2002/629/ĠAI tad-19 ta’ Lulju 2002 dwar il-ġlieda kontra t-
traffikar tal-bnedmin li għandha l-għan li tilħaq armonizzazzjoni minima tal-
leġiżlazzjoni nazzjonali; 
- Id-Direttiva tal-Kunsill 2004/81/KE tad-29 ta' April 2004 dwar il-permess ta' 
residenza maħruġ lil ċittadini ta' pajjiżi terzi li huma vittmi tat-traffikar fi bnedmin jew 
li kienu s-suġġett ta' azzjoni għall-faċilitazzjoni ta' immigrazzjoni illegali, li 
jikkoperaw ma' l-awtoritajiet kompetenti.

L-esperjenza wriet li dan il-qafas legali mhuwiex effikaċi biżżejjed u li l-UE għad għandha 
ħafna x’tagħmel. B’din il-perspettiva, fl-2009, il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat proposta 
għal Deċiżjoni ta’ Qafas ġdida. Minħabba d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona, li interrompa 
l-proċeduri leġiżlattivi kollha li kienu għaddejjin, in-negozjati fil-Kunsill ma setgħux iwasslu 
għal adozzjoni formali tad-Deċiżjoni ta’ Qafas, u l-Kummissjoni Ewropea ressqet proposta 
ġdida għal Direttiva dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin u l-
protezzjoni tal-vittmi, li tirrevoka d-Deċiżjoni ta’ Qafas 2002/629/ĠAI(COM(2010)95 finali). 

Il-Parlament Ewropew, bħala koleġiżlatur huwa impenjat bis-sħiħ f’koperazzjoni mal-
Kummissjoni u l-Kunsill sabiex ikabbar il-valur tal-politika effettiva tal-UE kontra t-traffikar 
tal-bnedmin.
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Fir-Riżoluzzjoni adottata fl-10 ta’ Frar 2010 (P7_TA(2010)0018), il-Parlament Ewropew 
esprima, inter alia, l-opinjoni li:

a) l-azzjoni kontra t-traffikar tal-bnedmin għandha tiġi żviluppata abbażi ta’ approċċ 
olistiku bbażat fuq id-drittijiet tal-bniedem u ffukat fuq il-ġlieda kontra t-traffikar, il-
prevenzjoni u l-protezzjoni tal-vittmi;

b) għandu jiġi adottat approċċ ibbażat fuq il-vittmi, li jkun ifisser li l-kategoriji 
potenzjali kollha tal-vittmi għandhom jiġu identifikati, immirati u protetti, b’attenzjoni 
speċjali tingħata lit-tfal u gruppi oħra li huma f’riskju;
c) għandu jiġi stabbilit koordinatur għall-ħidma tal-UE kontra t-traffikar biex 
jikkoordina l-azzjoni u l-politiki tal-UE f’dan il-qasam – inklużi l-attivitajiet tan-
netwerk tar-rapporteurs nazzjonali – u li jkun jirrapporta kemm lill-PE u kemm lill-
Kumitat Permanenti għall-Koperazzjoni Operattiva dwar is-Sigurtà Interna (COSI);
d) il-politiki dwar it-traffikar tal-bnedmin għandhom ikopru aspetti relatati mal-
affarijiet soċjali u l-inklużjoni soċjali, fosthom programmi adegwati u metodi effikaċi 
li jiżguraw ir-riabilitazzjoni soċjali tal-vittmi, inklużi miżuri relatati mas-suq tax-
xogħol u s-sistema tas-sigurtà soċjali;
e) għandha tingħata l-attenzjoni dovuta lid-dimensjoni tar-relazzjonijiet esterni tat-
traffikar tal-bnedmin u d-dimensjonijiet tal-immigrazzjoni, l-ażil u l-politiki ta’ 
riintegrazzjoni;

f) il-kampanji ta’ informazzjoni u kuxjenza għandhom jgħaddu mis-sistema ta’ 
edukazzjoni u dik tal-iskejjel fil-pajjiżi ta’ oriġini, ta’ tranżitu u ta’ destinazzjoni għat-
traffikar;

Il-Parlament Ewropew huwa tal-fehma li hemm bżonn li l-penali tat-traffikanti jidiedu fuq il-
livell tal-proposta tal-2009 u li għandha tiġi applikata l-konfiska tal-assi.
Barra minn hekk, il-Parlament Ewropew huwa konvint li l-assistenza għall-vittmi, b’mod 
partikulari għat-tfal vittmi, għandha tkompli tiġi żviluppata. Fil-każ ta’ tfal vittmi l-aħjar 
interessi tat-tfal għandhom jingħataw konsiderazzjoni primarja.

Barra minn hekk, kemm l-UE kif ukoll l-Istati Memrbi għandhom jagħmlu iktar biex 
jiskoraġġixxu d-domanda, inkluż permezz ta’ kampanji ta' sensibilizzazzjoni, edukazzjoni, 
taħriġ eċċ. filwaqt li tiġi integrata bis-sħiħ il-perspettiva tas-sessi. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu wkoll bħala reat l-użu konxju ta’ servizzi ta’ vittmi tat-traffikar. Din il-
kriminalizzazzjoni hija konsistenti ma’ politiki oħrajn tal-UE, fejn il-leġiżlazzjoni diġà 
tissanzjona lil dawk li jħaddmu u jużaw ħaddiema traffikati u se jkollha effett preventiv 
b’saħħtu.
Sabiex ikollna stampa aħjar u aktar preċiża tal-fenomenu, huwa neċessarju li tinġabar data 
armonizzata li mill-inqas għandha tinkludi data dwar l-għadd ta’ persuni 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.

Fl-aħħar nett, il-Koordinatur Kontra t-Traffikar għandu jiġi stabbilit permezz ta’ qafas 
leġiżlattiv ċar.
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