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* Proċedura ta’ konsultazzjoni
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***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-ġlieda 
kontra l-abbuż sesswali, l-isfruttament sesswali tat-tfal u l-pedopornografija, li tirrevoka 
d-Deċiżjoni Qafas 2004/68/ĠAI
(COM(2010)0094 – C7-0088/2010 – 2010/0064(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2010)0094),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2), u l-Artikolu 82(2) u l-Artikolu 83(1) tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-
proposta lill-Parlament (C7-0088/2010),

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

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

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

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni 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 terġa’ tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta tagħha 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.

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-abbuż sesswwali u l-isfruttament 
sesswali tat-tfal, inkluża l-
pedopornografija, jikkostitwixxu 
vjolazzjonijiet serji tad-drittijiet 
fundamentali, b'mod partikolari d-drittijiet 
tat-tfal għall-protezzjoni u l-kura kif 

(1) L-abbuż sesswwali u l-isfruttament 
sesswali tat-tfal, inkluża l-
pedopornografija, jikkostitwixxu 
vjolazzjonijiet serji tad-drittijiet 
fundamentali, b'mod partikolari d-drittijiet 
tat-tfal għall-protezzjoni u l-kura kif 
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meħtieġ għall-ġid tagħhom kif stipulat 
mill-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet 
tat-Tfal u l-Karta dwar id-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea.

meħtieġ għall-ġid tagħhom kif stipulat 
mill-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet 
tat-Tfal u l-Protokolli Fakultattivi 
għaliha, il-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-
Ewropa dwar il-Protezzjoni tat-Tfal 
kontra l-Isfruttament Sesswali u l-Abbuż 
Sesswali u l-Karta dwar id-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (il-
Karta).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istrumenti interni addizzjonali għandhom jiġu elenkati hawn, speċjalment il-Konvenzjoni 
tal-Kunsill tal-Ewropa tal-2007 dwar il-Protezzjoni tat-Tfal kontra l-Isfruttament Sesswali u 
l-Abbuż Sesswali, bħala l-istrument internazzjonali l-aktar riċenti f'dak il-qasam.

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 1 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) In-natura legalment vinkolanti tad-
dispożizzjonijiet tal-Karta, f'konformità 
mal-Artikolu 6 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea, introduċiet stadju ġdid fil-livell 
ta' protezzjoni tat-tfal, peress li l-
Artikolu 24(2) tipprovdi għall-
integrazzjoni tal-protezzjoni tat-tfal fl-
azzjonijiet relatati kollha. Barra minn 
hekk, il-Programm multiannwali ta' 
Stokkolma – Ewropa miftuħa u sigura 
għas-servizz u l- protezzjoni taċ-ċittadini1, 
adottat mill-Kunsill Ewropew, jagħti 
prijorità ċara lill-ġlieda kontra l-abbuż 
sesswali u l-isfruttament sesswali tat-tfali 
u l-pedopornografija. 
_________

¹ ĠU L 115, 4.5.2010, p. 1.

Or. en



PR\854659MT.doc 7/32 PE452.564v03-00

MT

Ġustifikazzjoni

Bid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona, il-Karta tal-UE dwar id-Drittijiet Fundamentali 
saret kompletament vinkolanti legalment, u l-Artikolu 24 tal-Karta jirrikjedi li l-aħjar interess 
tat-tfal jitqies fl-attivitajiet kollha relatati mat-tfal li jitwettqu mill-awtoritajiet pubbliċi jew 
minn istituzzjonijiet privati.

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 3 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Id-drittijiet tal-vittmi tfal fi
proċedimenti kriminali għandhom 
jissaħħu, inklużi, apparti d-drittijiet 
stipulati fid-Deċiżjoni Qafas 
2001/220/ĠAI, drittijiet bħal parir u 
rappreżentanza legali fil-każi kollha ta' 
abbuż sesswali u sfruttament sesswali tat-
tfal.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-parir u r-rappreżentanza legali għall-vittmi tfal tal-abbuż u l-isfruttament sesswali 
għandhom ikunu obbligatorji u b'xejn f'kull każ, peress li t-tfal jeħtieġu tali parir u 
rappreżentanza biex jifhmu u jużaw kompetament id-drittijiet tagħhom.

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 7 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
il-promozzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet 
tat-tfal kontra kwalunkwe sura ta' abbuż 
sesswali u sfruttament sesswali billi jilħqu 
l-ogħla livell ta' prevenzjoni. Din id-
direttiva għandha titqies bħala parti ta' 
azzjoni integrata għall-iżgurar tal-
prevenzjoni, b'mod partikulari permezz ta' 
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programmi edukattivi xierqa fl-iskejjel, 
inkluż fil-qafas tas-sistema edukattiva 
regolari, kampanji għall-qawmien ta' 
kuxjenza, riċerka, skambji tal-aħjar 
prattiki u kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet 
pubbliċi u l-organizzazzjonijiet mhux 
governattivi, il-fornituri ta' servizzi u l-
operaturi turistiċi, fir-rigward tal-periklu 
tal-abbuż sesswali, l-isfruttament sesswali 
u l-pedopornografija, kif ukoll fir-rigward 
tad-drittijiet tal-vittmi u l-passi li jridu 
jittieħdu fil-każ ta' tali abbuż jew abbuż 
issuspettat. Dawn il-miżuri għandhom 
ikunu indirizzati lill-partijiet ikkonċernati 
kollha, inklużi t-tfal, il-ġenituri u l-
edukaturi. L-istess objettivi għandhom 
jiġu kkunsidrati bħala parti integrali tan-
negozjati tal-Unjoni ma' pajjiżi terzi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet li jkopru l-aspetti kriminali u l-miżuri preventivi għad-difiża tat-tfal kontra 
l-abbuż għandhom jitqiesu bħala parti ta' approċċ integrat biex jintlaħqu objettivi konformi 
mal-Konvenzjoni tal-2007 tal-Kunsill tal-Ewropa ta' Lanzarote għat-tħeġġiġ ta' għarfien tal-
protezzjoni u d-drittijiet tat-tfal fost dawk li jkollhom kuntatti regolari mat-tfal fis-setturi tal-
edukazzjoni, tas-saħħa, tal-protezzjoni soċjali, tal-ġustizzja u tal-infurzar tal-liġi u fl-oqsma 
relatati mal-attivitajiet tal-isport, tal-kultura u tad-divertiment.

Emenda5

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) L-investigazzjoni tar-reati u l-akkużi fi 
proċedimenti kriminali għandhom jiġu 
ffaċilitati, u jittieħed kont tad-diffikultà tal-
vittmi tfal biex jirrappurtaw l-abbuż u l-
anonimità tat-trasgressuri fuq l-internet. 
Sabiex ikun żgurat is-suċċess tal-
investigazzjonijiet u l-prosekuzzjonijiet tar-
reati imsemmijin f'din id-Direttiva, 
għandhom ikunu disponibbli għodod 
effettivi tal-investigazzjoni lil dawk 

(8) L-investigazzjoni tar-reati u l-akkużi fi 
proċedimenti kriminali għandhom jiġu 
ffaċilitati, sabiex jittieħed kont tad-
diffikultà tal-vittmi tfal biex jirrappurtaw l-
abbuż u l-anonimità tat-trasgressuri fuq l-
internet. Sabiex ikun żgurat is-suċċess tal-
investigazzjonijiet u l-prosekuzzjonijiet tar-
reati imsemmijin f'din id-Direttiva, l-Istati 
Membri għandhom iħeġġu lil kwalunkwe 
persuna li jkollu, in bona fide, suspett jew 
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responsabbli għall-investigazzjoni u l-
prosekuzzjoni ta' tali reati. Dawn l-
għodod jistgħu jinkludu operazzjonijiet 
sigrieti, l-interċezzjoni ta' 
komunikazzjonijiet, sorveljanza sigrieta 
inkluża sorveljanza elettronika, il-
monitoraġġ ta' kontijiet tal-bank u 
investigazzjonijiet finanzjarji oħra.

għarfien dwar abbuż sesswali jew 
sfruttament sesswali, biex jirrapportaw il-
kwistjoni lis-servizzi kompetenti. Fir-
rigward tas-sistema biex jiġu rrapportati l-
abbuż sesswali u l-isfruttament sesswali 
tat-tfal u biex jiġu mgħejjuna t-tfal fil-
bżonn, għandhom jiġu promossi u 
għandha titqies l-esperjenza tal-
funzjonament tal-linji telefoniċi diretti tal-
Unjoni taħt in-numri 116 000 għat-tfal li 
għebu, 116 006 għall-vittmi ta' reat u 
116 111 għat-tfal, kif introdotti mid-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta' Frar 
2007 dwar l-irriservar tal-firxa nazzjonali 
ta' numri li jibdew b' 116 għal numri 
armonizzati ta' servizzi armonizzati ta' 
valur soċjali1, kif emendata mid-Deċiżjoni 
2009/884/KE tat-30 ta’ Novembru 20092.
___________

1 ĠU L 49, 17.2.2007, p. 30.
2 ĠU L 317, 3.12.2009, p. 46.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tħeġġiġ tar-rapportaġġ ta' każi ta' abbuż u sfruttament sesswali tat-tfal għandu jiġi 
enfasizzat. F'dak ir-rigward, il-mekkaniżmi eżistenti tal-UE (numri telefoniċi ta' valur soċjali) 
għandhom jiġu analizzati u meqjusa.

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 8 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Għodod investigattivi effikaċi u 
kooperazzjoni transkonfinali sħiħa biex 
jiġi żgurat aċċess rapidu u effiċjenti għall-
fedini penali u d-databases 
internazzjonali dwar l-abbuż tat-tfal 
għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni 
ta' dawk responsabbli għall-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta' tali 
reati peress li t-tfal huma intitolati, kif 
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ikkonfermat mill-Qorti Ewropea tad-
drittijiet tal-bniedem, għal protezzjoni 
Statali, fil-forma ta' deterrenza effikaċi, 
minn tipi daqstant gravi ta' interferenza 
mal-aspetti essenzjali tal-ħajja privata 
tagħhom. Tali għodod jistgħu jinkludu 
żvelar tal-identità tal-utenti tal-internet, 
operazzjonijiet bil-moħbi, interċettazzjoni 
ta' komunikazzjonijiet, sorveljanza bil-
moħbi inkluża sorveljanza elettronika, 
monitoraġġ tal-kontijiet jew it-
trasferimenti bankarji jew 
investigazzjonijiet finanzjarji oħra, waqt li 
jitqies il-prinċipju tal-proporzjonalità u 
soġġett għal superviżjoni ġudizzjarja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-applikazzjoni tal-għodod investigattivi għandha titqiegħed fi premessa separata, waqt li 
jiġu indikati l-limiti tagħhom f'konformità mal-prinċipji tad-drittijiet tal-bniedem bażiċi, 
bħall-proporzjonalità u s-superviżjoni ġudizzjarja. Minħabba n-natura tar-reati u minħabba 
d-diversi każi ta' nuqqas ta' komunikazzjoni fl-identifikazzjoni ta' pedofili bejn l-Istati 
Membri, għandha tiġi promossa sistema ta' intelliġenza transkonfinali għall-pulizija 
nazzjonali sabiex tiġi żgurata kooperazzjoni sħiħa fis-sistemi investigattivi għall-prevenzjoni 
tar-riskji, l-iżgurar tal-identifikazzjoni tat-trasgressuri u l-identifikazzjoni u l-protezzjoni tal-
vittmi.

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Għandhom jiġu emendati r-regoli dwar 
il-ġuriżdizzjoni sabiex ikun żgurat li dawk 
fl-Unjoni Ewropea li jabbużaw minn jew 
jisfruttaw it-tfal jiffaċċjaw il-prosekuzzjoni 
anke jekk ir-reati tagħhom isiru barra mill-
Unjoni Ewropea, permezz tal-hekk 
imsejjaħ turiżmu tas-sess.

(9) Għandhom jiġu emendati r-regoli dwar 
il-ġuriżdizzjoni sabiex ikun żgurat li dawk 
fl-Unjoni Ewropea li jabbużaw minn jew 
jisfruttaw it-tfal jiffaċċjaw il-prosekuzzjoni 
anke jekk ir-reati tagħhom isiru barra mill-
Unjoni Ewropea, permezz tal-hekk 
imsejjaħ turiżmu tas-sess mat-tfal. Reati 
mwettqa kontra t-tfal fil-kuntest ta' vjaġġ 
barra għandhom jiġu kkunsidrati li 
twettqu f'ċirkustanzi aggravanti.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

It-turiżmu tas-sess tat-tfal qed jikber b’rata allarmanti u qed jikkawża konsegwenzi devastanti 
fuq miljuni ta’ tfal madwar id-dinja. Fil-premessa stess għandu jiġi enfasizzat li sabiex 
tissaħħaħ il-prevenzjoni ta’ din il-prattika huwa essenzjali li tiġi rinforzata d-deterrenza billi 
jkunu disponibbli sanzjonijiet għar-reati jekk ikunu kommessi barra l-pajjiż u fil-kuntest tal-
ivvjaġġar. 

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Miżuri biex jipproteġu vittmi tfal 
għandhom jiġu adottati fl-aħjar interess 
tagħhom, filwaqt li jiettieħed kont tal-
valutazzjoni tal-ħtiġijiet tagħhom. Vittmi 
tfal għandu jkollhom aċċess faċili għal 
rimedji legali, inkluż parir u 
rappreżentazzjoni legali b'xejn u miżuri 
biex jindirizzaw il-kunflitti ta' interess fejn 
l-abbuż isir fil-familja. Barra minn dan, 
vittmi tfal għandhom ikunu protetti minn 
sanzjonijiet, pereżempju taħt leġiżlazzjoni 
nazzjonali dwar l-immigrazzjoni jew il-
protituzzjoni, jekk iġibu l-każ tagħhom 
għall-attenzjoni tal-awtoritajiet kompetenti. 
Barra dan, il-parteċipazzjoni ta' vittmi tfal 
fi proċedimenti kriminali m'għandhiex 
tikkawża iktar trawma bħala riżultat ta' 
intervisti jew kuntatt viżwali mat-
trasgressuri. 

(10) Miżuri biex jipproteġu vittmi tfal u 
miżuri għall-adattament tas-sistema 
ġudizzjarja li tittratta magħhom 
għandhom jiġu adottati fl-aħjar interess 
tagħhom, filwaqt li jiettieħed kont tal-
valutazzjoni tal-ħtiġijiet tagħhom u tad-
dritt tagħhom li jkunu protetti kontra r-
riskju ta' vittimizzazzjoni ripetuta, 
speċjalment permezz ta' vjolazzjoni tal-
privatezza tagħhom, u filwaqt li tingħata 
l-importanza dovuta lill-opinjonijiet u l-
fehmiet tagħhom, kif previst, pereżempju, 
fil-Linji Gwida tan-NU dwar il-Ġustizzja 
fi Kwistjonijiet li jinvolvu l-Vittmi u x-
Xhud Tfal ta' Reati u fil-Linji Gwida tal-
Kumitat tal-Ministri tal-Kunsill tal-
Ewropa dwar Ġustizzja adattata għat-
Tfal. Vittmi tfal għandu jkollhom aċċess 
faċili għal rimedji legali, inkluż parir u 
rappreżentanza legali b'xejn u miżuri biex 
jindirizzaw il-kunflitti ta' interess fejn l-
abbuż isir fil-familja. F'dak ir-rigward, 
għandhom ikunu kompletament informati 
dwar id-drittijiet tagħhom, is-servizzi 
għad-dispożizzjoni tagħhom, il-progress u 
l-eżitu tal-proċedimenti, u għandhom jiġu 
pprovduti wkoll parir u rappreżentanza 
legali biex jitolbu kumpens. Barra minn 
dan, vittmi tfal għandhom ikunu protetti 
minn sanzjonijiet, pereżempju taħt 
leġiżlazzjoni nazzjonali dwar l-
immigrazzjoni jew il-protituzzjoni, jekk 
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iġibu l-każ tagħhom għall-attenzjoni tal-
awtoritajiet kompetenti. Barra dan, il-
parteċipazzjoni ta' vittmi tfal fi 
proċedimenti kriminali m'għandhiex 
tikkawża iktar trawma bħala riżultat ta' 
intervisti jew kuntatt viżwali mat-
trasgressuri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-vittimizzazzjoni sekondarja trid tiġi evitata. Għandu jiġi enfasizzat ukoll li l-ġustizzja li 
għandha x'taqsam mat-tfal u b'mod speċjali mal-vittmi tfal għandha tiġi adattata għall-
ħtiġijiet tagħhom, kif previst mil-Linji Gwida tal-Kumitat tal-Ministri tal-Kunsill tal-Ewropa 
dwar Ġustizzja adattata għat-Tfal, li ntlaqa' bi pjaċir mill-Kummissjoni Ewropea u l-Aġenzija 
tal-UE tad-Drittijiet Fundamentali. 

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Premessa 10 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Il-vittmi tfal ta' abbuż sesswali u 
sfruttament sesswali għandhom jirċievu 
assistenza fil-qasir u fit-tul. Kull ħsara 
kkawżata mill-abbuż sesswali u l-
isfruttament sesswali ta' tifel jew tifla hi 
sinifikattiva u għandha tiġi indirizzata. 
Minħabba n-natura tal-ħsara kkawżata 
mill-abbuż sesswali u l-isfruttament 
sesswali, tali assistenza għandha tkompli 
għal kemm ikun hemm bżonn għall-
irkupru fiżiku u psikoloġiku tat-tifel jew 
tifla u tista' tkompli sa meta jsiru adulti 
jekk ikun hemm bżonn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bżonn fit-tul ta' għajnuna għall-vittmi tal-abbuż u l-isfruttament sesswali tat-tfal għandu 
jiġi enfasizzat.
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Emenda 10

Proposta għal direttiva
Premessa 10 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10b) L-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw miżuri ta' protezzjoni 
preventiva f'konformità mal-leġiżlazzjoni 
nazzjonali tagħhom biex jevitaw li jkun 
hemm kuntatt bejn il-vittmi tfal u t-
trasgressuri wara li jibdew il-proċedimenti 
kriminali, anke qabel is-sentenza. Il-vittmi 
tfal u l-familji tagħhom għandu jkollhom 
il-benefiċċju ta' protezzjoni transkonfinali 
kontra dawk li wettqu r-reat kontrihom 
fil-qafas ta' Digriet Ewropew ta' 
Protezzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu importanti li wieħed jisħaq fuq il-ħtieġa għal protezzjoni tat-tfal u tal-familji tagħhom 
saħansitra fil-waqt tar-rappurtaġġ tar-reat qabel is-sentenza.

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-pedopornografija, li tikkostitwixxi
immaġini ta' abbuż sesswali, hija tip ta' 
kontenut speċifiku li ma jistax jiġi 
interpretat bħala l-espressjoni ta' opinjoni. 
Biex tiġi kkumbattuta, huwa meħtieġ li 
tonqos iċ-ċirkolazzjoni ta' materjal ta' 
abbuż mit-tfal billi jsir iktar diffiċli li 
trasgressuri jtellgħu tali kontenut fuq l-
Internet. Għaldaqstant hija meħtieġa 
azzjoni biex jitneħħa l-kontenut f'ras il-
għajn u jinqabdu dawk ħatja tal-
produzzjoni, d-distribuzzjoni u l-iskarikar 
ta' immaġini ta' abbuż mit-tfal.. L-UE, 

(13) Il-pedopornografija, li tikkostitwixxi
materjal ta' abbuż tat-tfal, hija tip ta' 
kontenut speċifiku li ma jistax jiġi 
interpretat bħala l-espressjoni ta' opinjoni. 
Biex tiġi kkumbattuta, huwa meħtieġ li jiġi 
żgurat li l-immaġini jitneħħew 
kompletament minn ras il-għajn fuq l-
internet. Barra minn hekk, l-Istati 
Membri jistgħu jipproċedu bil-mezzi li 
jikkunsidraw l-aktar xierqa għal intervent 
immedjat biex iwaqqfu l-immaġini milli 
tkompli tiġi rata u mniżżla għall-
prevenzjoni ta' ħsarat ulterjuri lill-vittma. 
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b'mod partikolari permezz ta' żieda fil-
kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi u 
organizzazzjonijiet internazzjonali, 
għandha tfittex li tiffaċilita t-tneħħija 
effettiva minn pajjiżi terzi ta' siti elettroniċi 
li jkun fihom il-pedopornografija, li jinsabu 
f'pajjiżhom. Madanakollu minħabba li, 
minkejja dawn l-isforzi, t-tneħħija ta' 
kontenut pedopornografiku minn ras il-
għajn hija diffiċli fejn il-materjali oriġinali 
ma jinsabux fl-UE, għandhom jitpoġġew 
fil-post mekkaniżmi li jimblukkaw l-aċċess 
mit-territorju tal-Unjoni għal paġni tal-
internet li jkunu identifikati bħala li fihom 
jew li jxerrdu l-pedopornografija. Għal dak 
il-għan, jistgħu jintużaw mekkaniżmi 
differenti kif xieraq, inklużi li l-awtoritajiet 
ġudizzjarji jew tal-ordni kompetenti 
jkollhom il-faċilità jordnaw dan l-
imblukkar, jew jappoġġjaw u jistimulaw 
lil dawk li jipprovdu s-Servizz tal-Internet 
(Internet Service Providers) biex fuq bażi 
volontarja jiżviluppaw kodiċi ta' kondotta u 
linji gwida biex jiġi mblukkat l-aċċess għal 
tali paġni tal-Internet. Kemm bil-għan li 
jitneħħa kif ukoll biex jiġi mblukkat il-
kontenut tal-abbuż mit-tfal, għandha tiġi 
stabbilita u maħħa l-kooperazzjoni 
kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet pubbliċi, 
partikolarment f-interess li jiġi żgurat li 
listi nazzjonali ta' siti web li fihom materjal 
ta' pedopornografija jkunu kemm jista' jkun 
kompleti u li jiġi evitat ix-xogħol doppju. 
Kwalunkwe tali żviluppi jeħtieġ jieħdu 
kont td-drittijiet tal-utenti finali, iżommu 
mal-proċeduri legali u ġudizzjarji eżistenti 
u jikkonformaw mal-Konvenzjoni Ewropea 
tad-Drittijiet Umani u mal-Karta dwar id-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea. Il-Programm Internet Iktar Sikur 
waqqaf netwerk ta' hotlines li għandhom l-
għan jiġbru informazzjoni u jiżguraw 
kopertura u skambju ta' rapporti dwar it-
tipi ewlenin ta' kontenut illegali onlajn.

Fi kwalunkwe każ, għandhom jibdew 
minnufih proċeduri biex l-immaġini 
jitneħħew kompletament minn ras il-
għajn u biex it-trasgressuri jiġu 
identifikati. L-UE, b'mod partikolari 
permezz ta' żieda fil-kooperazzjoni ma' 
pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet 
internazzjonali, għandha tfittex li tiffaċilita 
t-tneħħija effettiva minn pajjiżi terzi ta' siti 
elettroniċi li jkun fihom il-
pedopornografija, li jinsabu f'pajjiżhom. 
Madanakollu minħabba li, minkejja dawn 
l-isforzi, t-tneħħija ta' kontenut 
pedopornografiku minn ras il-għajn hija 
diffiċli fejn il-materjali oriġinali ma 
jinsabux fl-UE, għandhom jitpoġġew fil-
post mekkaniżmi li jimblukkaw l-aċċess 
mit-territorju tal-Unjoni għal paġni tal-
internet li jkunu identifikati bħala li fihom 
jew li jxerrdu l-pedopornografija. Għal dak 
il-għan, jistgħu jintużaw mekkaniżmi 
differenti kif xieraq, inklużi l-appoġġ 
għall-awtoritajiet tal-ġustizzja u tal-
pulizija biex ikollhom aċċess għat-tekniki 
investigattivi l-aktar avvanzati, bħal 
"photo DNA" u l-promozzjoni tal-
iskambju tal-aħjar prattiki. Dawk li 
jipprovdu s-Servizz tal-Internet (Internet 
Service Providers) għandhom jitħeġġu 
biex, fuq bażi volontarja, jiżviluppaw 
kodiċi ta' kondotta u linji gwida biex jiġi 
mblukkat l-aċċess għall-paġni tal-Internet 
li jinkludu pedopornografija. Kemm bil-
għan li jitneħħa kif ukoll biex jiġi mblukkat 
il-kontenut tal-abbuż mit-tfal, għandha tiġi 
stabbilita u msaħħa l-kooperazzjoni bejn l-
awtoritajiet pubbliċi, partikolarment fl-
interess li jiġi żgurat li listi nazzjonali ta' 
siti web li fihom materjal ta' 
pedopornografija jkunu kemm jista' jkun 
kompleti u li jiġi evitat ix-xogħol doppju. 
Kwalunkwe tali żviluppi jeħtieġ jieħdu 
kont tad-drittijiet tal-utenti finali, iżommu 
mal-proċeduri legali u ġudizzjarji eżistenti 
u jikkonformaw mal-Konvenzjoni Ewropea 
tad-Drittijiet Umani u mal-Karta dwar id-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea. Il-Programm Internet Iktar Sikur 
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waqqaf netwerk ta' hotlines li għandhom l-
għan jiġbru informazzjoni u jiżguraw 
kopertura u skambju ta' rapporti dwar it-
tipi ewlenin ta' kontenut illegali onlajn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Even if the main aim shall be the complete removal of images from the web, it corresponds to 
the interest of the child that images will be made inaccessible within the shortest time.
Therefore, MS should be allowed, in addition to trying to remove the images from the web, to 
proceed as well to blocking of the images if this corresponds to the interest of the child. The 
latest developments of ICT allows the tracking of a small part of the same pictures in the web 
with a technique called pictures DNA, and it would be important that those techniques would 
be available and exchanged between EU MS' authorities.

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Premessa 13 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Kull dejta personali pproċessata 
possibbli meta tiġi implimentata din id-
Direttiva għandha tkun protetta skont id-
Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/977/ĠAI 
tas-27 ta' Novembru 2008 dwar il-
protezzjoni tad-data personali pproċessata 
fil-qafas tal-kooperazzjoni tal-pulizija u 
dik ġudizzjarja f'materji kriminali1 u 
skont il-prinċipji stabbiliti fil-Konvenzjoni 
tal-Kunsill tal-Ewropa tat-28 ta' Jannar 
1981 dwar il-Protezzjoni tal-Individwi 
rigward l-Ipproċessar Awtomatiku tad-
Data Personali, li l-Istati Membri kollha 
rratifikawha.
_________________

1 ĠU L 350, 30.12.2008, p. 60.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kwalunkwe pproċessar ta' data personali fil-qafas ta' din id-direttivi għandu jikkonforma 
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kompletament mal-istandards tal-UE u tal-Kunsill tal-Ewropa fir-rigward tal-protezzjoni tad-
data.

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Premessa 13 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13b) Din id-Direttiva għandha tkun 
kompletament komplementari għad-
Direttiva 2011/.../UE 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, peress li xi vittmi tat-
traffikar tal-bnedmin kienu wkoll vittmi 
tfal ta' abbuż sesswali u sfruttament 
sesswali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Wieħed għandu jenfasizza li din id-direttiva u d-direttiva dwar it-traffikar jifformaw parti 
mill-istess ġlieda kontra l-kriminalità, speċjalment peress li t-traffikar jista' jkun parti mill-
abbuż u l-isfruttament sesswali tat-tfal.

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva għandha l-għan li 
tistabbilixxi regoli minimi rigward id-
definizzjoni ta' reati kriminali u sanzjonijiet 
fil-qasam tal-isfruttament sesswali tat-tfal. 
Għandha l-għan ukoll li tintroduċi 
dispożizzjonijiet komuni biex issaħħaħ il-
prevenzjoni tar-reat u l-protezzjoni tal-

Din id-Direttiva għandha l-għan li 
tipprevjeni l-abbuż sesswali u l-
isfruttament sesswali u li tistabbilixxi 
regoli minimi rigward id-definizzjoni ta' 
reati kriminali u sanzjonijiet fil-qasam tal-
isfruttament sesswali tat-tfal. Għandha l-
għan ukoll li tintroduċi dispożizzjonijiet 
komuni biex issaħħaħ il-prevenzjoni tar-
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vittmi tiegħu. reat u l-protezzjoni tal-vittmi tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha ssir enfasi fuq il-bżonn li t-tfal ikunu protetti.

Emenda 15

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) 'età ta' kunsens sesswali' għandha 
tfisser l-età legali skont il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali biex wieħed iwettaq attivitajiet 
sesswali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kif rikjest mill-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa ta' Lanzarote u biex jiġi definit eżattament 
il-kontenut tad-dispożizzjonijiet tar-reati tal-Artikoli 3 sa 7, hemm bżonn ta' din l-emenda biex 
jiġi ċċarat x'inhi l-età tal-kunsens sesswali. 

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt b – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ‘pedopornografija’ għandha tfisser (b) ‘pedopornografija’ jew materjal ta' 
abbuż ta' tfal għandha tfisser:

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għandu jiddaħħal l-użu ta' terminoloġija ġdida u aktar xierqa fil-forma ta' "materjal ta' 
abbuż ta' tfal" u dan l-użu għandu jitħeġġeġ. 

Emenda 17

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-isfruttament tal-abbuż tat-tfal għandu jiġi ssanzjonat b'livell ogħla ta' sanzjonijiet.

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-isfruttament tal-abbuż tat-tfal għandu jiġi ssanzjonat b'livell ogħla ta' sanzjonijiet.
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Emenda 19

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-isfruttament tal-abbuż tat-tfal għandu jiġi ssanzjonat b'livell ogħla ta' sanzjonijiet.

Emenda 20

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-isfruttament tal-abbuż tat-tfal għandu jiġi ssanzjonat b'livell ogħla ta' sanzjonijiet.

Emenda 21

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Qligħ minn jew sfruttar b'mod ieħor ta' 
tfal li jipparteċipaw fil-prostituzzjoni tat-

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

tfal għandu jkun punibbli b'terminu 
massimu ta' priġunerija ta' mill-inqas sitt 
snin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-isfruttament tal-abbuż tat-tfal għandu jiġi ssanzjonat b'livell ogħla ta' sanzjonijiet.

Emenda 22

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-isfruttament tal-abbuż tat-tfal għandu jiġi ssanzjonat b'livell ogħla ta' sanzjonijiet.

Emenda 23

Proposta għal direttiva
Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
meħtieġa biex jiżguraw li l-imġieba 
intenzjonata li ġejja tkun punibbli:

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-imġieba 
intenzjonata li ġejja tkun punibbli:

Il-proposta, permezz ta’ teknoloġiji tal-
informazzjoni u l-komunikazzjoni, minn 
adult biex jiltaqa’ ma’ tfal li jkunu 
għadhom ma laħqux l-età legali għal 
attività sesswali skont id-dispożizzjonijiet 
relevanti tal-liġi tal-pajjiż, bl-iskop li 
jitwettaq kwalunkwe mir-reati imsemmija 
fl-Artikoli 3 (3) u 5 (6) fejn din il-proposta 

Il-proposta, permezz ta’ teknoloġiji tal-
informazzjoni u l-komunikazzjoni, minn 
adult biex jiltaqa’ ma’ tfal, bl-iskop li 
jitwettaq kwalunkwe mir-reati imsemmija 
fl-Artikoli 3 (3) u 5 (6) fejn din il-proposta 
tkun twettqet b'atti materjali li jwasslu għal 
din il-laqgħa, għandha tkun punibbli 
b'terminu massimu ta' priġunerija ta' mill-
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tkun twettqet b'atti materjali li jwasslu għal 
din il-laqgħa, għandha tkun punibbli 
b'terminu massimu ta' priġunerija ta' mill-
inqas sentejn.

inqas sentejn. 

1a. Jekk jiġi ppruvat li t-trasgressur uża 
intenzjonalment mezzi teknoloġiċi biex 
jilħaq fil-mira tiegħu numru kbir ta’ tfal 
biex jimmoltiplika ċ-ċansijiet tiegħu li 
jikkommetti reat, dik il-prattika għandha 
tiġi kkunsidrata bħala fattur aggravanti u 
għandha tkun suġġetta għal piena ogħla 
mir-reat bażiku ta’ solleċitazzjoni tat-tfal 
għal skopijiet sesswali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan it-tip ta’ “reati ta’ kuntatt” għandu jiġi kkastigat b’sanzjoni ogħla jekk jiġi kommess 
sistematikament bħala prattika li timmira lejn numru kbir ta’ tfal biex jiġu mmoltiplikati l-
possibilitajiet ta’ suċċess.

Emenda 24

Proposta għal direttiva
Artikolu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 3 (2), 
rigward li wieħed jara attivitajiet sesswali, 
u (3); Artikolu 4 (2) u (4) u Artikolu 5 ma 
jirregolawx l-attivitajiet sesswali 
konsenswali bejn tfal jew jinvolvu persuni 
li huma qrib fl-età u l-livell ta' żvilupp jew 
maturità psikoloġika jew fiżika, sakemm 
dawn l-atti ma jinvolvux abbuż.

Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 3 (2), 
rigward li wieħed jara attivitajiet sesswali, 
u (3); Artikolu 4 (2) u (4) u Artikolu 5 ma 
jirregolawx l-attivitajiet sesswali 
konsenswali bejn tfal jew li jinvolvu 
persuni li huma qrib fl-età u l-livell ta' 
żvilupp jew maturità psikoloġika jew 
fiżika, sakemm dawn l-atti ma jinvolvux 
abbuż u huma konformi mal-liġi 
nazzjonali li tirrigwarda l-età ta’ kunsens 
sesswali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ikun rispettat il-prinċipju ta’ sussidjarjetà u peress li din il-kwistjoni għadha fil-
kompetenza tal-Istati Membri b’approċċi differenti marbuta ma’ tradizzjonijiet, għandha 
tiżdied referenza għal-leġiżlazzjoni nazzjonali.
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Emenda 25

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
fejn reati rigward il-pornografija tat-tfal 
skont l-Artikolu 5 jiġu kommessi minn 
tifel jew tifla, għandhom ikunu suġġetti 
għal miżuri alternattivi xierqa adattati 
għal bżonnijiet speċifiċi ta’ riedukazzjoni 
skont il-liġi nazzjonali, filwaqt li tiġi 
kkunsidrata b’mod dovut l-età tat-
trasgressur, il-ħtieġa li tiġi evitata l-
kriminalizzazzjoni u l-objettiv tal-
integrazzjoni mill-ġdid tat-tifel jew tifla.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward ta’ reati relatati mal-użu tat-teknoloġiji ICT li issa qegħdin jiżdiedu fost it-tfal 
tal-iskola u spiss bħala parti minn prattiki ta’ bullying, huwa essenzjali li dik l-imġiba tkun 
sanzjonata b’miżuri xierqa anki jekk it-trasgressur ikun tifel jew tifla.

Emenda 26

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt d a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) ir-reat ikun sar bħala parti minn 
attività organizzata għall-iskop ewlieni ta’ 
dħul ekonomiku;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-isfruttament ekonomiku tat-tfal abbużati jitwaqqaf. 
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Emenda 27

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt d b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) ir-reat sar fil-kuntest ta’ vvjaġġar
barra l-pajjiż, fejn tali vvjaġġar ġie 
organizzat jew intrapriż għall-iskop 
ewlieni li jkun kommess kwalunkwe 
wieħed mir-reati msemmija fl-Artikoli 3 
sa 6;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-turiżmu tas-sess tat-tfal qed jikber b’rata allarmanti u qed jikkawża konsegwenzi devastanti 
fuq miljuni ta’ tfal madwar id-dinja. Fil-premessa stess għandu jiġi enfasizzat li sabiex 
tissaħħaħ il-prevenzjoni ta’ din il-prattika huwa essenzjali li d-deterrenti jsiru aktar 
b’saħħithom billi jkunu disponibbli sanzjonijiet għal delitti jekk ikunu kommessi barra l-pajjiż 
u fil-kuntest tal-ivvjaġġar. 

Emenda 28

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex jiġi evitat ir-riskju tar-
repetizzjoni tar-reati, l-Istati Membri 
għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji biex 
jiżguraw li persuna fiżika li ġiet 
ikkundannata għal kwalunkwe mir-reati 
imsemija fl-artikoli 3 sa 7 tista' tiġi żmien 
jew għal dejjem ipprojbita milli twettaq 
attivitajiet li jinvolvu kuntatt regolari mat-
tfal. 

1. Sabiex jiġi evitat ir-riskju tar-
repetizzjoni tar-reati, l-Istati Membri 
għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji biex 
jiżguraw li persuna fiżika li ġiet 
ikkundannata għal kwalunkwe mir-reati 
imsemija fl-artikoli 3 sa 7 tista' tiġi 
pprojbita temporanjament jew għal dejjem
milli twettaq attivitajiet professjonali li 
jinvolvu kuntatt regolari mat-tfal. Il-miżuri 
msemmija f’dan il-paragrafu għandhom 
jiddaħħlu fil-fedina penali tal-Istat 
Membru li ħareġ il-kundanna.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi ċċarat li dan japplika għall-attivitajiet professjonali li jinvolvu kuntatti regolari 
mat-tfal.

Emenda 29

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri neċessarji biex jiżguraw li l-miżura 
messmmija f'paragrafu 1 tidħol fil-fedina 
penali tal-Istat Membru li ħareġ il-
kundanna.

2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri neċessarji biex jiżguraw li meta 
jirreklutaw persuni għall-attivitajiet 
professjonali li jinvolvu kuntatt mat-tfal, 
dawk li jimpjegaw il-ħaddiema għandhom 
ikunu intitolati jiksbu informazzjoni minn 
awtoritajiet kompetenti rigward l-eżistenza 
ta’ kundanni għal reati msemmija fl-
Artikoli 3 sa 7 jew ta’ kull miżura 
addizzjonali relatata ma' dawk il-
kundanni, li żżommhom milli jeżerċitaw 
attivitajiet li jinvolvu kuntatt mat-tfal. 
Jekk iqumu suspetti serji waqt 
relazzjonijiet ta’ xogħol, dawk li 
jimpjegaw il-ħaddiema jistgħu, 
b'konformità mal-liġi nazzjonali, jitlobu 
tali informazzjoni anki wara l-proċedura 
ta’ reklutaġġ.  L-awtoritajiet tal-Istati 
Membri għandhom jiżguraw, bi 
kwalunkwe mezz xieraq u b’konformità 
mal-liġi nazzjonali, li tali informazzjoni 
tkun tista’ tinkiseb minn fedini penali 
miżmuma anki fi Stati Membri oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li dawk li jimpjegaw ikollhom aċċess sħiħ għall-fedini penali li jinkludu 
kundanni kif ukoll informazzjoni rigward miżuri ta’ skwalifika ta’ persuni kemm f’pajjiżhom 
kemm fi Stat Membru ieħor tal-UE. Barra minn hekk, jekk min jimpjega l-ħaddiema jakkwista 
informazzjoni wara r-reklutaġġ dwar il-fatt li l-impjegat ingaġġat biex jaħdem mat-tfal kien 
ġie kkundannat għall-pedofilija fi Stat Membru ieħor, dan għandu jkun intitolat jitlob 
informazzjoni dwar dan anki wara r-reklutaġġ. 
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Emenda 30

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Bħala deroga minn Artikoli 7 (2) u 9 (2) 
tad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 
2009/315/ĠAI dwar l-organizzazzjoni u l-
kontenut tal-iskambju bejn Stati Membri 
ta’ informazzjoni estratta mill-fedini 
penali, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa sabiex ikun żgurat li, bil-
għan li tkun implimentata b’mod effettiv 
il-miżura li għal żmien jew għal dejjem 
tipprojbixxi persuna milli twettaq 
attivitajiet li jinvolvu kuntatt regolari ma’ 
tfal, partikolarment safejn l-Istat Membru 
li qed jitlob l-informazzjoni iqiegħed l-
aċċess għal ċerti attivitajiet suġġett għal 
kundizzjonijiet bil-għan li jiġi żgurat li 
kandidati ma kellhomx kundanna għal 
kwalunkwe mir-reati imsemmija fl-
Artikoli 3 sa 7 ta’ din id-Direttiva, 
informazzjoni dwar l-iskwalifika li 
tirriżulta minn kundanna għal 
kwalunkwe mir-reati imsemmija fl-
Artikoli 3 sa 7 ta’ din id-Direttiva tkun 
trażmessa meta mitluba taħt l-Artikolu 6 
ta’ dik id-Deċiżjoni Qafas mill-awtorità 
ċentrali tal-Istat Membru minn fejn ġejja 
l-persuna, u li d-dejta personali rigward l-
iskwalifika pprovduta taħt l-Artikolu 7 (2) 
u (4) ta’ dik id-Deċiżjoni Qafas tista’ f’kull 
każ tintuża għal tali għan.

3. Bħala deroga minn Artikoli 7 (2) u 9 (2) 
tad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 
2009/315/ĠAI dwar l-organizzazzjoni u l-
kontenut tal-iskambju bejn Stati Membri 
ta’ informazzjoni estratta mill-fedini 
penali, l-Istati Membri għandhom jiżguraw 
kooperazzjoni sħiħa u disponibilità tal-
informazzjoni kollha meta jwieġbu għal 
talbiet minn awtoritajiet kompetenti ta’ 
Stati Membri oħra mressqa skont l-
Artikolu 10(2).  Dejta personali rigward l-
iskwalifika pprovduta taħt l-Artikolu 7 (2) 
u (4) ta’ dik id-Deċiżjoni Qafas tista’ f’kull 
każ tintuża għal tali għan.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandhom jiġu żgurati kooperazzjoni sħiħa u l-iskambju ta’ informazzjoni fuq talba bejn l-
Istati Membri.
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Emenda 31

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt e a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) konfiska tad-dħul ekonomiku ġej 
mir-reati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li d-dħul li jkun ġej mit-twettiq ta’ reat ma jibqax proprjetà tal-
organizzazzjoni kriminali jew tal-persuna li kkommettiet dawk ir-reati.

Emenda 32

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom jieħdu 
miżuri adegwati biex jikkontribwixxu 
għall-ħolqien ta’ database internazzjonali 
dwar l-isfruttament sesswali tat-tfal.  

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex il-pulizija tkun avżata dwar l-isfruttament sesswali tat-tfal u biex tiġi ffaċilitata l-
identifikazzjoni tal-vittmi, hemm il-bżonn li tinkiseb informazzjoni malajr dwar paġni 
b'kontenut ta' pornografija tat-tfal.
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Emenda 33

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) ir-reat ikun kommess għall-benefiċċju 
ta’ persuna legali stabbilita fit-territorju ta' 
dak l-Istat Membru.

(d) ir-reat ikun kommess għall-benefiċċju 
ta’ persuna legali li jkollha s-sede legali 
jew il-post ta’ stabbiliment fit-territorju ta' 
dak l-Istat Membru.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kultant il-post ta’ stabbiliment u s-sede legali ma jkunux jikkoinċidu. Fiż-żewġ każijiet, il-
ġuriżdizzjoni għandha tkun assigurata.

Emenda 34

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
fil-każ ta’ abbuż sesswali u sfruttament 
sesswali kommessi fil-kuntest ta’ familja, 
għabdhom jittieħdu l-miżuri neċessarji 
biex it-tfal vittmi jkunu protetti u 
tingħatalhom assistenza, u kif ukoll lill-
membri l-oħra tal-familja li ma kinux 
involuti fir-reat. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskop huwa li jiġi enfasizzat il-bżonn li jkun ippreservat il-bilanċ psikoloġiku u d-dritt tat-
tfal abbużati li jżommu kuntatti mal-familji tagħhom.
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Emenda 35

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom 
jiggarantixxu r-rispett tal-privatezza u l-
immaġini tat-tfal vittmi u għandhom 
jipprevjenu t-tixrid pubbliku ta’ kull 
tagħrif relatat magħhom li jista’ jwassal 
għall-identifikazzjoni tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tfal vittmi għandhom ikunu protetti minn kull forma ta’ vjolazzjoni tal-isfera privata 
tagħhom.

Emenda 36

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 3 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) l-intervisti mat-tfal vittmi għandhom 
isiru, kemm jista’ jkun, fl-assenza tat-
trasgressuri;

Or. en

Ġustifikazzjoni
Dan l-element għandu jiżdied biex jiġi żgurat li t-tfal ikunu jistgħu jitkellmu mingħajr il-biża’ 
li jerġgħu jiltaqgħu mat-trasgressur.
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Emenda 37

Proposta għal direttiva
Artikolu 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 21 Artikolu 21
L-imblukkar ta’ siti elettroniċi li fihom il-
pedopornografija

It-tneħħija u l-imblukkar ta’ siti elettroniċi 
li fihom il-pedopornografija

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

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
meħtieġa biex jottjenu t-tneħħija fis-sors 
tal-paġna tal-Internet li jkun fihom jew li 
jqassmu l-pedopornografija.. Barra minn 
hekk, sabiex ikunu protetti l-aħjar 
interessi tat-tfal, l-Istati Membri jistgħu 
jistabbilixxu proċeduri biex jimblukkaw l-
aċċess mill-utenti tal-Internet fit-territorju 
tagħhom għal paġni tal-Internet li jkun 
fihom jew li jxerrdu l-pedopornografija, 
b’konformità mal-liġi nazzjonali. L-
imblukkar tal-aċċess għandu jkun suġġett 
għal salvagwardji adegwati, b'mod 
partikolari biex jiżguraw li l-imblukkar 
ikun limitat għal dak li huwa neċessarju, li 
l-utenti jkunu infurmati bir-raġuni għall-
imblukkar u li dawk li jipprovdu l-
kontenut, safejn hu possibbli, ikunu 
infurmati bil-possibbiltà li jikkontestawh.

2. Mingħajr preġudizzju għal dak li hawn 
fuq, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri neċessarji biex jitneħħew paġni 
tal-internet li jkun fihom jew li jxerrdu l-
pedopornografija.

Or. en

Ġustifikazzjoni
It-tneħħija għal kollox tal-immaġini għandha tkun prijorità. Fl-interess tat-tfal, l-Istati 
Membri jistgħu, barra minn hekk, jgħaddu għall-imblukkar immedjat meta jidhrilhom li dan 
jikkorrispondi għall-aħjar interess tat-tfal.
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NOTA SPJEGATTIVA

1. KUNTEST TAL-PROPOSTA

L-abbuż ta’ minorenni jfisser it-twettiq ta’ reati orrendi li jolqtu s-saħħa fiżika u mentali tat-
tfal u l-adolexxenti u jibqgħu mmarkati għall-ħajjithom. L-isfruttament sesswali tal-minorenni 
jirriduċi lit-tfal jew lill-adolexxenti oġġett sesswali, filwaqt li wieħed jakkwista pjaċir minn 
fuq it-tbatija tagħhom.  L-istudji jirrivelaw li fl-Ewropa perċentwali ta’ minorenni bejn l-10% 
u l-20% hija esposta fit-tfulija bikrija għar-riskju tal-vjolenza sesswali. L-ammont ta’ siti tal-
Internet b’kontenut pedopornografiku qed jiżdied kontinwament u kuljum jidhru fuq l-Internet 
200 immaġini ġodda. Imma kull ma għandna huma stimi. Il-vitmmi rappeżentati kull ma jmur 
dejjem qed ikunu iżgħar fl-età u l-materjal qed isir dejjem aktar espliċitu u vjolenti. Madwar 
20% tal-awturi tar-reati sesswali aktarx jerġgħu jikkommettu r-reat wara l-kundanna. Bosta 
minn dawn il-fenomeni jseħħu proprju fejn it-tfal suppost li jħossuhom sikuri u protetti. Il-
pedopornografija permezz tal-Internet saret, minn fenomenu emerġenti, theddida kriminali fil-
veru sens tal-kelma ta’ proporzjoni enormi, fejn jintisġu istinti perversi u interessi ekonomiċi 
u fejn il-produzzjoni hekk imsejħa “domestika” dejjem qed tiżdied.  Dan il-fenomenu jisfrutta 
l-potenzjalitajiet teknoloġiċi kollha li joffri l-Internet stess. Minn naħa waħda għandna siti tal-
Internet fejn jiġi pubbliċizzati “artikoli” bħal VHS, DVDs u CDs b’kontenut ta’ immaġini ta’ 
abbużi fuq minorenni; min-naħa l-oħra netwerks soċjali, chats, newsgroups, listi ta’ indirizzi 
kemm biex jinbnew komunitajiet ta’ pedofili u kif ukoll biex titqassam informazzjoni għas-
solleċitazzjoni u s-sejbien ta’ materjal pedopornografiku.  Fl-aħħar nett, is-servizzi peer to 
peer u l-FTP (File Transfer Protocol) jippermettu l-iskambju ta’ fajls ta’ dimensjonijiet 
enormi, id-daqs ta’ videos u kumpilazzjoni ta’ immaġni. Ma dan tiżdied id-diffużjoni ta’ 
MMS (Multimedia Messaging Service) b’mowbajls tal-ġenerazzjoni l-ġdida li kapaċi jibagħtu 
immaġini u videos.  Permezz ta’ tekonoloġiji ċellulari ġodda, it-tfal jistgħu jintlaħqu meta l-
familja ma tkunx qed tikkontrollahom.  Permezz tal-websajts, il-fotografiji u l-videos 
b’immaġini pedopornografiċi huma disponibbli fuq servers mifruxa ma' kull rokna tal-
Internet, u l-utenti jistgħu jħallsu biex iniżżluhom permezz ta’ downloading fuq il-kompjuter 
tagħhom.  Bl-għajnuna ta’ softwer speċjali li jista’ jċaqlaq siti tal-pedofilija immedjatament 
minn host server għal ieħor, il-ġesturi ta’ dawn is-siti spiss ħafna jibqgħu anonimi u elużivi. 
Evoluzzjoni daqshekk rapida tat-theddida teħtieġ evoluzzjoni daqtant rapida tat-tekonoloġija 
investigattiva u tal-leġiżlazzjoni Ewropea u nazzjonali.

2. IL-POŻIZZJONI TAR-RAPPORTEUR
Il-proposta għal direttiva timmira lejn il-ħolqien ta’ qafas ta’ riferiment Ewropew bl-objettiv 
tal-prevenzjoni u l-persegwiment ta’ kull forma ta’ abbuż sesswali u sfruttament tat-tfal u reati 
li jinvolvu l-pornografija tat-tfal.  Barra minn hekk, il-proposta tintroduċi dispożizzjonijiet 
komuni għall-prevenzjoni tar-reati u l-protezzjoni tal-vittmi.  Il-proposta għal direttiva 
tirrepeti l-parti l-kbira tad-dispożizzjonijiet li jinsabu fir-Rakkomandazzjoni tal-Parliament 
Ewropew tat-3 ta’ Frar 2009 dwar il-ġlieda kontra l-isfruttament sesswali tat-tfal u l-
pedopornografija.  Il-proposta tinkludi wkoll ħafna mill-punti magħmula fil-Konvenzjoni tal-
Kunsill tal-Ewropa dwar il-protezzjoni tat-tfal kontra l-isfruttament sesswali u l-abbuż 
Sesswali. Fl-istat attwali tagħha, il-Konvenzjoni, anki jekk għadha mhix ratifikata fil-
maġġoranza tal-istati Ewropej, tikkostitwixxi strument kruċjali fil-livell internazzjonali li 
jassigura l-ħarsien tal-minorenni mill-abbużi.  Tipi ġodda ta’ reati jiġu introdotti fil-livell 
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Ewropew, relattivi b’mod partikolari għal theddid ġdid li ġej minn żviluppi tal-mezzi 
teknoloġiċi u informatiċi.  Kunċetti bħall-pedopornografija, materjal pedopornografiku, il-
prostituzzjoni tat-tfal u l-eżibizzjoni pornografika huma definiti b’mod ċar.  B’dan il-mod, tiġi 
stabbilita sistema uniformi li tassigura l-protezzjoni tal-minorenni fl-Istati Membri kollha 
permezz ta’ strumenti adegwati.  Barra minn hekk, ħassejt li kien opportun li ndaħħal 
definizzjoni tal-età tal-kunsens sesswali; dan huwa fattur ewlieni fil-valutazzjoni tar-reat iżda 
aktar minn hekk huwa fundamentali fil-kalkolu tal-piena u l-piena aggravata.  Id-Direttiva 
tistabbilixxi sentenzi minimi għal 22 tip ta’ reat, mingħajr preġudizzju għall-Istati Membri li 
jadottaw miżuri u pieni aktar horox.
Fost it-tipi ta’ reati ġodda  ta’ abbuż sesswali huma inklużi u sanzjonati l-abbużi kommessi fi 
ħdan il-familja, minn min għandu pożizzjoni ta’ fiduċja, awtorità jew influwenza.  Pieni aktar 
ħorox għandhom jiġu imposti fuq min jagħmel reat kontra minorenni b’diżabilità fiżika, 
mentali jew fi stat ta’ dipendenza.
It-tfal għandhom ikunu protetti fil-livell Ewropew kontra s-solleċitazzjoni tal-minorenni, l-
hekk imsejjaħ “grooming”. Barra minn hekk, inkludejt dispożizzjoni speċifika rigward 
persuni li jagħmlu “serial grooming”, jiġifieri  dawk li jikkuntattjaw numru ta’ tfal fl-istess 
ħin bil-għan li jżidu l-possibilità ta’ solleċitazzjoni. Il-persuni li ġew ikkundannati għax 
ikkommettew reati kontra t-tfal ma għandux ikollhom il-possibilità li jeżerċitaw attività li fiha 
kuntatt regolari mat-tfal, pereżempju billi jittrasferixxu ruħhom fi Stat Membru ieħor.  Dawk 
li jimpjegaw il-ħaddiema, fir-reklutaġġ tal-persunal għal xogħol li jinvolvi l-kuntatt mat-tfal, 
għandu jkollhom id-dritt li jiksbu informazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti li tkun miżmuma 
fil-fedini penali dwar kundanni għal reati li tipprovdi għalihom id-direttiva jew kwalunkwe 
miżura relatata ma' dawn ir-reati.  L-Istati Membri kollha u l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jikkollaboraw għal skambju rapidu ta’ tali informazzjoni.  Jekk waqt l-
eżerċitazzjoni tax-xogħol jinqalgħu motivi serji ta’ suspett, min jimpjega għandu jkollu d-dritt 
ta’ aċċess għal tali informazzjoni anki wara r-reklutaġġ.  Għal dak li għandu x’jaqsam mar-
responsabilità tal-persuni legali, ridt indaħħal bħala sanzjoni ulterjuri l-konfiska immedjata 
tal-materjal pornografiku u d-dħul finanzjarju kollu miksub minnu.  L-Istati Membri 
għandhom jiffaċilitaw u jsaħħu l-kooperazzjoni tagħhom mal-banek nazzjonali u mal-
kumpaniji l-kbar tal-karti ta’ kreditu sabiex jiżguraw li l-ħlasijiet li jsiru permezz tal-Internet 
b’konnessjoni mal-isfruttament tal-minorenni jkunu jistgħu jiġu rintraċċati.
L-Istati Membri se jkollhom obbligi preċiżi bil-liġi li jikkastigaw reati kontra minorenni 
kommessi barra l-pajjiż minn ċittadini Ewropej jew residenti abitwali fi Stat Membru, l-hekk 
imsejjaħ turiżmu sesswali. Barra minn hekk, daħħalt riferiment għal ċirkostanzi aggravanti 
meta r-reati previsti mid-direttiva jsiru fil-kuntest tat-turiżmu sesswali. Kull darba li wieħed 
iniżżel u jara immaġini u materjal pedopornografiku bil-kompjuter, qisu jkun ikkommetta 
mill-ġdid l-abbuż fuq it-tfal.  L-objettiv tad-direttiva hu li l-materjal onlajn jitneħħa minnufih. 
Meta dan ma jistax isir immedjatament (għall-każijiet fejn l-eliminazzjoni fis-sors tirriżulta 
aktar ikkumplikata, pereżempju meta l-provider ikun jinsab f’pajjiżi terzi u fin-nuqqas ta’ 
ftehim ta’ kooperazzjoni mal-UE), għandu jkun permess, bħala opzjoni għad-dispożizzjoni 
tal-Istati Membri, l-istrument tal-imblukkar tas-siti. Tali mblukkar għandu jsir b’konformità 
mad-dispożizzjonijet nazzjonali u permezz tal-użu tal-istrumenti ta’ garanzija tal-privatezza. 
Għalhekk, teħtieġ azzjoni ta’ sinerġija bejn l-atturi kollha tan-“netwerk”: l-istituzzjonijiet, il-
pulizija speċjalizzata fl-informatika u l-pulizija postali, il-providers, il-banek, il-fornituri ta’ 
servizzi ta’ intermedjazzjoni finanzjarja, utenti privati u assoċjazzjonijiet. L-użu tat-
teknoloġiji u s-softwer l-aktar moderni huwa essenzjali għal dan is-settur ta’ attività. Huwa 
neċessarju li jiġu applikati l-istrumenti kollha disponibbli (bil-photoDNA jkun l-aħħar 



PE452.564v03-00 32/32 PR\854659MT.doc

MT

strument), inkluża il-ħidma tal-Koalizzjoni Finanzjarja Ewropea biex jiġi kkumbattut it-tixrid 
ta’ immaġini pedopornografiċi fuq l-Internet u l-kollaborazzjoni internazzjonali tal-forzi tal-
pulizija u tal-istituzzjonijiet bankarji (pereżempju biex jiġu rintraċċati l-pagamenti). 
Huwa neċessarju li l-vittmi jkunu ggaranti l-protezzjoni, l-assistenza u s-sostenn fil-fażi 
investigattiva, waqt il-proċess kif ukoll fil-fażi suċċessiva, filwaqt li wieħed iżomm f’moħħu 
l-parir, il-ħtiġijiet u l-biżgħat tal-minorenni. L-aċċess għall-mezzi ta’ rimedju għandu jkun 
ħafif mingħajr ma l-vittmi żgħar isofru trawmi ulterjuri bħala riżultat tal-parteċipazzjoni 
tagħhom fil-proċess, l-hekk imsejħa “vittimizzazzjoni doppja”. Tal-istess importanza huma l-
miżuri maħsuba biex joffru assistenza u sostenn lill-familja tal-vittma. Mill-banda l-oħra, jekk 
ir-reat isir fl-ambjent tal-familja, il-minorenni għandu jkun protett u għandha tittieħed id-
deċiżjoni l-aktar xierqa dwar ir-residenza tiegħu, filwaqt li wieħed iżomm f’moħħu l-aqwa 
interessi u l-opinjoni tiegħu. L-istrumenti ta’ ħarsien u assistenza, barra minn hekk, għandhom 
jinkludu miżuri għas-sostenn ta’ dawk li huma suspettati bħala vittmi ta’ abbuż u sfruttament. 
Huwa essenzjali li tingħata formazzjoni speċifika lil dawk li joperaw fis-settur, li 
jakkumpanjaw lill-minorenni fil-fażijiet kollha tal-proċess, u lill-persunal li b’xi mod se jkun 
f’kuntatt mal-vittmi.  Huwa meħtieġ ukoll li ssir prevenzjoni tar-reati permezz ta’ programmi 
ta’ intervent u trattament adattati.  Sistema ġudizzjarja li tkun imfassla għall-bżonnijiet tat-tfal 
u li tkun aċċessibbli għalihom hija l-element fundamentali tad-direttiva preżenti. L-Istati 
Membri għandhom jadottaw il-miżuri kollha meħtieġa biex jistabbilixxu sistemi effikaċi ta’ 
protezzjoni tat-tfulija anki permezz tal-ħolqien ta’ strutturi multidixxiplinari għall-garanzija 
tal-assistenza neċessarja għall-vittmi fuq perjodu ta’ żmien qasir u twil, kemm bis-saħħa tal-
formazzjoni professjonali tal-persunal u kif ukoll bl-użu tal-NGOs li għandhom esperjenza fil-
qasam ta’ assistenza għall-vittmi tal-abbużi u l-isfruttament sesswali. Is-soċjetà ċivili għandha 
kompitu partikolari; lilha għandhom ikunu indirizzati l-kampanji ta’ informazzjoni u ta’ 
sensibilizzazzjoni speċifiċi dwar is-suġġett.


