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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1696/2008, imressqa minn Jacqueline de Croy ta’ nazzjonalità 
Belġjana, f’isem il-Fondazzjoni Princesses de Croy, dwar il-ħtieġa li jiġu 
adottati miżuri fuq livell tal-UE biex jiġi miġġieled l-isfruttament sesswali 
tat-tfal u jingħata appoġġ għal dawk li jisfaw vittmi ta’ tali abbuż

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tikkritika n-nuqqasijiet li jeżistu fuq il-livell nazzjonali ta’ diversi Stati 
Membri, li f’ħafna każi ppermettew li individwi responsabbli bl-isfruttament sesswali tal-
minorenni jaħarbu mingħajr pieni. Il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew biex 
jintervieni favur l-adozzjoni urġenti tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-ġlieda kontra krimini ta’ 
dan it-tip u s-sostenn xieraq tal-vittmi. Il-petizzjonant jappella għall-ħolqien ta’ aġenzija 
Ewropea li tgħaqqad il-firda bejn l-awtoritajiet lokali u l-Interpol u l-vittmi jew ix-xhieda ta’ 
atti kriminali kontra l-minorenni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-26 ta’ Marzu 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6), tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-1 ta’ Settembru 2009. 

Il-petizzjoni
Il-petizzjonanta tirrapporta żbalji ġudizzjarji sistematiċi f’numru ta’ pajjiżi (il-Belġju, l-
Olanda, Franza, il-Portugall, l-Iżvizzera) imwettqa b’mod intenzjonali sabiex ixekklu 
investigazzjonijiet kriminali dwar abbużi sesswali fuq it-tfal, u dan sabiex jipproteġu 
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maġistrati jew persuni b’konnessjoni mas-sistema ġudizzjarja, li huma stess ikunu implikati 
f’tali abbużi. Il-petizzjonanta tindika li hawnhekk mhijiex titkellem biss dwar każijiet 
individwali.
Il-petizzjoni ssegwi petizzjoni oħra fuq l-istess suġġett li tirrigwarda l-Belġju (186/2004).

Il-kummenti tal-Kummissjoni rigward il-petizzjoni

Skont l-Artikolu 29 tat-TUE, l-objettiv tal-Unjoni Ewropea li toffri liċ-ċittadini livell għoli ta’ 
protezzjoni f’ambjent ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja, intlaħaq, partikolarment, permezz tal-
ġlieda kontra l-kriminalità kontra t-tfal. It-Trattat jipprevedi, għal dan l-iskop, l-azzjoni 
komuni fl-oqsma tal-koperazzjoni polizjeska u ġudizzjarja f’materji kriminali.

Huwa propju għalhekk li l-Unjoni eżerċitat il-kompetenzi leġiżlattivi tagħha, fejn l-iktar 
strument importanti huwa d-Deċiżjoni-Qafas 2004/68/ĠAI tal-Kunsill tat-22 ta’ Diċembru 
2003 dwar il-ġlieda kontra l-isfruttament sesswali tat-tfal u l-pornografija bit-tfal. Din id-
Deċiżjoni-Qafas tqarreb il-liġijiet nazzjonali, b’mod partikolari dawk dwar id-definizzjonijiet 
ta’ reati kriminali, is-sanzjonijiet u l-ġurisdizzjoni.

Bl-iskop li jitjieb il-livell ta’ protezzjoni f’approċċ globali li jiġbor prosekuzzjonijiet ta’ 
awturi, protezzjoni tat-tfal, u prevenzjoni tal-kriminalità, il-Kummissjoni ppreżentat fil-25 ta’ 
Marzu 2009 proposta għal Deċiżjoni-Qafas tal-Kunsill dwar il-ġlieda tal-abbuż sesswali, l-
isfruttament sesswali tat-tfal u l-pornografija bit-tfal li tħassar id-Deċiżjoni-Qafas 
2004/68/ĠAI.

Madankollu, l-Unjoni mhijiex kompetenti fil-qasam tal-investigazzjonijiet ġudizzjarji dwar 
każijiet individwali. Skont l-Artikolu 33 tat-TUE, iż-żamma tal-ordni pubbliku għandha tibqa’ 
r-responsabilità tal-Istati Membri.

Konklużjoni

L-Unjoni mhijiex f’qagħda li tirrevedi d-deċiżjonijiet tal-awtoritajiet ġudizzjarji nazzjonali fil-
każ ta’ kriminalità u ma tistax tintervieni fil-każijiet imsemmijja mill-petizzjonanta. 
Għalhekk, l-Unjoni ma tistax tagħti segwitu utli għal din il-petizzjoni. 


