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Suġġett: Petizzjoni 0464/2010, imressqa minn Michael Groves, ta’ nazzjonalità 
Brittanika, f’isem International Cruise Victims, dwar reati ta’ vjolenza u 
għejbien fuq kruċieri internazzjonali

1. Sommarju tal-petizzjoni

Skont il-petizzjonant, l-għejbien ta’ passiġġieri jew ta’ membri tal-ekwipaġġ minn fuq 
kruċieri internazzjonali huwa ħaġa li sseħħ fuq bażi regolari ħafna. Barra minn hekk, hemm 
każijiet frekwenti ta’ vjolenza (sesswali) u serq għad-dannu tal-passiġġieri. Huwa jsostni li 
din hija xi ħaġa li tinħeba kemm jista’ jkun mill-organizzaturi tal-kruċieri, li jirrifjutaw li 
jieħdu r-responsabilità għall-inċidenti li jseħħu fuq il-bastimenti tagħhom. Huma jistgħu 
jagħmlu dan għax il-bastimenti tagħhom fil-biċċa l-kbira jkunu f’ilmijiet internazzjonali u/jew 
itajru bnadar ta’ konvenjenza. Huwa jgħid wkoll li dawn il-kruċieri kulma jmorru qed isiru 
dejjem iktar popolari fost il-pedofili, billi ġeneralment is-sigurtà, b’mod partikolari l-
monitoraġġ tal-leptops, ma tkunx stretta. Għaldaqstant huwa qed jitlob li jkun hemm 
leġiżlazzjoni Ewropea għall-protezzjoni kemm tal-passiġġieri kif ukoll tal-membri tal-
ekwipaġġ fuq il-kruċieri f’ilmijiet internazzjonali, u jsostni li kull sena jivvjaġġaw iktar 
passiġġieri fuq kruċieri milli fuq linji tal-ajru internazzjonali, li huma rregolati tajjeb ħafna. 
Barra minn hekk, huwa jirreferi għal-leġiżlazzjoni Amerikana applikabbli għall-kruċieri.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fl-8 ta’ Settembru 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-9 ta’ Diċembru 2010.

Aspetti fl-Att tas-Sigurtà u s-Sikurezza tal-Bastiment tal-Kruċieri tal-Istati Uniti tal-2010 
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huma koperti bil-leġiżlazzjoni tal-UE, bħal pereżempju d-Direttiva 2009/45/KE dwar regoli u 
standards ta’ sigurtà għal vapuri tal-passiġġieri, applikabbli għall-vapuri tkun xi tkun il-
bandiera tagħhom, meta jitħaddmu fuq vjaġġi domestiċi fl-Unjoni jew id-Direttiva 98/41/KE 
dwar ir-reġistrazzjoni ta’ persuni li jbaħħru abbord vapuri tal-passiġġieri li joperaw lejn jew 
minn portijiet tal-Istati Membri tal-Komunità. Ir-rekwiżiti tas-sikurezza għall-vapuri tal-
passiġġieri fuq vjaġġi internazzjonali huma indirizzati permezz tar-regolamenti tas-SOLAS 
tal-Organizzazzjoni Internazzjonali Marittima (IMO). Il-petizzjonant huwa mistieden jirreferi
għall-paġna web segwenti li tinsab fil-websajt tal-Ewropa:
http://ec.europa.eu/transport/maritime/safety/passenger_ships_en.htm

Attwalment, il-Kummissjoni m’għandha ebda pjan li tipproponi leġiżlazzjoni simili għal dik 
tal-Istati Uniti. Minkejja dan, billi l-parti l-kbira tal-leġiżlazzjoni tas-sikurezza tal-vapuri tal-
passiġġieri tal-UE ġiet ifformulata bħala risposta għall-għarqa traġika tal-vapur tal-passiġġieri 
Estonjan tat-tip ro-ro fl-1994, attwalment il-Kummissjoni qiegħda tagħmel valutazzjoni ex-
post ta’ din il-leġiżlazzjoni1 u qiegħda wkoll tqis, ma’ esperti tal-Istati Membri, kif ikun l-
aħjar li jiġi aġġornat l-acquis attwali biex jiġu indirizzati l-kwistjonijiet li tqajmu fl-interim u 
biex jirrifletti l-iżviluppi fl-IMO. 

Barra minn hekk, il-Kummissjoni beħsieba tniedi studju estern f’Diċembru 2010 biex 
tidentifika nuqqasijiet fis-sikurezza li jista’ jkun hemm bżonn jiġu indirizzati fil-livell tal-UE, 
soġġetti għat-testijiet neċessarji tas-sussedjarjertà u tal-proporzjonalità. L-istudju se jinkludi 
konsultazzjoni mal-partijiet interessati. Ir-riżultati tiegħu se jkunu disponibbli sa Mejju 2011. 
Ir-riżultat ta’ dan l-istudju u d-diskussjonijiet mal-esperti tal-Istati Membri mbagħad se jiġu 
soġġetti għal konsultazzjoni separata mal-partijiet interessati.

Issa l-istudju estern tal-Kummissjoni jista’ jinkludi wkoll analiżi tal-att leġiżlattiv tal-Istati 
Uniti.

Konklużjoni

Issa l-Kummissjoni beħsieba tagħmel il-proposti leġiżlattivi rilevanti fl-2012 . 

                                               
1 Direttiva 2009/45/KE dwar regoli u standards ta’ sigurtà għal vapuri tal-passiġġieri: ĠE (L) 
163, 25.6.09, p.1, kif ġie emendat.
Direttiva 98/41/KE dwar ir-reġistrazzjoni ta’ persuni li jbaħħru abbord vapuri tal-passiġġieri li 
joperaw lejn jew minn portijiet tal-Istati Membri tal-Komunità: ĠE (L) 188, 2.7.98, p.35
Direttiva tal-Kunsill 1999/35/KE tad-29 ta’ April 1999 dwar sistema ta’ stħarriġ obbligatorju 
għall-operazzjoni bla perikolu ta’ laneċ ro-ro regolari u servizzi tal-inġenji tal-baħar ta’ 
veloċità kbira għall-passiġġieri: ĠU (L) 138, 29.4.99, p. 1
Direttiva 2003/25/KE dwar il-ħtiġiet ta’ stabbiltà speċifiċi għall-vapuri tal-passiġġieri ro-ro: 
ĠU (L) 123, 17.5.2003, p.22


