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EMENDI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jitlob lill-Kumitat għall-
Ambjent, is-saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex 
jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Test propost mill-Kummissjoni1 Emendi tal-Parlament

Emenda 1
Premessa 7

(7) B’kuntrast ma' kawżi oħrajn ta’ mard jew 
mewt qabel il-waqt, il-korrimenti jistgħu 
jiġu evitati billi nagħmlu l-ambjent li ngħixu 
fih u l-prodotti u s-servizzi li nużaw aktar 
sikuri. Hemm evidenza vasta ta’ effettività li 
taħdem f’miżuri ta’ inċidenti li għadhom 
mhux qegħdin jiġu applikati fuq firxa 
wiesgħa madwar il-Komunità.

(7) B’kuntrast ma kawżi oħrajn ta’ mard jew 
mewt qabel il-waqt, il-korrimenti jistgħu 
jiġu evitati billi nagħmlu l-ambjent li ngħixu 
fih u l-prodotti u s-servizzi li nużaw aktar 
sikuri, billi ngħollu l-għarfien tal-pubbliku 
dwar il-konsegwenzi ta' mġieba ħażina.
Hemm evidenza vasta ta’ effettività 
ppruvata f’miżuri ta’ prevenzjoni li 
għadhom mhux qegħdin jiġu applikati fuq 
firxa wiesgħa madwar il-Komunità.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ħafna inċidenti u korrimenti jistgħu jkunu evitati billi jgħola l-għarfien pubbliku b'mod 
effettiv u billi l-imġieba ħażina tinbidel, bħas-sewqan taħt l-influwenza ta' l-alkolħol jew tad-
drogi, etc.

Emenda 2
Premessa 9

(9) Minkejja l-fatt li l-avvanzi prinċipali saru 
f’numru ta’ oqsma ta’ tħassib għas-sigurtà
bħat-traffiku u fuq ix-xogħol, hemm oqsma 
oħra li huma ħafna anqas koperti bħad-dar, 
id-divertiment u l-isport, inċidenti, u 
prevenzjoni għat-tfal u għall-anzjani.

(9) Minkejja l-fatt li l-avvanzi prinċipali saru 
f’numru ta’ oqsma ta’ tħassib għas-sikurezza
bħat-traffiku u fuq ix-xogħol, hemm oqsma 
oħra li huma ħafna anqas koperti bħad-dar, 
id-divertiment u l-isport, inċidenti, u 
prevenzjoni għat-tfal, għan-nisa u għall-
anzjani.

Emenda 3
  

1 ĠU C... , 14.9.2006 , p. .
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Premessa 9 a (ġdida)

(9a) Minkejja studji riċenti, il-korrimenti 
riżultat ta' vjolenza domestika għandhom 
issottovalutati mill-punt fiżiku u dtad-
dannu psikoloġiku kkawżat u tal-piż 
finanzjarju mqiegħed fuq is-sistemi tas-
saħħa u tal-benesseri.

Ġustifikazzjoni

Studji riċenti fir-Renju Unit stima li l-ispiża annwali tal-vjolenza domestika hija 23 biljun 
Sterlina, spejjeż diretti fuq is-sistema tas-saħħa konsegwenza tal-korrimenti u telf ekonomiku 
ta' aktar minn 4 biljun Sterlina. 

Emenda 4
Premessa 9 b (ġdida)

(9b) Għandha tkun ikkunsidrata l-
korrelazjoni bejn id-disponibbilità u l-
konsum ta' l-alkoħol u tad-drogi u l-
prevalenza tal-korrimenti riżultata ta' 
vjolenza jew inċidenti, u partikularment 
inċidenti tat-traffiku.

Emenda 5
Premessa 11

(11) Sabiex ir-riżorsi tal-Programm 
Komunitarju tas-Saħħa Pubblika jiġu 
ssimplifikati u tiġi indirizzata l-prevenzjoni 
ta’ korriment bl-aktar mod effettiv, ġew 
identifikati seba' oqsma ta' prijorità: is-
sigurtà tat-tfal u ta’ l-addoloxxenti, is-
sigurtà ta’ l-anzjani, is-sigurtà ta’ l-utenti 
tat-triq li huma vulnerabbli, il-prevenzjoni 
tal-korriment fl-isport, il-prevenzjoni tal-
korriment ikkawżat minn prodotti u servizzi, 
il-prevenzjoni li wieħed iwaġġa’ lilu nnifsu 
u l-prevenzjoni ta’ vjolenza. Dawn l-oqsma 
ta’ prijorità ġew iddeterminati billi jitqies l-
impatt soċjali ta’ korrimenti f’termini tan-
numru u l-gravità, l-evidenza dwar l-
effettività ta’ azzjonijiet ta’ intervenzjoni u l-
fattibilità ta’ implimentazzjoni b’suċċess fl-
Istati Membri.

(11) Sabiex ir-riżorsi tal-Programm 
Komunitarju tas-Saħħa Pubblika jiġu 
ssimplifikati u tiġi indirizzata l-prevenzjoni 
ta’ korriment bl-aktar mod effettiv, ġew 
identifikati seba' oqsma ta' prijorità: is-
sikurezza tat-tfal u ta’ l-addoloxxenti, is-
sikurezza ta’ l-anzjani, is-sikurezza ta’ l-
utenti tat-triq li huma vulnerabbli, il-
prevenzjoni tal-korriment fl-isport, il-
prevenzjoni tal-korriment ikkawżat minn 
prodotti u servizzi, il-prevenzjoni li wieħed 
iwaġġa’ lilu nnifsu u l-prevenzjoni ta’ 
vjolenza, b'mod partikolari l-vjolenza 
kontra n-nisa. Dawn l-oqsma ta’ prijorità 
ġew iddeterminati billi jitqies l-impatt 
soċjali ta’ korrimenti f’termini tan-numru u 
l-gravità, l-evidenza dwar l-effettività ta’ 
azzjonijiet ta’ intervenzjoni u l-fattibilità ta’
implimentazzjoni b’suċċess fl-Istati Membri.
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Emenda 6
Rakkomandazzjonijiet lill-Istati Membri, (1)

(1) Jiżviluppaw sorveljanza nazzjonali ta' 
korriment u sistema ta' rrappurtar, li 
jipprovdu informazzjoni komparabbli, 
jimmonitorjaw l-evoluzzjoni ta' riskji ta' 
korriment u l-effetti ta’ miżuri ta’ 
prevenzjoni matul iż-żmien u janalizzaw il-
bżonnijiet biex jidħlu inizjattivi addizzjonali 
dwar is-sikurezza tal-prodotti u tas-servizzi;

(1) Jiżviluppaw sorveljanza nazzjonali ta' 
korriment u sistema ta' rrappurtar, li 
tipprovdu informazzjoni komparabbli u 
dejta organizzata skond is-sess u l-età, 
timmonitorja l-evoluzzjoni ta' riskji ta' 
korriment u l-effetti ta’ miżuri ta’ 
prevenzjoni matul iż-żmien u tanalizza l-
bżonnijiet biex jidħlu inizjattivi addizzjonali, 
l-ewwel dwar is-sikurezza tal-prodotti u tas-
servizzi u t-tieni dwar iż-żieda fl-għarfien 
tal-pubbliku, b'attenzjoni partikulari lill-
gruppi vulnerabbli bħaż-żgħażagħ;

Ġustifikazzjoni
Filwaqt li tinġabar dejta statistika jkun importanti li jkun hemm perpsettiva ta' sess sabiex 
ikun stabbilit liema tip ta' inċidenti huma l-aktar frekwenti għan-nisa u għall-irġiel u xiex -
għan-nisa, kif ukoll il-possibilità ta' analiżi permezz ta' l-età.

Emenda 7
Rakkomandazzjonijiet lill-Istati Membri, (2)

(2) Jistabbilixxu pjanijiet nazzjonali biex 
jipprevjenu inċidenti u korrimenti, jibdew 
kooperazzjoni interdipartimentali u jżidu 
opportunitajiet ta’ finanzjament għal 
azzjonijiet ta’ kampanji, jippromwovu s-
sigurtà u jimplimentaw dawn il-pjanijiet 
nazzjonali fil-prattika, b'attenzjoni 
partikolari għal tfal, anzjani u utenti tat-triq 
vulnerabbli, u b'attenzjoni partikolari għal 
korriment fl-isport, korrimenti kkawżati 
minn servizzi u prodotti, vjolenza u li 
wieħed iwaġġa’ lilu nnifsu.

(2) Jistabbilixxu pjanijiet nazzjonali biex 
jipprevjenu inċidenti u korrimenti, jibdew 
kooperazzjoni interdipartimentali u jżidu 
opportunitajiet ta’ finanzjament għal 
azzjonijiet ta’ kampanji, jippromwovu s-
sikurezza u jimplimentaw dawn il-pjanijiet 
nazzjonali fil-prattika, b'attenzjoni 
partikolari għal tfal, partikularment tfajliet 
żgħar, anzjani, nies b'diżablità, nisa u utenti 
tat-triq vulnerabbli, u b'attenzjoni partikolari 
għal korriment fl-isport, korrimenti 
kkawżati minn mutilazzjoni tal-ġenitali 
femminili, korrimenti kkawżati minn 
servizzi u prodotti, vjolenza, speċjalment il-
vjolenza domestika, u li wieħed iwaġġa’ lilu 
nnifsu.

Ġustifikazzjoni

Peress li hemm numru kbir ta' korrimenti riżultanti minn vjolenza domestika u peress li huwa 
magħruf li dan japplika l-aktar għan-nisa, huwa neċessarju li dan ikun fost il-prijoritajiet, li 
anki japplika għal tfajliet immigranti u għall-mutilazzjoni genitali.
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Emenda 8
Lill-Kummissjoni, (5)

(5) Twettaq rapport ta’ valutazzjoni għal 
erba’ snin wara l-adozzjoni ta’ din ir-
Rakkomandazzjoni biex tiddetermina jekk 
il-miżuri proposti humiex qegħdin jaħdmu 
b’mod effettiv u biex janalizzaw il-bżonn 
għal aktar azzjonijiet;

(5) Twettaq rapport ta’ valutazzjoni għal 
erba’ snin wara l-adozzjoni ta’ din ir-
Rakkomandazzjoni biex tiddetermina jekk 
il-miżuri proposti humiex qegħdin jaħdmu 
b’mod effettiv, biex tanalizza l-bżonn għal 
aktar azzjonijiet u biex tagħmel 
evalwazzjoni ta' impatt dwar is-sess ta' 
miżuri u azzjonijiet futuri;

Ġustifikazzjoni

Proposta għar-Rakkomandazzjoni u għall-komunikazzjoni tal-Kummissjoni ma tinkludix la 
riferenza għal evalwazzjoni ta' impatt li saret qabel, u lanqas intenzjoni li din l-evalwazzjoni 
ssir fil-futur. Sabiex din is-sitwazzjoni titbiddel huwa neċessarju li evalwazzjoni ta' impatt 
dwar is-sess tkun parti mandatorja tar-rapport.
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