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Kathy Sinnott
dwar il-proposta għal rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-prevenzjoni tal-korrimenti u l-
promozzjoni tas-sigurtà

Proposta għal rakkomandazzjoni (COM(2006)0329 – C6-0238/2006 – 2006/0106(CNS))

Emenda mressqa minn Horst Schnellhardt

Emenda 9
Riżoluzzjoni leġiżlattiva

Paragrafu 1

1. Tirrifjuta l-proposta tal-Kummissjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-iżvilupp ta' sistema tal-Komunità għas-sorveljanza tal-korrimenti hija kuntrarja għall-
isforzi kollha ta' deregolazzjoni. L-istabbiliment ta' sistemi nazzjonali għas-sorveljanza tal-
korrimenti u ta' pjanijiet nazzjonali għall-prevenzjoni tal-korrimenti mhux biss jinvolvi piż 
amministrattiv maġġuri imma wkoll spejjeż kunsiderevoli. Il-proposta hija kuntrarja għall-
prinċipju tas-sussidjarjetà u hija disproporzjonata, minħabba l-fatt li l-prevenzjoni tal-
korrimenti madwar l-UE kollha laħqet standards ta' sikurezza li kważi m'hawnx bħalhom.
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Test propost mill-Kummissjoni Emendi mill-Parlament

Emenda mressqa minn Antonios Trakatellis

Emenda 10
Premessa 2 a (ġdida)

(2a) Persuni 'l fuq minn 65 sena 
jirrappreżentaw 16% tal-popolazzjoni totali 
fl-UE, imma jirrappreżentaw disproporzjon 
ta' 40% tal-korrimenti fatali; għalhekk l-
anzjani għandhom iżjed minn riskju doppju 
li jkollhom inċident fatali, u ksur ta' 
għadam fit-tul huwa l-kawża ewlenija ta' 
ammissjoni fl-isptar qalb l-anzjani. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Indipendenti mill-importanza tal-korrimenti qalb it-tfal u l-adolexxenti, skond id-dejta tal-
mortalità ppreżentata fil-Portal ta' l-Istatistika tal-Korrimenti, il-maġġoranza vasta tal-
korrimenti jsiru fost nies anzjani 

Emenda mressqa minn Edite Estrela

Emenda 11
Premessa 5 a (ġdida)

(5a) Is-Saħħa pubblika hija affettwata 
minn differenzi bijoloġiċi, prinċipji etiċi u 
morali, l-ambjent, aċċess għal 
informazzjoni u kundizzjonijiet soċjo-
ekonomiċi.

Or. pt

Emenda mressqa minn Edite Estrela

Emenda 12
Premessa 5 b (ġdida)
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(5b) Il-perspettiva tas-sessi għandha tiġi 
inkorporata fl-oqsma kollha, inkluża fil-
politika tas-saħħa. Għandhom jittieħdu 
passi biex isiru studji kwantitattivi bbażati 
fuq is-sessi u biex jiġu allokati riżorsi billi 
jiġi applikat il-prinċipju tal-baġitizzazzjoni 
bbażat fuq is-sessi.

Or. pt

Emenda mressqa minn Edite Estrela

Emenda 13
Premessa 5 c (ġdida)

(5c) Vjolenza domestika fuq in-nisa hija l-
kawża ewlenija ta' mewt u invalidità qalb 
in-nisa bejn l-etajiet ta' 16 u 44, iżjed mill-
kanser, inċidenti tat-triq u anki gwerer.

Or. pt

Emenda mressqa minn Roberta Angelilli, Alessandro Foglietta

Emenda 14
Premessa 6

(6) Ir-riskju ta’ korriment mhux distribwit 
indaqs fl-Istati Membri u fil-gruppi soċjali. 
Ir-riskju ta’ mewt minn korriment huwa 
ħames darbiet akbar fl-Istat Membru bl-
għola rata ta’ korriment milli minn dak bl-
inqas rata

(6) Ir-riskju ta’ korriment mhux distribwit 
indaqs fl-Istati Membri u jvarja skond il-
kundizzjonijiet ambjentali, ta' xogħol u 
soċjali, l-età u s-sess. Ir-riskju ta’ mewt 
minn korriment huwa ħames darbiet akbar 
fl-Istat Membru bl-għola rata ta’ korriment 
milli minn dak bl-inqas rata

Or. it

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jissemma li l-fatturi ta' riskju huma determinati minn kundizzjonijiet 
oġġettivi bħal ma huma l-ambjent tan-nies (ambjent domestiku, xogħol eċċ.) u ċ-ċirkustanzi 
personali ta' persuni f'riskju, bħal età, sess, eċċ.
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Emenda mressqa minn Giovanni Berlinguer

Emenda 15
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 
siguri. 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. L-adozzjoni ta' approċċ usa' tas-
saħħa pubblika tista' wkoll tnaqqas b'mod 
sinifikanti n-numru ta' korrimenti u 
vjolenza. Hemm evidenza vasta ta’ 
effettività li taħdem f’miżuri ta’ inċidenti li 
għadhom mhux qegħdin jiġu applikati fuq 
firxa wiesgħa madwar il-Komunità.

Or. en

Emenda mressqa minn Giovanni Berlinguer

Emenda 16
Premessa 8

(8) Bosta minn dawn il-miżuri wrew li huma 
ekonomiċi, għaliex il-benefiċċji tal-
prevenzjoni tas-sistemi tas-saħħa ta’ spiss 
jaqbżu b’fattur ta’ diversi drabi l-ispejjeż 
għall-intervenzjoni. 

(8) Bosta minn dawn il-miżuri wrew li huma 
effettivi għan-nefqa, f'dik li hi l-
preservazzjoni ta' l-integrità u l-ħajjiet tal-
bnedmin, għaliex il-benefiċċji tal-
prevenzjoni tas-sistemi tas-saħħa ta’ spiss 
jaqbżu b’fattur ta’ diversi drabi l-ispejjeż 
għall-intervenzjoni. Lil hinn mill-kura tas-
saħħa u l-ispejjeż ekonomiċi, is-sagrifiċċju 
tal-bniedem u l-ispiża reali mħallsa mis-
soċjetà m'għandhomx jiġu sottovalutati, 
għax spejjeż ekonomiċi u tal-kura tas-
saħħa ma jkoprux ir-riperkussjonijiet fuq 
il-familji tal-vittmi u n-netwerks ta' appoġġ 
soċjali, jew fuq komunitajiet, postijiet tax-
xogħol u skejjel.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tingħata prijorità lill-persuni, lill-vittmi u lill-appoġġ soċjali.
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Emenda mressqa minn Antonios Trakatellis

Emenda 17
Premessa 10

(10) Jidher għalhekk li huwa neċessarju li 
tiġi żviluppata sistema ta’ sorveljanza ta’ 
korriment u rrappurtar li jista’ jiżgura 
strateġija kkoordinata fl-Istati Membri 
kollha biex jiġu żviluppati u stabbiliti 
politiki nazzjonali dwar il-prevenzjoni ta’ 
korrimenti, inkluż l-iskambju ta' l-aqwa 
prassi. Din is-sistema se tkun żviluppata 
skond id-Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill Nru 1786/2002/KE tat-23 ta’ 
Settembru 2002 li tadotta programm 
Komunitarju ta' azzjoni fil-qasam tas-
saħħa pubblika (2003-2008) u programmi 
li jiġu wara, u se tkun mibnija fuq il-bażi ta' 
sorveljanza nazzjonali ta' korriment u 
sistemi ta' rrappurtar li għandhom jiġu 
żviluppati f'manjiera koerenti u armonizzata.

(10) Jidher għalhekk li huwa neċessarju li 
tiġi żviluppata sistema ta’ sorveljanza ta’ 
korriment u rrappurtar li jista’ jiżgura 
strateġija kkoordinata fl-Istati Membri 
kollha biex jiġu żviluppati u stabbiliti 
politiki nazzjonali dwar il-prevenzjoni ta’ 
korrimenti, inkluż l-iskambju ta' l-aqwa 
prassi. Din is-sistema se tkun mibnija fuq il-
bażi ta' sorveljanza nazzjonali ta' korriment u 
sistemi ta' rrappurtar li għandhom jiġu 
żviluppati f'manjiera koerenti u armonizzata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tħassir huwa introdott għax sistema ta' sorveljanza għandha tiġi ffinanzjata b'mod 
indipendenti għaliex hija struttura permanenti li ma tistax tiġi ffinanzjata minn Programm li 
għandu limitu ta' żmien. Tħassir xieraq ġie introdott fit-test, imma jekk dan mhuwiex stabbilit 
mill-Kumitat ta' l-ENVI u dawn l-azzjonijiet huma ffinanzjati mill-programm għal Azzjoni 
Komunitarja fil-qasam tas-Saħħa (2003-2013), allura hija ovvja li għandhom isegwu r-regoli 
u r-regolamenti stipulati f'dawn il-programmi.

Emenda mressqa minn Antonios Trakatellis

Emenda 18
Premessa 10 a (ġdida)

(10a) Is-sistema ta' sorveljanza tal-
korriment għandha tinkorpora l-
programmi eżistenti dwar il-korrimenti u d-
databases u n-netwerks tal-korriment li 
diġà ġew iffinanzjati b'mod estensiv mill-
Kummissjoni. Din l-azzjoni hija 
assolutament neċessarja sabiex jintlaħqu s-
sinerġiji u biex jitnaqqsu l-ispejjeż bl-użu 
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ta' mekkaniżmi li diġà joperaw.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fondi tal-Kummissjoni Ewropea diġà ġew maħsuba għall-ħolqien u t-twaqqif ta' programmi 
dwar il-korrimenti u d-databases u n-netwerks ta' korrimenti. Is-sinerġiji u l-effikaċja ta' 
spejjeż massimi jridu jintlaħqu biss jekk jiġu inkorporati fl-iżvilupp tas-sistema ta' sorveljanza 
tal-korrimenti  

Emenda mressqa minn Antonios Trakatellis

Emenda 19
Premessa 10 b (ġdida)

(10b) Jekk is-sistemi eżistenti ta' 
sorveljanza tal-korrimenti u ta' monitoraġġ 
juru li mhumiex sostenibbli għal xi Stati 
Membri, għandha tintuża sistema 
alternattiva, per eżempju waħda li 
tiddependi fuq "Minimum Data Sets" li 
hija iżjed faċilment disponibbli u bbażata 
fuq statistiċi ta' l-isptarijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hija ovvja li jekk is-sistema diġà stabbilita ma tistax tiġi appoġġjata b'mod finanzjarju mill-
Istati Membri kollha, iridu jintużaw mezzi oħra biex jiġi żgurat il-ġbir tad-dejta dwar il-
korrimenti.

Emenda mressqa minn Antonios Trakatellis

Emenda 20
Premessa 10 c (ġdida)

(10c) Biex jiġi żgurat li "l-aħjar prassi" 
qegħdin fil-fatt jaqdu l-bżonnijiet u l-
kapaċitajiet ta' kull pajjiż, iridu jiġu 
appoġġjati l-bini ta' l-istituzzjonijiet u l-
iżvilupp tar-riżorsi umani kif ukoll ir-
riċerka, b'mod partikolari f'dawk il-pajjiżi 
bl-ikbar sehem ta' korrimenti li jistgħu jiġu 
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evitati.

Or. en

Emenda mressqa minn Antonios Trakatellis

Emenda 21
Premessa 10 d (ġdida)

(10d) Jekk l-azzjonijiet ta' din ir-
Rakkomandazzjoni huma ffinanzjati mill-
programmi għal azzjoni Komunitarja fil-
qasam tas-saħħa (2003-2008) u (2007-
2013), u jridu jsegwu r-regoli u r-
regolamenti stipulati f'dawk il-programmi. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tħassir huwa introdott għax sistema ta' sorveljanza għandha tiġi ffinanzjata b'mod 
indipendenti għaliex hija struttura permanenti li ma tistax tiġi ffinanzjata minn Programm li 
għandu limitu ta' żmien. Tħassir xieraq ġie introdott fit-test, imma jekk dan mhuwiex stabbilit 
mill-Kumitat ta' l-ENVI u dawn l-azzjonijiet huma ffinanzjati mill-programm għal Azzjoni 
Komunitarja fil-qasam tas-Saħħa (2003-2013), allura hija ovvja li għandhom isegwu r-regoli 
u r-regolamenti stipulati f'dawn il-programmi.

Emenda mressqa minn Giovanni Berlinguer

Emenda 22
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-

(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 tmien oqsma ta' prijorità: is-
sikurezza tat-tfal u ta’ l-adoloxxenti, is-
sikurezza ta’ l-anzjani, is-sikurezza ta’ l-
utenti tat-triq, il-prevenzjoni ta' korrimenti 
u n-nuqqas ta' sigurtà fuq il-post tax-
xogħol, il-prevenzjoni tal-korriment fl-isport 
u fil-ħin liberu, il-prevenzjoni tal-korriment 
ikkawżat minn prodotti u servizzi, il-
prevenzjoni li wieħed iwaġġa’ lilu nnifsu u 
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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.

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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prevenzjoni ta' korrimenti, mard u n-nuqqas ta' sigurtà fuq il-post tax-xogħol huma 
essenzjali għax jikkonċernaw il-ħajja tal-popolazzjoni ta' ħaddiema u għandhom bżonn 
attenzjoni ikbar għall-irwol tagħhom fis-soċjetà.

Emenda mressqa minn Antonios Trakatellis

Emenda 23
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 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. 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tħassir huwa introdott għax sistema ta' sorveljanza għandha tiġi ffinanzjata b'mod 
indipendenti għaliex hija struttura permanenti li ma tistax tiġi ffinanzjata minn Programm li 
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għandu limitu ta' żmien. Tħassir xieraq ġie introdott fit-test, imma jekk dan mhuwiex stabbilit 
mill-Kumitat ta' l-ENVI u dawn l-azzjonijiet huma ffinanzjati mill-programm għal Azzjoni 
Komunitarja fil-qasam tas-Saħħa (2003-2208), allura hija ovvja li għandhom isegwu r-regoli 
u r-regolamenti stipulati f'dawn il-programmi.

Emenda mressqa minn Edite Estrela

Emenda 24
Premessa 11

(11) Sabiex ir-riżorsi tal-Programm 
Komunitarju tas-Saħħa Pubblika[6] 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[6] 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.

Or. pt

Emenda mressqa minn Roberta Angelilli, Alessandro Foglietta

Emenda 25
Premessa 11

(11) Sabiex ir-riżorsi tal-Programm 
Komunitarju tas-Saħħa Pubblika[6] 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 

(11) Sabiex ir-riżorsi tal-Programm 
Komunitarju tas-Saħħa Pubblika[6] 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, b'mod partikolari dawk li 
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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.

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.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Għalkemm ir-riskju ta' korriment jista' jaffettwa kategoriji varji ta' nies, għandha tingħata 
attenzjoni speċjali lill-utenti vulnerabbli, li għandhom ċans ikbar li jkorru.

Emenda mressqa minn Giovanni Berlinguer

Emenda 26
Rakkomandazzjoni għall-Istati Membri

Paragrafu 1

(1) Jiżviluppaw sorveljanza nazzjonali ta' 
korriment u sistema ta' rrappurtar, li 
tipprovdi informazzjoni komparabbli, 
timmonitorja 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-sigurtà tal-prodotti u tas-servizzi;

(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; 
Jiżviluppaw kooperazzjoni multisettorjali, 
jinvolvu u jsaħħu sħubiji mal-partijiet 
involuti fil-livelli lokali, nazzjonali u 
internazzjonali u jipprovdu koordinazzjoni 
u rispons integrat għal korrimenti u nuqqas 
ta' sigurtà. 

Or. en
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Emenda mressqa minn Giovanni Berlinguer

Emenda 27
Rakkomandazzjoni għall-Istati Membri

Paragrafu 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, 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. Trid tingħata 
attenzjoni partikolari lill-fatturi 
determinanti soċjali li jikkawżaw 
korrimenti u nuqqas ta' sigurtà: l-ikbar 
differenza fir-rati tal-korrimenti, tal-
mortalità u tal-morbidità hija bejn pajjiżi 
ifqar u iktar sinjuri, u bejn il-klassijiet 
soċjali fil-pajjiżi. Id-differenza qiegħda 
tikber, minħabba fatturi bħal ma huma 
iżjed traffiku tat-toroq, li tkabbar in-nuqqas 
ta' ugwaljanza f'dak li hu dħul, iżżid qgħad 
ogħla, tnaqqis fl-appoġġ soċjali, 
liberalizzazzjoni tas-suq u disponibilità 
ikbar ta' alkoħol, u mekkaniżmi regolatorji 
u ta' infurzar li huma ifqar.
Dawk li huma bla xogħol, gruppi ta' 
minoranzi etniċi, ħaddiema immigranti, 
refuġjati u persuni b'diżabilità u bla dar 
huma b'mod partikolari fir-riskju;

Or. en

Ġustifikazzjoni

1. Kull sena, l-RTIs huma stmati li joqtlu 127 000 persuna, 55% minn dawn huma ta' l-etajiet 
bejn il-15 u l-44 sena, u jkorru jew joħolqu xi diżabilità lil 2.4 miljun. Ħamsa u sebgħin fil-
mija jiġru lis-sess maskil. Ir-riskju ta' l-RTIs għal persuni li jgħixu f'pajjiżi bi dħul baxx u 
medju (LMIC) huwa 1.5 drabi ogħla minn dawk ta' persuni f'pajjiżi bi dħul għoli (HIC).
2. Il-waqgħat joqtlu kważi 80 000 persuna kull sena, bl-ogħla mortalità qalb persuni ta' l-età 
ta' 'l fuq minn 80 sena. Minħabba d-dgħjufija tagħhom, dawn il-persuni għandhom ċans ikbar 
li mhux biss jaqgħu imma wkoll imutu b'riżultat ta' dan. Ħafna mill-waqgħat isiru fid-dar jew 
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ħdejha. Il-faqar u disinji perikolużi tal-bini huma fatturi ta' riskju għat-tfal. Is-sess maskili fl-
LMIC għandu riskju doppju minn dak fl-HIC.
3. L-għariq iwassal għal madwar 38 000 mewta u huwa t-tielet kawża ewlenija ta' mwiet fi 
tfal bejn l-etajiet ta' 5 u 14-il sena. Ir-riskju għal persuni fl-LMIC huwa disa' darbiet ta' dak 
għal persuni fl-HIC.
4. L-ivvalenar jikkawża madwar 110 000 mewta, bl-alkoħol li f'ċertu pajjiżi huwa 
responsabbli għal madwar 70% minn dawn, speċjalment fil-parti tal-Lvant tar-Reġjun. Is-sess 
maskil li jgħix fl-LMIC għandu riskju li huwa 18-il darba ogħla minn ta' dak fl-HIC. 

Emenda mressqa minn Edite Estrela

Emenda 28
Rakkomandazzjoni għall-Istati Membri

Paragrafu 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-
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, b'mod 
partikolari vjolenza kontra n-nisa, u li 
wieħed iwaġġa’ lilu nnifsu

Or. pt

Emenda mressqa minn Antonios Trakatellis

Emenda 29
Rakkomandazzjoni għall-Istati Membri

Paragrafu 2a (ġdid)

(2a) Jieħdu miżuri sabiex databases dwar 
"prassi tajba" għall-prevenzjoni ta' 
korrimenti jiġu bbażati fuq dejta tajba li 
tqis ċirkustanzi lokali, u huma appoġġjati 
mir-riċerka li tindika ċ-ċirkustanzi speċifiċi 
soċjali, ekonomiċi, infrastrutturali u 
kulturali li fihom tiġi implimentata politika 
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li jkollha suċċess;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dak li jaħdem tajjeb f'pajjiż wieħed għall-prevenzjoni ta' korrimenti mhux bil-fors jaħdem 
ukoll f'pajjiżi oħra. Għandha tingħata iżjed ċarezza rigward iċ-ċirkustanzi soċjali, ekonomiċi, 
politiċi, kulturali u infrastrutturali li jiddeterminaw l-effikaċja tal-politika, il-prijoritajiet tal-
gvernijiet, kemm il-popolazzjonijiet huma riċettivi, u l-kapaċitajiet ta' l-ekonomiji tal-pajjiżi.

Emenda mressqa minn Antonios Trakatellis

Emenda 30
Rakkomandazzjoni għall-Istati Membri

Paragrafu 3 a (ġdid)

(3a) Jiżguraw li kumpaniji ta' l-
assikurazzjoni li għandhom aċċess għal 
dejta dwar il-korrimenti huma involuti fil-
proċess ta' sorveljanza tal-korrimenti u 
jipprovdu d-dejta relevanti kollha lill-Istati 
Membri sabiex iħaffu d-definizzjoni tal-
mekkaniżmi u tal-postijiet fejn isiru l-
inċidenti b'mod frekwenti u jużaw din l-
informazzjoni biex itejbu l-prevenzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa ċar li l-kumpaniji ta' l-assikurazzjoni għandhom dejta dwar il-korrimenti u din tista' 
tgħin lill-Istati Membri biex jagħżlu l-aħjar prijorità li fuqha għandhom jiġu investiti l-flus 
sabiex jiġu evitati iżjed inċidenti. Dan huwa relevanti b'mod partikolari għal inċidenti bil-
karozzi li jirrepetu ruħhom fl-istess punti tat-toroq b'tali mod li juru bżonn ċar għal tibdil fl-
istruttura ta' dawn it-toroq.

Emenda mressqa minn Antonios Trakatellis

Emenda 31
Rakkomandazzjoni għall-Kummissjoni

Paragrafu 1

(1) Tappoġġja u tagħti prijorità, fi ħdan il-
qafas tal-Programm Komunitarju tas-

(1) Tappoġġja u tagħti prijorità għall-
istabbiliment ta' sistema ta’ sorveljanza 
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Saħħa Pubblika u fil-programmi li jiġu 
wara, biex tistabbilixxi sistema ta’ 
sorveljanza mifruxa mal-Komunità kollha 
biex tiġbor data dwar korriment ipprovduta 
mill-Istati Membri fuq il-bażi tas-sistemi 
nazzjonali ta' korriment u tagħmel l-
informazzjoni li fiha d-database aċċessibbli 
b'mod faċli lill-partijiet interessati kollha;

mifruxa mal-Komunità kollha biex tiġbor
dejta dwar korriment ipprovduta mill-Istati 
Membri fuq il-bażi tas-sistemi nazzjonali ta' 
korriment u tagħmel l-informazzjoni li fiha 
d-database aċċessibbli b'mod faċli lill-
partijiet interessati kollha;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tħassir huwa introdott għax sistema ta' sorveljanza għandha tiġi ffinanzjata b'mod 
indipendenti għaliex hija struttura permanenti li ma tistax tiġi ffinanzjata minn Programm li 
għandu limitu ta' żmien. Tħassir xieraq ġie introdott fit-test, imma jekk dan mhuwiex stabbilit 
mill-Kumitat ta' l-ENVI u dawn l-azzjonijiet huma ffinanzjati mill-programm għal Azzjoni 
Komunitarja fil-qasam tas-Saħħa (2003-2008) u (2003-2013), allura hija ovvja li għandhom 
isegwu r-regoli u r-regolamenti stipulati f'dawn il-programmi.

Emenda mressqa minn Antonios Trakatellis

Emenda 32
Rakkomandazzjoni għall-Kummissjoni

Paragrafu 1 a (ġdid)

(1a) Tippreżenta proposta leġiżlattiva għall-
istabbiliment ta' sistema ta' sorveljanza tal-
korrimenti madwar il-Komunità għall-
iskambju ta' informazzjoni dwar prassi 
tajba u għat-tixrid ta' informazzjoni, kif 
imsemmi f'punt 1, lill-Parlament Ewropew 
u lill-Kunsill bi qbil ma' l-Artikolu 251 tat-
Trattat, inklużi dettalji preċiżi ta' l-
implikazzjonijiet finanzjarji; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skond ir-Rapport ta' l-2005 ta' l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (id-WHO) dwar is-Saħħa 
Ewropea, f'dawk li huma s-Snin ta' Ħajja Aġġustati għad-Diżabilità (DALYs), waħda mill-
iktar kawżi importanti tal-piż ta' mard fir-Reġjun Ewropew tal-WHO hija kawżi esterni ta' 
korriment u vvelenar (14%) u għalhekk għandha tiġi attribwita attenzjoni speċjali u ffinanzjar 
speċifiku għal kwistjoni maġġura bħal din.  
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Emenda mressqa minn Antonios Trakatellis

Emenda 33
Rakkomandazzjoni għall-Kummissjoni

Paragrafu 2

(2) Tistabbilixxi mekkaniżmu mifrux mal-
Komunità kollha għal skambju ta’ 
informazzjoni dwar prassi tajba u tferrex 
din l-informazzjoni mal-partijiet interessati 
relevanti kollha;

deleted

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kontenut ta' punt (2) diġà ġie kopert minn punt (1) u (1)a (ġdid).

Emenda mressqa minn Roberta Angelilli, Alessandro Foglietta

Emenda 34
Rakkomandazzjoni għall-Kummissjoni

Paragrafu 2

(2) Tistabbilixxi mekkaniżmu mifrux mal-
Komunità kollha għal skambju ta’ 
informazzjoni dwar prassi tajba u tferrex din 
l-informazzjoni mal-partijiet interessati 
relevanti kollha;

(2) Tistabbilixxi  mekkaniżmu mifrux mal-
Komunità kollha għal skambju ta’ 
informazzjoni dwar prassi tajba u tferrex din 
l-informazzjoni mal-partijiet interessati 
relevanti kollha, mal-ħaddiema tas-saħħa 
kollha, b'mod partikolari t-tobba, l-
infermiera u l-assistenti soċjali, fost l-
oħrajn permezz ta' kampanja ta' 
prevenzjoni għall-pubbliku ġenerali.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-prevenzjoni u l-informazzjoni dwar sigurtà huma aspetti importanti li għandhom bżonn 
jiżdiedu b'mod sinifikanti fis-settur tas-saħħa u f'kategoriji soċjali qrib ta' gruppi ta' persuni 
esposti b'mod partikolari għar-riskju, u billi jqisu l-irwol importanti li jilagħbu fil-ħajja ta' 
kuljum ta' l-utenti. 
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Emenda mressqa minn Antonios Trakatellis

Emenda 35
Rakkomandazzjoni għall-Kummissjoni

Paragrafu 3 a (ġdid)

(3a) Appoġġ permezz ta' azzjonijiet tal-
Fondi ta' Koeżjoni u tal-Fondi Strutturali li 
jkopru l-prevenzjoni tal-korrimenti u l-
infrastruttura aħjar u inqas perikoluża;

Or. en

Emenda mressqa minn Antonios Trakatellis

Emenda 36
Rakkomandazzjoni għall-Kummissjoni

Paragrafu 4

(4) Tappoġġja l-iżvilupp ta’ prassi tajba u 
ta’ azzjonijiet ta’ politika fir-rigward tas-
seba' oqsma ta' prijorità identifikati bl-użu 
tar-riżorsi previsti fil-Programm 
Komunitarju tas-Saħħa Pubblika u l-
programmi li jiġu wara, fil-qafas ġenerali 
biex jiġu ffinanzjati l-azzjonijiet 
Komunitarji b’appoġġ ta’ politika ta’ 
konsumatur u fil-Programm ta’ Qafas 
għar-Riċerka;

(4) Tiżviluppa prassi tajba u ta’ azzjonijiet 
ta’ politika fir-rigward tas-seba' oqsma ta' 
prijorità identifikati  

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tħassir huwa introdott għax sistema ta' sorveljanza għandha tiġi ffinanzjata b'mod 
indipendenti għaliex hija struttura permanenti li ma tistax tiġi ffinanzjata minn Programm li 
għandu limitu ta' żmien. Tħassir xieraq ġie introdott fit-test, imma jekk dan mhuwiex stabbilit 
mill-Kumitat ta' l-ENVI u dawn l-azzjonijiet huma ffinanzjati mill-programm għal Azzjoni 
Komunitarja fil-qasam tas-Saħħa (2003-2208), allura hija ovvja li għandhom isegwu r-regoli 
u r-regolamenti stipulati f'dawn il-programmi.

Emenda mressqa minn Giovanni Berlinguer

Emenda 37
Rakkomandazzjoni għall-Kummissjoni

Paragrafu 4
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(4) Tappoġġja l-iżvilupp ta’ prassi tajba u ta’ 
azzjonijiet ta’ politika fir-rigward tas-seba'
oqsma ta' prijorità identifikati bl-użu tar-
riżorsi previsti fil-Programm Komunitarju 
tas-Saħħa Pubblika u l-programmi li jiġu 
wara, fil-qafas ġenerali biex jiġu ffinanzjati 
l-azzjonijiet Komunitarji b’appoġġ ta’ 
politika ta’ konsumatur u fil-Programm ta’ 
Qafas għar-Riċerka;

(4) Tappoġġja l-iżvilupp ta’ prassi tajba u ta’ 
azzjonijiet ta’ politika fir-rigward tat-tmien 
oqsma ta' prijorità identifikati bl-użu tar-
riżorsi previsti fil-Programm Komunitarju 
tas-Saħħa Pubblika u l-programmi li jiġu 
wara, fil-qafas ġenerali biex jiġu ffinanzjati 
l-azzjonijiet Komunitarji b’appoġġ ta’ 
politika ta’ konsumatur u fil-Programm ta’ 
Qafas għar-Riċerka; Tiżgura li l-programmi 
ta' wara kollha dwar il-prevenzjoni tal-
korrimenti u t-tħeġġiġ tas-sikurezza jqisu 
n-nuqqas ta' ugwaljanzi fis-saħħa, billi 
żżomm f'moħħha li nuqqas ta' aċċess għal 
appoġġ soċjali, koeżjoni fqira tal-Komunità 
u esklużjoni soċjali jnaqqsu l-kapaċità tal-
persuni biex jifilħu għal kunflitt soċjali 
mingħajr ma jaqgħu għall-vjolenza, inkluż 
awtokorriment.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ftehim aħjar ta' kif feriti mhux intenzjonati u l-vjolenza huma marbuta mal-faqar u n-nuqqas 
ta' ugwaljanza ippermetta l-iżvilupp ta' programmi effettivi li jiġġieldu l-problema u 
jindirizzaw dan il-qasam ta' inġustizzja soċjali. Per eżempju, skemi għal viżti fid-djar u skemi 
ta' taħriġ għall-ġenituri li jimmiraw għal familji fqar b'ġenitur wieħed urew li jnaqqsu, iżjed 
tard fil-ħajja, il-vjolenza interpersonali.


