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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għal-
Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-
suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jistieden lill-Istati Membri biex jagħtu appoġġ xieraq lill-vittmi u lill-familji tagħhom, u 
biex jinfurmaw b'mod preċiż lill-Kummissjoni dwar liema miżuri ttieħdu f'dik il-
perspettiva, b'mod partikulari rigward l-appoġġ lingwistiku, l-informazzjoni legali 
pprovduta u l-permessi speċjali ta' residenza mogħtija; 

2. Jistieden lill-Istati Membri biex jirrappurtaw b'mod preċiż dwar is-sitwaazjoni tal-
koperazzjoni transkonfinali, b'mod partikolari jekk il-koperazzjoni mal-organizzazzjonijiet 
mhux governattivi (NGOs) hija prevista mil-liġi jew fil-prattika;   

3. Jistieden lill-EUROPOL biex iwaqqaf taqsima speċifika biex tittratta l-pornografija bit-
tfal u l-prostituzzjoni tat-tfal li tkun magħmula minn esperti mħarrġa fi kwistjonijiet 
speċifiċi għall-ġeneru;

4. Jistieden lill-Istati Membri biex jinfurmaw dwar xi jsir mill-beni kkonfiskati fil-kuntest ta' 
każ bil-provi ta' prostituzzjoni tat-tfal jew pornografija bit-tfal; 

5. Jistieden lill-Istati Membri biex jirrevedu d-dispożizzjonijiet proċedurali tagħhom dwar il-
ġurisdizzjoni u l-kwistjoni ta' extraterritorjalità sabiex jiżguraw li min ikun wettaq dawn 
ir-reati ma jaħrabx mill-ġustizzja; jistieden lill-awtoritajiet kompetenti biex jaqsmu l-
informazzjoni bejniethom;

6. Jistieden lill-Istati Membri biex jinfurmaw dwar is-sitwazzjoni attwali rigward id-djalogu 
mal-partijiet interessati sabiex jingħalqu websajts illegali; jistieden lill-Kummissjoni biex 
tintensifika t-taħditiet mal-Awtoritajiet Nazzjonali u mal-partijiet interessati sabiex 
tinbena strateġija integrata bl-għan li jingħalqu websajts bħal dawn;

7. Jistieden lill-Kummissjoni, f'koperazzjoni mal-Istati Membri u l-entitajiet rilevanti 
internazzjonali, biex tikkompleta r-rapport permezz ta' studju (li għandu jkun aġġornat 
regolarment) bl-użu ta' dejta maqsuma skond is-sess, li tiffoka b'mod partikulari fuq: 
- minn fejn ikunu ġejjin il-vittmi;
- l-ambjent soċjali u tal-familja;
- ir-rabtiet possibbli mat-traffikar internazzjonali;
- l-irwol tal-familja f'każijiet ta' prostituzzjoni u ta' pornografija li jinvolvu t-tfal;
- każijiet b'vittmi multipli;

8. Jistieden lill-Kummissjoni biex tevalwa aħjar il-ħtiġijiet ulterjuri f'termini ta' ħarsien tal-
vittma u tal-familja tagħha, b'mod li jqis ukoll forom alternattivi ta' familja.
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