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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi 
li turi partijiet tat-test leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni 
bl-iskop li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika minnhom).  Il-korrezzjonijiet proposti huma 
suġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-prevenzjoni tal-korrimenti 
u l-promozzjoni tas-sigurtà
(COM(2006)0329 – C6-0238/2006 – 2006/0106(CNS))

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2006)0329)1,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 152(4), is-subparagrafu 2, tat-Trattat KE, skond liema Trattat 
il-Kunsill ikkonsulta lill-Parlament (C6-0238/2006),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' 
l-Ikel u l-opinjoni tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi 
(A6-0000/2006),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex tibdel il-proposta tagħha kif meħtieġ, skond l-Artikolu 250(2) 
tat-Trattat KE;

3. Jitlob lill-Kunsill biex jinnotifika lill-Parlament jekk ikollu l-ħsieb li ma jżommx mat-test 
approvat mill-Parlament;

4. Jitlob lill-Kunsill biex jikkonsulta mill-ġdid mal-Parlament jekk ikollu l-ħsieb li jemenda 
l-proposta tal-Kummissjoni b'mod sostanzjali;

5. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni.

Test propost mill-Kummissjoni Emendi tal-Parlament

Emenda 1
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-

(6) Ir-riskju ta’ korriment mhux distribwit 
indaqs fl-Istati Membri kif ukoll fil-gruppi 
soċjali, gruppi ta' l-istess eta, u bejn is-
sessi Ir-riskju ta’ mewt minn korriment 
huwa ħames darbiet akbar fl-Istat Membru 

  
1 Għadu mhux ippubblikat fil-ĠU.
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inqas rata bl-għola rata ta’ korriment milli minn dak 
bl-inqas rata

Emenda 2
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 ekonomiċi, għaliex il-benefiċċji tal-
prevenzjoni kemm għas-settur privat kif 
ukoll għal dak pubbliku, speċjalment 
għas-sistemi tas-saħħa ta’ spiss jaqbżu 
b’fattur ta’ diversi drabi l-ispejjeż għall-
intervenzjoni

Ġustifikazzjoni

Il-benefiċċji jinkisbu mhux biss għas-sistemi tas-saħħa iżda għas-setturi privati u pubbliċi 
wkoll.

Emenda 3
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 tista’ tiżgura
strateġija kkoordinata fl-Istati Membri 
kollha biex jiġu żviluppati u stabbiliti 
politiki nazzjonali dwar il-prevenzjoni ta’ 
korrimenti, u dwar il-promozzjoni tas-
sikurezza, 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.
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Emenda 4
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 jittieħed 
f’kunsiderazzjoni 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-
sigurtà tat-tfal u ta’ l-adoloxxenti, is-sigurtà 
ta’ l-anzjani, is-sigurtà ta’ l-utenti tat-triq, 
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 
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. 

Ġustifikazzjoni

Għalkemm ġiet mogħtija attenzjoni partikulari lill-utenti tat-triq li huma vulnerabbli, bħalma 
huma sewwieqa tar-roti u persuni li jimxu, l-utenti tat-triq kollha huma fir-riskju ta' 
korriment, fatt li għandu jidher fil-kategorija. Iz-zona ta' prijorita ta' l-isports ġiet imwessa' 
sabiex tinkludi l-prevenzjoni ta' korriment relatat mal-ħin liberu.

Emenda 5
Rakkomandazzjoni għall-Istati Membri, punt (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

(2) Jiżviluppaw sorveljanza nazzjonali ta' 
korriment u sistema ta' rrappurtar li 
taċċessa 'databases' relavanti oħrajn, li 
tipprovdi informazzjoni komparabbli, 
timmonitorja l-evoluzzjoni ta' riskji ta' 
korriment billi tiffoka fuq fatturi li 
jiddeterminaw il-korriment, timmoniterja
l-effetti ta’ miżuri ta’ prevenzjoni matul iż-
żmien u tanalizza l-bżonnijiet biex jidħlu 
inizjattivi addizzjonali b'mod partikulari 
dwar is-sigurtà tal-prodotti u tas-servizzi
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Ġustifikazzjoni

Jekk ikun possibbli, informazzjoni speċifika tista' tinġabar ukoll billi titqies id-dejta minn 
riżorsi varji bħal Eurostat jew kumpaniji ta' l-assigurazzjoni. Dawn ta' l-aħħar jistgħu 
jkollhom aċċess għal informazzjoni aktar preċiża dwar il-kawżi ta' korriment. Barra minn 
hekk, sabiex jitjieb it-tbassir ta' korrimenti, huwa kruċjali li kull każ fatali jiġi investigat 
individwalment billi l-informazzjoni tiġi analizzata biċċa biċċa, u billi jintużaw il-fatturi li 
jiddeterminaw. Din tifforma bażi ta' veru għall-iżvilupp ta' politiki effiċjenti u għall-
promozzjoni tas-sigurta. Fl-aħħarnett, inizjattivi oħra m'għandhomx jiffukaw biss fuq is-
sigurta ta' prodotti u servizzi.

Emenda 6
Rakkomandazzjoni għall-Istati Membri, punt (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 kif ukoll 
kollaborazzjoni ma' partijiet interessati, 
iżidu opportunitajiet ta’ finanzjament għal 
azzjonijiet ta’ kampanji, joħolqu inċentivi 
sabiex jippromwovu s-sigurtà u 
jimplimentaw dawn il-pjanijiet nazzjonali 
fil-prattika, b'attenzjoni partikolari għal 
gruppi ta' riskju għoli bħalma huma tfal, 
anzjani u utenti tat-triq, u b'attenzjoni 
partikolari għal korriment fl-isport u fil-ħin 
liberu, korrimenti kkawżati minn servizzi u 
prodotti, vjolenza u li wieħed iwaġġa’ lilu 
nnifsu

Ġustifikazzjoni

Bħala żieda mal-koperazzjoni bejn id-dipartiment, għandha tiġi kkunsidrata koperazzjoni 
vertikali ma' partijiet interessati. Inċentivi huma ta' għajnuna għall-introduzzjoni ta' miżuri u 
tagħmir tas-sigurta. Iż-żieda tat-terminu "gruppi ta' riskju għoli" tagħmel distinzjoni bejn iz-
zoni ta' prijorita kollha li ssemmew qabel, u zoni speċjali ta' tħassib.

Emenda 7
Rakkomandazzjoni għall-Istati Membri, punt (2) a (ġdid)

(2a) Jagħmlu studji xjentifiċi 
partikolarment fuq atteġġament ta' 
awtokorriment u ta' teħid ta' riskju.
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Ġustifikazzjoni

B'mod ġenerali, huwa importanti li wieħed iħares lejn ir-raġuni u l-mod kif iseħħu l-
korrimenti. B'mod speċifiku, hemm bżonn ta' studji fil-qasam ta' awtokorriment. Ċerti każi ta' 
korriment huma kategorizzati b'mod żbaljat bħala awtokorriment, filwaqt li każijiet oħra 
kkawżati minn awtokorriment mhumiex identifikati bħala tali. Hemm bżonn ukoll ta' aktar 
studju fil-qasam ta' atteġġament ta' awtokorriment, li huwa;fattur determinanti dominanti tal-
korriment.

Emenda 8
Rakkomandazzjoni għall-Istati Membri, punt (3)

(3) Jiżguraw li l-prevenzjoni ta’ korriment 
u promozzjoni ta’ sigurtà tidħol b’mod 
sistematiku fit-taħriġ vokazzjonali ta’ 
professjonisti tal-kura tas-saħħa, sabiex 
dawn il-gruppi jistgħu jservu bħala 
konsulenti kompetenti għall-pazjenti u 
għall-klijenti tagħhom u għall-pubbliku.

(3) Jiżguraw li l-prevenzjoni ta’ korriment 
u promozzjoni ta’ sigurtà tidħol b’mod 
sistematiku billi jitjiebu l-edukazzjoni u t-
taħriġ vokazzjonali ta’ professjonisti tal-
kura tas-saħħa u professjonisti oħra, 
sabiex dawn il-gruppi jistgħu jservu bħala 
konsulenti kompetenti għall-pazjenti u 
għall-klijenti tagħhom u għall-pubbliku. 
Titkabbar il-kuxjenza pubblika dwar 
kawżi u konsegwenzi billi jiġu enfasizzati 
r-responsabiltajiet kemm ta' l-individwi 
kif ukoll tas-soċjeta rigward il-prevenzjoni 
ta' korriment u l-promozzjoni tas-sigurta.

Ġustifikazzjoni

Il-promozzjoni tas-sigurta ma tistax tiġi limitata għat-taħriġ ta' professjonisti tal-kura tas-
saħħa. Il-promozzjoni tas-sigurta hija kkjarifikata billi jissemma l-ħolqien ta' kuxjenza 
pubblika. Barra minn hekk, hija enfasizzata l-importanza ta' l-irwol ta' kull ċittadin li jevita l-
inċidenti u li jgħin lil ħaddieħor.
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NOTA SPJEGATTIVA

Madwar 235,000 ċittadin fl-Unjoni Ewropea jmutu kuljum minħabba inċident jew korrimenti 
relatati ma' vjolenza. Dan ifisser iktar minn 600 fatalita kkawżata b'korriment kuljum. Il-
korrimenti jikkontribwixxu wkoll għall-piżijiet soċjali u ekonomiċi, li huma madwar 7 miljun 
ammissjoni fi sptar u 65 miljun trattament mediku kull sena.  Sabiex jitnaqqsu dawn il-
piżijiet, ir-rapporteur jenfasizza l-kwistjonijiet ta' ġbir tad-dejta u l-kwalita tad-dejta, u 
jenfasizza l-importanza tal-promozzjoni tas-sigurta, kif ukoll li titqajjem kuxjenza dwar it-
tnaqqis fl-ispejjeż permezz ta' miżuri ta' prevenzjoni ta' korriment.  Barra minn hekk, ir-
rapporteur jixtieq jikkjarifika z-zoni ta' prijorita u jenfasizza l-ħtieġa għal koperazzjoni bejn 
is-setturi u l-involviment tal-partijiet interessati.

Apparti milli titqies l-importanza taġ-ġbir tad-dejta, kif enfasizzata mir-rakkomandazzjoni 
proposta mill-Kunsill, l-emendi għandhom l-għan li jipprovdu għal kwalita għolja tad-dejta. 
Il-ġbir ta' dejta kwantitattiva għandha t-tendenza li taħbi il-"fatturi li jiddeterminaw il-
korriment".  Għalhekk, huwa importanti li wieħed iħares lejn ir-raġuni u l-mod kif iseħħu l-
korrimenti. Pereżempju, korrimenti relatati ma' inċidenti tat-traffiku huma mqiegħda biss 
f'kategorija statistika waħda. Imma din il-kategorija ma turix il-varjeta ta' fatturi li 
jiddeterminaw il-korriment li fil-fatt jinfluwenzaw l-inċidenti tat-traffiku, bħalma huma:

1) il-kapaċita fiżika,
2) in-nuqqas ta' esperjenza,
3) l-influwenza tad-drogi (speċjalment l-alkoħol),
4) in-nuqqas ta' konċentrazzjoni,
5) id-differenzi f'modi ta' ħajja (pereżempju, affiljazzjoni soċjali, kultura),
6) l-atteġġament ta' teħid ta' riskju (speċjalment fost iż-żgħażagħ, u dan ivarja skond is-

sess),
7) il-kundizzjonijiet tal-madwar (it-temp, l-ambjent ħaj/urban, l-infrastruttura, il-prodotti 

u s-servizzi). 

Sabiex jitjieb it-tbassir ta' korrimenti, huwa kruċjali li kull każ fatali jiġi investigat 
individwalment billi l-informazzjoni tiġi analizzata biċċa biċċa, u billi jintużaw il-fatturi li 
jiddeterminaw bħalma huma dawk imsemmija hawn fuq. Din tifforma bażi ta' veru għall-
iżvilupp ta' politiki effiċjenti u għall-promozzjoni tas-sigurta. Informazzjoni speċifika tista' 
tinġabar ukoll billi tingħaqad id-dejta minn riżorsi varji bħal Eurostat jew kumpaniji ta' l-
assigurazzjoni. Dawn ta' l-aħħar jistgħu jkollhom aċċess għal informazzjoni aktar preċiża 
dwar il-kawżi ta' korriment. 

Il-proposta għal Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tiffoka l-aktar fuq il-ġbir ta' informazzjoni 
dwar korrimenti billi tiġi mwaqqfa sistema ta' sorveljanza. Madankollu, ir-rapport ma 
jsemmix ħafna dwar il-promozzjoni tas-sigurta, għalkemm hija msemmija fit-titolu. Hemm 
riferiment għaliha darbtejn biss fid-dokument kollu u mhijiex imsemmija b'mod ċar.  Din 
għandha tingħata aktar importanza, speċjalment rigward il-ħolqien ta' kuxjenza pubblika. 
Hemm bżonn ta' ħolqien ta' kuxjenza u taħriġ/edukazzjoni fi gruppi relevanti barra minn dawk 
ta' professjonisti tal-kura tas-saħħa.  Fl-aħħarnett, m'għandniex ninsew li l-ħajja tal-bniedem 
hija fraġli u li korrimenti xorta se jiġru. In-nies għandhom isiru aktar konxji li ma jistgħux 
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jilagħbu bil-ħajja, fatt li mid-dehra ma tantx qed jitqies biżżejjed illum. Għalhekk, il-ħolqien 
ta' kuxjenza pubblika u t-titjib ta' l-edukazzjoni, speċjalment għal gruppi ta' riskju għoli, huma 
neċessarji. 

Ir-riċerka xjentifika turi li l-miżuri għall-prevenzjoni ta' korriment tgħin biex jitnaqqsu l-
ispejjeż kemm fis-settur pubbliku kif ukoll f'dak privat.  Għal dan ta' l-aħħar, inċentivi bħalma 
huma sussidji u/jew kumpens jikkontribwixxu għat-titjib ta' prattiki ta' sigurta u tagħmir ta' 
sigurta.

Ftit miz-zoni ta' prijorita identifikati fir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill jista' jintlaħaq ftehim 
fuqhom (is-sigurtà tat-tfal u ta’ l-adoloxxenti, is-sigurtà ta’ l-anzjani, il-prevenzjoni tal-
korriment ikkawżat minn prodotti u servizzi, u l-prevenzjoni ta’ vjolenza fuq ħaddieħor). Iżda 
għandhom jiġu kjarifikati prijoritajiet oħra.  Għalkemm ġiet mogħtija attenzjoni partikulari 
lill-utenti tat-triq li huma vulnerabbli, bħalma huma sewwieqa tar-roti u persuni li jimxu, l-
utenti tat-triq kollha huma fir-riskju ta' korriment, fatt li għandu jidher fil-kategorija. Hemm 
bżonn ta' studji fil-qasam ta' l-awtokorriment. Ċerti każi ta' korriment huma kategorizzati 
b'mod żbaljat bħala awtokorriment, filwaqt li każijiet oħra kkawżati minn awtokorriment 
mhumiex identifikati bħala tali.  Korrimenti fl-isports huma l-akbar numru ta' inċidenti serji, 
minkejja l-fatt li huma taħt il-gwida ta' 'trainers' ta' l-isports. Madankollu, attivitajiet fil-ħin 
liberu, li mhumiex kontrollati jew li jseħħu b'mod okkażjonali jew spontanju (bħal 
'skateboarding') mhumiex inklużi fil-proposta. Għalhekk, din iz-zona ta' prijorita ġiet 
imwessa' sabiex tinkludi l-prevenzjoni ta' korriment relatat mal-ħin liberu kif ukoll ma' l-
isports.

S'issa, il-proposta ssemmi biss rabtiet pubbliċi-pubbliċi; pero, għandha titqies il-koperazzjoni 
vertikali ma' partijiet interessati. Għalhekk, il-ħtieġa għal kollaborazzjoni ppjanata ma' l-
NGOs li qed jaħdmu fil-qasam ta' prevenzjoni ta' korriment (speċjalment l-Uffiċċju Ewropew 
tal-WHO) qed tidher f'dan ir-rapport.  Barra minn hekk, il-prevenzjoni ta' korrimenti tinvolvi 
kunsiderazzjonijiet soċjali u morali sinifikanti sabiex tiġi enfasizzata r-responsabilta ta' l-
individwu biex jgħin lill-oħrajn fil-komunita lokali, b'mod partikulari dawk l-aktar 
vulnerabbli għall-korriment (pereżempju t-tfal, l-adolexxenti, n-nisa tqal, l-anzjani, u l-
persuna b'diżabilita). Din hija r-raġuni għaliex ir-rabta mal-komunitajiet hija kruċjali biex 
jitnaqqas il-piż tal-korrimenti.


