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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp 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. Jilqa' b'sodisfazzjon l-iżvilupp tal-Pjan ta' Azzjoni tal-Kummissjoni dwar Tfal f' 
Relazzjonijiet Esterni, li ser jaqa' taħt il-qafas u l-impenji approvati ta' l-Istrateġija ta' l-
UE dwar id-Drittijiet tat-Tfal;

2. Jisħaq li l-proċess li jwassal għall-adozzjoni ta' Strateġija dwar id-Drittijiet tat-Tfal 
għandu jinkludi konsultazzjoni sħiħa u komprensiva li tinvolvi istituzzjonijiet nazzjonali 
għad-drittijiet tat-tfal (bħal l-ombusdmen għad-drittijiet tat-tfal), aġenziji tan-NU inkluża 
l-UNICEF, il-Kumitat għad-Drittijiet tat-Tfal, organizazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u t-tfal 
b'mod partikolari;

3. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tadotta approċċ ibbażżat fuq id-drittijiet tat-tfal li 
jirrifletti l-prinċipji tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal (UNCRC) fl-
azzjonijiet rilevanti kollha, minn żvilupp ta' politika u programmar sa l-evalwazzjoni, kif 
ukoll il-mobilizzazzjoni tar-riżorsi rilevanti;

4. Jirrokonoxxi l-bżonn urġenti għal gwida għall-istaff tal-Kummissjoni fir-rigward ta' 
politika u implimentazzjoni u jitlob għal għodod u taħriġ fil-kwartieri ġenerali u fid-
Delegazzjonijiet tagħha dwar l-applikazzjoni ta' approċċ lejn il-politika ta ' l-iżvilupp 
b'mod ġenerali bbażat fuq id-drittijiet tal-bniedem u speċifikament għal approċċ ibbażat 
fuq id-drittijiet tat-tfal.

5. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex iwettqu  evalwazzjoni fil-fond tas-
sitwazzjoni tat-tfal f'pajjiżi sħab, billi jużaw riċerka u analiżi ta' kwalità li jkunu twettqu, 
pereżempju, mill-UNICEF, fl-implimentazzjoni ta' l-UNCRC u ta' trattati internazzjonali 
dwar id-drittijiet tal-bniedem rilevanti oħrajn li jirrigwardaw it-tfal, data u approċċi li 
huma aċċettati internazzjonalment u li diġà jintużaw regolarment u stħarriġ imwettaq, 
pereżempju, min-NU, sabiex jiġu appoġġjati kampanji ta' sensibilizzazzjoni, ppjanar ta' 
politiki u strateġiji għal pajjiżi li jkunu xierqa u bbażati fuq il-provi;

6. Jitlob lill-Kummissjoni sabiex tiżgura li deliberazzjonijiet minn kumitati u sottogruppi 
għad-drittijiet tal-bniedem imwaqqfa fi ħdan il-ftehmiet ta' kummerċ u kooperazzjoni 
jiffukaw fuq il-problema ta' tħaddim tat-tfal u l-ħarsien minn kull forma ta' abbuż, 
sfruttament u diskriminazzjoni;

7. Jisħaq dwar il-ħtieġa li tiġi indirizzata l-problema ta' suldati tfal u l-impatt kbir li l-
opinjoni pubblika jista' jkollha f'dan ir-rigward;  ·

8. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tirdoppja l-iforzi tagħha sabiex tgħin lil pajjiżi li qed 
jiżviluppaw fit-traduzzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-UNCRC u l-protokolli fakultattivi  
fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom. 

9. Jisħaq li, sabiex tingħata kontribuzzjoni li tibqa' lejn il-kisba ta' l-Għanijiet ta' l-Iżvilupp 
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għall-Millenju (MDGs), it-tfal, is-sopravivenza, l-iżvilupp u l-ħarsien tagħhom, 
għandhom jitqiegħdu fiċ-ċentru tal-politiki u l-prattiċi kollha ta' l-UE;    

10. Jirrikonoxxi li l-kura u l-edukazzjoni fil-bidu tat-tfulija, inklużi t-tilqim, ir-reġistrazzjoni 
tat-twelid, it-trobbija tajba , il-kindergarten u n-nurseries, huma dritt tat-tfal u 
jirrikonoxxi li l-bidu tat-tfulija huwa żmien ta' żvilupp sinifikanti u li nutrizzjoni ħażina u 
nuqqas ta' kura jistgħu jwasslu għal defiċjenzi fiżiċi u intellettwali u jikkompromettu l-
kapaċità tat-tfal li jiżviluppaw il-potenzjal sħiħ tagħhom u li jeħilsu lilhom infushom 
mill-faqar;

11. Jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni sabiex ir-reġistrazzjoni uffiċjali tat-twelid 
jagħmluha parti mill-politika ta' kooperazzjoni għall-iżvilupp bħala dritt bażiku u mezz 
importanti tal-ħarsien tad-drittijiet tat-tfal; 

12. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex jagħmlu sforz flimkien sabiex 
jgħinu lill-pajjiżi sħab jiksbu l-objettiv ta' edukazzjoni primarja b'xejn u universali (MDG 
2) u jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex jipprovdu l-fondi meħtieġa 
għall-Edukazzjoni għal Kulħadd - Inizzjattiva b'Mekkaniżmu Mgħaġġel (Fast Trak 
Initiative);   

13. Jinnota li l-forniment ta' emerġenza għal tfal fi stati fraġli affettwati minn kunflitt 
rarament jinkludi  edukazzjoni xierqa u jistieden lil Kummissjoni sabiex tappoġġja 
attivitajiet ta' edukazzjoni, inklużi l-implimentazzjoni ta' l-istandards minimi kif indikat 
min-Netwerk bejn l-Aġenziji għall-Edukazzjoni f'Emerġenzi, kemm f'każi ta' emerġenza 
u kemm fil-fażi tranżizzjonali minn kriżi għal żvilupp;   

14. Jenfasizza l-bżonn li tingħata attenzjoni speċjali għall-MDG 3 dwar l-ugwaljanza bejn is-
sessi u għall-edukazzjoni tal-bniet, l-impjegar u t-taħriġ ta' għalliema lokali nisa, l-
eliminazzjoni ta' kull xaqliba lejn l-irġiel fil-curricula, it-tqegħid ta' skejjel eqreb lejn il-
komunitajiet li huma jservu u l-forniment ta' faċilitajiet sanitarji xierqa;   jisħaq li l-
iskejjel għandhom ikunu zoni ta' sigurtà fejn id-drittijiet tat-tfal jiġu rrispettati, u l-
fastidju u l-vjolenza sesswali fl-iskejjel jew mad-dawra tagħhom għandhom jiġu 
pprevenuti u ttrattati bil-qawwa; 

15. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tirrikonoxxi li hemm bżonn aktar kapaċità sabiex 
tinkiseb l-edukazzjoni primarja universali, b'mod partikolari għat-tfal b'diżabilitajiet; 
għalhekk jitlob għall-iżvilupp ta' pjanijiet nazzjonali ta' edukazzjoni sabiex tiġi indirizzata 
l-esklużjoni ta' tfal marġinalizzati, għall-appoġġ għal taħriġ speċjalizzat dwar  l-
inklużjoni ta' tfal b'diżabilitajiet għal professjonisti fl-edukazzjoni u għall-promozzjoni u 
l-iżvilupp ta' infrastruttura fl-iskejjel li tkun aċċessibbli għal-tfal b'diżabilità; 

16. Jitlob li tingħata attenzjoni speċjali lill-orfni, lit-tfal bi ħtiġijiet speċjali u lit-tfal li jsofru 
minn abbuż u diskriminazzjoni u esklużjoni soċjali, inklużi tfal b'diżabilitajiet, u jinnota li 
tfal minn gruppi marġinalizzati ta' spiss jintlaqtu b'mod sproporzjonalment iebes mid-
diskriminazzjoni, l-ittraffikar u kull forma ta' sfruttament u abbuż u aċċess mhux adegwat 
għas-servizzi soċjali bażiċi u għall-edukazzjoni u l-kura tas-saħħa; 

17. Jiddeplora l-pressjonijiet li jdgħajfu politiki dwar is-saħħa u d-drittijiet sesswali u 



AD\670532MT.doc 5/6 PE 386.415v02-00

MT

riproduttivi, li jwasslu għal żieda fl-infezzjonijiet trasmessi sesswalment (inkluża l-
HIV/AIDS) u nuqqas ta' fehim min-naħa taż-żgħażagħ tal-bżonnijiet tas-saħħa 
ripprodutiva tagħhom, li mbagħad iwassal għal żieda ta' tqala mhix mixtieqa u abborti 
riskjużi u xi drabi illegali għan-nisa żgħażagħ;  iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri sabiex iżommu l-livelli ta' ffinanzjar għall-firxa sħiħa ta' servizzi tas-saħħa 
sesswali u riproduttiva sabiex jintlaħaq l-MDG 5 (it-titjib tas-saħħa materna);

18. Jisħaq dwar l-importanza u l-ħtieġa ta' servizzi tas-saħħa riproduttiva komprensivi għal 
tfal refuġjati u dawk imċaqalqa minn arthom internament għaliex, f'sitwazzjonijiet ta' 
kunflitt, programmi komprensivi dwar is-saħħa riproduttiva li jiffukaw fuq iż-żgħażagħ 
huma ta' importanza kritika fl-aaigurazzjoni ta' ħarsien, kura u żvilupp ta' żgħażagħ 
imċaqalqa minn arthom; 

19. Jenfasizza l-MDG 4 (tnaqqis tal-mewt fost it-tfal) u l-MDG 6 (il-ġlieda kontra l-
HIV/AIDS, il-Malarja u mard ieħor) u jħeġġeġ l-investiment fir-riċerka għall-mediċini 
pedjatriċi antiretrovirali u fl-iżvilupp tagħhom, fil-forniment ta' nettijiet tas-sodod għal 
kontra l-Malarja u fil-promozzjoni tat-tilqim permezz ta' l-Alleanza GAVI (li qabel kienet 
magħrufa bħala l-Global Alliance for Vaccines and Immunization). 
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