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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni jistieden lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-
Ġustizzja u l-Intern, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin 
fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni li se jadotta:

A. Billi l-Artikolu 24 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta’ l-Unjoni Ewropea tiddikjara li 
“kull tifel/tifla għandu jkollu d-dritt li jżomm fuq bażi regolari relazzjoni personali u 
kuntatt dirett maż-żewġ ġenituri tiegħu jew tagħha, sakemm dan ma jmurx kontra l-
interessi tiegħu jew tagħha”,

1. Jilqa' b’sodisfazzjon il-proposta tal-Kummissjoni biex tiġi stabilita Strateġija Ewropea li 
tippromwovi u tissalvagwardja b’mod effettiv id-drittijiet tat-tfal; tilqa' b’sodisfazzjon l-
affermazzjoni fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni li l-kwistjonijiet dwar id-drittijiet tat-
tfal huma prijorità għall-Unjoni Ewropea; jiddispjaċih li l-komunikazzjoni ma tindikax l-
istandards minimi, politiki ddefiniti b’mod ċar, miri ċari jew skedi ta’ żmien li għalihom 
għandha timpenja ruħha l-Unjoni Ewropea;

2. Jisħaq li politiki li jappoġġjaw id-drittijiet tat-tfal jiffurmaw il-bażi tas-soċjetà ta’ għada; 
id-difiża tad-drittijiet tat-tfal hija l-aħjar mezz ta’ trawwim ta’ kultura ta' rispett għad-
drittijiet individwali u kollettivi fost l-adulti ta’ għada;

3. Jinnotali l-valuri ta’ l-Unjoni Ewropea huma bbażati fuq ir-rispett għall-individwi u l-
opportunitajiet indaqs u li l-irwol tas-soċjetà huwa li tgħin lil membri tagħha jiżviluppaw 
il-potenzjal sħiħ tagħhom, b’mod partikolari permezz ta’ l-edukazzjoni;

4. Jiddispjaċih għan-nuqqas ta’ programm ta’ finanzjament, peress li jekk it-tfal 
għandhom jieħdu passi biex jasserixxu d-drittijiet humani tagħhom jeħtieġ li jkun 
hemm impenn finanzjarju fil-proposta;

5. Jilqa' b’sodisfazzjon it-twaqqif propost ta' strutturi ġodda li jsaħħu l-koperazzjoni fil-livell 
Ewropew li se jwasslu għal aproċċ komprensiv u konsistenti, bħal m’huma Unità għad-
Drittijiet tat-Tfal fi ħdan il-Kummissjoni, Koordinatur għad-Drittijiet tat-Tfal, grupp tal-
Kummissjoni li jiġbor fih servizzi differenti, Forum Ewropew għad-Drittijiet tat-Tfal kif 
ukoll diskussjoni u pjattaforma tax-xogħol ibbażati fuq l-internet;

6. Jenfasizza l-importanza li l-Istati Membri u l-pajjiżi kandidati jimplimentaw għal kollox l-
impenji internazzjonali eżistenti, b'mod partikulari dawk li jaqgħu taħt il-Konvenzjoni tan-
NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal u l-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tal-Persuni 
b’Diżabilità, li fiha dispożizzjonijiet speċifiċi għat-tfal b’diżabilità, u l-konvenzjonijiet ta' 
l-Organizzazzjoni Dinjija tax-Xogħol (ILO) dwar ix-xogħol li jsir mit-tfal;

7. Jinnota li d-dritt għal edukazzjoni ta’ kwalità, taħriġ, għarfien aġġornat u aċċess għal 
teknoloġiji ġodda huwa dritt soċjali fundamentali; jistieden lill-Istati Membri u l-pajjiżi 
kandidati kollha jiggarantixxu dak id-dritt għal kull tifel u tifla hu x’inhu l-isfond soċjali, 
ekonomiku u etniku, il-lok ġeografiku, l-età, is-sess, ir-reliġjon, il-kultura, il-lingwa, is-
sitwazzjoni fiżika, l-istruttura tal-familji tagħhom jew l-istatus legali tat-tifel jew tifla jew 
tal-ġenituri tiegħu jew tagħha;
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8. Jikkundanna kull ideoloġija u teorija bbażata fuq it-twemmin li l-kriminalità jew kull 
forma ta’ anormalità soċjali hija ddeterminata minn qabel minn fatturi ġenetiċi jew soċjali; 
jiddenunzja bħala infrazzjoni tad-drittijiet tat-tfal kull politika mmirata lejn l-
identifikazzjoni bikrija ta' tfal li wieħed jemmen li jkunu f'riskju li jsiru kriminali jew 
persuni soċjalment anormali, fuq il-bażi ta’ dawn il-fatturi;

9. Jenfasizza l-ħtieġa li jkun żgurat li l-politiki kollha, kemm interni u kemm esterni, 
kemm fuq il-livell ta' Stat Membru u kemm fuq il-livell ta' UE, għandhom iqisu l-
eliminazzjoni tax-xogħol tat-tfal fil-forom kollha tiegħu; jemmen li l-edukazzjoni ‘full-
time’ hija l-aħjar mezz biex tiġi ttrattata l-problema, għall-bniet kif ukoll għas-subien, 
kemm mill-aspett tal-prevenzjoni ta’ abbuż bħal dan imma wkoll billi jinkiser iċ-ċirku 
ta’ illitteriżmu u faqar għall-ġejjieni;

10. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li prodotti li qed jinbiegħu fl-Unjoni Ewropea jistgħu jkunu 
qed jiġu prodotti permezz tax-xogħol tat-tfal; jistieden lill-Kummissjoni timplimenta 
mekkaniżmu li bih il-vittmi tat-tħaddim tat-tfal jistgħu jfittxu riparazzjoni kontra 
kumpaniji Ewropej fil-qrati nazzjonali ta’ l-Istati Membri; jistieden lill-Kummissjoni 
tinforza l-konformità mal-katina tal-forniment, u b’mod speċjali biex tersaq b’mekkaniżmi 
li jagħmlu lill-kuntrattur prinċipali responsabbli fl-Ewropa f’każijiet ta’ vjolazzjoni tal-
konvenzjonijiet tan-NU dwar ix-xogħol tat-tfal fil-katina tal-forniment; għal dan il-għan, 
jistieden lill-UE tuża l-proċedura tas-sistema ġeneralizzata ta’ preferenzi (GSP) bħala mod 
wieħed kif tiġi miġġielda b’mod aktar effettiv l-esplojtazzjoni tax-xogħol tat-tfal li teżisti 
f’diversi reġjuni tad-dinja, b’miżuri speċjali għal xogħol perikoluż li numru kbir ta’ tfal 
huma mġiegħla jwettqu;

11. Jistieden lill-UE tieħu l-inizjattiva internazzjonali, f’koperazzjoni mill-qrib ma’ l-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti u l-organizzazzjonijiet internazzjonali relevanti, biex 
teqred minn għeruqhom il-fenomenu tal-lieva tat-tfal, it-taħriġ militari tat-tfal u l-
involviment tagħhom f’operazzjonijiet militari waqt kunflitti interni jew internazzjonali 
f’diversi reġjuni tad-dinja;

12. Jemmen li t-tidħil tad-drittijiet tat-tfal bħala parti normali u aċċettati b'mod universali fil-
politiki ta' l-UE huwa ta' l-akbar importanza għas-suċċess ta’ l-Istrateġija Ewropea; 
jistieden lill-Kummissjoni biex fl-istimi ta' l-impatt li hija tagħmel dwar kwistjonijiet ta' 
politika relevanti tinkludi dispożizzjonijiet speċifiċi dwar id-drittijiet tat-tfal; Jenfasizza l-
punt li l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri, meta jkunu qed jiżviluppaw il-leġiżlazzjoni u 
l-politiki tagħhom, għandhom iqisu d-diversità tat-tfal u l-ħtiġijiet differenti tagħhom, 
skond fejn jinsabu ġeografikament, skond l-età, is-sess, l-etniċità, l-istatus soċjali u legali, 
ir-reliġjon, il-kultura, il-lingwa, id-diżabilità u l-istruttura tal-familja tagħhom, u 
għandhom jiżguraw li t-tfal kollha jgawdu b'mod sħiħ mid-drittijiet umani kollha tagħhom 
u l-libertajiet fundamentali kollha tagħhom fuq bażi ugwali; jisħaq fuq il-ħtieġa li tittieħed 
azzjoni pożittiva rigward il-gruppi tat-tfal l-aktar vulnerabbli;

13. Jissottolinja l-importanza ta' l-involviment attiv tat-tfal infushom f'kull proċedura li fiha d-
drittijiet tagħhom ikunu jinsabu f’riskju; jidhirlu li l-parteċipazzjoni għandha tkun miftuħa 
għat-tfal kollha, hi x'inhi l-etniċità, l-istatus soċjali u legali tagħhom jew id-diżabilità li 
jista’ jkollhom; jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li t-tfal kollha jiġu pprovduti 
b’assistenza xierqa għall-età tagħhom u assistenza għad-diżabilità sabiex igawdu d-dritt 
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tagħhom għall-parteċipazzjoni u l-espressjoni ħielsa; jilqa’ b’sodisfazzjoni ir-referenza 
għad-“dritt tat-tifel għall-edukazzjoni u [...] d-dritt tiegħu li jżomm relazzjonijiet maż-
żewġ ġenituri”; jenfasizza, għalhekk, il-ħtieġa ta’ l-involviment ta’ l-assoċjazzjonijiet tal-
ġenituri u dawk tal-familja fil-Forum Ewropew għad-Drittijiet tat-Tfal;

14. Jirrikonoxxi li l-parteċipazzjoni attiva hija marbuta mill-qrib ma' l-informazzjoni; jilqa' 
b’sodisfazzjon it-twaqqif ta' strateġija ta’ komunikazzjoni u informazzjoni li se 
tippubblika l-miżuri ta' l-UE b'mod li jkun adattat għat-tfal, aċċessibbli għal kulħadd,

15. Jagħraf il-fatt li għalkemm ir-rivoluzzjoni teknoloġika fl-informazzjoni u l-
komunikazzjoni li għaddejja bħalissa toffri vantaġġi uniċi, tista’ fl-istess ħin tikkostitwixxi 
periklu għat-tfal li jheddidhom fuq ħafna livelli; għalhekk jappoġġja l-ħolqien ta’ tarka ta’ 
protezzjoni għat-tfal li jużaw l-internet b’mod partikolari, kif ukoll teknoloġiji ġodda oħra, 
liema tarka tkun telimina kull forma ta’ esplojtazzjoni tat-tfulija (fejn it-tfal huma meqjusa 
miftuħa għall-mudelli kulturali u prinċipalment bħala konsumaturi), kif ukoll tat-tfal 
infushom (bħala oġġetti sesswali jew vittmi tal-vjolenza u l-pornografija); 

16. Jenfasizza li dawk li jieħdu ħsieb it-tfal b’mod professjonali jeħtieġu taħriġ ta’ kwalità 
kontinwu, kundizzjonijiet tax-xogħol aħjar u salarju raġonevoli sabiex jiġu inkuraġġiti l-
kontinwazzjoni tal-kura u standards għoljin;

17. Jiddispjaċih li l-komunikazzjoni ma tindikax miżuri speċifiċi rigward il-qagħda tat-tfal 
b'diżabilità; jissottolinja l-ħtieġa li l-kwistjoni tad-diżabilità tiġi integrata fi ħdan l-
istrateġija tal-Kummissjoni, sabiex jiġu żgurati l-parteċipazzjoni u l-inklużjoni tat-tfal 
b’diżabilità b’mod sħiħ u ndaqs fl-oqsma kollha ta’ attività, u b’mod speċjali fl-
edukazzjoni u t-taħriġ, il-ħajja kulturali, l-isport u fl-attivitajiet ta' rikreazzjoni;

18. Josserva li dawk it-tfal li qed jieħdu ħsieb ta’ ġenituri jew aħwa bi ħtiġijiet speċifiċi 
għandhom ikunu intitolati għal appoġġ speċifiku b’mira partikolari;

19. Jenfasizza li, skond studji reċenti, fl-Unjoni Ewropea wieħed minn kull ħamest itfal jinsab 
f’riskju li jiftaqar u li t-tfal u ż-żgħażagħ, speċjalment dawk membri ta’ minoritajiet etniċi, 
huma partikolarment vulnerabbli għall-esklużjoni soċjali; jidhirlu li dan ir-riskju jerġa’ 
huwa aktar qawwi fil-maġġoranza ta’ l-Istati l-Membri l-ġodda li aderixxew ma’ l-Unjoni 
Ewropea fl-2004 u fl-2007, b’mod partikolari fir-rigwar tat-tfal u ż-żgħażagħ li jgħixu 
f’zoni li huma soċjo-ekonomikament żvantaġġati; jenfasizza l-irwol importanti li 
għandhom is-servizzi ppersonalizzati bħalma huma s-servizzi ta’ kura u dawk soċjali fil-
ġlieda kontra l-esklużjoni; jilqa' l-miżuri urġenti proposti fil-komunikazzjoni kontra l-
faqar tat-tfal, filwaqt li jagħfas fuq il-fatt li l-faqar fost it-tfal huwa problema persistenti; 
jemmen li għandha tingħata attenzjoni prijoritarja kemm fuq il-livell ta’ UE u kemm fuq 
dak ta’ Stat Membru lill-prevenzjoni u l-eleminazzjoni tal-faqar tat-tfal, b’referenza 
partikolari għat-tfal li ġejjin minn familji b’ġenitur wieħed u minn familji immigranti; 
jiddispjaċih li l-komunikazzjoni ma tistabbilixxix miri kwantitattivi ċari dwar il-qerda 
mill-qiegħ tal-faqar fost it-tfal;

20. Jisħaq li l-Istati Membri jeħtieġ li jżidu l-isforzi tagħhom biex jipproteġu lit-tfal li qed 
ibatu minn deprivazzjoni multipla jew li huma vulnerabbli b’mod speċjali, inkluż, fost 
miżuri oħra, billi jiġu pprovduti servizzi ta’ kwalità għolja li jkunu aċċessibbli u bi 
prezzijiet għall-but ta' kulħadd; jitlob li jiġu stabbiliti mekkaniżmi xierqa ta’ monitoraġġ 
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biex jiġu identifikati u appoġġjati t-tfal li jinsabu f’riskju;

21. Ifakkar lill-Istati Membri fid-dmir tagħhom li jgħinu u jħarsu lit-tfal billi jipproteġu lit-tfal 
kollha mir-riskju tal-malnutriment, il-mard jew il-maltrattament hi x’inhi s-sitwazzjoni 
soċjali jew l-istatus legali tagħhom, jew dik tal-ġenituri tagħhom;

22. Jiddispjaċih li l-Komunikazzjoni ma tiġbidx l-attenzjoni lejn il-qagħda partikolari tat-tfal 
li huma immigranti, dawk li qegħdin ifittxu kenn politiku u t-tfal rifuġjati u t-tfal minn 
familji b’ġenitur wieħed b’mod partikolari; jemmen li dawn il-gruppi għandhom 
jissemmew b’mod speċifiku billi huma jerġa’ aktar vulnerabbli għall-faqar, għall-
esklużjoni soċjali u għal diversi forom ta' esplojtazzjoni; għal dan il-għan, jistieden lill-
Kummissjoni biex tieħu azzjonijiet oħra sabiex tħares u tissalvagwardja familji bi dħul 
baxx li uliedhom spiss jispiċċaw vittmi tat-traffikanti;

23. Jisħaq li huwa essenzjali li jkun żgurat li dawk it-tfal li legalment għandhom l-età biex 
jaħdmu jitħallsu fuq il-bażi ta’ l-istess ħlas għall-istess xogħol;

24. Jitlob li jkun hemm approċċ iktar komprensiv lejn it-tikjil tan-natura pluri-dimensjonali 
tal-faqar fost it-tfal, li jkun jikkunsidra l-benesseri tat-tfal u mhux sempliċement analiżi 
bbażata fuq id-dħul;

25. Jiġbed l-attenzjoni lejn il-kwistjoni tat-tfal tat-triq u jistieden lill-Istati Membri u lill-
Kummissjoni biex jieħdu passi, bħalm'huma monitoraġġ aħjar u mobilizzazzjoni mtejba 
tas-servizzi responsabbli, sabiex dawn it-tfal ikunu pprovduti l-ikel, il-kenn, l-edukazzjoni 
u l-kura medika;

26. Ifaħħar il-pjan tal-Kummissjoni li tintroduċi numru tat-telefon għall-għajnuna tat-tfal li 
jkun mifrux ma’ l-Unjoni kollha u jiġbed l-attenzjoni lejn il-ħtieġa li dan is-servizz ikun 
bla ħlas u mxandar ma’ kullimkien, sabiex ikun żgurat li t-tfal kollha jkunu jafu dwaru, 
speċjalment dawk li huma esposti għal riskji akbar;

27. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-aċċess individwali għas-sigurtà soċjali u għall-kura tas-
saħħa għandu jkun iggarantit għat-tfal kollha, speċjalment dawk li jinsabu f’riskju, u li 
sistemi bħal dawn jeħtieġ li jipprovdu aċċess miftuħ mingħajr ostakoli;

28. Jipproponi li l-Unjoni Ewropea tistabbilixxi l-kunċett ta’ "tfal fil-periklu” sabiex 
tiddefinixxi t-tfal kollha li huma vittmi ta’ qagħda soċjali li tqiegħed il-ġid u s-sikurezza 
psikoloġika u fiżika tagħhom f’riskju jew li tesponihom għar-riskju li jiġu involuti fil-
kriminalità, jew bħala vittmi jew bħala dawk li jwettquha;

29. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jillanċjaw inizjattivi (bħalm'huma kampanji 
ta’ pubbliċità u skambji ta’ prattika tajba) biex titnaqqas l-inċidenza tat-“tfal fil-periklu”, 
inklużi miżuri għall-prevenzjoni tad-delinkwenza tal-minorenni;

30. Jipproponi li jkun hemm koperazzjoni aktar mill-qrib bejn l-UE u l-awtoritajiet xierqa fil-
pajjiżi relevanti biex tiġi miġġielda l-esplojtazzjoni sesswali tat-tfal u li jitieħdu miżuri 
aktar stretti kontra ċittadini Ewropej li jinvolvu rwieħhom fit-turiżmu tas-sess ma’ tfal 
vittmi;
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31. Hu tal-fehma li d-drittijiet tat-tfal għandhom ikunu kkunsidrati b’mod sħiħ fil-
kwistjonijiet tal-konċiljazzjoni bejn il-ħajja tax-xogħol u tal-familja u l-ħinijiet tax-
xogħol.

32. Jinnota li l-prattika li t-tfal jinġabru minn età bikrija f'istituzzjonijiet kollettivi (krexxijiet, 
skejjel) biex jittieħed ħsieb tagħhom hija waħda mill-aħjar modi kif tissolva l-problema ta’ 
l-ibbilanċjar tal-ħajja tax-xogħol u tal-familja u hija wkoll mezz kif ikun assigurat, fi 
stadju bikri ta’ l-iżvilupp tat-tfal, li huma jkollhom il-benefiċċju ta’ opportunitajiet indaqs 
u li jiġu ssoċjalizzati.

33. Jisħaq fuq il-ħtieġa li tiġi indirizzata l-problema ta’ l-ittraffikar tat-tfal, li hija problema 
Ewropea interna kif ukoll problema internazzjonali fuq tkala aktar wiesgħa;

34. Jikkundanna bil-qawwa kull forma ta’ pornografija tat-tfal; iħeġġeġ lill-Istati Membri, lill-
Kummissjoni u lill-Kunsill jillanċjaw kampanja biex jeqirdu l-pornografija tat-tfal fl-
Ewropa; il-koperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali tal-pulizija, appoġġjati mill-awtorità 
Ewropea tal-pulizija EUROPOL, għandha tilgħab irwol prinċipali f’din il-kampanja; f’dan 
il-kuntest, il-EUROPOL għandha tkun awtorizzata li testendi l-attivitajiet tagħha biex, 
minbarra l-investigar tal-kriminalità organizzata, ikunu jinkludu wkoll l-investigar ta’ l-
individwi li joperaw transkonfinalment f'dan il-qasam ta' attività kriminali, b’mod 
partikolar permezz ta’ l-Internet;

35. Jikkundanna bil-qawwa kull forma ta’ tħaddim tat-tfal, l-iskjavitù u t-tħaddim tat-tfal 
bħala rahan (bonded labour) u forom oħra ta’ xogħol li jaffettwaw b’mod negattiv is-saħħa 
u s-sikurezza tat-tfal; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex il-kummerċ ta’ l-
Unjoni Ewropea ma’ pajjiżi terzi u l-għajnuna għall-iżvilupp li hija tagħti lil pajjiżi terzi 
jorbtuhom aktar mill-qrib ma' l-implimentazzjoni min-naħa ta' dawn il-pajjiżi tal-
Konvenzjoni ta' l-ILO dwar il-projbizzjoni u miżuri immedjati għall-eliminazzjoni tal-
forom kollha tat-tħaddim tat-tfal 

36. Jikkundanna bil-qawwa il-forom kollha tal-prostituzzjoni tat-tfal u tat-turiżmu sesswali 
fejn jidħlu t-tfal; jistieden lill-Istati Membri, lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jiżguraw li l-
ħatja jiġu mtella’ l-qorti, kemm jekk ikunu ġewwa l-UE u kemm jekk ikunu barra minnha; 
jitlob ukoll li jittieħdu miżuri u li dawn il-miżuri jiġu promossi, f’koperazzjoni ma’ l-
industrija tat-turiżmu, sabiex jgħinu b’mod effettiv il-ġlieda kontra l-prostituzzjoni tat-tfal 
u t-turiżmu sesswali fejn huma nvoluti t-tfal, bħalm’huma it-tfassil ta’ kodiċijiet ta’ 
kondotta, impenji volontarji u t-tidħil ta’ klawsoli addizzjonali fil-kuntratti li l-operaturi 
turistiċi jikkonkludu mal-lukandi;

37. Jisħaq fuq l-importanza li d-drittijiet tat-tfal jingħataw il-prijorità kif inhuma mniżżla 
b’mod sagrosant fil-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tat-Tfal fir-
rigward ta’ l-interess tas-soċjetà fl-ottimizzazzjoni tar-riżorsi umani; id-dritt ta’ l-iżvilupp 
individwali ħieles għandu jkollu prijorità assoluta fuq il-promozzjoni selettiva soċjali tat-
tfal jew il-promozzjoni mmanuvrata tagħhom, pereżempju fejn isir konċentrament fuq il-
possibilitajiet futuri tas-suq tax-xogħol.

38. Jenfasizza li hu imperattiv li jkun hemm kunsiderazzjoni u inklużjoni ddivrenzjati tal-
ħtiġijiet tat-tfal; eżempju tajjeb għal skala ddivrenzjata bħal din hu l-Karta ta' Rapport 7 
miċ-Ċentru ta' Riċerka INNOĊENTI tal-UNICEF, b'sitt dimensjonijiet tal-benesseri tat-



PE 386.547v02-00 8/9 AD\671327MT.doc

MT

tfal, inklużi l-benesseri materjali, is-saħħa u s-sikurezza, il-benesseri edukattiv, ir-
relazzjonijiet tal-familja u ma' dawk ta’ mparhom, imġibiet u riskji u l-benesseri suġġettiv;

39. Jiddispjaċih li minkejja l-fatt li numru kbir ħafna ta’ tfal huma obbligati jaħdmu kemm 
ġewwa u kemm barra l-UE minħabba l-qagħda ekonomika diffiċli tal-familji tagħhom, ftit 
li xejn ingħata kas ta’ l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar it-tħaddim tat-tfal; jidhirlu 
li għandha ssir aktar enfasi għall-implimentazzjoni tagħha, b’mod partikolari bħala parti 
mill-proċess ta’ adeżjoni;

40. Jisħaq fuq l-importanza, fl-Istrateġija Ewropea l-ġdida, li jsir provvediment għall-ħidma u 
l-koordinament aħjar ta’ l-atturi kollha involuti, inkluża s-soċjetà ċivili, u b’mod 
partikolari t-tfal, permezz ta’ għajnuna finanzjarja, filwaqt li jsir konċentrament fuq miżuri 
diretti għall-benesseri tat-tfal, pereżempju dwar il-kura ta' kwalità għat-tfal, infrastrutturi u 
attivitajiet kreattivi; il-parteċipazzjoni attiva tat-tfal f’deċiżjonijiet li jikkonċernawhom 
għandha tevolvi kontinwament skond l-età tat-tifel/tifla (kif iddikjarat fl-Artikolu 12 tal-
Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal);

41. Jistieden lill-Kummissjoni tieħu passi biex tippermetti lit-tfal igawdu s-snin tat-tfulija 
tagħhom u jieħdu sehem f'attivitajiet tat-tfal mingħajr ma jbatu d-diskriminazzjoni jew l-
esklużjoni soċjali;

42. Jistieden lill-Kummissjoni tieħu passi biex lit-tfal fl-iskola tipproteġihom mis-swat, ir-
razziżmu u l-fastidju sesswali;

43. Jemmen li għandhom jinħolqu l-kundizzjonijiet meħtieġa minn qabel sabiex it-tfal orfni li 
jkunu tilfu lil xi wieħed mill-ġenituri jew lit-tnejn li huma jkunu jistgħu jintegraw 
faċilment fis-soċjetà kollha kemm hi mingħajr ma jbatu d-diskriminazzjoni, sabiex ikunu 
pprovduti b’edukazzjoni u kura tas-saħħa xierqa u biex jingħataw opportunitajiet indaqs 
f’attivitajiet diversi mingħajr ebda esklużjoni soċjali;

44. Jistieden lill-Kummissjoni tieħu passi sabiex tipproteġi lit-tfal li l-ġenituri tagħhom qed 
ibatu bl-AIDS, qagħda li tista’ tirriżulta fl-esklużjoni tagħhom minn xi attivitajiet u l-
iżolament tagħhom mis-soċjetà;

45. Jistieden lill-Kummissjoni tieħu passi biex tipprojbixxi l-kastig tal-ġisem bħala miżura 
dixxiplinarja għat-tfal orfni li jgħixu fl-istituti;

46. Jistieden lill-Kummissjoni tieħu passi biex tipprojbixxi l-mutillazzjoni ġenitali tal-bniet, 
biex twaqqaf iż-żwiġijiet imġiegħla u biex tieħu passi fir-rigward tal-qtil għall-unur;



AD\671327MT.doc 9/9 PE 386.547v02-00

MT

PROĊEDURA

Titolu Lejn strateġija ta' l-UE dwar id-Drittijiet tat-Tfal
Numru tal-Proċedura 2007/2093(INI)
Kumitat responsabbli LIBE
Kumitat(i) mitlub(a) jagħti/u opinjoni

Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja
EMPL
26.4.2007

Koperazzjoni aktar mill-qrib
Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

Rapporteur' għal opinjoni
Data tal-ħatra

Dimitrios Papadimoulis
23.1.2007

Rapporteur' għal opinjoni preċedenti
Eżami fil-kumitat 12.4.2007 5.6.2007
Data ta' l-adozzjoni 7.6.2007
Riżultat tal-votazzjoni finali +:

–:
0:

36
0
1

Membri preżenti għall-votazzjoni finali Jan Andersson, Alexandru Athanasiu, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, 
Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Ole Christensen, Derek 
Roland Clark, Luigi Cocilovo, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, 
Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, 
Ona Juknevičienė, Jan Jerzy Kułakowski, Jean Lambert, Raymond 
Langendries, Elizabeth Lynne, Mary Lou McDonald, Thomas Mann, 
Ana Mato Adrover, Elisabeth Morin, Csaba Őry, Kathy Sinnott, Jean 
Spautz, Gabriele Stauner, Anne Van Lancker

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni 
finali

Udo Bullmann, Françoise Castex, Monica Maria Iacob-Ridzi, Sepp 
Kusstatscher, Mario Mantovani, Dimitrios Papadimoulis, Evangelia 
Tzampazi

Sostituti(i)  (skond l-Artikolu 178(2)) 
preżenti għall-votazzjoni finali

Bilyana Ilieva Raeva

Kummenti (disponibbli b'lingwa waħda 
biss)


