
AD\672574MT.doc PE388.542v02-00

MT MT

PARLAMENT EWROPEW
2004 










 2009

Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

2007/2093(INI)

12.9.2007

OPINJONI
tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

għall-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

Lejn Strateġija ta' l-UE dwar id-Drittijiet tat-Tfal
(2007/2093(INI))

Rapporteur għal opinjoni (*): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

(*)Proċedura b' kumitati assoċjati - Artikolu 47 tar-Regoli ta' Proċedura



PE388.542v02-00 2/9 AD\672574MT.doc

MT

PA_NonLeg



AD\672574MT.doc 3/9 PE388.542v02-00

MT

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, sabiex jinkorpora s-
suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni li se jadotta:

A. billi l-ambjent tal-familja jikkostitwixxi qafas propizju għall-ħarsien tad-drittijiet tat-tfal, 
u jiżgura l-iżvilupp tajjeb tal-personalitajiet tagħhom, l-iżvilupp tal-ħiliet tagħhom u 
jippermettilhom li jiskbu t-tagħrif neċessarju biex jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom u 
sabiex ikunu konxji tad-dmirijiet tagħhom, u, għalhekk, għandu jsir kull sforz biex ikunu 
appoġġjati l-familji permezz ta' politiki pubbliċi xierqa, iżda, billi fin-nuqqas ta' qafas 
bħal dan, it-tfal kollha inklużi l-orfni, it-tfal bla dar u r-rifuġjati, b'konformità mal-
Konvenzjoni għad-Drittijiet tat-Tfal tan-Nazzjonijiet Uniti (UNCRC) ta' l-20 ta' 
Novembru 1989, għandu jkollhom aċċess għal qafas sostituttiv ta' ħarsien li 
jippermettilhom li jikbru mingħajr l-ebda tip ta' diskriminazzjoni kontrihom,

B. billi l-istrateġija ta' l-UE dwar id-drittijiet tat-tfal għandha tkun ibbażata fuq il-valuri u l-
prinċipji stipulati fil-UNCRC, 

C. billi l-kunflitti mtawlin bejn ġenituri separati għandhom effetti negattivi fuq it-tfal,

D. billi d-drittijiet tat-tfal bħala persuni legali awtonomi għandhom ikunu rikonoxxuti, u, 
minkejja l-leġiżlazzjonijiet nazzjonali u internazzjonali, il-bniet u n-nisa huma ta' sikwit 
vittmi ta' nuqqas ta' ugwaljanza legali, soċjali u ekonomika, li jaffettwa l-eżerċizzju tad-
drittijiet pożittivi u fundamentali tagħhom bħall-aċċess għall-edukazzjoni, it-taħriġ u l-
kura tas-saħħa, ikel sikur u ilma nadif u d-drittijiet riproduttivi għall-adoloxxenti,

E. billi d-drittijiet u l-valuri fundamentali, inkluża l-ugwaljanza bejn is-sessi, għandhom 
ikunu element essenzjali fl-edukazzjoni matul it-tfulija u għandhom jifformaw il-bażi ta' 
kull stadju ieħor tal-ħajja,

F. billi l-integrazzjoni sistematika tas-sessi għandha tkun applikata għall-politiki kollha li 
jaffettwaw lit-tfal, peress li l-ugwaljanza bejn is-sessi tibda mir-rikonoxximent ta' 
drittijiet indaqs ta' tfal subien u bniet sa mill-ewwel snin tal-ħajja,

G. billi l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem kontra n-nisa u l-bniet immigranti fil-forma ta' l-hekk 
imsejħa reati ta' l-unur, żwiġijiet sfurzati, mutilazzjoni ġenitali, jew ksur ieħor ma jista' 
jkun iġġustifikat bl-ebda raġuni kulturali jew reliġjuża u m'għandu jkun ittollerat fl-ebda 
ċirkostanza,

H. billi t-tfal fl-Ewropa huma esposti minn età żgħira għal xeni ta' orrur, pornografija u 
vjolenza fil-midja, u billi dawn jista' jkollhom effetti psikoloġiċi u soċjali devastanti fuq 
it-tfal, bħall-ansjetà, id-dipressjoni, iktar aggressività u problemi fl-iskola,

1. Jisħaq li l-ewwel responsabilità biex ikunu żgurati d-drittijiet tat-tfal hija f'idejn il-
gvernijiet nazzjonali; jenfasizza li d-drittijiet tat-tfal jifformaw parti mid-drittijiet tal-
bniedem li l-UE u l-Istati Membri għandhom l-obbligu li jirrispettaw skond il-liġi 
nazzjonali, Ewropea u internazzjonali;
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2. Jirrimarka li l-istrateġija dwar it-tfal għandha tkun ibbażata fuq il-valuri u l-erba' prinċipji 
bażiċi mħaddna fil-UNCRC: a) il-protezzjoni kontra l-forom kollha ta' diskriminazzjoni, 
b) l-aħjar interessi tat-tfal bħala kunsiderazzjoni primarja, c) id-dritt għall-ħajja u għall-
iżvilupp, d) id-dritt li jesprimu opinjoni u li dik l-opinjoni tiġi meqjusa, fi kwalunkwe 
kwistjoni jew proċedura li taffettwa lit-tifel/tifla;

3. Jenfasizza li l-istrateġija tal-futur għandha tirrikonoxxi d-dritt għall-edukazzjoni fuq il-
bażi ta' opportunitajiet indaqs u tan-non-diskriminazzjoni;

4. Jinnota li l-fatt li l-bniet ma jitħallewx jieħdu sehem fit-tagħlim fl-iskola, u fi sports bħall-
għawm minħabba raġunijiet kulturali, mhu ġġustifikat mill-ebda kultura jew reliġjon u 
m'għandux ikun ittollerat;

5. Hu mħasseb dwar il-ħafna ksur tad-drittijiet li jaffettwaw lill-bniet ta' oriġini migranti;
iħeġġeġ lill-Istati Membri biex ma jippermettux l-imkatar tar-ras u l-ħiġab għallinqas fl-
iskola primarja, sabiex jistabbilixxu b'mod iktar sod id-dritt għat-tfulija u biex tkun 
żgurata libertà ġenwina u mhux sfurzata ta' l-għażla f'età iktar kbira;

6. Ifakkar fid-drittijiet tat-tfal għas-saħħa u, b'mod partikulari, id-drittijiet ta' l-adoloxxenti 
għas-saħħa sesswali u riproduttiva, u jisħaq li l-ħarsien tas-saħħa ta' l-ommijiet għandu 
jkun parti integrali mill-istrateġija futura dwar id-drittijiet tat-tfal, li għandha 
tippromwovi kundizzjonijiet ta' l-għajxien u tax-xogħol adattati għal nisa tqal jew li qed 
ireddgħu u tinsisti fuq konformità mal-leġiżlazzjoni eżistenti għall-ħarsien tad-drittijiet ta' 
l-impjegati nisa, kif ukoll fuq l-aċċess ugwali u universali għan-nisa kollha għal servizzi 
tal-kura tas-saħħa pubbliċi ta' kwalità qabel u wara l-ħlas sabiex tonqos il-mortalità ta' l-
ommijiet u tat-tfal kif ukoll it-trażmissjoni ta' mard mill-omm lit-tarbija; jisħaq fuq l-
importanza vitali li għandu l-liv tal-maternità għall-iżvilupp tat-tfal, partikularment 
minħabba r-rabta tat-tarbija ma' ommha mhux biss matul l-ewwel xhur wara t-twelid 
imma wkoll matul l-ewwel snin tal-ħajja tagħha;

7. Ifakkar li d-Direttiva tal-Kunsill 92/85/KEE tad-19 t'Ottobru 1992 dwar l-introduzzjoni 
ta' miżuri biex jinkoraġġixxu t-titjib fis-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol għall-
ħaddiema nisa tqal u ħaddiema li welldu reċentement, jew li qed ireddgħu1 tistipula 
drittijiet marbuta mal-kuntratt ta' l-impjieg għal nisa tqal jew li qed ireddgħu, li jobbligaw 
lil min iħaddem biex jieħu l-passi xierqa kollha biex jiżgura li la n-nisa u lanqas it-tarbija 
fil-ġuf ma jkunu esposti għal riskju għal saħħithom fuq il-post tax-xogħol; 

8. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiffaċilitaw l-aċċess għall-bniet għall-
informazzjoni u għall-edukazzjoni dwar is-saħħa riproduttiva u dwar is-servizzi tas-saħħa 
riproduttiva;

9. Jirrimarka li l-istrateġija futura ta' l-UE għandha tirrikonoxxi l-irwol importanti tal-
familja bħala l-istituzzjoni bażika fis-soċjetà għas-sopravivenza, l-ħarsien u l-iżvilupp tat-
tifel/tifla; huwa tal-fehma li d-drittijiet tat-tfal għandhom jitqiesu bis-sħiħ fi kwistjonijiet 
rigward il-konċiljazzjoni tal-ħajja tax-xogħol u tal-familja u l-ħin tax-xogħol, b'enfasi 
partikulari fuq iċ-ċirkustanzi ta' ommijiet b'diżabilità u ommijiet ta' tfal b'diżabilità, kif 
ukoll fil-formulazzjoni ta' politiki għall-appoġġ publiku u/jew privat tat-tfal u l-ġenituri 

                                               
1 ĠU L 348, 28.11.1992, p.1.
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tagħhom, sabiex iż-żewġ ġenituri jkunu jistgħu jieħdu u jaqsmu r-responsabilità għat-
trobbija u l-kura tat-tfal tagħhom; huwa tal-fehma li għandu jingħata rikonoxximent 
għall-fatt li numru dejjem jikber ta' nies issa jgħix fi strutturi ta' familja alternattivi li ma 
jikkorrispondux għall-familja nukleari tradizzjonali, li tikkonsisti f'omm u missier u t-tfal 
bijoloġiċi tagħhom;

10. Jirrakkomanda l-ħolqien u l-espansjoni ta' netwerks lokali u reġjonali, bl-involviment ta' 
awtoritajiet ċentrali u lokali, organizzazzjonijiet mhux governattivi u organizzazzjonijiet 
għall-ħarsien tad-drittijiet tat-tfal, bl-għan li jiġu pprovduti servizzi ta' prevenzjoni, 
protezzjoni u ta' appoġġ għat-tfal u l-familji tagħhom;

11. Huwa favur il-ħolqien ta' strutturi xierqa fl-Istati Membri biex jgħinu lit-tfal u lill-ġenituri 
jadattaw għal ċirkustanzi tal-familja mibdula;

12. Jikkundanna l-forom kollha ta' vjolenza kontra t-tfal inkluża vjolenza fiżika, psikoloġika 
u sesswali, bħat-tortura, l-abbuż u l-isfruttament tat-tfal, il-ħtif tat-tfal, it-traffikar jew il-
bejgħ tat-tfal u l-organi tagħhom, il-vjolenza domestika, il-pornografija bit-tfal, il-
prostituzzjoni tat-tfal, il-pedofilija, jew prattiki tradizzjonali li jagħmlu l-ħsara bħall-
mutilazzjoni ġenitali femminili, żwiġijiet sfurzati u delitti ta' l-unur;

13. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jieħdu miżuri leġiżlattivi u oħrajn effettivi, inkluż il-ġbir 
ta' dejta mqassma skond l-età u s-sess sabiex tkun evitata u eliminata kull tip ta' vjolenza 
mwettqa ġewwa t-territorji tagħhom, kemm fl-isfera pubblika kif ukoll dik privata; 

14. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex iżidu l-kuxjenza fost it-tobba dwar prattiki tradizzjonali li 
jagħmlu l-ħsara u biex jiżguraw li r-reati jkunu kkastigati konsistentement skond il-
leġiżlazzjoni fis-seħħ billi tingħata attenzjoni partikulari lill-gruppi vulnerabbli li jinkludu 
bniet u nisa immigranti, dawk minn minoranzi etniċi u bniet b'diżabilità;

15. Jistieden lill-Istati Membri biex jew jimplimentaw dispożizzjonijiet legali speċifiċi dwar 
il-mutilazzjoni ġenitali femminili jew jadottaw liġijiet li skondhom kull persuna li 
tagħmel il-multilazzjoni ġenitali tista' tkun imħarrka;

16. Jistieden lill-Istati Membri biex jintroduċu r-reġistrazzjoni obbligatorja mill-ħaddiema 
tal-kura tas-saħħa tal-każijiet kollha ta' mutilazzjoni ġenitali femminili, u wkoll biex 
jirreġistraw każijiet fejn ikun hemm suspett li tista' ssir mutilazzjoni ġenitali; 

17. Jitlob lill-Istati Membri biex jitkellmu kontra l-vjolenza fuq in-nisa bbażata fuq it-
tradizzjoni, biex jikkundannaw il-vjolazzjoni tad-drittijiet umani tal-bniet immigranti li 
jkun ġej mill-familja, u biex jiċċekkjaw liema liġijiet jistgħu jiġu applikati biex il-membri 
tal-familja jinżammu responsabbli, speċjalment fil-każ ta' l-hekk imsejħa reati ta' l-unur;

18. Isostni li, jekk il-vjolenza u l-abbuż tat-tfal għandu jkun djanjostikat u kkonfrontat f'fażi 
bikrija, irid ikun introdott protokoll proċedurali speċifiku għar-reġistrazzjoni u t-
trattament ta' inċidenti bħal dawn, flimkien ma' miżuri ta' taħriġ għall-istaff mediku u tal-
kura tas-saħħa responsabbli minn kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mas-saħħa fiżika u 
mentali tat-tfal; 

19. Ifakkar li t-tfal u ż-żgħażagħ, mingħar distinzjoni ta' età, għandhom id-dritt li jesprimu l-
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opinjonijiet tagħhom; iqis li l-bniet u s-subien l-istess huma intitolati li jgħidu tagħhom u 
li dak id-dritt għandu jkun iggarantit fix-xogħol li jsir għall-iżvilupp ta' strateġija ta' l-UE 
għad-drittijiet tat-tfal, u li parteċipazzjoni indaqs tal-bniet u s-subien għandha tkun 
żgurata;

20. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex jistabbilixxu qafas leġiżlattiv biex jippenalizza lil 
dawk involuti fit-turiżmu għas-sess mat-tfal u jistieden lill-Istati Membri u lill-
Kummissjoni Ewropea biex jesploraw il-possibilità li jadottaw strateġija miftehma ta' l-
UE kontra t-turiżmu għas-sess mat-tfal u biex jiffirmaw u jippromwovu kodiċi ta' 
kondotta fl-industrija tal-lukandi u t-turiżmu, bħal pereżempju l-Kodiċi ta' Kondotta 
għall-Ħarsien tat-Tfal mill-Isfruttament Sesswali fl-Ivvjaġġar u t-Turiżmu ta' l-ECPAT1

tal-21 t'April 2004;

21. Jenfasizza l-fatt li l-parti l-kbira tal-vittmi tfal tat-traffikar għal raġunijiet ta' sfruttament 
sesswali kummerċjali bħall-prostituzzjoni u l-produzzjoni tal-pornografija bit-tfal, kif 
ukoll fil-każ taż-żwiġijiet sfurzati, huma tfajliet, u bħala konsegwenza dan jagħmel mit-
traffikar tal-persuni kwistjoni ta' ġeneru ta' importanza kbira;  jenfasizza, barra minn 
hekk, li anke fi ħdan gruppi involuti fi sforzi biex it-traffikar tal-persuni jiġi kkontrollat u 
mwaqqaf, għadhom preżenti attitudnijiet konvenzjonali dwar ir-relazzjoni bejn is-sessi u 
perċezzjonijiet tradizzjonali dwar l-irwoli tan-nisa u l-bniet;

22. Jistieden lill-Istati Membri kollha li għadhom m'għamlux dan biex jirratifikaw il-
Protokoll għall-Prevenzjoni, Soppressjoni u Punizzjoni tat-Traffikar ta' Persuni, 
Speċjalment ta' Nisa u Tfal adottat min-NU f'Palermo fl-2000 u biex jieħdu l-miżuri 
kollha meħtieġa biex jipprovdu ħarsien għall-vittmi tfal tat-traffikar tal-persuni, fost 
affarijiet oħra billi jippermettu lill-vittmi tat-traffikar biex jibqgħu fit-territorji tagħhom 
fuq bażi temporanja jew permanenti; 

23. Jistieden lill-Kummissjoni biex tipproċedi immedjatament b'evalwazzjoni tal-miżuri 
nazzjonali ta' implimentazzjoni rigward id-Deċiżjoni ta' Qafas tal-Kunsill 2004/68/JHA
tat-22 ta' Diċembru 2003 dwar il-ġlieda kontra l-isfruttament sesswali tat-tfal u l-
pornografija tat-tfal2 bil-għan li ssir proposta biex ikunu emendati immedjatament 
dispożizzjonijiet nazzjonali li huma kuntrarji għal dik id-Deċiżjoni, u r-ratifika mill-Istati 
Membri kollha tal-Protokoll Fakultativ għall-Konvenzjoni għad-Drittijiet tat-Tfal dwar il-
bejgħ tat-tfal, il-prostituzzjoni tat-tfal u l-pornografija bit-tfal adottata mill-Assemblea 
Ġenerali tan-NU fil-25 ta' Mejju 2000; iqis li waħda mill-prijoritajiet bażiċi tal-
Kummissjoni għandha tkun li ssaħħaħ l-operazzjonijiet transkonfinali kontra s-siti fl-
Internet ta' pornografija bit-tfal u li ttejjeb il-koperazzjoni bejn l-awtoritajiet pubbliċi u l-
korpi tas-settur privat bl-għan li jkun hemm impenn biex jitwaqqfu s-siti illegali;

24. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jużaw il-mezzi kollha disponibbli, 
inklużi kampanji ta' informazzjoni u prevenzjoni, biex jiġġieldu l-użu b'mod pervers tat-
teknoloġiji ta' l-informazzjoni u l-komunikazzjoni għall-għanijiet tat-traffikar tat-tfal u l-
pornografija bit-tfal, u jfakkar li dak kollu li hu reat huwa wkoll reat fuq l-Internet;

                                               
1 ECPAT huwa netwerk internazzjonali ta' appoġġ għat-tmiem tal-prostituzzjoni tat-tfal, il-pornografija bit-tfal u 
t-traffikar tat-tfal għal skopijiet sesswali.
2 ĠU L 13, 20.1.2004, p. 44.



AD\672574MT.doc 7/9 PE388.542v02-00

MT

25. Jistieden lill-Istati Membri biex jeżaminaw kif jistgħu jħarsu aħjar liż-żgħażagħ mill-
vjolenza fil-midja u jekk il-penali għan-nuqqas li jiżguraw dan il-ħarsien għandhomx 
ikunu aktar stretti;

26. Jenfasizza li l-istrateġija futura u l-azzjonijiet ta' l-Istati Membri għandhom jinkludu 
miżuri biex jevitaw u jikkumbattu l-vjolenza mwettqa mit-tfal, b'mod partikulari fl-
iskejjel, u bnadi oħra, billi jużaw kampanji ta' edukazzjoni ċivika, jippromwovu u 
jgħallmu prinċipji etiċi u morali fl-iskejjel u joħolqu kuxjenza xierqa fost il-ġenituri, l-
edukaturi u l-istaff mediku dwar din il-kwistjoni;

27. Jistieden lill-Istati Membri biex jagħmlu enfasi akbar fuq ir-responsabilità tal-midja u tal-
fornituri tas-servizzi ta' l-Internet fil-ġlieda kontra kull forma ta' vjolenza kontra t-tfal taż-
żewġ sessi, b'mod partikulari billi jiġġieldu t-tixrid online tal-pornografija bit-tfal u 
jidentifikaw u jikkriminalizzaw lil dawk li jikkunsmaw materjal bħal dan, u wkoll billi 
jippromwovu kontenut tal-midja li jirrispetta d-drittijiet u d-dinjità tat-tfal;

28. Ifakkar lill-Istati Membri dwar il-bżonn li jikkonformaw immedjatament ma' l-impenji 
Ewropej u internazzjonali tagħhom rigward il-protezzjoni tad-drittijiet tat-tfal;

29. Jirrakkomanda li l-istrateġija futura għandha tagħti importanza partikulari lill-kura 
medika, psikoloġika u soċjali tat-tfal li huma vittmi ta' negliġenza, abbuż, trattament 
ħażin, sfruttament u vjolenza diretta jew indiretta, b'mod li jqis l-aħjar interess tat-
tifel/tifla u d-dimensjoni tal-ġeneru; ifakkar li l-impatt tal-vjolenza indiretta fuq il-
benesseri tat-tfal u l-prevenzjoni ta' tali vjolenza għandu jkun inkluż fix-xogħol tal-
Kummissjoni; jenfasizza li dawn il-kwistjonijiet huma ta' spiss marbuta mal-faqar u l-
esklużjoni soċjali fost il-familji, u li politiki soċjali ġodda b'enfasi akbar fuq is-solidarjetà 
huma meħtieġa jekk dawn il-problemi se jkunu ffaċjati;

30. Jitlob li l-istrateġija futura tinkludi miżuri għall-prevenzjoni ta' vjolenza bbażata fuq il-
ġeneru li jiffukaw fuq, fost affarijiet oħra, kampanji biex titqajjem kuxjenza dwar l-
ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa, li jkunu mmirati lejn bniet u subien, ġenituri, edukaturi 
u komunitajiet vulnerabbli, u jkollhom l-għan ta' l-emanċipazzjoni tal-bniet, li 
jiggarantixxu l-opportunitajiet indaqs tagħhom u jtejbu d-difiża tad-drittijiet tagħhom;
jistieden li ssir promozzjoni tal-parteċipazzjoni attiva tas-subien u l-irġiel fil-miżuri 
preventivi msemmija hawn fuq; jistieden lill-Kummissjoni biex tqiegħed bħala 
kundizzjoni għall-politika ta' għajnuna għall-iżvilupp u l-ftehimiet kummerċjali tagħha l-
implimentazzjoni ta' leġiżlazzjoni li tiggarantixxi l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa u l-
abolizzjoni ta' kull tip ta' vjolenza kontra n-nisa u t-tfal;

31. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex jippromwovu, kemm ġewwa u 
kemm barra l-Unjoni, l-aċċess indaqs għat-tfal taż-żewġ ġeneri għall-kura tas-saħħa, 
b'enfasi partikulari fuq tfal żvantaġġjati u dawk minn minoranzi etniċi u soċjali;

32. Jistieden lill-Kummissjoni, fir-relazzjonijiet tagħha ma' pajjiżi terzi, biex tinkoraġġixxi r-
ratifika tat-trattati internazzjonali għat-tmiem tad-diskriminazzjoni kontra n-nisa u biex 
tippromwovi l-parteċipazzjoni tan-nisa fil-ħajja ekonomika, soċjali u politika, u b'hekk 
itejbu l-benesseri tat-tfal tagħhom;

33. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex jagħtu prijorità lill-inklużjoni fil-kurrikuli edukattivi 
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ta' materjal li għandu x'jaqsam mad-drittijiet tal-bniedem u l-valuri komuni li huma l-
pedament ta' ċittadinanza demokratika;

34. Jitlob lill-Kummissjoni biex tipprovdi dejta mqassma skond is-sess u l-età dwar kull tip 
ta' diskriminazzjoni u vjolenza kontra t-tfal, biex tintegra l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-
irġiel fil-politiki u l-istrumenti kollha ta' l-istrateġija futura tagħha, inklużi l-attivitajiet 
tal-Forum dwar id-Drittijiet tat-Tfal, u biex issegwi u tevalwa dawn il-politiki, fost oħrajn 
permezz ta' bbaġitjar skond is-sessi (gender budgeting);

35. Jitlob lill-Kummissjoni biex tħejji rapport annwali dwar iż-żgħażagħ fl-Unjoni Ewropea;

36. Ifakkar li s-suċċess ta' l-istrateġija futura jirrikjedi impenn u azzjoni fuq tul ta' żmien, 
iktar monitoraġġ li jkun effettiv ta' l-implimentazzjoni tad-drittijiet tat-tfal permezz ta' l-
iżvilupp ta' indikaturi u l-involviment ta' organizzazzjonijiet mhux governattivi u ta' 
assoċjazzjonijiet tal-ġenituri u edukattivi, u koordinazzjoni ma' inizjattivi u politiki 
nazzjonali u internazzjonali dwar id-drittijiet tat-tfal;

37. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jieħdu kull miżura meħtieġa biex jiżguraw il-kwalità tal-
faċilitajiet tagħhom għall-kura tat-tfal, minħabba li dawn il-faċilitajiet jipprovdu lit-tfal 
b'pedament b'saħħtu għall-futur tagħhom, waqt li jkunu wkoll ta' benefiċċju għall-
ġenituri, b'mod partikulari fir-rigward tal-piż tax-xogħol ta' l-ommijiet - dan 
konsegwentement jikkontribwixxi għal tnaqqis fil-faqar fost in-nisa u sussegwentement 
fost it-tfal;

38. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex iżidu l-isforzi tagħhom biex jiġġieldu l-
ħsara lin-nisa u t-tfal marbuta ma' l-alkoħol , billi:

a) jipprovdu informazzjoni aħjar għan-nisa dwar il-mard mill-alkoħol fil-fetu,

b) jipprovdu servizzi xierqa ta' saħħa u pariri għan-nisa bi problemi ta' alkoħol matul u 
wara t-tqala kif ukoll għal nisa u tfal f'familji bi problemi ta' alkoħol u ta' abbuż ta' 
drogi,

c) jintroduċu regolamenti iktar qawwija dwar ir-riklamar dwar ix-xorb alkoħoliku u l-
isponsorjar ta' avvenimenti sportivi mill-industrija ta' l-alkoħol, fil-forma ta' 
projbizzjonijiet ta' reklamar bejn is-6 a.m. u d-9 p.m., u billi jipprojbixxu r-riklamar 
ta' l-alkoħol ma' kontenut indirizzat lejn it-tfal (logħob tal-kompjuter, komiks), biex 
ma tkunx ikkomunikata xbiha pożittiva ta' l-alkoħol lit-tfal, u

d) jipprojbixxu x-xorb alkoħoliku li d-dehra tiegħu ftit li xejn tkun differenti minn dik 
tal-ħelu jew tal-ġugarelli, ladarba t-tfal ma jafux jiddistingwu bejn xorb alkoħoliku u 
xorb mhux alkoħoliku. 
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