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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 anki d-dritt għall-edukazzjoni u l-kultura jagħti dinjità lit-tfal,

B. billi huwa indispensabbli li wieħed jirrispetta u li jara li jiġu rispettati d-drittijiet tat-tfal fl-
ambjenti edukattivi, kulturali u fl-għaqdiet fejn jiżviluppaw,

C. billi l-iskola mhijiex biss post fejn tingħata edukazzjoni iżda wkoll post fejn jiġu trasmessi l-
għerf u l-kultura,

D. billi l-implimentazjoni tad-drittijiet tat-tfal mingħajr restrizzjonijiet hija l-fini ta' kull żvilupp 
gradwali, li jippermettilhom isiru persuni indipendenti u responsabbli,

E. billi d-drittijiet tat-tfal b'diffikultajiet skolastiċi għandhom jiġu kkunsidrati, fuq kollox billi 
jiġu introdotti metodi pedagoġiċi adattati għall-bżonnijiet tagħhom,

F. billi l-miżuri biex tfal b'diżabilità jkollhom edukazzjoni fi skola għandhom jissaħħu 
immedjatament, sabiex jiffaċilitaw l-integrazzjoni ta' dawn it-tfal fis-soċjetà,

1. Jilqa' b'sodisfazzjon, fost il-miżuri ta' l-UE, l-istrateġija għall-promozzjoni u l-protezzjoni 
tad-drittijiet tat-tfal, li tiggarantixxi protezzjoni effettiva tad-drittijiet tat-tfal u tħarishom 
minn sfruttament ekonomiku u kull forma ta' abbuż, peress li fil-qafas ta' din l-istrateġija l-
UE impenjat ruħha li tħares id-drittijiet fundamentali, fosthom id-drittijiet tta-tfal;

2. Jenfasizza li kull forma ta' emarġinazzjoni, diskriminazzjoni u vjolenza kontra t-tfal g
ħandha tiġi eliminata;

3. Iqis neċessarju li jiġu stabbiliti proġetti konkreti bħal numri ta' telefon li jiggarantixxu aċ
ċess mingħajr ħlas għas-servizzi ta' għajnuna fil-lingwi uffiċjali kollha;

4. Iqis neċessarju li jissaħħu l-Forum  Ewropew għad-Drittijiet tat-Tfal, il-pjattaforma ta' 
diskussjoni u ħidma fuq l-internet, il-grupp bejn is-servizzi tal-Kummissjoni Ewropea u l-
ħatra ta' Koordinatur għad-Drittijiet tat-Tfal, sabiex is-sitwazzjoni tat-tfal tkun tista' titjieb 
mad-dinja kollha;

5. Jitlob lill-UE biex tieħu sehem attiv, permezz ta' informazzjoni u pariri, fil-promozzjoni tat-
tagħrif dwar il-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal u t-tixrid tagħha fi ħdan l-Unjoni 
Ewropea u lilhinn minnha;

6. Jenfasizza li d-dritt għall-edukazzjoni jikkostitwixxi rekwiżit fundamentali għall-iżvilupp so
ċjali tat-tfal u li dan id-dritt għandhom igawduh it-tfal kollha skond l-imġiba individwali tag
ħhom, indipendentement mill-oriġini etniċi u soċjali u s-sitwazzjoni familjari tagħhom 

7. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex iniedu programmi ta' skambju għall-għalliema u l-
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istudenti ma' pajjiżi barra l-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari ma' pajjiżi fil-lvant nofsani u 
ma' pajjiżi li qed jiżviluppaw u biex ixerrdu u jippromwovu d-drittijiet tat-tfal, filwaqt li 
partikolarment jiġi rrispettat id-dritt għall-edukazzjoni u l-ugwaljanza bejn is-sessi;

8. Huwa tal-fehma li t-tfal għandu jkollhom aċċess għall-edukazzjoni indipendentement mill-
istatus tagħhom u/jew l-istatus tal-ġenituri tagħhom; jenfasizza kemm huwa importanti li l-
istess aċċess ikun iggarantit lit-tfal ta' l-emigranti u r-rifuġjati;

9. Jirreferi għall-objettivi tal-Proċess ta' Barċellona biex it-tfal kollha jiżviluppaw permezz ta' 
opportunitajiet indaqs u possibilitajiet ta' wens suffiċjenti;

10. Jirreferi għall-fatt li t-tfal li jieħdu ħsieb ġenituri jew aħwa bi bżonnijiet speċjali għandu 
jkollhom id-dritt għal appoġġ speċjalizzat u mmirat lejn dawn il-bżonnijiet;

11. Jenfasizza li persuni li jaħdmu professjonalment mat-tfal għandu jkollhom l-opportunità ta' 
taħriġ avvanzat kontinwu ta' livell għoli, kundizzjonijiet tax-xogħol tajba u salarju xieraq, 
sabiex jissaħħu l-kontinwità tal-wens, kif ukoll standards għoljin;

12. Ifakkar li s-soċjetà, b'mod partikolari l-ġenituri u l-edukaturi għandhom ikunu involuti biex 
jippromwovu t-tagħrif dwar d-drittijiet tat-tfal u jinfurzawhom; 

13. Jirreferi għall-isfruttament tat-tfal u ż-żgħażagħ fid-dinja tal-moda, tal-mużika, tal-films u 
ta' l-isport;

14. Jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jieħdu miżuri li jagħtu protezzjoni xierqa mill-
vjolenza fuq l-internet u fil-midja awdjoviżiva;

15. Jenfasizza li l-promozzjoni tal-"kultura tat-tfal" permezz tal-Programm Ewropew dwar il-
Midja u l-Kultura għandha tissaħħaħ, u jistieden lill-Kunsill u l-Kummissjoni biex iqajmu 
entużjażmu għall-kultura Ewropea u l-lingwi Ewropej permezz ta' proġetti innovattivi 
adattati għat-tfal u biex iħeġġuhom biex minn kmieni tikber fihom ix-xewqa għat-tagħlim; 
jenfasizza fl-istess ħin l-importanza ta' l-edukazzjoni dwar il-midja, bl-introduzzjoni ta' 
kontenut pedagoġiku, għal użu aktar konxju tal-mezzi differenti tal-midja;

16. Jappoġġja l-idea li fl-Unjoni Ewropea tinħoloq sistema uniformi għall-klassifikazzjoni u 
tikkettar għall-bejgħ u t-tixrid ta' kontenut awdjoviżiv u ta' logħob tal-video għall-minuri, 
sabiex l-istandard Ewropew ikun jista' jservi ta' eżempju għall-pajjiżi barra l-Unjoni 
Ewropea;

17. Jenfasizza li l-Istati Membri għandhom isaħħu l-isforzi tagħhom għall-protezzjoni tat-tfal, li 
minn perspettivi differenti huma żvantaġġjati jew partikolarment vulnerabbli, fost affarijiet 
oħra, permezz ta' miżuri bħall-forniment ta' servizzi ta' livell għoli, li jkunu bi prezz ra
ġonevoli u aċċessibbli; jitlob, għalhekk, li jiġu introdotti mekkaniżmi xierqa ta' sorveljanza 
biex jiġu individwati u appoġġjati tfal partikolarment vulnerabbli;

18. Jitlob lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, fir-rigward ta' l-adozzjoni tad-direttiva ġdida għas-
servizzi tal-midja awdjoviżivi1, biex jipprojbixxu l-pornografija tat-tfal u l-vjolenza kontra t-
tfal fis-servizzi kollha tal-midja awdioviżivi;
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1 Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew stabbilita fl-ewwel qari tat-13 ta' Diċembru 2006 dwar l-emenda tad-
Direttiva tal-Kunsill 89/552/KEE dwar il-koordinazzjoni ta’ ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, 
b’regolament jew b’azzjoni amministrattiva fi Stati Membri dwar it-twettiq ta’ attivitajiet ta’ xandir bit-televi
żjoni (P6_TA(2006)0559)

19. Jitlob lill-Kunsill u lill-Istati Membri biex jintroduċu kull miżura neċessarja biex jipproteġu 
minuri mill-effetti ħżiena ta' l-alkoħol u d-drogi;

20. Jitlob lill-Kunsill u lill-Istati Membri biex jikkombinaw ir-riżorsi u l-proġetti tagħhom għall-
implimentazzjoni ta' din l-istrateġija;

21. Jitlob lill-Istati Membri biex, bl-appoġġ tal-programmi Ewropej, inaqqsu l-faqar tat-tfal 
b'mod kunsiderevoli malajr u biex jiffissaw benchmarks u joffru lit-tfal kollha, 
independentement mill-oriġini soċjali tagħhom, l-istess opportunitajiet;   

22. Jitlob lill-Kunsill u lill-Istati Membri biex jiddeterminaw forom prattiċi għall-iskambju ta' 
esperjenzi u biex ifasslu kriterji evalwattivi fil-ġbir ta' dejta dwar id-drittijiet tat-tfal li jag
ħtu lok għal komparazzjoni effettiva, filwaqt li jikkunsidraw l-istrutturi eteroġeni fis-
diversi Stati Membri;

23. Jitlob lill-Kummissjoni u l-Istati Membri biex jiżguraw, meta jkomplu jiżviluppaw l-istrate
ġija ta' komunikazzjoni dwar il-kwistjoni tad-drittijiet tat-tfal u l-appoġġ għan-netwerks ta' 
informazzjoni għat-tfal, li jiġi żviluppat materjal li lit-tfal jagħtihom possibilità li jirċievu 
informazzjoni ta' standard għoli, imfassal speċifikament għat-tfal, fil-lokalità tagħhom stess 
u permezz ta' kuntatt personali;

24. Jenfasizza li d-dritt għall-kura medika tat-tfal u ż-żgħażagħ hija essenzjali biex jikbru b'saħ
ħithom;

25. Ifakkar li strutturi edukattivi u kulturali huma postijiet fejn it-tfal għandhom ikunu jistgħu je
żercitaw id-drittijiet tagħhom mingħajr restrizzjonijiet filwaqt li jirrispettaw l-obbligi tag
ħhom;

26. Jenfasizza li l-edukazzjoni skolastika u kulturali tipprepara lit-tfal biex jieħdu posthom fis-
soċjetà bħala ċittadini liberi u responsabbli;

27. Jenfasizza li l-kultura u l-edukazzjoni huma żewġ strumenti essenzjali għall-iżvilupp tat-tfal 
li jsaħħu l-personalità tagħhom, jirfinaw is-sensitività tagħhom u jiżviluppaw l-imma
ġinazzjoni u l-kreattività tagħhom;

28. Jirrakkomanda lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex, permezz ta' l-introduzzjoni u l-i
żvilupp ta' metodi pedagoġiċi adattati, ikomplu bl-isforzi tagħhom fil-każ ta' tfal li jfallu fl-
iskola;

29. Jirrakkomanda wkoll lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri li jagħmlu studju dwar il-b
żonnijiet speċifiċi ta' studenti b'diżabilità u jimplimentaw programm skolastiku maqtugħ
apposta biex jinkoraġġixxi l-integrazzjoni tagħhom fis-soċjetà.



PE 388.396v02-00 6/7 AD\673459MT.doc

MT

PROĊEDURA

Titolu Strateġija ta’ l-UE dwar id-drittijiet tat-tfal
Numru tal-proċedura 2007/2093(INI)
Kumitat responsabbli LIBE
Opinjoni mogħtija minn

Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja
CULT
26.4.2007

Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja
Rapporteur għal opinjoni

Data tal-ħatra
Lissy Gröner
12.9.2006

Rapporteur għal opinjoni preċedenti
Eżami fil-kumitat 21.3.2007 8.5.2007
Data ta' l-adozzjoni 25.6.2007
Riżultat tal-votazzjoni finali +:

–:
0:

24
1

Membri preżenti għall-votazzjoni finali Ivo Belet, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, 
Milan Gaľa, Ovidiu Victor Ganţ, Luis Herrero-Tejedor, Ruth 
Hieronymi, Sándor Kónya-Hamar, Manolis Mavrommatis, Marianne 
Mikko, Viorica-Pompilia-Georgeta Moisuc, Doris Pack, Christa 
Prets, Karin Resetarits, Pál Schmitt, Nikolaos Sifunakis, Hannu 
Takkula, Salvatore Tatarella, Henri Weber, Thomas Wise, Tomáš
Zatloukal

Membri preżenti għall-votazzjoni finali Emine Bozkurt, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball
Sostitut(i) (skond l-Artikolu 178(2)) pre
żenti għall-votazzjoni finali 
Kummenti (informazzjoni disponibbli 
b'lingwa waħda biss)

...


