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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali 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:

1. iħeġġeġ lill-Istati Membri li għadhom ma rratifikawx iż-żewġ protokolli mhux 
obbligatorji tal-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal sabiex jirratifikawhom;

2. iħeġġeġ lill-Kunsill biex jawtorizza lill-Istati Membri li għadhom ma għamlux hekk 
sabiex jirratifikaw il-Patt ta’ l-Aja tad-19 ta’ Ottubru 1996 dwar il-ġurisdizzjoni, il-liġi 
applikabbli, ir-rikonoxximent, l-esekuzzjoni u l-koperazzjoni f'materji ta' responsabiltà tal-
ġenituri u ta’ miżuri għall-protezzjoni tat-tfal, u jħeġġeġ lill-istituzzjonijiet differenti ta' l-
UE sabiex jippromwovu r-ratifika min-naħa ta' pajjiżi terzi ta’ l-istrumenti internazzjonali 
ewlenin tal-protezzjoni tad-drittijiet tat-tfal, speċjament dawk li jistgħu jtejbu s-
sitwazzjoni ta’ immigranti minorenni;

3. billi l-applikazzjoni tar-Regolament (KE) 2201/2003 tal-Kunsill tas-27 ta’ Novembru 
2003, dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-esekuzzjoni ta' sentenzi f’materji 
matrimonjali u f'materji ta' responsabiltà tal-ġenituri1 min-naħa ta' l-awtoritajiet nazzjonali 
tagħti lok għal interpretazzjonijiet diversi, iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex issawwar xi 
linji gwida u sensiela ta' prattika tajba sabiex tiċċara u tiffaċilita l-applikazzjoni tar-
Regolament imsemmi;

jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill sabiex jirrispettaw il-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali ta' l-Unjoni Ewropea (b'mod partikolari l-Artikolu 24 tagħha) meta jfasslu l-
leġiżlazzjoni tagħhom u jiggarantixxu wkoll li d-drittijiet tat-tfal - b'mod partikolari ta' 
dawk li jinsabu f'sitwazzjoni żvantaġġjata, prekarja jew vulnerabbli, jew li huma parti 
mill-minoritajiet ta' immigranti jew etniċi, b'mod partikolari r-Roma - jiġu kkunsidrati 
b'mod sistematiku f’kull proposta leġiżlattiva;

5. ifakkar li l-adeżjoni tal-Komunità Ewropea mal-Patt għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-
Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali tal-Kunsill ta’ l-Ewropa tkun soluzzjoni ideali 
sabiex tiżdied il-protezzjoni tat-tfal fl-UE u jħeġġeġ lill-Kunsill sabiex mill-aktar fis 
possibbli jiffirma l-adeżjoni tal-Komunità mal-Patt imsemmi;

6. iħeġġeġ lill-Kunsill sabiex malajr kemm jista’ jkun japprova l-proposta ta’ deċiżjoni qafas 
dwar l-organizzazzjoni u l-kontenut ta’ l-iskambji ta’ informazzjoni tar-reġistri tal-
kondotta bejn l-Istati Membri (COM(2005)0690);

7. iħeġġeġ lill-Kunsill sabiex itejjeb il-kapaċitajiet ta’ l-Europol fil-qasam tal-ġlieda kontra r-
reati transkonfinali mwettqa kontra t-tfal, speċjalment fir-rigward tad-distribuzzjoni tal-
pornografija tat-tfal permezz ta’ l-internet, u l-possibilità li aġent ta’ l-Europol imexxi 
timijiet ta’ investigazzjoni f’dan il-qasam;

ifakkar li r-regoli internazzjonali dwar il-protezzjoni tat-tfal huma applikabbli għal minuri 
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mhux akkumpanjati li jidħlu fl-Unjoni Ewropea permezz tal-kanal ta' l-immigrazzjoni 
klandestina;  jistieden lill-awtoritajiet lokali, reġjonali u nazzjonali kollha kif ukoll lill-
istituzzjonijiet ta' l-UE sabiex jikkollaboraw bl-aħjar mod għall-protezzjoni ta' dawn il-
minuri mhux akkumpanjati;  jistieden lill-Kummissjoni biex mal-pajjiżi terzi ta' l-oriġini 
twaqqaf proċeduri ta' koperazzjoni internazzjonali fil-qasam ta' l-assistenza li 
jiggarantixxu r-ritorn ta' dawn il-minuri lejn pajjiżhom permezz ta' kundizzjonijiet xierqa 
u sabiex toħloq mekkaniżmi ta' protezzjoni għal dawn il-minuri meta dawn ikunu ġew 
ritornati fil-pajjiż ta' l-oriġini tagħhom, kemm fi ħdan il-familja bijoloġika tagħhom kif 
ukoll fi ħdan mekkaniżmi jew istituzzjonijiet li jipproteġuhom b'mod effikaċi; 

9. iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex tippreżenta rapport dwar il-possibilità li fil-ftehimiet 
internazzjonali kollha li l-KE tikkonkludi ma’ pajjiżi terzi, tiġi inkluża klawżola speċifika, 
li tkun torbot legalment, dwar ir-rispett tad-drittijiet tat-tfal kif huma definiti f’livell 
internazzjonali.
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