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Mozzjoni għal riżoluzzjoni

Emenda mressqa minn Evelyne Gebhardt

Emenda 1
Ċitazzjoni 4

- wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew ta' Brussell tal-21 u tat-22 ta' 
Ġunju 2007 sabiex il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali jkollha valur legali li jorbot, 
fejn l-Artikolu 24 jiddikjara esspressament id-‘Drittijiet tat-Tfal’ u, fost oħrajn, jagħti 
saħħa legali lid-dikjarazzjoni ‘fl-atti kollha dwar it-tfal, kemm jekk magħmula minn 
awtoritajiet pubbliċi u kemm jekk minn istituzzjonijiet privati, l-interess superjuri tat-
tfal għandu jkun ikkunsidrat bħala preminenti’, u fuq kollox sabiex jitwettqu d-
drittijiet tat-tfal għall-omm u l-missier permezz ta’ relazzjonijiet personali regolari u 
kuntatt dirett, pereżempju permezz ta’ koperazzjoni mtejba bejn l-awtoritajiet 
ċentrali f’każijiet ta’ ħtif ta’ tfal,

Or. de

Emenda mressqa minn Inger Segelström

Emenda 2
Ċitazzjoni 6 a (ġdida)

- wara li kkunsidra l-Programm ta’ Azzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti, adottat fil-
Konferenza Internazzjonali dwar il-Popolazzjoni u l-Iżvilupp, fil-Kajr, f’Settembru 
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1994,

Or. en

Emenda mressqa minn Michael Cashman

Emenda 3
Ċitazzjoni 6 a (ġdida)

- wara li kkunsidra l-Programm ta’ Azzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti, adottat fil-
Konferenza Internazzjonali dwar il-Popolazzjoni u l-Iżvilupp, fil-Kajr, f’Settembru 
1994,

Or. en

Emenda mressqa minn Evelyne Gebhardt

Emenda 4
Ċitazzjoni 8 a (ġdida)

- wara li kkunsidra r-rapport interim ta’ l-1 ta’ Marzu 2007 tal-Medjatur tal-
Parlament Ewropew għall-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal mill-Ġenituri li jwissi lill-
Kummissjoni Ewropea, lill-Parlament Ewropew u lill-istituzzjonijiet l-oħra dwar iż-
żieda drammatika ta’ każijiet ta’ ħtif ta’ tfal mill-ġenituri,

Or. de

Emenda mressqa minn Roberta Angelilli

Emenda 5
Ċitazzjoni 13

- wara li kkunsidra l-kumment tematiku dwar id-drittijiet tat-tfal min-Netwerk ta’ l-UE 
ta’ Esperti Indipendenti dwar id-Drittijiet Fundamentali,

Or. en
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Emenda mressqa minn Roberta Angelilli

Emenda 6
Ċitazzjoni 14

- wara li kkunsidra l-Istudju dwar il-Vjolenza fuq it-Tfal tas-Segretarju Ġenerali tan-
Nazzjonijiet Uniti, ippreżentat lill-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti fil-11 ta' 
Ottubru 2006,

Or. en

Emenda mressqa minn Edit Bauer

Emenda 7
Ċitazzjoni 14 a (ġdida)

- wara li kkunsidra l-Linji gwida ta' l-UNICEF dwar il-Protezzjoni ta' Tfal li jkunu 
Vittmi tat-Traffikar,

Or. en

Emenda mressqa minn Maria Carlshamre

Emenda 8
Ċitazzjoni 15 a (ġdida)

- wara li kkunsidra l-Artikoli 34 u 35 tal-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal ta’ l-
1989 dwar il-protezzjoni tat-tfal mill-forom kollha ta' sfruttament sesswali u ta' 
abbuż sesswali u li għandhom il-għan li jipprevjenu l-ħtif, il-bejgħ jew it-traffikar 
tat-tfal,

Or. en

Emenda mressqa minn Inger Segelström

Emenda 9
Premessa A

A. billi l-ewwel objettiv tal-komunikazzjoni tal-Kummissjoni "Lejn strateġija ta’ l-UE 
dwar id-drittijiet tat-tfal" huwa li tiġi promossa affermazzjoni pożittiva tad-drittijiet 
tat-tfal, b’mod partikulari, id-dritt li jitrabbew f’kundizzjonijiet sikuri/id-dritt għall-
kura, id-dritt għal familja, id-dritt għall-imħabba u l-logħob, id-dritt għas-saħħa, id-
dritt għall-edukazzjoni, għall-inklużjoni soċjali, għal opportunitajiet ugwali, għall-
isport u għal ambjent nadif u protett, bil-għan li tinħoloq soċjetà li tilqa' lit-tfal, fejn it-
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tfal jistgħu jħossuhom protetti u involuti b’mod attiv,

Or. sv

Emenda mressqa minn Luciana Sbarbati

Emenda 10
Premessa A

A. billi l-ewwel objettiv tal-komunikazzjoni tal-Kummissjoni "Lejn strateġija ta’ l-UE 
dwar id-drittijiet tat-tfal" huwa li tiġi promossa affermazzjoni pożittiva tad-drittijiet 
tat-tfal, b’mod partikulari d-dritt li kull persuna jkollha l-identità tagħha, id-dritt għal 
familja, id-dritt għall-imħabba u l-logħob, id-dritt għas-saħħa, id-dritt għall-
edukazzjoni, għall-inklużjoni soċjali, għal opportunitajiet ugwali, għall-isport u għal 
ambjent nadif u protett, bil-għan li tinħoloq soċjetà li tilqa' lit-tfal, fejn it-tfal jistgħu 
jħossuhom protetti u involuti b’mod attiv,

Or. it

Emenda mressqa minn Magda Kósáné Kovács

Emenda 11
Premessa A

A. billi l-ewwel objettiv tal-komunikazzjoni tal-Kummissjoni "Lejn strateġija ta’ l-UE 
dwar id-drittijiet tat-tfal" huwa li tiġi promossa affermazzjoni pożittiva tad-drittijiet 
tat-tfal, b’mod partikulari id-dritt għal familja, id-dritt għall-imħabba u l-logħob, id-
dritt għas-saħħa, id-dritt għall-edukazzjoni, għall-inklużjoni soċjali, għal 
opportunitajiet ugwali, għall-isport u għal ambjent nadif u protett, u d-dritt li 
jingħataw tagħrif dwar dawn id-drittijiet, bil-għan li tinħoloq soċjetà li tilqa' lit-tfal, 
fejn it-tfal jistgħu jħossuhom protetti u involuti b’mod attiv,

Or. hu

Emenda mressqa minn Kathy Sinnott

Emenda 12
Premessa A a (ġdida)

Aa. billi l-Artikolu 24 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta’ l-Unjoni Ewropea 
tiddikjara li "Kull tifel u tifla għandu jkollhom id-dritt li jkollhom relazzjoni 
personali u kuntatt dirett ma' kull wieħed mill-ġenituri tagħhom fuq bażi regolari, 
sakemm dan ma jmurx kontra l-interessi tiegħu jew tagħha”,
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Or. en

Emenda mressqa minn Inger Segelström

Emenda 13
Presmessa B

B. billi, skond l-Artikolu 24 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali u skond wieħed mill-
prinċipji tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tat-Tfal, huwa 
importanti li t-tfal kollha, ikun x’ikun is-sess tagħhom, għandhom ikunu jistgħu 
jesprimu l-fehma tagħhom liberament u li din il-fehma għandha titqies fil-
kwistjonijiet kollha li jaffettwawhom; billi dan id-dritt huwa assolut u jista’ ma 
jkollux limitazzjonijiet, u billi jridu jinstabu mezzi ta’ komunikazzjoni mat-tfal 
kollha, anke ma' tfal li jesprimu ruħhom b’mod li m’huwiex faċli li jinftiehem mill-
adulti, pereżempju tfal żgħar ħafna, tfal b’diżabilitajiet u tfal li ma jitkellmux l-istess 
lingwa tagħna,

Or. sv

Emenda mressqa minn Edit Bauer

Emenda 14
Presmessa B

B. billi, skond l-Artikolu 24 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali u l-Artikolu 12 tal-
Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal, huwa importanti li t-tfal ikunu
garantiti dritt ta’ ‘parteċipazzjoni’ sabiex dejjem jitqiesu l-esperjenza u l-opinjoni 
tagħhom dwar il-kwistjonijiet kollha li jaffettwawhom liema esperjenza u opinjonijiet 
jitqiesu skond l-età u l-maturità tat-tifel jew tifla,

Or. en

Emenda mressqa minn Magda Kósáné Kovács

Emenda 15
Presmessa B

B. billi, skond l-Artikolu 24 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, huwa importanti li t-
tfal jkunu garantiti dritt ta’ ‘parteċipazzjoni’ sabiex dejjem jitqiesu l-esperjenza u l-
opinjoni tagħhom dwar il-kwistjonijiet kollha li jaffettwawhom, u li dan isir b'mod u 
permezz ta' mezzi li huma xierqa għall-età u l-iżvilupp intellettwali tagħhom,

Or. hu
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Emenda mressqa minn Luciana Sbarbati

Emenda 16
Premessa C

C. billi huwa fundamentali li d-drittijiet tat-tfal ikunu inkorporati u mħarsa fil-politiki 
kollha ta' l-Unjoni Ewropea li jirrigwardawhom (mainstreaming),

Or. it

Emenda mressqa minn Inger Segelström

Emenda 17
Premessa C

C. billi huwa fundamentali li d-drittijiet tat-tfal ikunu inkorporati u mħarsa fil-politiki 
kollha ta' l-Unjoni Ewropea li jirrigwardawhom direttament jew indirettament 
(mainstreaming),

Or. sv

Emenda mressqa minn Inger Segelström

Emenda 18
Premessa C a (ġdida)

Ca. billi għat-tfal, il-faqar u l-esklużjoni soċjali tal-ġenituri tagħhom jirrappreżentaw 
xkiel kbir biex jiksbu d-drittijiet tagħhom, u billi hemm ukoll ħafna fatturi oħra li 
ma jħallux lit-tfal jiksbu d-drittijiet tagħhom, bħal ġenituri li ma jwettqux l-irwol 
tagħhom ta' ġenituri b'mod sodisfaċenti, il-ħtieġa li t-tfal jiġu rrappreżentati mill-
adulti fi kwistjonijiet legali, jew il-fatt li d-dritt għall-kura tas-saħħa jitsta' jingħata 
biss bil-kunsens tal-persuna li għandha l-kustodja tat-tfal,

Or. sv
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Emenda mressqa minn Anna Záborská

Emenda 19
Premessa C a (ġdida)

Ca. billi l-adulti għandhom jipprovdu kundizzjonijiet favorevoli lit-tfal biex ikunu 
jistgħu jgħidu tagħhom, sabiex jesprimu l-fehmiet tagħhom u jinstemgħu dawn il-
fehmiet; billi l-adulti għandhom jappoġġjaw l-imġiba ta’ paċi u ħbiberija tat-tfal u 
jħeġġuhom jintegraw ma’ tfal oħra; billi l-ħin huwa fattur importanti biex jinħolqu 
kundizzjonijiet li jwasslu għal attitudni miftuħa u biex it-tfal jgħidu tagħhom, u 
mhux biss f’okkażjonijiet speċifiċi, u billi l-iffinanzjar ta’ programmi pubbliċi 
għandu jqis dan kollu,

Or. fr

Emenda mressqa minn Hanna Foltyn-Kubicka

Emenda 20
Premessa C a (ġdida)

Ca. billi l-iżvilupp mentali u fiżiku normali tat-tfal hu biss possibbli f'atmosfera ta' 
mħabba, ta' attenzjoni u rispett, li jista' jkun offrut b'mod ideali f'ambjent b’saħħtu 
tal-familja,

Or. pl

Emenda mressqa minn Edit Bauer

Emenda 21
Premessa C a (ġdida)

Ca. billi l-abbuż tad-drittijiet tat-tfal, il-vjolenza fuq it-tfal u t-traffikar tat-tfal, għall-
adozzjonijiet illegali, għall-prostituzzjoni, għax-xogħol illegali, għaż-żwiġijiet 
sfurzati, biex jittallbu fit-toroq, jew għal kwalunkwe skop ieħor, għadhom problema 
fl-UE,

Or. en

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer

Emenda 22
Premessa C a (ġdida)

Ca. billi numru dejjem jikber ta' tfal ibatu minn mard kroniku, bħan-newrodermatite u 
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l-allerġiji, kif ukoll minn mard respiratorju u mill-istorbju,

Or. de

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer

Emenda 23
Premessa C b (ġdida)

Cb. billi d-drittijiet ambjentali tat-tfal huma mħaddna fil-Konvenzjoni tan-NU dwar id-
Drittijiet tat-Tfal,

Or. de

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer

Emenda 24
Premessa C c (ġdida)

Cc. billi l-Iżvezja u l-Awstrija waqqfu Ombudsman għat-tfal,

Or. en

Emenda mressqa minn Inger Segelström

Emenda 25
Paragrafu 1

1. Jilqa’ b’sodisfazzjon l-inizjattiva tal-Kummissjoni, li tikkjarifika sew li l-
konvenzjonijiet kollha dwar id-drittijiet fundamentali tal-bniedem japplikaw indaqs 
għat-tfal u l-adulti, bħal numru ta' drittijiet oħra, anke dawk miġburin fil-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tat-Tfal, li tfasslet b’referenza 
partikulari għas-sitwazzjoni speċjali tat-tfal u ż-żgħażagħ;

Or. sv

Emenda mressqa minn Luciana Sbarbati

Emenda 26
Paragrafu 1

1. Jilqa' b’sodisfazzjon l-inizjattiva tal-Kummissjoni, li tafferma l-volontà ċara ferm li 
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jiġi rikonoxxut li d-drittijiet tat-tfal huma ta' natura speċifika, distinta mill-problema 
iktar ġenerali tad-drittijiet fundamentali, li minnhom jagħmlu madankollu parti 
integrali bħala drittijiet individwali sħaħ;

Or. it

Emenda mressqa minn Edit Bauer

Emenda 27
Paragrafu 1 a (ġdid)

1a. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-Konklużjonijiet tal-Kunsill tat-23 ta’ Ġunju li ddikjaraw li d-
drittijiet tat-tfal se jkunu inkorporati bħala wieħed mill-objettivi ta' l-Unjoni 
Ewropea fit-Trattat ta' Riforma ġdid ta' l-UE;

Or. en

Emenda mressqa minn Michael Cashman

Emenda 28
Paragrafu 2 a (ġdid)

2a. Jinnota li d-drittijiet tat-tfal kif stipulati fil-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet 
tat-Tfal jirreferu għall-bnedmin kollha li għandhom inqas minn 18-il sena u li 
għandhom jiġu rikonoxxuti l-ħtiġijiet speċifiċi dwar is-saħħa sesswali u riproduttiva 
u d-drittijiet ta’ l-adolexxenti;

Or. en

Emenda mressqa minn Roberta Angelilli

Emenda 29
Paragrafu 3

3. Jilqa' b’sodisfazzjon it-twaqqif mill-Kummissjoni ta' Forum li jiġbor flimkien 
rappreżentanti ta' l-Istati Membri, tal-Parlament Ewropew u tal-Kummissjoni, ta' l-
Organizzazzjonijiet Mhux Governattivi (ONGs), ta' l-organizzazzjonijiet nazzjonali u 
internazzjonali attivi fil-qasam tad-drittijiet tat-tfal, u tat-tfal innifishom; jistieden lill-
Kummissjoni biex tiżgura li l-parteċipazzjoni tat-tfal titqies bħala wieħed mill-
għanijiet ewlenin tal-Forum sabiex ikun issodisfat l-impenn li t-tfal jiġu involuti fil-
proċessi ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet mill-2007 ’l quddiem;

Or. en
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Emenda mressqa minn Inger Segelström

Emenda 30
Paragrafu 3

3. Jilqa' b’sodisfazzjon it-twaqqif mill-Kummissjoni ta' Forum li jiġbor flimkien 
rappreżentanti ta' l-Istati Membri, tal-Parlament Ewropew u tal-Kummissjoni, ta' l-
Organizzazzjonijiet Mhux Governattivi (NGOs), ta' l-organizzazzjonijiet 
internazzjonali attivi fil-qasam tad-drittijiet tat-tfal, u tat-tfal innifishom; jisħaq fuq l-
importanza li l-persuni responsabbli mit-tfal u ż-żgħażagħ fl-Istati Membri jiġu 
mistiedna jieħdu sehem f’dan il-forum ukoll; jilqa’ b'sodisfazzjon ukoll il-fatt li t-
tfal infushom jistgħu jieħdu sehem fil-forum;

Or. sv

Emenda mressqa minn Kathy Sinnott

Emenda 31
Paragrafu 3

3. Jilqa' b’sodisfazzjon it-twaqqif mill-Kummissjoni ta' Forum li jiġbor flimkien 
rappreżentanti ta' l-Istati Membri, tal-Parlament Ewropew u tal-Kummissjoni, ta' l-
Organizzazzjonijiet Mhux Governattivi (ONGs), ta' l-organizzazzjonijiet 
internazzjonali attivi fil-qasam tad-drittijiet tat-tfal, u tat-tfal innifishom; iżda jħeġġeġ 
li minħabba l-irwol kruċjali tal-ġenituri li jipprovdu għall-benesseri tat-tfal, l-
assoċjazzjonijiet tal-ġenituri u l-familji għandhom ikunu mistiedna wkoll biex 
jissieħbu ma’ dal-korp;

Or. en

Emenda mressqa minn Javier Moreno Sánchez u Iratxe García Pérez

Emenda 32
Paragrafu 3

3. Jilqa' b’sodisfazzjon it-twaqqif mill-Kummissjoni ta' Forum li jiġbor flimkien 
rappreżentanti ta' l-Istati Membri, tal-Parlament Ewropew u tal-Kummissjoni, ta' l-
Organizzazzjonijiet Mhux Governattivi (ONGs), ta' l-organizzazzjonijiet 
internazzjonali attivi fil-qasam tad-drittijiet tat-tfal, u tat-tfal innifishom; jenfasizza l-
importanza li jitħeġġew forom speċifiċi ta’ parteċipazzjoni fejn ħadd ma jipprova 
jinfluwenza l-fehmiet tat-tfal u jistgħu jesprimu ruħhom liberament mingħajr ma 
jbatu l-konsegwenzi minħabba l-kontroll ta’ l-adulti fuq il-ħila tagħhom li jieħdu 
sehem;
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Or. es

Emenda mressqa minn Evelyne Gebhardt

Emenda 33
Paragrafu 4

4. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tressaq proposta ħalli tinħoloq linja tal-baġit 
speċifika dwar id-drittijiet tat-tfal li tippermetti li jiġi ffinanzjat il-Forum (tħassir), 
bħal korp ta’ koordinazzjoni permanenti magħmul minn rappreżentanti ta’ l-
awtoritajiet ċentrali ta’ l-Istati Membri awtorizzati li jimmoniterjaw il-koperazzjoni 
bejn l-awtoritajiet ċentrali u, jekk meħtieġ, li jimponu l-koperazzjoni biex jitnaqqas 
in-numru ta’ każijiet ta’ ħtif ta’ tfal;

Or. de

Emenda mressqa minn Inger Segelström

Emenda 34
Paragrafu 4

4. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tressaq proposta ħalli tinħoloq linja tal-baġit 
speċifika dwar id-drittijiet tat-tfal li tippermetti li jiġu ffinanzjati l-Forum, il-
parteċipazjoni tat-tfal u biex taħdem sabiex tkun implimentata l-Komunikazzjoni u 
biex timpenja ruħha li tappoġġja linja tal-baġit speċifika dwar id-drittijiet tat-tfal;

Or. en

Emenda mressqa minn Roberta Angelilli

Emenda 35
Paragrafu 4

4. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tressaq proposta ħalli tinħoloq linja tal-baġit 
speċifika dwar id-drittijiet tat-tfal li tippermetti li jiġu ffinanzjati kemm il-Forum, 
inkluża l-parteċipazzjoni tat-tfal fil-Forum kif ukoll proġetti speċifiċi għat-tfal bħal 
sistema Ewropea ta' allarm bikri għall-ħtif tat-tfal;

Or. en
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Emenda mressqa minn Edit Bauer

Emenda 36
Paragrafu 4

4. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tressaq proposta ħalli tinħoloq linja tal-baġit 
speċifika dwar id-drittijiet tat-tfal li tippermetti li jiġu ffinanzjati kemm il-Forum kif 
ukoll proġetti pilota bħal sistema Ewropea ta' allarm bikri għall-ħtif tat-tfal, li tinkludi 
s-sussidjar ta’ netwerks ta’ NGOs li jaħdmu f’dan il-qasam;

Or. en

Emenda mressqa minn Luciana Sbarbati

Emenda 37
Paragrafu 4

4. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tressaq proposta ħalli tinħoloq linja tal-baġit 
speċifika dwar id-drittijiet tat-tfal li tippermetti li jiġu ffinanzjati il-Forum u l proġetti 
pilota, kif ukoll sistema Ewropea ta' allarm bikri għall-ħtif tat-tfal;

Or. it

Emenda mressqa minn Roberta Angelilli

Emenda 38
Paragrafu 4 a (ġdid)

4a. Jitlob sistema effettiva ta' monitoraġġ appoġġjata b'mezzi finanzjarji, u rapporti 
annwali biex tkun żgurata l-implimentazzjoni ta' l-impenji stipulati fil-
Komunikazzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal u ta’ l-istrateġija dwar id-drittijiet tat-tfal 
li se tintuża ma ddumx;

Or. en

Emenda mressqa minn Lissy Gröner

Emenda 39
Paragrafu 4 a (ġdid)

4a. Jistieden lill-Kummissjoni biex kull sentejn mill-2008 tfassal Rapport komprensiv 
ta' l-Unjoni Ewropea dwar it-Tfal u ż-Żgħażagħ;

Or. de



AM\681906MT.doc 13/72 PE 393.850v01-00

MT

Emenda mressqa minn Ona Juknevičienė

Emenda 40
Paragrafu 4 a (ġdid)

4a. Ifaħħar il-pjan tal-Kummissjoni li jiddaħħal numru tat-telefown għall-għajnuna 
għat-tfal fl-Unjoni kollha kemm hi u juri l-ħtieġa li dan is-servizz ikun b'xejn u 
disponibbli 24 siegħa kuljum; jistieden lill-Istati Membri biex jinfurmaw lit-tfal, 
permezz ta' miżuri ta' informazzjoni, dwar il-possibiltà li jużaw dan is-servizz;

Or. lt

Emenda mressqa minn Javier Moreno Sánchez u Iratxe García Pérez

Emenda 41
Paragrafu 5

5. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-ħolqien, min-naħa tal-Kummissjoni, ta' grupp interservizzi u n-
nomina ta' Koordinatur għad-drittijiet tat-tfal u jitlob li tinħoloq unità ta' 
koordinazzjoni anki fi ħdan il-Parlament, biex taħdem b’koperazzjoni mal-grupp tal-
Kummissjoni, sabiex jingħaqdu u jiġu rrazzjonalizzati l-inizjattivi kollha u l-attivitajiet 
Parlamentari relatati mad-drittijiet tat-tfal; jispera li korpi bħal dawn jistgħu 
jiggarantixxu wkoll netwerk ta' skambju ta' informazzjoni u ta' prattiki tajba b’rabta 
mal-pjanijiet strateġiċi nazzjonali dwar it-tfal li qed jiġu implimentati minn xi Stati 
Membri;

Or. es

Emenda mressqa minn Inger Segelström

Emenda 42
Paragrafu 5

5. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-ħolqien, min-naħa tal-Kummissjoni, ta' grupp interservizzi u n-
nomina ta' Koordinatur għad-drittijiet tat-tfal u jitlob li tinħoloq unità ta' 
koordinazzjoni anki fi ħdan il-Parlament, sabiex jingħaqdu u jiġu rrazzjonalizzati l-
inizjattivi kollha u l-attivitajiet Parlamentari relatati mad-drittijiet tat-tfal; huwa tal-
fehma li korpi bħal dawn għandhom jiggarantixxu wkoll netwerk ta' skambju ta' 
informazzjoni u ta' prattiki tajba, bil-parteċipazzjoni tat-tfal fost l-oħrajn;

Or. sv
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Emenda mressqa minn Roberta Angelilli

Emenda 43
Paragrafu 5

5. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-ħolqien, min-naħa tal-Kummissjoni, ta' grupp interservizzi u n-
nomina ta' Koordinatur għad-drittijiet tat-tfal u jitlob li tinħoloq unità ta' 
koordinazzjoni anki fi ħdan il-Parlament, sabiex jingħaqdu u jiġu rrazzjonalizzati l-
inizjattivi kollha u l-attivitajiet Parlamentari relatati mad-drittijiet tat-tfal; jispera li tali 
struttri jistgħu jiggarantixxu wkoll netwerk ta' skambju ta' informazzjoni u ta' prattiki 
tajba; jitlob lil dawn il-korpi biex jistabbilixxu kuntatt dirett ma’ organizzazzjonijiet 
immexxija mit-tfal u miż-żgħażagħ sabiex tkun żviluppata, implimentata u 
mmoniterjata l-parteċipazzjoni sinifikattiva u effettiva tat-tfal fit-teħid ta’ 
deċiżjonijiet kollu li jaffettwahom;

Or. en

Emenda mressqa minn Roberta Angelilli

Emenda 44
Paragrafu 6

6. Jistenna b'interess il-pubblikazzjoni min-naħa tal-Kummissjoni, sa mill-2008, ta' l-
istudju tagħha li jevalwa l-impatt ta’ azzjonijiet eżistenti ta’ l-UE li jaffettwaw id-
drittijiet tat-tfal u ta’ dokument ta' konsultazzjoni bil-għan li jiġu definiti l-
prijoritajiet il-kbar ta' azzjoni futura ta' l-UE fil-qasam tad-drittijiet tat-tfal kemm fil-
politika interna kif ukoll fil-politika esterna tagħha, u jistieden lill-Kummissjoni 
sabiex tqis ir-riżultati tal-konsultazzjoni mmexxija minn Save the Children u minn 
Plan International fost elf tifel u tifla fil-bidu ta' l-2007, li wriet li s-suġġetti li huma 
jqisu bħala prijoritarji kienu l-vjolenza fuqhom stess, id-diskriminazzjoni, l-
esklużjoni soċjali u r-razziżmu li huma kienu vittmi tagħhom, l-effetti tad-droga, ta' 
l-alkoħol u tat-tipjip, il-prostituzzjoni u t-traffikar, kif ukoll il-protezzjoni ta' l-
ambjent;

Or. en

Emenda mressqa minn Inger Segelström

Emenda 45
Paragrafu 6

6. Jistenna b'interess il-pubblikazzjoni min-naħa tal-Kummissjoni, sa mill-2008, ta' 
dokument ta' konsultazzjoni bil-għan li jiġu definiti l-prijoritajiet il-kbar ta' azzjoni 
futura ta' l-UE fil-qasam tad-drittijiet tat-tfal bil-għan li tkun adottata White Paper, u 
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jistieden lill-Kummissjoni sabiex tqis ir-riżultati tal-konsultazzjoni mmexxija minn 
Save the Children u minn Plan International fost elf tifel u tifla fil-bidu ta' l-2007, li 
wriet li s-suġġetti li huma jqisu bħala prijoritarji kienu l-vjolenza fuqhom stess, id-
diskriminazzjoni, l-esklużjoni soċjali u r-razziżmu li huma kienu vittmi tagħhom, l-
effetti tad-droga, ta' l-alkoħol u tat-tipjip, il-prostituzzjoni u t-traffikar, kif ukoll il-
protezzjoni ta' l-ambjent1. Minbarra dawn il-kwistjonijiet prijoritarji speċifiċi, id-dritt 
tat-tfal li jipparteċipaw u jinfluwenzaw irid ikun l-għan aħħari ta’ din l-istrateġija.
Għalhekk, jistieden lill-Kummissjoni biex tiżviluppa proċess li fih il-partijiet 
interessati involuti kollha, inklużi t-tfal, ikunu jistgħu jieħdu sehem fil-
konsultazzjoni li twassal għall-istrateġija ta' l-UE dwar id-drittijiet tat-tfal;

Or. en

Emenda mressqa minn Luciana Sbarbati

Emenda 46
Paragrafu 6

6. Jistenna b'interess il-pubblikazzjoni min-naħa tal-Kummissjoni, sa mill-2008, ta' 
dokument ta' konsultazzjoni bil-għan li jiġu definiti l-prijoritajiet il-kbar ta' azzjoni 
futura ta' l-UE fil-qasam tad-drittijiet tat-tfal, u jistieden lill-Kummissjoni sabiex tqis 
ir-riżultati tal-konsultazzjoni mmexxija minn Save the Children u minn Plan 
International fost elf tifel u tifla fil-bidu ta' l-2007, li wriet li s-suġġetti li huma jqisu 
bħala prijoritarji kienu l-vjolenza fuqhom stess, id-diskriminazzjoni, l-esklużjoni 
soċjali u r-razziżmu li huma kienu vittmi tagħhom, l-effetti tad-droga, ta' l-alkoħol u 
tat-tipjip u l-konsum żejjed ta’ prodotti mediċinali, il-prostituzzjoni u t-traffikar, kif 
ukoll il-protezzjoni ta' l-ambjent;

Or. it

Emenda mressqa minn Roberta Angelilli

Emenda 47
Paragrafu 6 a (ġdid)

6a. Jittama li l-Kummissjoni tadotta White Paper wara d-dokument ta' konsultazzjoni li 
waslet biex tippubblika fl-2008;

Or. it

                                               
1 http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html.
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Emenda mressqa minn Roberta Angelilli

Emenda 48
Paragrafu 6 b (ġdid)

6b. Jistenna b’interess ir-rapport tal-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni mill-Istati 
Membri tad-deċiżjoni ta’ qafas ta’ l-2003 dwar il-ġlieda kontra l-isfruttament tat-tfal 
u l-pornografija tat-tfal;

Or. en

Emenda mressqa minn Inger Segelström

Emenda 49
Paragrafu 6 a (ġdid)

6a. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-fatt li l-Kummissjoni tirrikonoxxi li t-tfal, mit-twelid sa ma 
jsiru adulti, għandhom ħtiġijiet differenti ħafna fl-istadji ta' żvilupp differenti ta’ 
ħajjithom; ifakkar id-dritt tat-tfal għall-ogħla standard ta’ saħħa li jista’ jintlaħaq 
u, b’mod speċifiku, id-dritt ta’ l-adolexxenti għas-saħħa sesswali u riproduttiva u 
għall-edukazzjoni u s-servizzi dwar l-ippjanar tal-familja; għalhekk, għandha tkun 
parti integrali mill-istrateġija futura dwar id-drittijiet tat-tfal;

Or. en

Emenda mressqa minn Inger Segelström

Emenda 50
Paragrafu 7

7. Jitlob li l-protezzjoni tad-drittijiet tat-tfal, kif stipulata fil-Konvenzjoni tan-NU dwar 
id-Drittijiet tat-Tfal, tkun imniżżla fost il-prijoritajiet tal-qafas plurijennali ta' l-
Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali, u li din twaqqaf, mill-aktar fis possibbli, 
netwerk ta' koperazzjoni ma' l-istituzzjonijiet internazzjonali, partikolarment ma’ l-
Ombudsmen għat-tfal u ma' l-NGOs attivi f'dan il-qasam, sabiex tkun tista' tapprofitta 
bis-sħiħ mill-esperjenza tagħhom u mill-informazzjoni li għandhom;

Or. en
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Emenda mressqa minn Magda Kósáné Kovács

Emenda 51
Paragrafu 8

8. Jitlob lill-Kummissjoni, lill-Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali u lill-Istati Membri 
sabiex jagħmlu ħilithom ħalli jtejbu l-ġabra ta' dejta statistika komparabbli rigward is-
sitwazzjoni tat-tfal fi ħdan l-UE, u jekk ikun il-każ billi jestendu l-mandat ta' l-
Eurostat, bil-għan li jiġi inkluż numru ikbar ta' indikaturi dwar it-tfal, b'mod speċifiku;

Or. hu

Emenda mressqa minn Ana Maria Gomes

Emenda 52
Paragrafu 8

8. Jistieden lill-Kummissjoni, lill-Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali u lill-Istati 
Membri sabiex jagħmlu ħilithom b’koperazzjoni ma’ aġenziji tan-NU, 
organizzazzjonijiet internazzjonali u ċentri tar-riċerka rilevanti ħalli jtejbu l-ġabra ta' 
dejta statistika rigward is-sitwazzjoni tat-tfal fi ħdan l-UE, u jekk ikun il-każ billi
jestendu l-mandat ta' l-Eurostat, bil-għan li jiġi inkluż numru ikbar ta' indikaturi dwar 
it-tfal, b'mod speċifiku;

Or. en

Emenda mressqa minn Inger Segelström

Emenda 53
Paragrafu 8

8. Jistieden lill-Kummissjoni, lill-Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali u lill-Istati 
Membri sabiex jagħmlu ħilithom ħalli jtejbu l-ġabra ta' dejta statistika rigward is-
sitwazzjoni tat-tfal fi ħdan l-UE, u jekk ikun il-każ billi jestendu l-mandat ta' l-
Eurostat, bil-għan li jiġi żviluppat u  jiġi inkluż numru ikbar ta' indikaturi dwar it-tfal, 
b'mod speċifiku dwar eż. il-faqar tat-tfal u l-esklużjoni soċjali; għandha tkun 
żgurata l-parteċipazzjoni tat-tfal fil-ġbir tad-dejta;

Or. en
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Emenda mressqa minn Inger Segelström

Emenda 54
Paragrafu 8 a (ġdid)

8a. Iqis li huwa importanti ħafna li informazzjoni dwar id-drittijiet tat-tfal titqassam lit-
tfal b'mod li jinftiehem mit-tfal u permezz ta' mezzi xierqa; jistieden lill-
Kummissjoni biex tiżviluppa mezzi ta’ komunikazzjoni effettivi, inkluża websajt li 
tintuża faċilment mit-tfal, biex tippromwovi l-ħidma ta’ l-UE għad-drittijiet tat-tfal;

Or. en

Emenda mressqa minn Javier Moreno Sánchez u Iratxe García Pérez

Emenda 55
Paragrafu 8 a (ġdid)

8a. Jistieden lill-Kummissjoni twaqqaf sistema ta’ informazzjoni permanenti u li taqsam 
ma’ oħrajn sabiex jitjieb l-għarfien tas-sitwazzjoni tat-tfal fl-UE; jitlob ukoll il-
ħolqien u l-promozzjoni ta’ mezzi ta’ informazzjoni perjodiċi u regolari dwar is-
sitwazzjoni tat-tfal fl-UE, bħal rapporti statistiċi, studji u skambji ta’ informazzjoni 
u prattiki tajbin; 

Or. es

Emenda mressqa minn Michael Cashman

Emenda 56
Paragrafu 8 a (ġdid)

8a. Jitlob li d-drittijiet tat-tfal jiġu integrati fil-politiki u l-azzjonijiet esterni ta' l-UE, 
inklużi l-politika Ewropea tal-Viċinat u s-Sħubija Strateġika għar-Russja, kif 
stipulat fid-Dokument ta' Ħidma ta' l-Istaff tal-Kummissjoni li se joħroġ dalwaqt 
dwar 'Pjan ta' Azzjoni ta' l-Unjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tat-Tfal fir-
Relazzjonijiet Esterni’, u fil-proċess ta’ tkabbir, filwaqt li jirrikonoxxi li dawn il-
politiki huma għodda b’saħħitha li tipprovdi opportunitajiet li jiġu promossi d-
drittijiet tat-tfal u jistieden lill-Kummissjoni sabiex tuża dawn l-opportunitajiet għal 
objettivi speċifiċi fil-ħidma esterna ta' l-UE u l-Istati Membri;

Or. en
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Emenda mressqa minn Ana Maria Gomes

Emenda 57
Paragrafu 9

9. Jitlob illi titqies l-adeżjoni ta' l-UE għall-konvenzjonijiet tal-Kunsill ta' l-Ewropa li 
jikkonċernaw id-drittijiet tat-tfal inkluża l-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet 
tat-tfal, u dawk dwar (tħassir) l-adozzjoni, jew dwar l-isfruttament u l-abbużi 
sesswali, u jixtieq li tiġi adottata pożizzjoni ta' prinċipju mill-Kunsill, sabiex 
tippermetti lill-UE biex, fil-ġejjieni, tipparteċipa fin-negozjati dwar konvenzjonijiet 
b'mod partikolari dawk bil-għan li jiġu potetti t-tfal;

Or. en

Emenda mressqa minn Inger Segelström

Emenda 58
Paragrafu 9

9. Jitlob illi titqies l-adeżjoni ta' l-UE għall Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-
Drittijiet tat-Tfal, kif ukoll għall-konvenzjonijiet tal-Kunsill ta' l-Ewropa li 
jikkonċernaw id-drittijiet tat-tfal, bħal dawk dwar l-eżerċizzju tad-drittijiet tat-tfal, 
dwar l-adozzjoni, jew dwar l-isfruttament u l-abbużi sesswali, u jixtieq li tiġi adottata 
pożizzjoni ta' prinċipju mill-Kunsill, sabiex tippermetti lill-UE biex, fil-ġejjieni, 
tipparteċipa fin-negozjati dwar konvenzjonijiet b'mod partikolari dawk bil-għan li jiġu 
potetti t-tfal;

Or. sv

Emenda mressqa minn Roberta Angelilli

Emenda 59
Paragrafu 9

9. Jitlob illi titqies l-adeżjoni ta' l-UE għall-konvenzjonijiet tal-Kunsill ta' l-Ewropa li 
jikkonċernaw id-drittijiet tat-tfal, bħal dawk dwar l-eżerċizzju tad-drittijiet tat-tfal, 
dwar l-adozzjoni, jew dwar l-isfruttament u l-abbużi sesswali, u jixtieq li tiġi adottata 
pożizzjoni ta' prinċipju mill-Kunsill, sabiex tippermetti lill-UE biex, fil-ġejjieni,
tipparteċipa fin-negozjati dwar konvenzjonijiet b'mod partikolari dawk dwar id-
drittijiet tat-tfal;

Or. en



PE 393.850v01-00 20/72 AM\681906MT.doc

MT

Emenda mressqa minn Inger Segelström

Emenda 60
Paragrafu 10

10. Jitlob li tkun possibbli l-adeżjoni ta' l-UE għall-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti 
dwar id-Drittijiet tat-Tfal u li jkunu studjati ż-żewġ protokolli mhux obbligatorji;

Or. sv

Emenda mressqa minn Roberta Angelilli

Emenda 61
Paragrafu 11

11. Jistieden l-Istati Membri kollha li għadhom ma ħadux azzjoni sabiex iwaqqfu 
Ombudsman għad-drittijiet tat-tfal, kif rikjest mill-Kumitat tan-NU għad-Drittijiet tat-
Tfal;

Or. en

Emenda mressqa minn Ana Maria Gomes

Emenda 62
Paragrafu 11

11. Jistieden l-Istati Membri kollha li għadhom ma ħadux azzjoni sabiex iwaqqfu 
Ombudsman għad-drittijiet tat-tfal, biex tkun promossa tassew il-protezzjoni tad-
drittijiet tat-tfal u l-implimentazzjoni ulterjuri tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-
Drittijiet tat-Tfal ta' l-1989;

Or. en

Emenda mressqa minn Inger Segelström

Emenda 63
Paragrafu 11

11. Iqis li hija ħasra li l-ebda wiehed mill-Istati Membri għadu ma waqqaf Ombudsman 
għad-drittijiet tat-tfal, kif stipulat fil-Konvenzjoni tan-NU ta’ l-1989 dwar id-Drittijiet 
tat-Tfal, u jistieden lill-Istati Membri li għadhom ma waqqfux Ombudsman biex 
jagħmlu dan mill-aktar fis possibbli; huwa tal-fehma li l-UE għandha tipprovdi 
riżorsi finanzjarji u umani lin-Netwerk Ewropew ta' Ombudsmen għat-Tfal 
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(ENOC), sabiex in-netwerk ikun jista' jittratta dawk il-kwistjonijiet marbuta mad-
drittijiet tat-tfal b'mod aktar intensiv u fl-Unjoni Ewropea kollha kemm hi;

Or. sv

Emenda mressqa minn Hanna Foltyn-Kubicka

Emenda 64
Paragrafu 11 a (ġdid)

11a. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jieħdu azzjoni li tiżgura li 
jitħarsu d-drittijiet tat-tfal li għandhom diżabilità mentali, b'referenza partikulari 
għad-dritt tagħhom għal-libertà, l-edukazzjoni u l-aċċess għall-qrati, u li jkunu 
mħarsa minn tortura u moħqrija, trattament inuman jew degradanti;

Or. pl

Emenda mressqa minn Jean Lambert

Emenda 65
Paragrafu 11 a (ġdid)

11a. Jistieden lill-Istati Membri biex jiżguraw li t-tfal ikollhom rappreżentanza effettiva u 
indipendenti fi kwalunkwe proċeduri ġudizzjali jew quasi-ġudizzjali li 
jirrigwardawhom; barra minn hekk, it-tfal għandu jkollhom tutur maħtur legalment 
meta ma jkollhomx membru adult tal-familja li jkun responsabbli, kompetenti u 
xieraq li jista’ jieħu ħsieb responsabilitajiet bħal dawn;

Or. en

Emenda mressqa minn Kathy Sinnott

Emenda 66
Paragrafu 11 a (ġdid)

11a. Jenfasizza li, billi l-biċċa l-kbira tat-tfal, speċjalment tfal żgħar, jitrabbew f'familja, 
strateġija dwar id-drittijiet tat-tfal trid tinkludi dispożizzjonijiet li jippromwovu l-
benesseri tal-familji; għalhekk, jiddispjaċih li l-komunikazzjoni ma ssemmix kif il-
benesseri tal-familja jista’ jiġi inkorporat fi strateġija għad-drittijiet tat-tfal;

Or. en
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Emenda mressqa minn Javier Moreno Sánchez u Iratxe García Pérez

Emenda 67
Paragrafu 11 a (ġdid)

11a. Jistieden lill-Kummissjoni biex tfassal politiki u tieħu azzjoni komprensiva u li 
taffettwa lil kulħadd bil-għan li jitħarsu d-drittijiet tat-tfal sabiex jinkisbu l-ekwità 
interterritorjali u l-opportunitajiet indaqs għat-tfal; 

Or. es

Emenda mressqa minn Martine Roure, Françoise Castex

Emenda 68
Paragrafu 11 a (ġdid)

11a. Jipproponi li l-Unjoni Ewropea tiddefinixxi ‘tfal f’riskju’ bħala t-tfal kollha li huma 
vittmi ta’ sitwazzjoni soċjali li thedded is-saħħa mentali u fiżika tagħhom u/jew 
tesponihom għar-riskji tad-delinkwenza kemm bħala kriminali kif ukoll bħala 
vittmi;

Or. fr

Emenda mressqa minn Martine Roure, Françoise Castex

Emenda 69
Paragrafu 11 b (ġdid)

11b. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jieħdu miżuri (kampanji ta’ 
informazzjoni, skambji ta’ l-aħjar prattika, eċċ) biex jipprevjenu li 't-tfal ikunu 
f’riskju’, inkluża l-prevenzjoni tad-delinkwenza tal-minorenni;

Or. fr

Emenda mressqa minn Martine Roure, Françoise Castex

Emenda 70
Paragrafu 11 c (ġdid)

11c. Ifakkar li d-dritt għall-edukazzjoni u t-taħriġ huwa dritt soċjali bażiku, u jistieden 
lill-Istati Membri u lill-pajjiżi kandidati biex jiggarantixxu dan id-dritt, ikun xi jkun 
l-ambjent soċjali jew etniku li trabbew fih it-tfal, tkun xi tkun il-kundizzjoni fiżika 
tagħhom jew ikun xi jkun l-istejtus legali tagħhom jew tal-ġenituri tagħhom,
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Or. fr

Emenda mressqa minn Anna Záborská

Emenda 71
Paragrafu 11 a (ġdid)

11a. Jistieden lill-Istati Membri biex jadattaw is-sistemi elettorali nazzjonali tgħhom biex 
ikun żgurat li familji kbar jistgħu jibbenefikaw minn drittijiet elettorali progressivi;

Or. fr

Emenda mressqa minn Anna Záborská

Emenda 72
Paragrafu 11 b (ġdid)

11b. Jistieden lill-Istati Membri biex jadattaw is-sistemi ta’ l-iskejjel tagħhom biex ikun 
żgurat li t-tfal ma jkunux esposti għal kontenuti edukattivi li m’humiex xierqa għal-
livell ta’ żvilupp tagħhom; jistieden lill-Istati Membri biex juru rispett 
inkondizzjonat għad-dritt tal-ġenituri li jagħżlu t-tip ta’ edukazzjoni li jixtiequ 
jagħtu ’l uliedhom (Artikolu 26 tad-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-
Bniedem);

Or. fr

Emenda mressqa minn Anna Záborská

Emenda 73
Paragrafu 11 c (ġdid)

11c. Jistieden lill-Istati Membri biex jippromwovu proġetti interġenerazzjonali ta’ 
għajxien komunali (djar interġenerazzjonali) sabiex it-tfal ikunu jistgħu jikbru ma’ 
l-anzjani, u b’hekk l-anzjani jkunu jistgħu jibbenefikaw minn netwerk ta’ appoġġ 
soċjali u jikkontribwixxu għall-iżvilupp tat-tfal billi jaqsmu l-għerf u l-esperjenzi 
tagħhom; 

Or. fr
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Emenda mressqa minn Roberta Angelilli

Emenda 74
Intestatura (wara paragrafu 11)

XI ASPETTI PRIJORITARJI GĦALL-ISTRATEĠIJA DWAR ID-DRITTIJIET 
TAT-TFAL LI SE TITFASSAL MA DDUMX

Or. en

Emenda mressqa minn Roberta Angelilli

Emenda 75
Paragrafu 12

12. Jafferma li l-vjolenza fuq it-tfal hija inġustifikabbli, tkun ta' liema forma tkun, u 
jfakkar ir-rakkomandazzjonijiet importanti ħafna mniżżlin fl-Istudju tas-Segretarju 
Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Vjolenza fuq it-Tfal u dwar il-prevenzjoni u 
r-reazzjoni għall-forom kollha ta' vjolenza fuq it-tfal; b’mod partikulari, 
jirrikonoxxi l-ħtieġa li jkunu projbiti l-forom kollha ta’ vjolenza fuq it-tfal, li l-
politiki ta’ prevenzjoni jingħataw prijorità, li jissaħħu r-reazzjonijiet wara li sseħħ 
vjolenza bħala appoġġ lill-vittmi, li min jagħmel reat jinżamm responsabbli u li 
jissaħħu l-ġbir u l-analiżi ta' dejta dwar din il-problema mistura;

Or. en

Emenda mressqa minn Michael Cashman

Emenda 76
Paragrafu 12

12. Jafferma li l-vjolenza fuq it-tfal hija inġustifikabbli, tkun ta' liema forma tkun, u 
jfakkar u jfakkar ir-rakkomandazzjonijiet importanti ħafna mniżżlin fl-Istudju tas-
Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Vjolenza fuq it-Tfal u dwar il-
prevenzjoni u r-reazzjoni għall-forom kollha ta' vjolenza fuq it-tfal; b’mod 
partikulari, jirrikonoxxi l-ħtieġa li jkunu projbiti l-forom kollha ta’ vjolenza fuq it-
tfal, li l-politiki ta’ prevenzjoni jingħataw prijorità, li jissaħħu r-reazzjonijiet wara li 
sseħħ vjolenza bħala appoġġ lill-vittmi, li min jagħmel reat jinżamm responsabbli u 
li jissaħħu l-ġbir u l-analiżi ta' dejta dwar din il-problema mistura;

Or. en
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Emenda mressqa minn Inger Segelström

Emenda 77
Paragrafu 12

12. Jafferma li l-ebda forma ta’ vjolenza fuq it-tfal ikunu xi jkunu ċ-ċirkustanzi ma tista' 
tkun ġustifikata; jitlob leġiżlazzjoni fl-Ewropa kollha li tipprojbixxi l-forom kollha 
ta' vjolenza, inklużi l-kastig fiżiku u umiljanti, il-prattiki tradizzjonali ta’ ħsara u l-
vjolenza jew l-abbuż sesswali jkunu xi jkunu ċ-ċirkustanzi, anke fid-dar;

Or. en

Emenda mressqa minn Ana Maria Gomes

Emenda 78
Paragrafu 12

12. Jafferma li l-vjolenza fuq it-tfal hija inġustifikabbli, tkun ta' liema forma tkun, u 
jfakkar li waħda mir-rakkomandazzjonijiet imniżżlin fl-istudju tan-Nazzjonijiet Uniti 
dwar il-vjolenza tikkonsisti f'li tingħata prijorità lill-prevenzjoni, anke permezz tal-
promozzjoni tat-trawwim tal-kuxjenza, il-kampanji ta’ informazzjoni u edukazzjoni, 
l-attivitajiet ta’ żvilupp ta’ ħiliet għal gruppi professjonali li jaħdmu mat-tfal u 
għalihom, u r-riforma tal-liġi biex ikunu projbiti l-forom kollha ta’ vjolenza fuq it-
tfal, u li jkunu appoġġjati permezz tat-tisħiħ tal-koperazzjoni ġudizzjarja u tal-pulizija 
bejn l-Istati Membri, l-Europol u l-Eurojust;

Or. en

Emenda mressqa minn Luciana Sbarbati

Emenda 79
Paragrafu 12

12. Jafferma li l-vjolenza fuq it-tfal hija reat inġustifikabbli, tkun ta' liema forma tkun, u 
jfakkar li waħda mir-rakkomandazzjonijiet imniżżlin fl-istudju tan-Nazzjonijiet Uniti 
dwar il-vjolenza tikkonsisti f'li tingħata prijorità lill-prevenzjoni, u dan jimplika b'mod 
partikulari t-tisħiħ tas-servizzi soċjali, b’referenza speċjali għas-servizzi ta’ 
medjazzjoni tal-familja, u t-tisħiħ tal-koperazzjoni ġudizzjarja u tal-pulizija bejn l-
Istati Membri, l-Europol u l-Eurojust;

Or. it
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Emenda mressqa minn Kathy Sinnott

Emenda 80
Paragrafu 12

12. Jafferma li l-vjolenza fuq it-tfal hija inġustifikabbli, tkun ta' liema forma tkun, u 
jfakkar li waħda mir-rakkomandazzjonijiet imniżżlin fl-istudju tan-Nazzjonijiet Uniti 
dwar il-vjolenza tikkonsisti f'li tingħata prijorità lill-prevenzjoni, u dan jimplika b'mod 
partikulari t-tisħiħ tal-koperazzjoni ġudizzjarja u tal-pulizija bejn l-Istati Membri, l-
Europol u l-Eurojust; iżda jinnota li hawnhekk it-terminu ‘vjolenza’ ma jinkludix 
kastig fiżiku ħafif u responsabbli tat-tfal mill-ġenituri tagħhom stess f’ambjent ta’ 
mħabba;

Or. en

Emenda mressqa minn Edit Bauer

Emenda 81
Paragrafu 12

12. Jikkundanna l-forom kollha ta’ vjolenza fuq it-tfal u jfakkar li waħda mir-
rakkomandazzjonijiet imniżżlin fl-istudju tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-vjolenza 
tikkonsisti f'li tingħata prijorità lill-prevenzjoni, u dan jimplika b'mod partikulari t-
tisħiħ tal-koperazzjoni ġudizzjarja u tal-pulizija bejn l-Istati Membri, l-Europol u l-
Eurojust;

Or. en

Emenda mressqa minn Hanna Foltyn-Kubicka

Emenda 82
Paragrafu 12 a (ġdid)

12a. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri, lill-organizzazzjonijiet umanitarji u 
lill-organizzazzjonijiet għad-drittijiet tat-tfal biex jagħmlu sforzi speċjali ħalli 
jikkumbattu l-isfruttament sesswali tat-tfal u l-vjolenza domestika, partikularment 
billi jeżerċitaw kontroll aktar strett fuq it-trasferiment ta' l-informazzjoni fuq l-
Internet, li sar għodda essenzjali għall-attivitajiet kriminali;

Or. pl
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Emenda mressqa minn Edit Bauer

Emenda 83
Paragrafu 12 a (ġdid)

12a. Jappoġġja l-ħatra ta’ Rappreżentant Speċjali tas-Segretarju Ġenerali tan-NU għat-
Twaqqif tal-Vjolenza fuq it-tfal, bil-mandat u r-riżorsi meħtieġa biex jinforza 
impenji globali biex tintemm il-vjolenza fuq it-tfal;

Or. en

Emenda mressqa minn Inger Segelström

Emenda 84
Paragrafu 12 a (ġdid)

12a. Jistieden lill-Istati Membri biex jieħdu l-miżuri effettivi u xierqa kollha bil-għan li 
jabolixxu l-forom kollha ta' vjolenza fuq it-tfal, ikunu xi jkunu ċ-ċirkustanzi, 
inklużi l-kastigi fiżiċi kollha, prattiki tradizzjonali ta’ ħsara, bħaż-żwiġijiet bikrin u 
sfurzati, il-mutilazzjoni tal-ġenitali tan-nisa u l-hekk imsejħa reati għall-unur, il-
vjolenza sesswali u t-tortura u trattamenti jew kastigi oħra krudili, inumani jew 
degradanti;

Or. en

Emenda mressqa minn Inger Segelström

Emenda 85
Paragrafu 12 b (ġdid)

12b. Jistieden lill-Istati Membri biex jallokaw fondi għal kampanji edukattivi u tal-midja 
li jolqtu lill-ġenituri u l-professjonisti, biex ikun żgurat il-provvediment ta' servizzi 
legali, mediċi u psikosoċjali apposta għat-tfal; u biex isaħħu l-koperazzjoni 
ġudizzjarja u tal-pulizija bejn l-Istati Membri, l-Europol u l-Eurojust;

Or. en

Emenda mressqa minn Roberta Angelilli

Emenda 86
Paragrafu 12 a (ġdid)

12a. Jenfasizza li għandu jitwaqqaf qafas legali għall-isfruttament sesswali u l-abbuż tat-
tfal u li l-koperazzjoni ġudizzjarja għandha tissaħħaħ bejn l-Istati Membri, l-
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Europol, l-Eurojust u l-korpi internazzjonali kompetenti kollha;

Or. it

Emenda mressqa minn Stavros Lambrinidis u Katerina Batzeli

Emenda 87
Paragrafu 13

13. Jistieden lill-istituzzjonijiet u lill-Istati Membri kollha sabiex jieħdu impenn fil-ġlieda 
kontra t-traffikar tat-tfal u l-pedofilija u l-pedopornografija fuq l-Internet, filwaqt li 
jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jikkompletaw l-armonizzazzjoni ta’ 
leġiżlazzjoni nazzjonali bbażata fuq prinċipji minimi komuni adottata mid-Deċiżjoni 
ta’ Qafas 2004/68/JHA, iżda wkoll (tħassir) permezz ta' strumenti leġiżlattivi oħra li 
jipprevedu l-parteċipazzjoni tal-partijiet kollha interessati, pubbliċi u privati, kif 
stipulat ukoll fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni ‘Lejn politika ġenerali dwar il-
ġlieda kontra ċ-ċiberkriminalità;

Or. el

Emenda mressqa minn Roberta Angelilli

Emenda 88
Paragrafu 13

13. Jistieden lill-istituzzjonijiet u lill-Istati Membri kollha sabiex jieħdu impenn fil-ġlieda 
kontra t-traffikar tat-tfal u l-pedofilija, l-abbuż sesswali tat-tfal fuq l-Internet, il-
prostituzzjoni tat-tfal u t-turiżmu tas-sess mat-tfal, l-iktar permezz ta' strumenti 
leġiżlattivi oħra li jipprevedu l-parteċipazzjoni tal-partijiet kollha interessati, pubbliċi 
u privati, kif stipulat ukoll fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni ‘Lejn politika ġenerali 
dwar il-ġlieda kontra ċ-ċiberkriminalità’;

Or. it

Emenda mressqa minn Ana Maria Gomes

Emenda 89
Paragrafu 13

13. Jistieden lill-istituzzjonijiet u lill-Istati Membri kollha sabiex jieħdu impenn fil-ġlieda 
kontra l-isfruttament sesswali tat-tfal, it-traffikar tat-tfal, il-pedofilija u l-
pedopornografija fuq l-Internet, l-aktar permezz ta' strumenti leġiżlattivi oħra li 
jipprevedu l-parteċipazzjoni tal-partijiet kollha interessati, pubbliċi u privati, kif 
stipulat ukoll fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni ‘Lejn politika ġenerali dwar il-
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ġlieda kontra ċ-ċiberkriminalità’;

Or. en

Emenda mressqa minn Inger Segelström

Emenda 90
Paragrafu 13

13. Jistieden lill-istituzzjonijiet u lill-Istati Membri kollha sabiex jieħdu impenn fil-ġlieda 
kontra t-traffikar tat-tfal, it-turiżmu tas-sess ma’ tfal, il-pedofilija u l-
pedopornografija fuq l-Internet, l-iktar permezz ta' strumenti leġiżlattivi li jipprevedu 
l-parteċipazzjoni tal-partijiet kollha interessati, pubbliċi u privati, kif stipulat ukoll fil-
komunikazzjoni tal-Kummissjoni ‘Lejn politika ġenerali dwar il-ġlieda kontra ċ-
ċiberkriminalità’; ifakkar ir-rakkomandazzjonijiet tiegħu tas-16 ta’ Novembru 2006 
dwar il-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin - proċedura integrata u proposti għal 
pjan ta' azzjoni; il-Premessa E tirrikjedi objettiv li jitnaqqas bin-nofs in-numru ta' 
v–ttmi tat-traffikar tal-bnedmin fl-għaxar snin li ġejjin, bil-għan iktar importanti, 
m’għandniex xi ngħidu, li tinqered din il-forma ta’ kriminalità kemm jista' jkun 
malajr u bl-iktar mod komprensiv possibbli;

Or. sv

Emenda mressqa minn Stavros Lambrinidis u Katerina Batzeli

Emenda 91
Paragrafu 13 a (ġdid)

13a. Jistieden lill-Kummissjoni wkoll biex tappoġġja r-ratifikazzjoni malajr tal-Protokoll 
għall-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal (UNCRC) dwar il-bejgħ tat-
tfal, il-prostituzzjoni tat-tfal u l-pornografija tat-tfal;

Or. el

Emenda mressqa minn Edit Bauer

Emenda 92
Paragrafu 13 a (ġdid)

13a. Jistieden lill-istituzzjonijiet ta’ l-UE u l-Istati Membri kollha biex jiżguraw 
protezzjoni sħiħa u għajnuna lill-vittmi tat-traffikar, b’mod partikulari billi jsibu 
soluzzjoni għal tul ta’ żmien għal vittmi tat-traffikar li għadhom tfal;
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Or. en

Emenda mressqa minn Inger Segelström

Emenda 93
Paragrafu 13 a (ġdid)

13a. Jistieden lill-istituzzjonijiet u lill-Istati Membri kollha biex jieħdu sehem attiv fil-
ġlieda kontra t-traffikar tat-tfal, il-forom kollha ta’ sfruttament inkluż ix-xogħol (eż. 
it-tħaddim tat-tfal1, ix-xogħol sfurzat, ix-xogħol domestiku, il-jasar, il-bonded 
labour u x-xogħol bħala tallaba), iż-żwieġ sfurzat, l-adozzjoni u l-attivitajiet illeċiti 
(eż. it-traffikar tad-droga, is-serq mill-ibwiet), l-isfruttament sesswali u l-
prostituzzjoni eċċ.;

Or. en

Emenda mressqa minn Inger Segelström

Emenda 94
Paragrafu 14

14. Jappoġġja l-impenn tal-Kummissjoni li, flimkien mas-soċjetajiet prinċipali li joħorġu l-
karti ta' kreditu, qed tevalwa l-possibilità teknika li websajts li jbiegħu materjal 
pedopornografiku fuq l-Internet, jitneħħew mis-sistema ta' pagamenti online jew li 
jiddaħħlu restrizzjonijiet oħra; bl-istess mod jistieden lil organizzazzjonijiet ekonomiċi 
oħra bħal banek, bureaux de change, fornituri ta’ l-internet u operaturi tal-magni tat-
tiftix biex jieħdu sehem attiv fl-isforzi għall-ġlieda kontra il-pornografija tat-tfal u 
kontra forom oħra ta’ sfruttament sesswali tat-tfal;

Or. sv

Emenda mressqa minn Hanna Foltyn-Kubicka

Emenda 95
Paragrafu 14 a (ġdid)

14a. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri ħalli jżidu l-isforzi biex ma 
jippermettux il-korruzzjoni tat-tfal, partikularment billi jirrestrinġu l-esibizzjoni 
pubblika tal-pornografija fil-bliet Ewropej, li tista' tkun aċċessibbli għat-tfal;

Or. pl

                                               
1 Il-Konvenzjoni 182 ta’ l-ILO dwar l-agħar forma ta’ tħaddim tat-tfal tirreferi direttament għat-traffikar bħala 
wieħed mill-agħar forom ta’ sfruttament.
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Emenda mressqa minn Inger Segelström

Emenda 96
Paragrafu 14 a (ġdid)

14a. Jistieden lill-Istati Membri u lill-Fornituri ta’ Servizzi ta’ l-Internet (ISPs) biex 
b’kollaborazzjoni mal-kumpaniji tal-magni tat-tiftix u l-pulizija, jimplimentaw 
teknoloġija ta’ mblukkar sabiex l-utenti ta’ l-Internet ma jkunux jistgħu jidħlu f’siti 
illegali marbuta ma’ l-abbuż sesswali tat-tfal u biex il-pubbliku ma jkollux aċċess 
għal materjal li juri l-abbuż sesswali tat-tfal;

Or. en

Emenda mressqa minn Javier Moreno Sánchez u Iratxe García Pérez

Emenda 97
Paragrafu 15

15. Jitlob, fl-interess tad-difiża tad-drittijiet tat-tfal, li tinħoloq sistema xierqa u effikaċi 
ta' regolamentazzjoni tal-fornituri, tal-midja (kumpaniji tat-televiżjoni pubblika u 
privata, ir-riklamar, l-istampa, il-logħob tal-kompjuter, il-mowbajls u l-Internet) u 
ta’ l-industrija, bil-għan, fost affarijiet oħra, li jiġu projbiti x-xandir ta' stampi u ta' 
kontenut ta' ħsara (inkluż il-fenomenu taċ-ċiberbullying) u l-kummerċjalizzazzjoni ta' 
logħob vjolenti tal-kompjuter, li huma ta' ħsara għall-iżvilupp psikofiżiku tat-tfal 
peress li jrawmu l-vjolenza u s-sessiżmu;

Or. es

Emenda mressqa minn Inger Segelström

Emenda 98
Paragrafu 15

15. Jitlob sistema xierqa u effikaċi ta' regolamentazzjoni, bi djalogu, tal-fornituri, tal-
kumpaniji tat-televiżjoni pubblika u privata u ta’ l-industrija, bil-għan, fost affarijiet oħra, 
li jkun żgurat huwiex possibbli li jiġu projbiti x-xandir ta' stampi u ta' kontenut ta' ħsara 
(inkluż il-fenomenu taċ-ċiberbullying) u l-kummerċjalizzazzjoni ta' logħob vjolenti tal-
kompjuter, li jistgħu jkunu ta' ħsara għall-iżvilupp psikofiżiku tat-tfal peress li jrawmu l-
vjolenza u s-sessiżmu;

Or. sv
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Emenda mressqa minn Jean Lambert

Emenda 99
Paragrafu 15

15. Jitlob sistema xierqa, (tħassir) effikaċi u proporzjonata ta' regolamentazzjoni tal-
fornituri, tal-kumpaniji tat-televiżjoni pubblika u privata u ta’ l-industrija, bil-għan, 
fost affarijiet oħra, li jiġu projbiti x-xandir ta' stampi u ta' kontenut ta' ħsara (inkluż il-
fenomenu taċ-ċiberbullying) u l-kummerċjalizzazzjoni ta' logħob vjolenti tal-
kompjuter, li huma ta' ħsara għall-iżvilupp psikofiżiku tat-tfal peress li jrawmu l-
vjolenza;

Or. en

Emenda mressqa minn Roberta Angelilli

Emenda 100
Paragrafu 15

15. Jitlob sistema xierqa u effikaċi ta' regolamentazzjoni tal-fornituri, tal-kumpaniji tat-
televiżjoni pubblika u privata u ta’ l-industrija, bil-għan, fost affarijiet oħra, li jiġu 
projbiti x-xandir ta' stampi u ta' kontenut ta' ħsara (inkluż il-fenomenu taċ-
ċiberbullying) u l-kummerċjalizzazzjoni ta' logħob vjolenti tal-kompjuter, li huma ta' 
ħsara għall-iżvilupp psikofiżiku tat-tfal peress li jrawmu l-vjolenza; barra minn hekk, 
jiġbed l-attenzjoni bi preokkupazzjoni, għall-problema li qed tikber ta' skambji ta' 
ritratti pornografiċi jew marbuta ma' l-abbuż tat-tfal permezz ta' l-MMS;

Or. it

Emenda mressqa minn Stavros Lambrinidis u Katerina Batzeli

Emenda 101
Paragrafu 15

15. Jitlob sistema xierqa u effikaċi ta' regolamentazzjoni tal-fornituri, tal-kumpaniji tat-
televiżjoni pubblika u privata u ta’ l-industrija, bil-għan, fost affarijiet oħra, li jiġu 
projbiti x-xandir ta' stampi u ta' kontenut ta' ħsara (inkluż il-fenomenu taċ-
ċiberbullying) u l-kummerċjalizzazzjoni ta' logħob vjolenti tal-kompjuter, li huma ta' 
ħsara għall-iżvilupp psikofiżiku tat-tfal peress li jrawmu l-vjolenza; jesprimi l-appoġġ 
tiegħu għall-programm għal Internet iktar sikur marbut ma’ l-implimentazzjoni ta’ 
miżuri operattivi u tekniċi għall-promozzjoni ta’ l-użu iktar sikur ta’ l-Internet, 
speċjalment mit-tfal;

Or. el
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Emenda mressqa minn Inger Segelström

Emenda 102
Paragrafu 15 a (ġdid)

15a. Ifakkar li riċentement żdiedet tikketta speċjali għal-logħob onlajn mas-sistema 
Ewropea eżistenti għall-klassifikazzjoni ta' logħob tal-kompjuter u tal-vidjow skond 
l-età (PEGI); huwa tal-fehma li l-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom 
jinkoraġġixxu u jagħtu iktar appoġġ lil regolazzjoni proprja ta' dan it-tip fit-
tikkettar tal-logħob, sabiex il-minorenni jkunu protetti aħjar minn kontenut mhux 
xieraq u biex il-ġenituri jkunu infurmati bir-riskji possibbli assoċjati mal-logħob, u 
jagħtu eżempju tajjeb lit-tfal tagħhom;

Or. sv

Emenda mressqa minn Stavros Lambrinidis u Katerina Batzeli

Emenda 103
Paragrafu 15 a (ġdid)

15a. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-bidu ta’ l-implimentazzjoni ta’ qafas Ewropew għall-użu 
iktar sikur tal-mowbajls mill-adolexxenti u t-tfal li kien adottat bħala kodiċi ta’ 
regolazzjoni proprja bejn intrapriżi ewlenin f’dan il-qasam fl-UE u li se tkun 
segwita mill-adozzjoni ta’ kodiċijiet korrispondenti ta’ regolazzjoni proprja 
nazzjonali; jenfasizza li dan il-qafas huwa l-ewwel pass importanti biex tkun 
żgurata l-protezzjoni tal-minorenni mill-perikli speċifiċi mill-użu tal-mowbajls, iżda 
li huwa essenzjali li l-Kummissjoni timmoniterja l-ħin kollu u tevalwa l-
implimentazzjoni tiegħu f'livell nazzjonali bil-għan li jiġu evalwati r-riżultati tiegħu 
u li tkun eżaminata l-ħtieġa li tkun adottata inizjattiva leġiżlattiva Komunitarja;

Or. el

Emenda mressqa minn Stavros Lambrinidis u Katerina Batzeli

Emenda 104
Paragrafu 15 b (ġdid)

15b. Jiġbed l-attenzjoni li kien hemm żieda allarmanti fl-Istati Membri kollha tal-
fenomenu tad-delinkwenza tal-minorenni li tinvolvi minorenni li jikkommettu reat u 
– f’ħafna każijiet – vittmi, sitwazzjoni li tirrikjedi politika integrata, mhux f'livell 
nazzjonali biss, iżda f'livell Komunitarju wkoll; għalhekk jirrakkomanda, bħala 
miżura meħtieġa, li jsir stħarriġ awtorevoli tal-problema mingħajr dewmien u li 
mbagħad jitfassal programm ta’ qafas integrat f’livell Komunitarju, li jiġbor 
flimkien miżuri madwar tliet linji gwida: miżuri preventivi, miżuri ta’ integrazzjoni 
soċjali għal minorenni li jikkommettu reat u miżuri ta’ intervent ġudizzjarju u 



PE 393.850v01-00 34/72 AM\681906MT.doc

MT

extraġudizzjarju;

Or. el

Emenda mressqa minn Javier Moreno Sánchez u Iratxe García Pérez

Emenda 105
Paragrafu 15 a (ġdid)

15a. Jistieden lill-Istati Membri biex jagħmlu kontrolli iktar stretti tal-kontenut ta’ 
programmi tat-televixin li jintwerew f’ħin meta n-numru ta’ tfal li qed jaraw it-
televixin jkun l-ogħla, u biex jgħinu l-kontroll mill-ġenituri billi jagħtu 
informazzjoni xierqa u omoġenja dwar il-programmi tat-televixin; 

Or. es

Emenda mressqa minn Kathy Sinnott

Emenda 106
Paragrafu 15 a (ġdid)

15a. Jiġbed l-attenzjoni li tinħtieġ kunsiderazjoni akbar għal soluzzjoni għal tul ta’ 
żmien għall-abbużi tad-drittijiet tat-tfal, ambjent b’saħħtu biex ikunu promossi l-
ħtiġijiet tat-tfal li għandu jinkludi reviżjoni tad-dritt tal-midja tal-massa li jkollha 
aċċess sħiħ għat-tfal u tad-dritt tat-tfal li jkollhom aċċess sħiħ għall-midja tal-
massa;

Or. en

Emenda mressqa minn Inger Segelström

Emenda 107
Paragrafu 16

15. Jitlob, fil-qafas ta’ l-istrateġija futura, sabiex ikun hemm pjan ta' prevenzjoni kontra 
l-kriminalità fost iż-żgħażagħ, il-bullying u imġiba offensiva oħra, li permezz tiegħu 
fl-iskejjel u f’ambjenti pubbliċi oħra jiġu involuti nies oħra f’dawn l-isforzi flimkien 
mal-familji tat-tfal;

Or. sv
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Emenda mressqa minn Magda Kósáné Kovács

Emenda 108
Paragrafu 16

16. Jitlob li l-Istati Membri jfasslu pjan ta' prevenzjoni komprensiv kontra l-kriminalità 
fost iż-żgħażagħ u l-bullying, li jinvolvi l-ewwel u qabel kollox lill-familji, lill-iskejjel 
u lis-servizzi soċjali li jaħdmu biex jappoġġjaw lill-familji; u jirrakkomanda li l-
Istati Membri jaqsmu l-prattika tajba tagħhom ma' xulxin;

Or. hu

Emenda mressqa minn Javier Moreno Sánchez u Iratxe García Pérez

Emenda 109
Paragrafu 16

16. Jitlob pjan ta' prevenzjoni kontra l-kriminalità fost iż-żgħażagħ u l-bullying fl-iskejjel 
u l-problema speċifika ta’ gangs taż-żgħażagħ, li jinvolvi l-ewwel u qabel kollox lill-
familji, lill-iskejjel u lill-organizzazzjonijiet soċjali;

Or. es

Emenda mressqa minn Michael Cashman

Emenda 110
Paragrafu 16

16. Jitlob pjan ta' prevenzjoni kontra l-kriminalità fost iż-żgħażagħ u l-bullying, li jinvolvi 
l-ewwel u qabel kollox lill-familji, (tħassir) lill-iskejjel u liż-żgħażagħ stess b’enfasi 
fuq il-provvediment ta’ opportunitajiet u l-promozzjoni tal-parteċipazzjoni attiva 
tagħhom fis-soċjetà;

Or. en

Emenda mressqa minn Jean Lambert

Emenda 111
Paragrafu 16

16. Jitlob pjan ta' prevenzjoni kontra l-kriminalità fost iż-żgħażagħ u l-bullying, li jinvolvi 
l-ewwel u qabel kollox lill-familji u lill-iskejjel, u liż-żgħażagħ stess;

Or. en
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Emenda mressqa minn Luciana Sbarbati

Emenda 112
Paragrafu 16

16. Jitlob pjan ta' prevenzjoni kontra l-kriminalità fost iż-żgħażagħ u l-bullying, li jinvolvi 
l-ewwel u qabel kollox lill-familji u lill-iskejjel, kif ukoll liċ-ċentri ta’ l-isport u taż-
żgħażagħ;

Or. it

Emenda mressqa minn Ona Juknevičienė

Emenda 113
Paragrafu 16 a (ġdid)

16a. Jistieden lill-Istati Membri biex jiżguraw urġentement li forom differenti ta' kura 
psikoloġika jkunu disponibbli 24 siegħa kuljum u li kull skola timpjega psikologi 
tat-tfal kwalifikati biex jagħtu kura psikoloġika effettiva lit-tfal li jkunu vittmi ta' 
vjolenza;

Or. lt

Emenda mressqa minn Inger Segelström

Emenda 114
Paragrafu 16 a (ġdid)

16a. Jitlob li jitwaqqfu mekkaniżmi sikuri, irriklamati sew, kunfidenzjali u aċċessibbli 
għat-tfal, ir-rappreżentanti tagħhom u oħrajn biex tiġi rrappurtata l-vjolenza fuq it-
tfal; it-tfal kollha, anke dawk f’istituzzjonijiet ta’ kura u ta’ ġustizzja, għandhom 
ikunu konxji mill-eżistenza ta’ mekkaniżmi li bihom wieħed jista' jagħmel ilment;

Or. en

Emenda mressqa minn Javier Moreno Sánchez u Iratxe García Pérez

Emenda 115
Paragrafu 16 a (ġdid)

16a. Jitlob sforzi biex jiġu ttrattati l-bejgħ u l-konsum tad-drogi u ta’ l-alkoħol fi 
stabbilimenti edukattivi u fil-viċinanzi tagħhom, u li t-tfal jingħataw informazzjoni 
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dwar il-perikli tad-drogi u l-alkoħol;

Or. es

Emenda mressqa minn Inger Segelström

Emenda 116
Paragrafu 17

16. Jitlob li l-Istati Membri jdaħħlu sistema ta' aċċess għall-informazzjoni dwar il-
kundanni li jirriżultaw minn abbuż fuq it-tfal sabiex ikun żgurat li l-persuni li, 
minħabba kundanna għal abbuż sesswali, għandhom jiġu meqjusa bħala inadatti illi 
jaħdmu mat-tfal ikunu jistgħu jiġu esklużi, eventwalment fl-Unjoni Ewropea kollha,
mill-aċċess għal ċerti professjonijiet li jinvolvu l-kuntatt mat-tfal1; iqis li jinħtieġ li 
jiddaħħlu miżuri biex ikunu evitati reati oħra, pereżempju meta persuna 
kkundannata għal reati sesswali ssiefer; f’dan ir-rigward, jilqa' b’sodisfazzjon il-
progress miksub fi ħdan il-Kunsill fil-qasam ta' l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-
Istati Membri dwar il-kundanni penali nazzjonali u jixtieq illi l-Kunsill iwettaq mill-
aktar fis interkonnessjoni bejn il-fajls ġudizzjarji nazzjonali permezz ta' netwerk 
Ewropew;

Or. sv

Emenda mressqa minn Jean Lambert

Emenda 117
Paragrafu 17

17. Jitlob li l-Istati Membri jdaħħlu sistema ta' aċċess għall-informazzjoni rilevanti dwar 
il-kundanni li jirriżultaw minn abbuż fuq it-tfal (tħassir); f’dan ir-rigward, jilqa' 
b’sodisfazzjon il-progress miksub fi ħdan il-Kunsill fil-qasam ta' l-iskambju ta' 
informazzjoni bejn l-Istati Membri dwar il-kundanni penali nazzjonali u jixtieq illi l-
Kunsill iwettaq mill-aktar fis interkonnessjoni bejn il-fajls ġudizzjarji nazzjonali 
rilevanti permezz ta' netwerk Ewropew;

Or. en

                                               
1 Skond ir-riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta’ l-1 ta’ Ġunju 2006 dwar projbizzjonijiet minħabba 
kundanni għal reati sesswali kontra t-tfal (ĠU 298 E, 8.12.2006, p. 220).
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Emenda mressqa minn Jean Lambert

Emenda 118
Paragrafu 17 a (ġdid)

17a. Jitlob li l-Istati Membri jilħqu ftehim komuni dwar x’inhu meqjus bħala abbuż tat-
tfal, peress li għandhom leġiżlazzjoni differenti dwar l-età tal-kunsens, pereżempju;

Or. en

Emenda mressqa minn Roberta Angelilli

Emenda 119
Paragrafu 18

18. Jitlob li t-turiżmu sesswali li jinkludi t-tfal jitqies bħala reat fl-Istati Membri kollha, li 
dan ikun iggvernat minn liġijiet penali extraterritorjali, skond il-Protokoll Mhux 
Obbligatorju għall-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal dwar il-Bejgħ tat-
Tfal, il-Prostituzzjoni tat-Tfal u l-Pornografija tat-Tfal; jitlob ukoll li l-Europol 
jingħata l-mandat sabiex jikkopera mal-forzi tal-pulizija ta' l-Istati Membri u tal-pajjiżi 
kkonċernati minn dan it-tip ta' turizmu biex isiru inkjesti bil-ghan li jigu identifikati l-
awturi ta' dawn ir-reati; jitlob ukoll li għall-vittmi ta’ l-isfruttament sesswali li nħelsu 
minn dawk li kienu qed jagħmlu l-qligħ minn fuqhom, jitfasslu miżuri xierqa għar-
rijabilitazzjoni tagħhom u għall-integrazzjoni tagħhom fis-soċjetà;

Or. en

Emenda mressqa minn Inger Segelström

Emenda 120
Paragrafu 18

17. Jitlob li t-turiżmu sesswali li jinkludi t-tfal jitqies bħala reat fl-Istati Membri kollha u li 
kwalunkwe ċittadin Ewropew li jikkommetti reat f'pajjiż terz ikun iġġudikat skond 
sett wieħed ta' liġijiet penali extraterritorjali applikabbli fl-UE kollha kemm hi; 
jitlob li l-Europol jingħata l-mandat sabiex jikkopera mal-forzi tal-pulizija ta' l-Istati 
Membri u tal-pajjiżi kkonċernati minn dan it-tip ta' turizmu biex isiru inkjesti bil-ghan 
li jigu identifikati l-awturi ta' dawn ir-reati; huwa tal-fehma li għandhom jinħolqu 
impjiegi għal uffiċjali Ewropej għall-koperazzjoni sabiex tinbeda l-prosekuzzjoni 
penali ta’ reati u sabiex ikunu attivi fit-tnaqqis tad-domanda; jitlob aktar 
informazzjoni komprensiva dwar it-turiżmu sesswali fl-Istati Membri;

Or. sv
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Emenda mressqa minn Ana Maria Gomes

Emenda 121
Paragrafu 18

18. Jitlob il-protezzjoni effikaċi tat-tfal mill-isfruttament sesswali anke billi t-turiżmu 
sesswali li jinkludi t-tfal jitqies bħala reat fl-Istati Membri kollha, li dan ikun iggvernat 
minn liġijiet penali extraterritorjali, u li l-Europol jingħata l-mandat sabiex jikkopera 
mal-forzi tal-pulizija ta' l-Istati Membri u tal-pajjiżi kkonċernati minn dan it-tip ta' 
turiżmu biex isiru inkjesti bil-għan li jiġu identifikati l-awturi ta' dawn ir-reati;

Or. en

Emenda mressqa minn Inger Segelström

Emenda 122
Paragrafu 18 a (ġdid)

18a. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jinvestigaw id-domanda kemm 
għall-isfruttament sesswali tat-tfal kif ukoll għal forom oħra ta’ sfruttament tat-tfal; 
jitlob, ladarba dan ikun żgurat, li jittieħdu miżuri biex titnaqqas din id-domanda, 
inter alia permezz ta’ kampanji għall-pubbliku; iqis li t-traffikar tat-tfal huwa forma 
ta’ kriminalità organizzata, u għalhekk jitlob sforzi konġunti mill-Istati Membri 
għall-ġlieda kontra reati bħal dawn; jistieden lill-Istati Membri biex jagħtu prijorità 
lid-dritt tat-tfal għall-protezzjoni;

Or. sv

Emenda mressqa minn Stavros Lambrinidis u Katerina Batzeli

Emenda 123
Paragrafu 18 a (ġdid)

18a. Jistieden lill-Istati Membri kollha li għadhom m'għamlux dan biex jirratifikaw il-
Protokoll għall-Prevenzjoni, is-Suppressjoni u l-Ikkastigar tat-Traffikar tal-
Bnedmin, Speċjalment tan-Nisa u tat-Tfal (Protokoll ta' Palermo) u biex jieħdu l-
miżuri kollha neċessarji biex jipprovdu protezzjoni għat-tfal vittmi tat-traffikar tal-
bnedmin, inter alia, billi jippermettu lill-vittmi tat-traffikar li jibqgħu fit-territorju 
tagħhom fuq bażi temporanja jew permanenti;

Or. en
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Emenda mressqa minn Maria Carlshamre

Emenda 124
Paragrafu 18 a (ġdid)

18a. Jitlob lill-Istati Membri kollha li x-xiri tas-sess mit-tfal (i.e. minorenni) għandu 
jkun kriminalizzat skond l-Artikolu 1 tal-Protokoll Mhux Obbligatorju għall-
Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal dwar il-bejgħ tat-tfal, il-prostituzzjoni tat-tfal 
u l-pornografija tat-tfal; l-Istati għandhom jipprojbixxu l-bejgħ tat-tfal, il-
prostituzzjoni tat-tfal u l-pornografija tat-tfal;

Or. en

Emenda mressqa minn Maria Carlshamre

Emenda 125
Paragrafu 18 b (ġdid)

18b. L-isfruttament sesswali tat-tfal għandu jitqies bħala stupru;

Or. en

Emenda mressqa minn Maria Carlshamre

Emenda 126
Paragrafu 18 c (ġdid)

18c. Jistieden lill-Istati Membri kollha biex jirrikonoxxu li l-bniet huma rappreżentati 
b’mod sproporzjonat fost dawk li huma sfruttati sesswalment u li għalhekk sforzi 
kontra l-isfruttament sesswali tat-tfal iridu jimplimentaw perspettiva tas-sessi;

Or. en

Emenda mressqa minn Maria Carlshamre

Emenda 127
Paragrafu 18 d (ġdida)

18d. Il-kuxjenza pubblika hija kruċjali għall-ġlieda kontra d-domanda tal-pubblika u 
biex titnaqqas din id-domanda għall-prostituzzjoni tat-tfal u l-pornografija tat-tfal;

Or. en
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Emenda mressqa minn Maria Carlshamre

Emenda 128
Paragrafu 18 e (ġdid)

18e. Ir-rikonoxximent li relazzjonijiet bejn il-bniet u s-subien fl-istadji bikrin tal-ħajja 
huwa prekursur għall-ugwaljanza bejn is-sessi f’fażijiet oħra taċ-ċiklu tal-ħajja;

Or. en

Emenda mressqa minn Ana Maria Gomes

Emenda 129
Paragrafu 19

19. Jitlob li t-tiċħid tal-libertà tat-tfal jintuża meta ma jibqax x’isir u għall-iqsar perjodu 
ta’ żmien u sabiex jingħataw alternattivi għall-ħabs (tħassir) filwaqt li titqies il-ħtieġa 
li jkun żgurat li t-tfal jiġu ttrattati b’mod li huwa konsistenti mal-promozzjoni tas-
sens ta’ dinjità u ta’ valur tat-tfal u li jingħataw opportunità li jkollhom rwol 
importanti fis-soċjetà, anke permezz ta’ miżuri ta’ edukazzjoni mill-ġdid għar-
reintegrazzjoni futura tagħhom kemm soċjali kif ukoll fil-post tax-xogħol;

Or. en

Emenda mressqa minn Inger Segelström

Emenda 130
Paragrafu 19

19. Jitlob sabiex, fir-rigward tal-minorenni li kkommettew reati, ikunu previsti miżuri 
alternattivi għall-ħabs, bħas-servizz taż-żgħażagħ fil-komunità, filwaqt li l-kastig 
ikun dejjem kompatibbli mal-gravità tar-reat magħmul; jitlob ukoll miżuri edukattivi 
biex tkun żgurata r-reintegrazzjoni soċjali u vokazzjonali; huwa tal-fehma li l-għan 
ta’ miżuri ta’ edukazzjoni mill-ġdid għandu jkun inter alia li ż-żgħażagħ jingħataw 
l-għerf u l-għodda meħtieġa biex jiffaċċjaw is-sitwazzjoni reali li jgħixu fiha, u dan 
ifisser li r-responsabiltà tagħhom li jirrispettaw id-drittijiet ta’ l-oħrajn tkun ċara, 
bħalma tkun ċara r-responsabiltà li jħarsu l-liġijiet u r-regoli mfassla mis-soċjetà; 
iqis li huwa essenzjali li ż-żgħażagħ jiżviluppaw f’individwi responsabbli, li jkunu 
involuti u li jingħataw id-dritt li jinfluwenzaw is-sitwazzjoni tagħhom stess u l-
kwistjonijiet li jikkonċernawhom;

Or. sv
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Emenda mressqa minn Javier Moreno Sánchez u Iratxe García Pérez

Emenda 131
Paragrafu 19

19. Jitlob sabiex, fir-rigward tal-minorenni, ikunu previsti miżuri alternattivi għall-ħabs 
(tħassir) u li jkunu wkoll garantiti miżuri ta' edukazzjoni mill-ġdid sabiex fil-futur
jerġgħu jiddaħħlu fis-soċjetà u fil-ħajja professjonali, filwaqt li titqies il-ħtieġa li t-tfal
iridu jkunu mgħallma li huma għandhom drittijiet kif ukoll dmirijiet; jitlob li jiġu 
żviluppati faċilitajiet residenzjali għal tfal li jkunu għaddejjin minn diffikultajiet jew 
minn kunflitt soċjali u li jinħolqu opportunitajiet veri għall-integrazzjoni soċjali u 
għall-aċċess għas-suq tax-xogħol, inkluż taħriġ minn qabel;

Or. es

Emenda mressqa minn Edit Bauer

Emenda 132
Paragrafu 19

19. Jitlob sabiex, fir-rigward tal-minorenni, ikunu previsti miżuri alternattivi għall-ħabs, 
kompatibbli mal-gravità tar-reat magħmul, u li jkunu wkoll garantiti miżuri ta' 
edukazzjoni mill-ġdid sabiex fil-futur jerġgħu jiddaħħlu fis-soċjetà u fil-ħajja 
professjonali, filwaqt li titqies il-ħtieġa li t-tfal iridu jkunu mgħallma li huma 
għandhom drittijiet, kif ukoll dmirijiet, filwaqt li tinġibed l-attenzjoni li d-detenzjoni 
ta’ minorenni li jwettqu reati għandha tintuża biss jekk ma jkunx baqa’ x’isir u 
għall-iktar perjodu ta' żmien qasir possibbli;

Or. en

Emenda mressqa minn Inger Segelström

Emenda 133
Paragrafu 19 a (ġdid)

19a. Jinnota li bħalissa l-età tar-responsabiltà kriminali m’hijiex l-istess fl-Istati Membri 
kollha ta’ l-UE u japprezza kieku l-UE tista’ tiġbed l-istess ħabel f’dan ir-rigward 
sabiex ikun żgurat li ma titnaqqasx l-età tar-responsabiltà kriminali, billi iktar huwa 
meħtieġ li tiżdied f’ċerti pajjiżi;

Or. sv
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Emenda mressqa minn Roberta Angelilli

Emenda 134
Paragrafu 19 a (ġdid)

19a. Jisħaq fuq il-ħtieġa li min jipprattika l-liġi fil-qasam tal-ġustizzja tal-minorenni 
(imħallfin, avukati, ħaddiema soċjali u uffiċjali tal-pulizija) jingħataw taħriġ 
speċifiku;

Or. it

Emenda mressqa minn Roberta Angelilli

Emenda 135
Paragrafu 19 b (ġdid)

19b. Jesprimi x-xewqa li titwaqqaf taqsima speċjali għad-drittijiet tat-tfal fil-Qorti 
Ewropea għad-Drittijiet tal-Bniedem;

Or. it

Emenda mressqa minn Edit Bauer

Emenda 136
Paragrafu 19 a (ġdid)

19a. Jitlob li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jirrikonoxxu li l-problema ta' eluf ta' tfal 
tat-triq hija kwistjoni soċjali serja li tikser id-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni tan-
NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal;

Or. en

Emenda mressqa minn Edit Bauer

Emenda 137
Paragrafu 19 b (ġdid)

19b. Jistieden lill-Istati Membri biex jimplimentaw miżuri serji li jipprojbixxu l-forom 
differenti kollha ta’ sfruttament tat-tfal inklużi l-isfruttament għall-prostituzzjoni 
jew forom oħra ta' sfruttament sesswali, ix-xogħol jew is-servizzi sfurzati, il-jasar 
jew prattiki simili għall-jasar jew is-servitù, l-użu tat-tfal biex jittallbu, għall-
attivitajiet illegali, l-isports u attivitajiet marbuta, l-adozzjoni illeċita, iż-żwieġ 
sfurzat jew kwalunkwe forom oħra ta' sfruttament;
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Or. en

Emenda mressqa minn Roberta Angelilli

Emenda 138
Paragrafu 20

20. Jitlob li tiġi affrontata l-problema tal-ħtif internazzjonali tat-tfal, li ta’spiss il-ġenituri 
jiġġieldu għalihom wara separazzjoni jew divorzju, filwaqt li dejjem jitqies x'inhu l-
aħjar għat-tfal fiċ-ċirkustanzi kollha;

Or. it

Emenda mressqa minn Inger Segelström

Emenda 139
Paragrafu 20

20. Jitlob li tiġi affrontata l-problema tal-ħtif internazzjonali tat-tfal, li ta’spiss il-ġenituri 
jiġġieldu għalihom wara separazzjoni jew divorzju, filwaqt li dejjem jitqies x'inhu l-
aħjar għat-tfal;

Or. en

Emenda mressqa minn Jeanine Hennis-Plasschaert

Emenda 140
Paragrafu 20 a (ġdid)

20a. L-Artikolu 3 tal-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal jiddikjara li 'Fil-miżuri 
kollha li jikkonċernaw it-tfal, kemm jekk jittieħdu minn istituzzjonijiet pubbliċi jew 
privati tal-benesseri soċjali, mill-qrati tal-ġustizzja, mill-awtoritajiet amministrattivi 
jew mill-korpi leġiżlattivi, l-aħjar interess tat-tfal għandu jkun il-konsiderazzjoni 
ewlenija’. Interpretazzjoni tal-Konvenzjoni ta’ l-Aja dwar il-Ħtif tat-Tfal turi li l-
interess tat-tfal tfisser ritorn malajr wara l-ħtif. Madankollu, l-interess tat-tfal huwa 
iktar minn ritorn malajr biss, pereżempju ambjent fiżiku sikur u dirett, ambjent ta’ 
affett, struttura ta’ familja flessibbli u li tagħti appoġġ, eżempji xierqa mill-ġenituri, 
kontinwità tat-trobbija u tal-kura, kif ukoll kundizzjonijiet ta’ l-għajxien diċenti. Il-
Konvenzjoni ta’ l-Aja dwar il-Ħtif tat-tfal ma tqisx dawn il-kriterji. Pereżempju, ma 
tqisx min hu l-ġenitur li ħataf lit-tfal, jekk il-ġenituri jagħtux kura xierqa, kemm 
għandhom żmien it-tfal, kemm diġà qattgħu żmien fil-pajiż l-ieħor, jekk imorrux l-
iskola u għandhomx il-ħbieb hemm, eċċ. Il-konklużjoni hija li minkejja l-
intenzjonijiet ‘tajbin’ tal-konvenzjoni ta’ l-Aja dwar il-Ħtif tat-Tfal u tar-regolament 
il-ġdid Brussell II (Regolament (KE) nru 2201/2003), id-drittijiet tat-tfal spiss 
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m’humiex mħarsa sew. Jistieden lill-Kummissjoni tieħu azzjoni biex id-drittijiet tat-
tfal jiġu garantiti aħjar hawnhekk ukoll, u jħeġġiġha tagħmel proposti f’dan ir-
rigward;

Or. nl

Emenda mressqa minn Jean Lambert

Emenda 141
Paragrafu 20 a (ġdid)

20a. Jitlob li l-Kummissjoni tagħmel studju dwar il-fehmiet differenti fost l-Istati Membri 
dwar l-età ta’ responsabiltà kriminali, kif iġibu ruħhom ma' kriminali żgħażagħ, u 
l-istrateġiji effettivi tagħhom li jikkonċernaw il-prevenzjoni tad-delinkwenza tal-
minorenni;

Or. en

Emenda mressqa minn Stavros Lambrinidis u Katerina Batzeli

Emenda 142
Paragrafu 21

21. Jitlob li jittieħdu miżuri xierqa u malajr għat-tfittxija u s-sejbien ta' tfal irrappurtati 
nieqsa; jilqa’ b’sodisfazzjon il-hotline tal-komunikazzjonijiet Ewropej għat-tfal 
neqsin u l-azzjoni korrispondenti ta' l-NGOs u jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni biex 
tippromwovi l-ħolqien ta' aġenzija Ewropea ta' telefown miftuħ għal tfal u żgħażagħ 
li jkollhom problemi;

Or. el

Emenda mressqa minn Magda Kósáné Kovács

Emenda 143
Paragrafu 21

21. Jitlob li jittieħdu miżuri xierqa u malajr għat-tfittxija u s-sejbien ta' tfal irrappurtati 
nieqsa u maħtufa, inkluż l-użu tas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen biex ikun 
evitat li jaqsmu l-fruntieri;;

Or. hu
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Emenda mressqa minn Anna Záborská

Emenda 144
Paragrafu 21 a (ġdid) wara l-intestatura

21a. Jistieden lill-istituzzjonijiet u lill-Istati Membri ta’ l-UE biex jimplimentaw ir-
riżoluzzjonijiet A/RES/46/121, A/RES/47/134 u A/RES/49/179 ta’ l-Assemblea 
Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-faqar estrem, 
A/RES/47/196 dwar l-osservanza ta' ġurnata internazzjonali għall-qerda tal-faqar, u 
A/RES/50/107 dwar l-osservanza tas-Sena Internazzjonali għall-Qerda tal-Faqar u 
l-proklamazzjoni ta’ l-ewwel Deċennju tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Qerda tal-Faqar, 
u d-dokumenti E/CN.4/Sub.2/1996/13, E/CN4/1987/NGO/2, E/CN4/1987/SR.29 u 
E/CN.4/1990/15 tal-Kunsill Ekonomiku u Soċjali tan-NU dwar id-drittijiet tal-
bniedem u l-faqar estrem, E/CN.4/1996/25 dwar id-dritt għall-iżvilupp u 
E/CN.4/SUB.2/RES/1996/25 dwar it-twettiq tad-drittijiet ekonomiċi, soċjali u 
kulturali;

Or. fr

Emenda mressqa minn Kathy Sinnott

Emenda 145
Paragrafu 21 a (ġdid)

21a. Jiġbed l-attenzjoni li għal soluzzjoni għal żmien twil għall-abbużi tad-drittijiet tat-
tfal, jeħtieġ li jkun promoss ambjent tal-familja b’saħħtu għat-tfal;

Or. en

Emenda mressqa minn Inger Segelström

Emenda 146
Paragrafu 22

22. Ifakkar li fl-Unjoni Ewropea 19% tat-tfal jgħixu fil-limitu tal-faqar u għalhekk huwa 
neċessarju li jittieħdu miżuri xierqa ta' għajnuna għall-ħtiġijiet tat-tfal, inklużi miżuri ta' 
appoġġ għall-familji tagħhom;

Or. sv
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Emenda mressqa minn Kathy Sinnott

Emenda 147
Paragrafu 22

22. Ifakkar li fl-Unjoni Ewropea 19% tat-tfal jgħixu fil-limitu tal-faqar finanzjarju u 
għalhekk huwa neċessarju li jittieħdu miżuri xierqa ta' għajnuna, inklużi miżuri ta' 
appoġġ finanzjarju għall-familji tagħhom; jirrikonoxxi li, kif enfasizzat fir-rapport 
riċenti ta’ l-UNICEF, it-tfal jistgħu jbatu mill-faqar relazzjonali meta l-familja ma 
tibqax magħquda jew jekk m’hemmx bilanċ xieraq bejn il-ħajja tax-xogħol u tal-
familja, u konsegwentement jitlob aktar appoġġ morali u relazzjonali għall-familji 
inkluż bilanċ aħjar bejn il-ħajja tax-xogħol u tal-familja;

Or. en

Emenda mressqa minn Edit Bauer

Emenda 148
Paragrafu 22

22. Ifakkar li fl-Unjoni Ewropea 19% tat-tfal jgħixu fil-limitu tal-faqar u għalhekk huwa 
neċessarju li jittieħdu miżuri xierqa ta' għajnuna, inklużi miżuri ta' appoġġ għall-
familji tagħhom u jistieden lill-Istati Membri biex jadottaw objettivi ambizzjużi u li 
jistgħu jintlaħqu biex jitnaqqas - u eventwalment jinqered - il-faqar tat-tfal, filwaqt 
li dawn l-objettivi jkunu marbuta ma' strateġiji speċifiċi u ma' kalendarji biex jidħlu 
fis-seħħ;

Or. en

Emenda mressqa minn Roberta Angelilli

Emenda 149
Paragrafu 22 a (ġdid)

22a. Jistieden lill-Kummissjoni biex tintegra strateġiji li jindirizzaw speċifikament il-
faqar tat-tfal, il-qgħad taż-żgħażagħ u l-inklużjoni soċjali tal-minoranzi fl-istrateġiji 
ta' żvilupp rilevanti kollha inklużi d-Dokumenti ta' Strateġija għat-Tnaqqis tal-
Faqar u l-Programmi Indikattivi;

Or. en
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Emenda mressqa minn Anna Záborská

Emenda 150
Paragrafu 22 a (ġdid)

22a. Jistieden lill-Istati Membri u lill-istituzzjonijiet ta’ l-UE biex jadottaw definizzjoni 
ta’ faqar estrem fis-sens ta’ nuqqas ta’ drittijiet fundamentali u tal-ħila li jiġu 
ssodisfati r-responsabiltajiet individwali, skond r-rapport Wresinski1 li jgħid li ‘l-
prekarjetà hija n-nuqqas ta’ wieħed minn diversi forom ta’ sigurtà, partikolarment 
ta’ l-impjieg, li tippermetti lill-individwi u lill-familji jwettqu r-responsabiltajiet 
professjonali soċjali u tal-familja tagħhom u li jkollhom drittijiet bażiċi. Din l-
insigurtà tista’ tvarja fil-kobor tagħha u jista’ jkollha konsegwenzi ta’ serjetà jew 
finalità li tvarja. Twassal għal povertà estrema meta taffettwa diversi oqsma ta’ l-
eżistena ta’ persuna, issir persistenti, tikkomprometti ċ-ċansijiet ta’ persuna li 
tikkontrolla r-responsabiltajiet tagħha mill-ġdid u li terġa’ tiġġieled għad-drittijiet 
tagħha fil-futur qarib';

Or. fr

Emenda mressqa minn Anna Záborská

Emenda 151
Paragrafu 22 b (ġdid)

22b. Jistieden lill-istituzzjonijiet konċernati biex jagħtu opportunità lit-tfal li jagħtu 
kontribut veru għall-ġlieda kontra l-faqar; jitlob, bil-għan li l-ġlieda kontra l-faqar 
tat-tfal tkun aktar effettiva, li l-partijiet konċernati kollha, anke l-ifqar tfal, 
jingħataw parti ġenwinament attiva fl-ippjanar, it-twaqqif u l-evalwazzjoni ta’ 
proġetti bħal dawn biex jinqered il-faqar estrem;

Or. fr

Emenda mressqa minn Inger Segelström

Emenda 152
Paragrafu 23

23. Jenfasizza li l-ġlieda kontra l-isfruttament sesswali u kummerċjali tat-tfal – i.e. it-
traffikar tat-tfal għas-sess, il-pornografija tat-tfal u t-turiżmu ta’ sess mat-tfal 
għandha ssir wieħed mill-objettivi l-kbar ta' l-istrateġija, b’mod partikulari fid-dawl 
ta' l-Objettivi tal-Millennju tan-Nazzjonijiet; jiġbed l-attenzjoni li ta’ spiss il-faqar 
huwa wieħed mill-ħafna kawżi ta' esklużjoni soċjali, diskriminazzjoni u periklu għat-

                                               
1 Kunsill Ekonomiku u Soċjali Franċiż, rapport dwar il-‘Faqar estrem u l-insigurtà ekonomika u soċjali’. Ġurnal 
Uffiċjali tar-Repubblika Franċiża, 28 ta’ Frar 1987.
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tfal; madankollu, huwa tal-fehma li l-oriġini vera ta’ l-isfruttament sesswali u 
kummerċjali tat-tfal hija d-domanda għas-sess mat-tfal u l-kriminalità organizzata, 
li lesta tisfrutta sitwazzjonijiet li huma ta’ riskju għat-tfal;

Or. sv

Emenda mressqa minn Michael Cashman

Emenda 153
Paragrafu 23

23. Jenfasizza li l-ġlieda kontra l-faqar tat-tfal għandha ssir wieħed mill-objettivi l-kbar 
ta’ l-istrateġija għal azzjoni kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll barra l-Unjoni, b’mod 
partikulari fid-dawl ta' l-Objettivi tal-Millennju għall-Iżvilupp (tħassir), peress illi ta' 
spiss il-faqar huwa l-kawża ta’ u jsaħħaħ l-esklużjoni soċjali u bosta forom ta’ 
diskriminazzjoni;

Or. en

Emenda mressqa minn Luciana Sbarbati

Emenda 154
Paragrafu 23

23. Jenfasizza li l-ġlieda kontra l-faqar tat-tfal għandha ssir wieħed mill-objettivi l-kbar ta' 
l-istrateġija, b’mod partikulari fid-dawl ta' l-Objettivi tal-Millennju tan-Nazzjonijiet 
Uniti, peress illi ta' spiss il-faqar huwa l-kawża ta' l-esklużjoni soċjali u ta' bosta 
forom ta’ diskriminazzjoni u anormalità;

Or. it

Emenda mressqa minn Roberta Angelilli

Emenda 155
Paragrafu 23 a (ġdid)

23a. Jitlob li jitqies il-provvediment ta’ kura psikosoċjali u ta’ appoġġ emozzjonali lil tfal 
li jgħixu f’sitwazzjonijiet diffiċli bħal kunflitti armati u sitwazzjonijiet ta’ kriżi, lil 
tfal li jkollhom jitilqu minn arthom jew lil tfal li jgħixu f’faqar kbir ħafna;

Or. en
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Emenda mressqa minn Anna Záborská

Emenda 156
Paragrafu 23 a (ġdid)

23b. Jiddispjaċih li spiss wisq il-metodi tradizzjonali għall-ġlieda kontra l-faqar u l-
esklużjoni soċjali jwarrbu lit-tfal minn sitwazzjonijiet ta’ inkwiet fil-familji tagħhom 
‘għall-aħjar tagħhom’; jagħti xhieda ta' l-għażliet ta' swied il-qalb li jkollhom 
jagħmlu familji fqar ħafna fl-Istati Membri kollha meta ma jingħatawx l-appoġġ li 
jeħtieġu biex jibqgħu magħqudin fit-trobbija tat-tfal tagħhom, fis-sens ta’ riżorsi 
materjali jew appoġġ psikoloġiku; jiġbed l-attenzjoni li l-pressjoni tal-lum minħabba 
fatturi ta’ urbanizzazzjoni u globalizzazzjoni qed iddgħajjef ir-rabtiet ta’ familji 
numerużi u li l-isfiduċja esperjenzata għal żmien twil vis-à-vis ġenituri fqar ħafna 
qed twassal għal politiki u prattiki li minħabba fihom qed jinfirdu l-familji; 
għalhekk, jistieden lill-istituzzjonijiet kompetenti ta’ l-Istati Membri biex jiżguraw li 
l-ifqar familji jgawdu bis-sħiħ id-drittijiet tagħhom ta’ ġenituri, b’mod partikulari d-
dritt li jrabbu t-tfal u d-dritt tat-tfal għall-ġenituri bijoloġiċi tagħhom, u jistieden 
lill-Istati Membri biex ma jibqgħux jagħtu t-tfal lil familji oħra għal raġunijiet 
soċjoekonomiċi;

Or. fr

Emenda mressqa minn Anna Záborská

Emenda 157
Paragrafu 23 b (ġdid)

23b. Jistieden lill-istituzzjonijiet Ewropej u lill-Istati Membri biex l-ifqar tfal u l-familji 
tagħhom li jesperjenzaw l-esklużjoni soċjali ta' kuljum, bl-għerf u r-riżorsi 
tagħhom, isiru sħab fil-ġlieda kontra l-faqar estrem, u jenfasizza li, f’ħafna każijiet, 
l-aktar mezz effettiv ta' appoġġ għat-tfal, anke ta’ dawk li jgħixu waħidhom fit-
toroq, huwa li l-ġenituri u l-familji jkunu proattivi fit-tfassil tal-ġejjieni tagħhom;

Or. fr

Emenda mressqa minn Martine Roure, Françoise Castex

Emenda 158
Paragrafu 23 a (ġdid)

23a. Jistieden lill-Istati Membri biex jeżerċitaw dmirhom li jgħinu u jipproteġu lit-tfal 
sabiex it-tfal kollha jkunu protetti kontra r-riskji tal-malnutrizzjoni, il-mard u l-
abbuż, ikun xi jkun l-istejtus soċjali u/jew legali tagħhom jew l-istejtus tal-ġenituri 
tagħhom;

Or. fr
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Emenda mressqa minn Edit Bauer

Emenda 159
Paragrafu 24

imħassar

Or. en

Emenda mressqa minn Edit Bauer

Emenda 160
Paragrafu 24 a (ġdid)

24a. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex joqogħdu attenti b'mod speċjali 
għall-forom kollha ta' diskriminazzjoni fir-rigward tat-tfal, inkluża d-
diskriminazzjoni ma' tfal li jbatu minn diffikultajiet biex jitgħallmu (eż. disleksja, 
diskalkulja, dispraksja) jew minn diversi diżabilitajiet oħra;

Or. en

Emenda mressqa minn Luciana Sbarbati

Emenda 161
Paragrafu 25

25. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jaraw li jinkisbu l-kundizzjonijiet 
sabiex it-tfal kollha jkollhom aċċess għat-tipi u l-livelli kollha ta' edukazzjoni u ta' 
taħriġ, u jekk ikun hemm bżonn billi jiġu adottati miżuri pożittivi sabiex tfal kapaċi u 
li ħaqqhom, f’sitwazzjonijiet ta’ żvantaġġ ikunu jistgħu jattendu korsijiet l-iskola l-
università jew ta’ taħriġ vokazzjonali li, inkella, ma jkunux aċċessibbli għalihom1;

Or. it

                                               
1 Ara l-paragrafu 11 tar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar in-non-diskriminazzjoni u l-opportunitajiet 
indaqs għal kulħadd: strateġija ta’ qafas 2005/2191(INI) – P6_TA (2006)0261.
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Emenda mressqa minn Martine Roure

Emenda 162
Paragrafu 25

25. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jaraw li jinkisbu l-kundizzjonijiet 
sabiex it-tfal kollha jkollhom aċċess għat-tipi u l-livelli kollha ta' edukazzjoni u ta' 
taħriġ, u jekk ikun hemm bżonn billi jiġu adottati azzjonijiet pożittivi sabiex il-gruppi 
żvantaġġjati jkollhom aċċess għal korsijiet l-iskola, l-università jew ta' taħriġ 
professjonali li, inkella, ma jkunux aċċessibbli għalihom1;

Or. fr

Emenda mressqa minn Anna Záborská

Emenda 163
Paragrafu 25 a (ġdid)

25a. Jilqa’ b’sodisfazzjon l-eżistenza ta’ ħafna organizzazzjonijiet mhux governattivi u 
ħaddiema volontarji, bħal dawk tal-Moviment Tapori, li joħolqu rabtiet ta’ ħbiberija 
u ta’ solidarjetà bejn it-tfal l-iktar żvantaġġjati u t-tfal minn ambjenti ta’ trobbija 
soċjali differenti sabiex jonqsu l-faqar estrem u l-esklużjoni soċjali; jistieden lill-
istituzzjonijiet ta’ l-UE u lill-Istati Membri biex jiżguraw li l-ifqar tfal jistgħu 
jibbenefikaw ukoll minn proġetti Komunitarji u li l-proġetti tas-Servizz Volontarju 
Ewropew jagħtu aktar opportunitajiet lil organizzazzjonijiet bħal dawn biex 
jirreklutaw ħaddiema volontarji żgħażagħ;

Or. fr

Emenda mressqa minn Anna Záborská

Emenda 164
Paragrafu 25 b (ġdid)

25b. Jistieden lill-Unjoni Ewropea, lill-Istati Membri u lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili organizzata biex jiżguraw li t-tfal kollha jingħataw l-opportunità li jaqsmu l-
ħiliet tagħhom biex jikkontribwixxu għal relazzjonijiet ta’ ħbiberija u ta’ fraternità, 
u b’mod partikulari li t-tfal kollha jkollhom standards ta’ l-għajxien għoljin 
biżżejjed li jkunu jistgħu jkollhom sehem attiv fis-soċjetà;

Or. fr

                                               
1 Ara l-paragrafu 11 tar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar in-non-diskriminazzjoni u l-opportunitajiet 
indaqs għal kulħadd: strateġija ta’ qafas 2005/2191(INI) – P6_TA (2006)0261.
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Emenda mressqa minn Ona Juknevičienė

Emenda 165
Paragrafu 25 a (ġdid)

25a. Jistieden lill-Istati Membri biex jiżguraw li t-tfal kollha jkollhom il-possibiltà li 
jżuru ċentri fejn it-tfal jistgħu jqattgħu l-ġurnata fejn l-attivitajiet jinkludu, fost 
affarijiet oħra, l-impjieg tat-tfal, l-għajnuna bil-ħowmwerk, il-kura soċjali u 
psikoloġika u t-taħriġ f’ħiliet soċjali; iqis li l-Istati membri għandhom jużaw l-
appoġġ mogħti mill-fondi ta’ l-UE b’mod aktar effettiv sabiex jintlaħaq dan l-
objettiv;

Or. lt

Emenda mressqa minn Javier Moreno Sánchez u Iratxe García Pérez

Emenda 166
Paragrafu 25 a (ġdid)

25a. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiffissaw objettivi għall-
edukazzjoni/il-kura ta’ tfal sa tliet snin u minn 3-6 snin bħala mod fundamentali li 
jkun żgurat li jiġu kkumpensati l-inugwaljanzi u li jiġu żgurati t-tħaddim effettiv 
tad-dritt għall-ugwaljanza u l-prevenzjoni tad-diskriminazzjoni; 

Or. es

Emenda mressqa minn Magda Kósáné Kovács

Emenda 167
Paragrafu 25 a (ġdid)

25a. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżguraw li jinħolqu l-
kundizzjonijiet biex it-tfal kollha jkollhom aċċess għat-tipi u l-livelli kollha tas-
servizzi tas-saħħa, u meta meħtieġ, biex jieħdu miżuri pożittivi biex il-gruppi 
żvantaġġjati jkunu jistgħu jibbenefikaw minn għażliet ta' servizzi għall-kura tas-
saħħa li inkella jkunu esklużi minnhom;

Or. hu
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Emenda mressqa minn Viktória Mohácsi

Emenda 168
Paragrafu 26

26. Jitlob li t-tfal Roma b'mod partikulari jibbenefikaw minn miżuri mmirati, speċjalment 
bil-għan li tintemm id-diskriminazzjoni, is-segregazzjoni, l-esklużjoni soċjali u 
skolastika kif ukoll l-isfruttament li ta' spiss huma jkunu vittmi tagħhom; jistieden lill-
Istati Membri wkoll biex jagħmlu sforzi biex jeliminaw in-numru kbir ta’ tfal Roma 
f’istituzzjonijiet għad-diżabiltajiet tal-moħħ; jitlob ukoll li jiġu promossi kampanji ta’ 
edukazzjoni, miżuri kontra l-livelli għoljin ta’ studenti li jitliqu l-iskola qabel iż-żmien 
u proġetti preventivi għall-ħarsien tas-saħħa, inklużi t-tilqimiet;

Or. en

Emenda mressqa minn Inger Segelström

Emenda 169
Paragrafu 26

26. Jitlob li t-tfal Roma u t-tfal li jappartjenu għal minoranzi nazzjonali oħra b'mod 
partikulari jibbenefikaw minn miżuri mmirati, speċjalment bil-għan li tintemm id-
diskriminazzjoni, l-esklużjoni soċjali u skolastika kif ukoll l-isfruttament li ta' spiss 
huma jkunu vittmi tagħhom; jitlob ukoll li jiġu promossi kampanji ta’ edukazzjoni, 
miżuri kontra l-livelli għoljin ta’ studenti li jitliqu l-iskola qabel iż-żmien u proġetti 
preventivi għall-ħarsien tas-saħħa, inklużi t-tilqimiet;

Or. sv

Emenda mressqa minn Inger Segelström

Emenda 170
Paragrafu 26 a (ġdid)

26a. Jitlob lill-Istati Membri jiżguraw li t-tfal u l-adolexxenti kollha kemm jekk imorru l-
iskola kif ukoll jekk ma jmorrux, jingħataw tagħrif xjentifiku komprensiv u miktub 
apposta għalihom dwar is-saħħa sesswali u riproduttiva sabiex jagħmlu għażliet 
infurmati dwar kwistjonijiet marbuta mal-benesseri personali tagħhom, u dan 
għandu jinkludi wkoll tagħrif dwar il-prevenzjoni tal-mard trażmess sesswalment u 
ta' l-HIV/AIDS;

Or. en
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Emenda mressqa minn Roberta Angelilli

Emenda 171
Paragrafu 27

27. Jitlob li jittieħdu miżuri xierqa u mmirati ta' għajnuna għat-tfal fit-triq, peress li ħafna 
minnhom huma trawmatizzati bil-kbir u esklużi soċjalment, ma jingħatawx 
edukazzjoni formali jew kura tas-saħħa, huma partikolarment vulnerabbli li jsiru l-
vittmi tat-traffikar tal-bnedmin, tal-prostituzzjoni, tal-vizzju tad-droga u tal-
kriminalità u spiss ikunu mġiegħla jittallbu;

Or. en

Emenda mressqa minn Inger Segelström

Emenda 172
Paragrafu 27

27. Huwa tal-fehma li l-UE għandha tiffissa objettiv biex ikun żgurat li ma jkunx hemm 
tfal bla dar jew li jgħixu fit-toroq fl-UE; jitlob li jittieħdu miżuri xierqa ta' għajnuna 
għat-tfal bla dar u għat-tfal fit-triq, li spiss ikunu mġiegħla jitolbu l-karità u jistgħu 
faċilment isiru vittmi ta' l-isfruttament u tat-traffikar;

Or. sv

Emenda mressqa minn Luciana Sbarbati

Emenda 173
Paragrafu 27

27. Jitlob li jittieħdu miżuri xierqa ta' għajnuna għat-tfal fit-triq, li spiss ikunu mġiegħla 
jitolbu l-karità u huma vittmi ta' l-isfruttament u tat-traffikar;

Or. it

Emenda mressqa minn Inger Segelström

Emenda 174
Paragrafu 28

28. Jitlob illi fost il-prijoritajiet ta' l-istrateġija jkun hemm l-adozzjoni ta' ammont koerenti ta' 
miżuri bil-għan li t-tfal li jkollhom xi diżabilità dejjem ikollhom id-drittijiet tagħhom 
imħarsa, sabiex tintemm kull forma ta' diskriminazzjoni u tiġi mħeġġa l-integrazzjoni 
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skolastika, soċjali u professjonali tagħhom, f'kull fażi ta' ħajjithom;

Or. sv

Emenda mressqa minn Anna Záborská

Emenda 175
Paragrafu 28 a (ġdid)

28a. Jistieden lill-Unjoni Ewropea, lill-Istati Membri u lill-assoċjazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili organizzata biex jiżguraw li t-tfal kollha jingħataw l-opportunità li jkunu parti 
minn grupp jew assoċjazzjoni tat-tfal sabiex jiltaqgħu ma' tfal oħra u jaqsmu 
ħsibijiethom magħhom; għaldaqstant, jitlob li jitfasslu miżuri ta’ appoġġ minn 
adulti li jridu jiżguraw li t-tfal kollha jħossuhom parti mill-grupp u jistgħu jesprimu 
ruħhom fih;  għalhekk jistieden lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet lokali rilevanti 
biex jinkoraġġixxu proġetti bil-għan li t-tfal ikunu jistgħu jesprimu ruħhom b’dan 
il-mod, bħal kunsilli lokali jew parlamenti għat-tfal, filwaqt li jkun żgurat li jiġu 
inklużi t-tfal l-iktar esklużi;

Or. fr

Emenda mressqa minn Anna Záborská

Emenda 176
Paragrafu 28 b (ġdid)

28b. Jistieden lill-Unjoni Ewropea, lill-Istati Membri u lill-assoċjazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili organizzata biex jiżguraw li ma jkunux dejjem l-istess tfal li jirrappreżentaw 
grupp, reġjun jew pajjiż f’tipi differenti ta’ laqgħat peress li qed jiġri spiss wisq li 
dawk li huma l-iktar kapaċi li jesprimu ruħhom qed jintgħażlu għal laqgħat bħal 
dawn; jistieden lil kulmin hu involut fil-livelli kollha tat-teħid ta’ deċiżjonijiet biex 
jidentifikaw mezzi xierqa li bihom it-tfal l-iktar esklużi jkunu jistgħu jesprimu 
ruħhom, billi jwaqqfu magħhom proġetti għal żmien twil flimkien ma’ biżżejjed 
riżorsi finanzjarji u umani; jistieden lil kulmin huwa involut biex jippromwovu 
proġetti li permezz tagħhom jiltaqgħu tfal minn ambjenti differenti ta’ trobbija 
soċjali u kulturali, filwaqt li jenfasizza l-aspett multidixxiplinari ta’ proġetti bħal 
dawn li jikkontribwixxu ħolqien artistiku, filwaqt li jinkoraġġixxu lit-tfal jesprimu 
ħsibijiethom u jgħidu tagħhom;

Or. fr
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Emenda mressqa minn Javier Moreno Sánchez u Iratxe García Pérez

Emenda 177
Paragrafu 29

29. Jitlob li titqies il-possibilità li jitfassal strument Komunitarju fil-qasam ta' l-adozzjoni 
li jtejjeb il-kwalità tal-kura fir-rigward ta’ servizzi ta’ informazzjoni, tħejjija għall-
adozzjonijiet internazzjonali, l-ipproċessar ta' applikazzjonijiet għall-adozzjoni 
internazzjonali u s-servizzi ta' wara l-adozzjoni, filwaqt li jitqies li l-konvenzjonijiet 
internazzjonali kollha rigward il-protezzjoni tad-drittijiet tat-tfal jirrikonoxxu d-dritt ta' 
tfal abbandunati jew orfni li jkollhom familja jew li jkunu protetti; jitlob li l-UE 
tinkoraġġixxi miżuri għall-adozzjoni ta’ tfal bi bżonnijiet speċjali;

Or. es

Emenda mressqa minn Ana Maria Gomes

Emenda 178
Paragrafu 29

29. Jitlob li titqies il-possibilità li jitfassal strument Komunitarju fil-qasam ta' l-adozzjoni, 
żviluppat b’konformità mal-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal u ma’ standards 
internazzjonali rilevanti oħra, filwaqt li jitqies li l-konvenzjonijiet internazzjonali 
(tħassir) rigward il-protezzjoni tad-drittijiet tat-tfal jirrikonoxxu d-dritt tat-tfal kollha 
(tħassir) li jikbru f’ambjent tal-familja u li jkunu salvagwardjati d-drittijiet 
tagħhom, kif ukoll il-protezzjoni speċjali u l-għajnuna għal tfal li huma mċaħħdin 
minn familja;

Or. en

Emenda mressqa minn Inger Segelström

Emenda 179
Paragrafu 30

30. Jistieden lill-Istati Membri sabiex jidentifikaw soluzzjonijiet effikaċi sabiex jagħtu lit-
tfal abbandunati u lill-orfni l-opportunità li jgħixu f’familja jew f’sitwazzjoni analoga 
għal dik ta’ familja; jiġbed l-attenzjoni li biex dan jinkiseb il-benesseri tat-tfal 
dejjem trid tkun ta’ importanza ewlenija, kif stipulat fil-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tat-Tfal;

Or. sv
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Emenda mressqa minn Ana Maria Gomes

Emenda 180
Paragrafu 30

30. Jistieden lill-Istati Membri sabiex jidentifikaw soluzzjonijiet effikaċi sabiex 
jipprevjenu l-abbandun tat-tfal u jnaqqsu t-tqegħid ta' tfal abbandunati jew ta' orfni 
f'istituzzjonijiet, anke billi l-ġenituri jkunu appoġġjati fir-responsabilitajiet tagħhom 
ta’ trobbija tat-tfal u billi tkun promossa l-kunsiderazzjoni ta' soluzzjonijiet 
alternattivi ta' kura f'familja bħar-rikors għall-adozzjoni nazzjonali jew, jekk tinħtieġ 
miżura oħra li tkun għall-aħjar tat-tfal, l-adozzjoni internazzjonali, u b'dan il-għan li 
tiġi promossa l-koperazzjoni bejn awtoritajiet rilevanti fl-UE skond il-liġijiet ta’ l-
Istati Membri ta’ l-UE u l-konvenzjonijiet internazzjonali rilevanti;

Or. en

Emenda mressqa minn Javier Moreno Sánchez u Iratxe García Pérez

Emenda 181
Paragrafu 30

30. Jistieden lill-Istati Membri sabiex jidentifikaw soluzzjonijiet effikaċi sabiex inaqqsu t-
tqegħid ta' tfal abbandunati jew ta' orfni f'istituzzjonijiet, bħall-fostering, b’mod 
partikulari l-fostering urġenti, u l-użu ta’ l-adozzjoni nazzjonali jew, jekk dan ikun 
neċessarju, internazzjonali, u b'dan il-għan li jkun garantit il-moviment ħieles fi ħdan 
l-UE tat-tfal li jkunu kisbu l-istatus ta' adottabilità skond ir-regoli tal-pajjiżi ta' l-
Unjoni u l-konvenzjonijiet internazzjonali;

Or. es

Emenda mressqa minn Jean-Marie Cavada, Claire Gibault

Emenda 182
Paragrafu 30

30. Jistieden lill-Istati Membri sabiex jidentifikaw soluzzjonijiet effikaċi sabiex inaqqsu t-
tqegħid ta' tfal abbandunati jew ta' orfni f'istituzzjonijiet jew familji li jiffosterjaw – li 
jista’ jkun biss soluzzjoni temporanja - , bħar-rikors għall-adozzjoni nazzjonali jew, 
jekk dan ikun neċessarju, internazzjonali, u b'dan il-għan li tkun garantita l-possibiltà 
għal tfal bħal dawn li jkunu kisbu l-istatus ta' adottabilità li jiġu adottati fi Stat 
Membru ieħor ta’ l-UE skond id-dispożizzjonijiet ta’ konvenzjonijiet internazzjonali 
u ta’ l-Istati Membri ta’ l-UE; jixtieq li l-Istati Membri u l-istituzzjonijiet ta’ l-UE, 
b’koperazzjoni mal-konferenza ta’ l-Aja u l-Kunsill ta' l-Ewropa, jistabbilixxu qafas 
biex ikunu żgurati t-trasparenza u l-monitoraġġ effettiv ta' l-iżvilupp ta' dawn it-tfal 
sabiex jitwaqqaf it-traffikar tat-tfal;
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Or. fr

Emenda mressqa minn Edit Bauer

Emenda 183
Paragrafu 30

30. Jistieden lill-Istati Membri sabiex jidentifikaw soluzzjonijiet effikaċi sabiex inaqqsu t-
tqegħid ta' tfal abbandunati jew ta' orfni f'istituzzjonijiet, bħar-rikors għall-adozzjoni 
nazzjonali jew, jekk tkun neċessarja, l-adozzjoni internazzjonali, u b'dan il-għan li 
jiggarantixxu l-moviment liberu fi ħdan l-UE tat-tfal li jkunu kisbu l-istatus ta' 
adottabilità skond il-liġijiet ta’ l-Istati Membri ta’ l-UE u l-konvenzjonijiet 
internazzjonali u jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li l-adozzjoni internazzjonali 
tintuża biss meta ma jkunx baqa’ xi jsir, filwaqt li l-prijorità tkun li jinstabu ġenituri 
li jrabbuhom jew ġenituri li jadottawhom fil-pajjiż li fih tinstab l-istituzzjoni fejn qed 
jgħixu t-tfal filwaqt li f’dan ir-rigward l-ewwel li għandu jitqies huwa x’inhu l-aħjar 
għat-tfal;

Or. en

Emenda mressqa minn Stavros Lambrinidis u Katerina Batzeli

Emenda 184
Paragrafu 31

31. Jenfasizza l-esklużjoni soċjali li jesperjenzaw minorenni li jikkommettu reati, li 
f’ħafna każijiet ir-reintegrazzjoni soċjali tagħhom bla xkiel tkun impossibbli 
minħabba fiha; għalhekk, iħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex idaħħlu miżuri favur l-
adulti żgħażagħ li jkunu ħarġu minn orfanotrofji jew minn strutturi ta' kura tat-tfal, 
sabiex ikunu jistgħu jibbenefikaw minn miżuri ta' appoġġ li jgħinuhom jagħmlu 
proġetti għall-ġejjieni professjonali tagħhom u jiffaċilitaw l-integrazzjoni tagħhom fis-
soċjetà;

Or. el

Emenda mressqa minn Magda Kósáné Kovács

Emenda 185
Paragrafu 31 a (ġdid)

31a. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex iqisu b'mod speċjali l-
edukazzjoni integrata ta' tfal b'diżabilitajiet, biex b'hekk tkun żgurata l-
integrazzjoni soċjali tagħhom waqt li jkunu għadhom l-iskola, filwaqt li tiżdied it-
tolleranza ta’ tfal f’saħħithom lejn tfal b’diżabilitajiet u nuqqasijiet soċjali;



PE 393.850v01-00 60/72 AM\681906MT.doc

MT

Or. hu

Emenda mressqa minn Magda Kósáné Kovács

Emenda 186
Paragrafu 32

32. Jitlob li jittieħdu passi sabiex il-kwistjonijiet marbuta mad-diskriminazzjoni, mad-
diversità soċjali, mat-tagħlim tat-tolleranza fl-iskejjel, ma’ l-edukazzjoni dwar 
għajxien tajjeb għas-saħħa, u mal-konsum ta' l-alkoħol u tad-droga jiġu affrontati 
b’aktar determinazzjoni;

Or. hu

Emenda mressqa minn Luciana Sbarbati

Emenda 187
Paragrafu 32

32. Jitlob li jittieħdu passi sabiex il-kwistjonijiet marbuta ma’ l-edukazzjoni dwar l-ikel, l-
abbuż ta’ l-alkoħol, id-drogi u l-konsum żejjed ta’ prodotti mediċinali jiġu affrontati 
b’aktar determinazzjoni;

Or. it

Emenda mressqa minn Ana Maria Gomes

Emenda 188
Paragrafu 32

32. Jitlob li jittieħdu passi sabiex il-kwistjonijiet marbuta ma' l-edukazzjoni dwar l-ikel, 
mal-prevenzjoni ta’ l-abbuż ta' l-alkoħol u mal-vizzju tad-drogi jiġu affrontati b'aktar 
determinazzjoni;

Or. en

Emenda mressqa minn Jean Lambert

Emenda 189
Paragrafu 32

32. Jitlob li jittieħdu passi sabiex il-kwistjonijiet marbuta ma' l-edukazzjoni dwar l-ikel, 
ma’ l-abbuż ta' l-alkoħol u mad-drogi jkunu affrontati b'aktar determinazzjoni, u jitlob 
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edukazzjoni xierqa marbuta mar-relazzjonijiet personali u s-saħħa sesswali;

Or. en

Emenda mressqa minn Hanna Foltyn-Kubicka

Emenda 190
Paragrafu 32 a (ġdid)

32a. Jisħaq fuq l-importanza tar-rispett lejn l-oriġini nazzjonali taż-żewġ ġenituri fi 
żwiġijiet imħallta, anke f'każijiet meta l-familja ma baqgħetx sħiħa, partikolarment 
jekk din twassal biex jitqiegħdu restrizzjonijiet fuq id-dritt li jkun hemm kuntatt 
mat-tfal;

Or. pl

Emenda mressqa minn Hanna Foltyn-Kubicka

Emenda 191
Paragrafu 32 b (ġdid)

32b. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex ineħħu kull restrizzjoni fuq id-dritt tal-ġenituri li 
jagħmlu kuntatt mat-tfal tagħhom minħabba differenzi ta' nazzjonalità, 
partikolarment f'konnessjoni ma' l-għażla li jitkellmu b'lingwa li mhix dik uffiċjali 
tal-pajjiż partikulari; huwa ta' l-opinjoni li t-tneħħija tar-restrizzjonijiet fuq familji 
multinazzjonali fejn hemm konflitt bejn il-ġenituri għandha tinkludi l-libertà bla 
restrizzjonijiet li wieħed jitkellem bil-lingwa magħżula mit-tifel/tifla u l-ġenitur, 
filwaqt li jibqgħu rispettati r-rekwiżiti li jistgħu jkunu imposti mill-qorti li laqgħat 
bħal dawn ikunu sorveljati;

Or. pl

Emenda mressqa minn Ona Juknevičienė

Emenda 192
Paragrafu 32 a (ġdid)

32a. Jistieden lill-Istati Membri biex jieħdu azzjoni iktar soda kontra l-konsum tad-drogi, 
ta' sustanzi velenużi oħra u ta' l-alkoħol li qed jiżdied fost it-tfal;

Or. lt
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Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer

Emenda 193
Paragrafu 32 a (ġdid)

32a. Jitlob li tiġi rrevokata r-responsabiltà tal-prova legali sabiex sustanzi li jiddaħħlu fl-
ambjent tat-tfal ma jkunux ta’ riskju għas-saħħa, u li:
il-valuri ta' limitu kollha eżistenti u futuri jiġu stipulati b'kunsiderazzjoni tat-
trabi/tfal żgħar,
issir riċerka u evalwazzjoni dwar l-effetti ambjentali fuq is-sistemi ormonali, 
newroloġiċi, psikoloġiċi u ta' l-immunità,
jiddaħħlu testijiet li jivverifikaw li l-ippjanar urban u dak tat-trasport ikun tajjeb 
għat-tfal,
ikun hemm tikkettar pożittiv ta' ġugarelli importati li ma jkunux prodotti minn 
tħaddim tat-tfal;

Or. de

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer

Emenda 194
Paragrafu 32 b (ġdid)

32b. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt inkwetanti li l-obeżità, speċjalment fost it-tfal qed 
tiżdied fl-Ewropa u l-estimi juru li aktar minn 21 miljun tifel u tifla għandhom piż 
żejjed fl-UE u din iċ-ċifra qed tiżdied b’400 000 kull sena; jistieden lill-Kummissjoni 
tressaq proposti biex tirregola riklamar aggressiv u li jiżgwida, u biex ittejjeb id-
dispożizzjonijiet għal tikkettar nutrittiv ta’ ikel ipproċessat sabiex tkun indirizzata l-
problema li qiegħda tikber ta’ l-obeżità;

Or. en

Emenda mressqa minn Inger Segelström

Emenda 195
Titolu (wara paragrafu 32)

It-tfal ta’ immigranti, ta’ persuni li jfittxu l-kenn u ta’ refuġjati

Or. sv
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Emenda mressqa minn Roberta Angelilli

Emenda 196
Paragrafu 33

33. Jitlob li tingħata attenzjoni partikulari lis-sitwazzjoni tat-tfal refuġjati, li qed ifittxu l-
kenn u migranti (tħassir), sabiex ikun żgurat li d-drittjiet tagħhom jitħarsu u li 
jingħataw il-ħtiġijiet speċjali tagħhom;

Or. en

Emenda mressqa minn Ana Maria Gomes

Emenda 197
Paragrafu 33

33. Jitlob li tingħata attenzjoni partikulari lis-sitwazzjoni tat-tfal (tħassir) affettwati mill-
migrazzjoni, anke lil dawk li l-ġenituri tagħhom ikunu jew persuni li jitolbu l-ażil, jew 
refuġjati, jew inkella immigranti illegali, sabiex dawn it-tfal ma jkollhomx isofru r-
riperkussjonijiet negattivi ta' sitwazzjoni li mhumiex responsabbli għaliha;

Or. en

Emenda mressqa minn Inger Segelström

Emenda 198
Paragrafu 33

33. Jitlob li tingħata attenzjoni partikulari lis-sitwazzjoni tat-tfal migranti, li l-ġenituri 
tagħhom ikunu jew persuni li jitolbu l-kenn, jew refuġjati, jew inkella immigranti 
illegali, sabiex ikun żgurat li dawn it-tfal jistgħu jgawdu d-drittijiet tagħhom ikun xi 
jkun l-istejtus legali tal-ġenituri tagħhom u li ma jkollhomx isofru r-riperkussjonijiet 
negattivi ta' sitwazzjoni li mhumiex responsabbli għaliha;

Or. sv

Emenda mressqa minn Magda Kósáné Kovács

Emenda 199
Paragrafu 33

33. Jitlob li tingħata attenzjoni partikulari lis-sitwazzjoni tat-tfal migranti, li l-ġenituri 
tagħhom ikunu jew persuni li jitolbu l-kenn, jew refuġjati, jew inkella immigranti 
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illegali, sabiex ikun żgurat li dawn it-tfal ma jkollhomx isofru r-riperkussjonijiet 
negattivi ta' sitwazzjoni li mhumiex responsabbli għaliha u filwaqt li tittieħed 
attenzjoni speċjali biex titħares l-għaqda tal-familja;

Or. hu

Emenda mressqa minn Inger Segelström

Emenda 200
Paragrafu 33 a (ġdid)

33a. Jitlob li tingħata attenzjoni speċjali lil tfal li jridu jaħsbu għal rashom fil-kuntest 
tal-form kollha ta’ immigrazzjoni, billi l-kriminalità organizzata tuża kull 
opportunità li ddaħħal lil tfal f'pajjiż biex tisfruttahom; huwa tal-fehma li għalhekk 
l-Istati Membri għandhom ikunu viġilanti u jiżguraw li jkun hemm politiki għall-
protezzjoni tat-tfal għal kull sitwazzjoni immaġinabbli;

Or. sv

Emenda mressqa minn Jean Lambert

Emenda 201
Paragrafu 33 a (ġdid)

33a. Jistieden lill-Istati Membru biex it-tfal kollha jingħataw aċċess b’xejn jew li jifilħu 
jħallsu għalih għal faċilitajiet ta’ logħob u ta’ sports xierqa għall-età tagħhom;

Or. en

Emenda mressqa minn Javier Moreno Sánchez u Iratxe García Pérez

Emenda 202
Paragrafu 33 a (ġdid)

33a. Jitlob li tfal immigranti jkollhom aċċess għall-edukazzjoni u li jitwaqqfu programmi 
u riżorsi, minn perspettiva interkulturali, b’enfasi partikulari fuq sitwazzjonijiet ta’ 
vulnerabiltà u ta’ minorenni waħedhom, u li tkun żviluppata strateġija li tipprevjeni 
l-migrazzjoni tat-tfal; 

Or. es
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Emenda mressqa minn Edit Bauer

Emenda 203
Paragrafu 34

34. Jitlob, fil-qafas ta' l-adozzjoni skond il-proċedura ta’ kodeċiżjoni, strumenti ġodda li 
fuqhom tkun ibbażata s-sistema komuni ta' kenn, li l-protezzjoni tad-drittijiet tat-tfal 
tkun fost l-iktar importanti, u li jiġu mfassla miżuri speċifiċi għat-tfal, filwaqt li titqies 
il-vulnerabilità tagħhom; u filwaqt li, b’mod partikulari, jingħata aċċess xieraq lit-
tfal għas-sistema ta’ kenn, jingħataw gwida għal proċeduri marbuta mat-tfal, 
tingħata attenzjoni xierqa lir-raġunijiet individwali għall-kenn ta’ tfal f’familja li 
qed tfittex il-kenn u ssir aktar enfasi fuq ir-rijunifikazzjoni tal-familja fil-proċess 
tal-kenn;

Or. en

Emenda mressqa minn Edit Bauer

Emenda 204
Paragrafu 34 a (ġdid)

34a. Jiġbed l-attenzjoni għas-sitwazzjoni partikulari ta’ tfal migranti mifrudin mill-
ġenituri tagħhom jew mit-tutur ewlieni preċedenti legali tagħhom u jitlob li titqies il-
ħtieġa għal miżura ta' impenn ta' l-UE li tittratta d-dritt għall-għajnuna tat-tfal 
kollha li jkunu waħedhom, li tittratta l-aċċess għat-territorju, il-ħatra u l-irwol tat-
tuturi, id-dritt li jesemmgħu leħinhom, il-kundizzjonijiet ta' fejn jintlaqgħu u miżuri 
ta' traċċjar tal-familji u li potenzjalment jistgħu jittrattaw ukoll soluzzjonijiet 
dewwiema;

Or. en

Emenda mressqa minn Jean Lambert

Emenda 205
Paragrafu 34 a (ġdid)

34a. Jitlob lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet rilevanti tagħhom biex jagħmlu l-almu 
tagħhom biex jiżguraw li t-tfal ikollhom ambjent fiżiku tajjeb għas-saħħa, 
minħabba l-effett sproporzjonat li għandhom it-tniġġis u l-kundizzjonijiet ta’ l-
għajxien ħżiena fuq iż-żgħażagħ; barra minn hekk, għandha tingħata attenzjoni 
speċjali wkoll lill-kundizzjonijiet ta’ l-ambjent ta’ tagħlim tat-tfal, u għandhom 
jiddaħħlu standards xierqa;

Or. en
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Emenda mressqa minn Edit Bauer

Emenda 206
Paragrafu 35

35. Jiġbed l-attenzjoni għas-sitwazzjoni partikolari tat-tfal (tħassir) li t-twelid tagħhom 
ma jkunx ġie rreġistrat, li jeħtieġu miżuri speċifiċi li dejjem għandhom iqisu x’inhu l-
ħjar għat-tfal, hekk kif definit, b’mod partikulari, mill-Kummissarjat Għoli tan-
Nazzjonijiet Uniti għar-Refuġjati;

Or. en

Emenda mressqa minn Ana Maria Gomes

Emenda 207
Paragrafu 35

35. Jiġbed l-attenzjoni għas-sitwazzjoni partikolari tat-tfal mhux akkumpanjati, tal-persuni 
mingħajr stat, kif ukoll tat-tfal li t-twelid tagħhom ma jkunx ġie rreġistrat, li jeħtieġu 
miżuri speċifiċi li dejjem għandhomiqisu x’inhu l-aħjar għat-tfal, hekk kif definit, 
b’mod partikulari, mill-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal u mill-Kummissarjat 
Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għar-Refuġjati;

Or. en

Emenda mressqa minn Inger Segelström

Emenda 208
Paragrafu 35

35. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li tfal mhux akkumpanjati minn adulti, tfal mingħajr stat, 
kif ukoll tfal li t-twelid tagħhom ma jkunx ġie rreġistrat, qegħdin f’riskju partikulari, 
u jistieden lill-Istati Membri biex ifasslu miżuri speċjali fuq il-bażi ta’ dak li hu l-
aħjar għat-tfal bħala individwi, skond id-definizzjoni tal-Kummissarjat Għoli tan-
Nazzjonijiet Uniti għar-Refuġjati;

Or. sv
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Emenda mressqa minn Inger Segelström

Emenda 209
Paragrafu 35 a (ġdid)

35a. Jistieden lill-Kummissjoni biex tqis il-possibiltà li tingħata ċittadinanza ta’ l-UE lil 
tfal imwielda fl-UE jkun xi jkun l-istejtus legali tal-ġenituri tagħhom;

Or. sv

Emenda mressqa minn Martine Roure

Emenda 210
Paragrafu 35 a (ġdid)

35a. Ifakkar li d-detenzjoni amministrattiva tat-tfal għandha tkun miżura eċċezzjonali; 
jenfasizza li t-tfal li jkunu mal-familji tagħhom għandhom jinżammu biss jekk ma 
jkunx baqa’ xi jsir, għall-iqsar perjodu ta’ żmien possibbli u biss jekk id-detenzjoni 
tkun għall-aħjar tagħhom, skond l-Artikolu 37(b) tal-Konvenzjoni Internazzjonali 
dwar id-Drittijiet tat-Tfal, u li minorenni waħedhom m'għandhomx jiġu detenuti 
jew jintbagħtu lura;

Or. fr

Emenda mressqa minn Martine Roure

Emenda 211
Paragrafu 35 b (ġdid)

35b. Ifakkar li tfal migranti għandhom dritt għall-edukazzjoni u li jiddevertu;

Or. fr

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer

Emenda 212
Paragrafu 35 a (ġdid)

35a. Jilqa' b'sodisfazzjon l-introduzzjoni ta' Ombudsmen għat-tfal u jistieden lill-Istati 
Membri kollha biex jiffaċilitaw introduzzjoni fil-livelli nazzjonali u lokali;

Or. en



PE 393.850v01-00 68/72 AM\681906MT.doc

MT

Emenda mressqa minn Magda Kósáné Kovács

Emenda 213
Intestatura (ġdida)

Id-Dritt tat-Tfal għall-Informazzjoni

Or. en

Emenda mressqa minn Magda Kósáné Kovács

Emenda 214
Paragrafu 35 a (ġdid)

35a. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex ifasslu sistema effettiva biex 
ikun żgurat li, fid-djar u fl-iskejjel, u sakemm ikun xieraq għall-età u l-iżvilupp 
intellettwali tagħhom, it-tfal ikunu konxji mid-drittijiet tagħhom u jistgħu 
jużawhom;

Or. hu

Emenda mressqa minn Magda Kósáné Kovács

Emenda 215
Paragrafu 35 b (ġdid)

35b. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li t-tħejjija u t-tħarriġ tal-ġenituri u l-professjonisti li 
jaħdmu fil-qasam ta’ l-edukazzjoni hija vitali biex it-tfal iżidu l-għarfien tad-
drittijiet tagħhomu u biex jużawhom b’mod effettiv;

Or. hu

Emenda mressqa minn Magda Kósáné Kovács

Emenda 216
Paragrafu 35 c (ġdid)

35c. Jiġbed l-attenzjoni għar-responsabiltà tal-midja miktuba u elettronika fil-
promozzjoni tad-drittijiet tat-tfal;

Or. hu
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Emenda mressqa minn Maria Carlshamre

Emenda 217
Intestatura (wara paragrafu 35) (ġdida)

It-Tfal u d-demokrazija

Or. en

Emenda mressqa minn Maria Carlshamre

Emenda 218
Paragrafu 35 a (ġdid)

35a. Jenfasizza d-dritt tat-tfal li jikbru f'soċjetà ħielsa u miftuħa fejn id-drittijiet tal-
bniedem u l-libertà ta' l-espressjoni huma rispettati u fejn il-piena kapitali 
m'għadhiex imposta iżjed, b'mod partikulari fuq individwi taħt l-età;

Or. en

Emenda mressqa minn Maria Carlshamre

Emenda 219
Paragrafu 35 b (ġdid)

35b. Jenfasizza li l-pożizzjoni tat-tfal fi stati mhux demokratiċi hi vulnerabbli ferm u 
jistieden lill-Kummissjoni biex tqis din il-kategorija ta' persuni;

Or. en

Emenda mressqa minn Maria Carlshamre

Emenda 220
Paragrafu 35 c (ġdid)

35c. Jistieden lill-Kummisjoni biex teżamina l-kwistjoni ta' żieda fl-għarfien politiku 
dwar tfal u żgħażagħ f'pajjiżi terzi fejn id-demokrazija hi ristretta, biex dawn iż-
żgħażagħ ikunu jistgħu jiżviluppaw f'ċittadini b’kuxjenza politika;

Or. en
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Emenda mressqa minn Maria Carlshamre

Emenda 221
Paragrafu 35 d (ġdid)

35d. Jistieden lill-Kummissjoni biex tisħaq fuq l-importanza li ż-żgħażagħ ikunu jistgħu 
jesprimu l-opinjonijiet tagħhom fuq bażi volontarja permezz ta' organizzazzjonijiet 
(politiċi) taż-żgħażagħ;

Or. en

Emenda mressqa minn Maria Carlshamre

Emenda 222
Paragrafu 35 e (ġdid)

35e. Jistieden lill-Kummissjoni biex tisħaq fuq l-importanza li ż-żgħażagħ ikunu jistgħu 
jesprimu l-opinjonijiet tagħhom fuq bażi volontarja permezz ta' organizzazzjonijiet 
(politiċi) taż-żgħażagħ;

Or. en

Emenda mressqa minn Maria Carlshamre

Emenda 223
Paragrafu 35 f (ġdid)

35f. Jitlob li l-Istati Membri jqisu lit-tfal li kienu xhieda ta' vjolenza domestika bħala 
vittmi ta' reat;

Or. en

Emenda mressqa minn Maria Carlshamre

Emenda 224
Paragrafu 35 g (ġdid)

35g. Jitlob lill-Istati Membri biex jaġixxu kontra r-reati għall-unur, tkun xi tkun ir-
raġuni; l-omosesswalità, ir-reliġjon jew l-identità tas-sessi, iż-żwiġijiet sfurzati u ż-
żwiġijiet ma’ minorenni;

Or. en
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Emenda mressqa minn Maria Carlshamre

Emenda 225
Intestatura (wara paragrafu 35) (ġdida)

Is-Saħħa

Or. en

Emenda mressqa minn Maria Carlshamre

Emenda 226
Paragrafu 35 (ġdid)

35h. Jistieden lill-Istati Membri biex jipprovdu edukazzjoni sesswali, tagħrif u 
counselling sabiex jiżdied l-għarfien tas-sesswalità u r-rispett għas-sesswalità, u 
sabiex jiġu evitati tqaliet mhux mixtieqa u t-tixrid ta’ l-HIV/AIDS u ta’ STDs oħra; 

Or. en

Emenda mressqa minn Maria Carlshamre

Emenda 227
Paragrafu 35 i (ġdid)

35i. Biex ikun iffaċilitat l-aċċess għall-kontraċettivi u biex jingħata aktar tagħrif dwar 
il-kontraċettivi differenti;

Or. en

Emenda mressqa minn Ana Maria Gomes

Emenda 228
Paragrafu 36

36. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri, lill-Grupp ta’ Ħidma Intergovernattiv ‘Europe de 
l'Enfance’ għan-Netwerk Ewropew ta’ Osservatorji Nazzjonali għat-Tfulija 
(ChildONEurope), lill-Kunsill ta' l-Ewropa, lill-Kumitat għad-Drittijiet tat-Tfal tan-
Nazzjonijiet Uniti, lill-UNICEF, lill-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol 
(ILO), lill-Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għar-Refuġjati (UNHCR) u 
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lill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO).

Or. en
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