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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

Lejn Strateġija Ewropea għad-drittijiet tat-tfal
(2007/2093(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 6, paragrafu 2, tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta' Brussell tal-21 u tat-22 ta' 
Ġunju 2007 dwar ir-riforma tat-Trattati,

– wara li kkunsidra l-espressjoni ta' l-Artikolu 3 futur tat-Trattat ta' l-UE, deċiż mill-Kunsill 
Ewropew ta' Brussell tal-21 u tat-22 ta' Ġunju 2007, fejn ġie ddikjarat li "l'Unjoni 
tiġġieled kontra d-diskriminazzjoni u tippromwovi l-protezzjoni tad-drittijiet tat-tfal", u 
huwa speċifikat li "anki fir-relazzjonijiet tagħha mal-kumplament tad-dinja, l-Unjoni 
tikkontribwixxi lejn il-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, partikolarment dawk tat-tfal".

– 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, ta' liema 
Artikolu 24 jiddikkjara esspressament id-"Drittijiet tat-Tfal" u, fost oħrajn, jagħti saħħa 
legali lid-dikjarazzjoni "Fl-atti kollha rigwardanti t-tfal, kemm jekk magħmula minn 
awtorità pubbliċi u kemm minn istituzzjonijiet privati, l-interess superjuri tat-tfal għandu 
jkun ikkunsidrat bħala preminenti",

– wara li kkunsidra d-deċiżjoni ta' l-Unjoni li taderixxi mal-Konvenzjoni Ewropea għas-
salvagwardja tad-drittijiet tal-bniedem u tal-libertajiet fundamentali ta' l-1950 (ECHR), li 
taħseb għal mekkaniżmi ta' sanzjoni fil-każ ta' nuqqas ta' rispett tal-Konvenzjoni stess,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tat-Tfal, u l-
protokolli fakultattivi tagħha adottata mill-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti fl-
20 ta' Novembru 1989,

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 168/2007 tal-Kunsill tal-15 ta' Frar 2007 dwar 
it-twaqqif ta' Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali ta' l-Unjoni Ewropea1,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni ta' l-4 ta' Lulju 2006 ''Lejn strateġija 
Ewropea dwar id-drittijiet tat-tfal'' (COM(2006)0367),

– wara li kkunsidra r-riżultati tal-konsultazzjoni mwettqa minn Save the Children u mill-
Pjan Internazzjonali dwar il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni2;

– wara li kkunsidra l-Forum imwaqqaf mill-Kummissjoni wara pubblikazzjoni tal-
komunikazzjoni tagħha ''Lejn strateġija Ewropea dwar id-Drittijiet tat-tfal'', liema forum 
iltaqa' għall-ewwel darba f'Berlin fl-4 ta' Ġunju 2007,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni politika adaottata f'Berlin fl-4 ta' Ġunju 2007 matul l-
  

1 ĠU C 53, tat-22.02.2007, p. 1.
2 http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html.
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ewwel Forum, li fiha hemm imtennija r-rieda li jittieħed kont b'mod sistematiku tad-
drittijiet tat-tfal fil-politiki interni u esterni ta' l-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-14 ta' Ġunju 2006 dwar 
strateġija ta' qafas għan-non-diskriminazzjoni u l-ugwaljanza ta' l-opportunitajiet għal 
kulħadd1,

– wara li kkunsidra l-osservazzjoni tematika tan-Netwerk ta' esperti tad-drittijiet 
fundamentali dwar d-dritttijiet tat-tfal fi ħdan l-Unjoni ewropea2,

– wara li kkunsidra r-Rapport tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-vjolenza fuq it-tfal, ippreżentat 
fl-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti tad-9 ta' Ottubru 2006,

– wara li kkunsidra d-deċiżjoni 2004/68/JHA tal-Kunsill tat-22 ta' Diċembru 2003 rigward 
il-ġlieda kontra l-isfruttament sesswali tat-tfal u l-pornografija tat-tfal3,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta' Mejju 2007 "Lejn politika 
ġenerali dwar il-ġlieda kontra ċ-ċiberkriminalità" (COM(2007)0267),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern 
u l-opinjonijiet tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi, tal-
Kumitat għall-Affarijiet Barranin, tal-Kumitat għall-Iżvilupp, tal-Kumitat għall-Impjiegi u 
l-Affarijiet Soċjali, tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni u tal-Kumitat għall-
Affarijiet Legali (A6-0000/2007),

A. billi l-ewwel objettiv tal-komunikazzjoni tal-Kummissjoni "Lejn strateġija Ewropea dwar 
id-drittijiet tal-minuri" huwa li tippromwovi affermazzjoni pożitiva tad-drittijiet tal-
minuri, fost liema, l-ewwel u qabel kollox, 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' tfal u tkun għad-daqs tagħhom, fejn it-tfal jistgħu jħossuhom protetti u l-
protagonisti,

B. billi, skond l-Artikolu 24 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, huwa importanti li t-tfal 
ikunu żgurati d-dritt għall-"parteċipazzjoni", biex tkun ikkunsidrata dejjem l-esperjenza u 
l-opinjoni tagħhom dwar il-kwistjonijiet kollha li jirrigwardawhom,

C. billi huwa fundamentali li t-tfal ikunu mdaħħal u rrapreżentati fil-politiki kollha ta' l-
Unjoni Ewropea li jirrigwardawhom (mainstreaming),

L-ORJENTAZZJONIJIET IL-KBAR TA' STRATEĠIJA
  

1 ĠU C 300E, tad-9.12.2006, p. 259.
2 http://ec.europa.eu/justice_home/cfr_cdf/doc/thematic_comments_2006_en.pdf.
3 ĠU L 13 tal-20.10.2004, paġna 44.
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1. Jilqa' l-inizjattiva tal-Kummissjoni, li tafferma l-volontà ċara ferm li 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 d-drittijiet tat-tfal;

2. Jinnota li numru dejjem jikber ta' oqsma ta' kompetenza ta' l-UE jaffettwa, b'mod dirett 
jew indirett, id-drittijiet tat-tfal u jitlob lill-Kummissjoni sabiex tinkorpora taqsima 
ddedikata għall-konsiderazzjoni tad-drittijiet tat-tfal, fuq livell legali, fl-istudju ta' 
evalwazzjoni ta l-impatt tagħha previst mill-komunikazzjoni tas-27.4.2005 dwar ''Ir-
Rispett tal-Karta tad-drittijiet fundamentali fil-proposti ta' liġi tal-Kummissjoni -
Metodoloġija għal kontroll sistematiku u rigoruż'' (COM(2005)0172);

3. Jilqa' t-twaqqif da parti tal-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;

4. Jitlob 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 ''serq ta' tfal'';

5. Jifraħ bil-ħolqien, min-naħa tal-Kummissjoni, ta' grupp interservizzi u tan-nomina ta' 
Koordinatur għad-drittijiet tal-minuri u jispera li tinħoloq unità ta' koordinazzjoni anki fi 
ħdan il-Parlament, sabiex jingħaqdu u jiġu rrazzjonalizzati l-inizzjattivi kollha u l-
attivitajiet Parlamentari relatati mad-drittijiet tat-tfal; jispera li tali struttri jistgħu wkoll 
jiggarantixxu netwerk ta' skambju ta' informazzjoni u ta' prattiki tajba;

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 jitolbu sabiex jieħu kont tar-riżultati tal-
konsultazzjoni mmexxija minn Save the Children u minn Pjan Internazzjonali 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 għalihom, l-effetti tad-droga, ta' l-alkoħol u tat-tpjip, il-prostituzzjoni u t-
traffikar, kif ukoll il-protezzjoni ta' l-ambjent1;

7. Jitlob li l-protezzjoni tad-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 u ma' l-ONGs
attivi f'dan il-qasam, sabiex tkun tista' tapprofitta bis-sħiħ mill-esperjenza tagħhom u mill-
informazzjoni li huma għandhom;

8. Jitlob 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 
inkluż numru ikbar ta' indikaturi dwar it-tfal, b'mod speċifiku;

  
1 http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html.
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9. Jitlob illi jsir ħsieb dwar 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 futuri b'mod partikolari dawk bil-
għan li jiġu potetti t-tfal; 

10. Jixtieq li wieħed jesplora l-possibiltà ta' adeżjoni ta' l-UE għall-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti relatata mad-drittijiet tat-tfal;

11. Jistieden l-Istati Membri kollha li għandhom ma ħadux azzjoni sabiex iwaqqfu Garanti 
għat-tfulija kif previst fil-Konvenzjoni ta' ONU dwar id-drittijiet tat-tfal ta' l-1989;

XI ASPETTI TA' PRIJORITÀ

Vjolenza

12. Jafferma li l-vjolenza fuq il-minuri hija inġustifikabbli, tkun ta' liema forma tkun, u 
jfakkar li waħda mir-rakkomandazzjonijiet formulati 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;

13. Jistieden lill-istituzzjonijiet u lill-Istati Membri sabiex jieħdu impenn fil-ġlieda kontra t-
traffikar tat-tfal u l-pedofilija u l-pedopornografija fuq l-Internet, anki permezz ta' 
strumenti leġiżlattivi li jipprevedu l-partiċipazzjoni tal-partijiet kollha interessati, pubbliċi 
u privati, kif ukoll ġie indikat fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni "Lejn politika ġenerali 
dwar il-ġlieda kontra ċ-ċiberkriminalità";

14. Jappoġġja l-impenn tal-Kummissjoni li, flimkien mas-soċjetajiet prinċipali li joħorġu l-
karti ta' kreditu (credit cards), qed tevalwa l-possibilità teknika li websajts li jbiegħu 
materjal pedopornografiku fuq l-Internet, jitneħħew mis-sistema ta' pagamenti online;

15. Jispera li jkun hemm sistema xierqa u effikaċi ta' regolamentazzjoni indirizzata lill-
fornituri, lit-televiżjoni pubblika u privata u lill-industrija, li fost oħrajn timmira lejn il-
projbizzjoni ta' xandir ta' stampi u ta' kontenut ta' ħsara (inkluż il-fenomenu taċ-
ċiberbullying) u tal-kummerċjalizzazzjoni ta' logħob vjolenti tal-kompjuter, li huma ta' 
ħsara għall-iżvilupp psikofiżiku tat-tfal peress li jrawmu l-vjolenza;

16. Jistieden sabiex ikun hemm pjan ta' prevenzjoni kontra l-kriminalità fost iż-żgħażagħ u l-
bullying, li jinvolvi l-ewwel u qabel kollox lill-familji u lill-iskejjel;

17. Jixtieq li l-Istati Membri jipprevedu sistema ta' aċċess għall-informazzjoni dwar il-
kundanni li jirriżultaw minn abbuż fuq it-tfal min-naħa sabiex il-persuni li, minħabba 
kundanna għal abbuż sesswali, għandhom jiġu meqjusa bħala inadatti illi jaħdmu mat-tfal 
ikunu jistgħu jiġu esklużi mill-aċċess għal ċerti professjonijiet, u sabiex tiġi pprevenuta bl-
iktar mod effikaċi r-ripetizzjoni ta' tali atti; Fir-rigward ta' dan, jilqa' l-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 
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bejn il-fajls ġudizzjarji nazzjonali permezz ta' netwerk Ewropew;

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, 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;

19. Jitlob sabiex ikunu, fir-rigward tal-minuri, 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, b'kunsiderazzjoni tal-ħtieġa li l-miuri jridu jkunu mgħallma li huma 
għandhom drittijiet kif ukoll dmirijiet;

20. Jistieden sabiex tiġi affrontata l-problema tat-teħid internazzjonali tal-minuri, spiss 
ikkontestat fost il-ġenituri wara separazzjoni jew divorzju;

21. Jistieden sabiex ikunu introdotti miżuri xierqa u malajr għat-tfittxija u s-sejbien ta' tfal 
irrapurtati nieqsa;

Faqar/Diskriminazzjoni

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

23. Jinsisti dwar il-bżonn li l-ġlieda kontra l-faqar tat-tfal issir waħda mill-objettivi l-kbar ta' l-
istrateġija - anke fid-dawl ta' l-objettivi tal-Millenju tan-Nazzjonijiet Uniti - peress illi din 
ta' spiss tikkostitwixxi l-oriġini ta' fenomenu ta' esklużjoni soċjali u ta' bosta 
diskriminazzjonijiet; 

24. Jitlob lill-Kummissjoni biex tippreżenta proposta għal Direttiva li tkopri d-
diskriminazzjonijiet kollha msemmija fl-Artikolu 13 tat-Trattat KE u s-setturi kollha 
msemmija fid-Direttiva 2000/43/KE tal-Kunsill tad-29 ta' Ġunju 2000 li timplimenta l-
prinċipju tat-trattament ugwali bejn il-persuni irrespettivament mill-oriġini tar-razza jew l-
etniċità1;

25. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jaraw li jinkisbu l-kundizzjonijiet sabiex 
it-tfal kollha ikollhom aċċess għat-tipi u l-livelli kollha ta' studju u ta' taħriġ, u jekk ikun 
hemm bżonn billi jiġu adottati miżuri pożittivi sabiex il-gruppi żvantaġġati ikollhom 
aċċess għal ċikli skolari, universitarji u ta' taħriġ professjonali li, mingħajr dan, ma jkunux 
aċċessibbli għalihom2;

26. Jitlob li t-tfal Roma 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; auspica inoltre la promozione di 
campagne di scolarizzazione, misure per contrastare gli alti livelli di dispersione scolastica 

  
1 ĠU L 180, tad-19.7.2000, p. 22.
2 Ara l-paragrafu 11 tar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar strateġija ta' qafas għan-non-diskriminazzjoni 
u l-ugwaljanza ta' opportunitajiet għal kulħadd (2005/2191(INI)) - P6_TA(2006)0261.
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nonché progetti per la prevenzione e l'assistenza sanitaria, comprese le vaccinazioni;

27. Jistieden sabiex ikun hemm miżuri xierqa ta' għajnuna għat-tfal fit-triq, li spiss ikunu 
mġiegħla jitolbu l-karità u jistgħu faċilment isiru vittmi ta' sfruttament u tal-profitt;

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 jiġu meqjusa bħala ''abbli b'mod 
differenti'', sabiex tiġi evitata kull forma ta' diskriminazzjoni u tiġi mħeġġa l-integrazzjoni 
skolastika, soċjali u professjonali tagħhom, f'kull fażi ta' ħajjithom;

29. Jispera li tkun verifikata l-possibilità li jkun ikkonċepit strument komunitarju fil-qasam ta' 
l-adozzjoni, b'kunsiderazzjoni 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;

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 dan ikun neċessarju, 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 ir-regoli 
tal-pajjiżi ta' l-Unjoni u l-konvenzjonijiet internazzjonali;

31. Iħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex jipprevedu azzjonijiet favur l-adulti żgħażagħ li jkunu 
ħarġu minn orfanotrofji jew minn strutturi ta' lqugħ, sabiex ikunu jistgħu jibbenefikaw 
minn miżuri ta' akkompanjament li jgħinuhom jagħmlu proġetti għall-ġejjieni 
professjonali tagħhom u jiffaċilita l-integrazzjoni tagħhom fis-soċjetà;

32. Jitlob sabiex il-kwistjonijiet marbuta ma' l-edukazzjoni fl-ikel, ma' l-abbuż ta' l-alkoħol u 
mat-tixrid tad-drogi jkunu affrontati b'aktar determinazzjoni;

Tfal migranti

33. Jitlob li tingħata attenzjoni partikulari lis-sitwazzjoni tat-tfal migranti, 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;

34. Jixtieq li fil-qafas ta' l-adozzjoni permezz tal-kodeċiżjoni ta' l-istrumenti l-ġodda li 
fuqhom se tkun ibbażata s-sistema komuni ta' ażil, il-protezzjoni tad-drittijiet tat-tfal tkun 
fost l-iktar inportanti, u li għat-tfal jiġu mfassla miżuri speċifiċi li jieħdu kont tal-
vulnerabbiltà tagħhom;

35. Jiġbed l-attenzjoni fuq is-sitwazzjoni partikolari tat-tfal mhux akkumpanjati, tal-persuni 
mingħajr stat, kif ukoll tat-tfal li t-twelid tagħhom ma jkunx ġie irreġistrat, li għandhom 
ikunu s-suġġett ta' miżuri speċifiċi li dejjem għandhom jieħdu kont ta' l-interess superjuri 
tat-tfal, hekk kif definit mill-Kummissarjat Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għar-Refuġjati;

0

0           0
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36. Jitlob lill-President tiegħu biex jgħaddi r-riżoluzzjoni preżenti lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni, lill-Istati Membri, kif ukoll lill-grupp intergovernattiv Europe de l'Enfance, 
lin-Netwerk Ewropew għall-osservatorji nazzjonali tat-tfal (ChildONEurope), lill-Kunsill 
ta' l-Ewropa, lill-Kumitat għad-Drittijiet tat-tfal tan-Nazzjonijiet Uniti, lill-Unicef, lill-
Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (WTO) u lill-Organizzazzjoni dinjija tas-
Saħħa (WHO).
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NOTA SPJEGATTIVA

I. INTRODUZZJONI

Qabel xejn, ir-rapporteur tilqa’ b’mod pożittiv il-pubblikazzjoni tal-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni li fiha tħabbar li ġiet stabbilita strateġija li tiddefendi d-drittijiet tat-tfal.  Fil-fatt 
dan jindika x-xewqa sinċiera li din il-kwistjoni titqies bħala prijorità fl-azzjoni ta’ l-UE, li t-
tfal jiġu rikonoxxuti bħala suġġetti bi drittijiet sħaħ, u li l-interessi tagħhom għandhom 
jitqiesu b’mod speċifiku fil-politiki u l-miżuri kollha adottati fil-livell ta’ l-UE1, u li jinħolqu 
stumenti maħsuba biex jippromwovu d-drittijiet tagħhom.

Dan ir-rapport jimmira li jwieġeb għal din il-Komunikazzjoni billi jieħu pożizzjoni f’rabta 
ma’ ċerti suġġerimenti li tiġbor fiha u billi jifformula oħrajn.  Lilhinn mill-aspetti "strateġiċi", 
iktar ġenerali, li huma l-ewwel li se jiġu trattati, ir-rapport jeżamina ċerti oqsma speċifiċi li 
jaqgħu fi ħdan il-kompetenza tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, li 
fihom id-drittijiet tat-tfal għandhom ikunu suġġetti għal intervent immirat.

Il-promozzjoni u l-iżvilupp ta’ l-Istrateġija trid tgħaddi minn affermazzjoni pożittiva tad-
drittijiet tat-tfal, bħad-dritt li jkollhom familja, għall-edukazzjoni, għall-inkużjoni soċjali, 
għall-kura sanitarja, għall-opportunitajiet indaqs, għall-isport, bl-għan li jitħejjew is-sisien
għall-ħolqien ta’ soċjetà li tissodisfa l-ħtiġijiet tat-tfal u għal-livell tagħhom, li fiha t-tfal 
jistgħu jħossuhom protetti u protagonisti

F'dan ir-rigward, ir-rapporteur għandha l-ħsieb li tenfasizza l-fatt li l-għan tar-rapport 
m’huwiex li jħejji lista tal-problemi li hemm bżonn li tinsab soluzzjoni għalihom jew tad-
drittijiet li għandhom jitqiesu bħala prijorità 
Huwa opportun li wieħed jippreċiża li r-rapport jipproponi ruħu fl-ewwel lok bħala strument 
ta’ riflessjoni fuq il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni, filwaqt li jqis il-bosta dibattiti li saru 
fil-PE (laqgħat mas-sostituti rapporteurs u mal-grupp ta’ ħidma li jlaqqa’ lir-rapporteurs tal-
kummissjonijiet kompetenti għal opinjonijiet, laqgħat ma’ l-esperti) u b’mod partikolari tas-
seduta konġunta ta’ smigħ li seħħet fis-17 ta’ April 2007 u ta’ l-ewwel Forum Ewropew fuq 
id-drittijiet tat-tfal li sar f’Berlin fl-4 ta’ Ġunju. 

Barra minn hekk, id-definizzjoni tal-prijoritajiet fundamentali għall-azzjoni tal-ġejjieni ta' l-
Unjoni se tiġi stabbilita (wara konsultazzjoni wiesgħa li l-Kummissjoni bi ħsiebha tniedi) fuq 
bażi ta' dokument li għandu jiġi ppubblikat fl-2008. 

II. L-ORJENTAZZJONIJIET PRINĊIPALI TA’ STRATEĠIJA GĦALL-ĦARSIEN 
TAD-DRITTIJIET TAT-TFAL

1. Il-qafas ġuridiku

  
1 Is-Sinjura Santos Pais, direttriċi taċ-ċentru ta’ riċerka Innocenti ta’ l-Unicef, enfasizzat dan il-fatt fid-diskors 
inawgurali matul is-seduta ta’ smigħ tas-17 ta' April :  ''Jeħtieġ li tingħata attenzjoni speċifika u sistematika lit-
tfal u l-importanza ta’ aspett la tista' titnaqqas, u lanqas ma tista’ tiġi ttraskurata fit-tfassil tal-politiki u fl-
allokazzjoni tar-riżorsi tal-baġit''.
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Id-drittijiet tat-tfal huma parti integrali mid-drittijiet tal-bniedem li l-Unjoni u l-Istati Membri 
tagħha għandhom l-obbligu li jirrispettawhom, b’mod partikolari f’konformità mal-
Konvenzjoni Ewropea għall-Ħarsien tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali 
ta’ l-1950 (CEDU), li għaliha jagħmel referenza l-Artikolu 6, il-paragrafu 2, tat-Trattat ta' l-
Unjoni Ewropea.  Barra minn hekk, l-Istati Membri kollha rratifikaw il-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar id-drittijiet tat-tfal, il-qafas ewlieni ta' referenza fil-qasam tal-
protezzjoni tat-tfal.  Madankollu, f’rabta ma’ dan, ta' min jiġi enfasizzat il-fatt li għalkemm il-
karattru ta’ din ta' l-aħħar huwa wieħed iktar speċifiku, m’hijiex mgħammra b’ mekkaniżmi 
sanzjonarji li jiggarantixxu li tiġi rrispettata, bħalma jiġri minflok fil-każ tal-CEDU.

Sal-lum, l-Unjoni Ewropea għad m'għandhiex bażi ġuridika speċifika li tikkonċerna d-
drittijiet tat-tfal. 
Però huwa opportun li wieħed jenfasizza l-fatt li t-Trattat Kostituzzjonali, ladarba jiġi 
approvat, jipprovdi lill-Unjoni Ewropea qafas ġuridiku ħafna aktar adattat fil-qasam tad-
drittijiet tat-tfal:  l-Artikolu I-3 tat-Trattat Kostituzzjonali (“L-Għanijiet ta’ l-Unjoni”) 
b’referenzi diretti għad-drittijiet tat-tfal u l-iktar l-Artikolu 24 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali ta’ l-Unjoni Ewropea (iddedikata b’mod sħiħ għad-drittijiet tat-tfal) jiksbu 
natura ta’ rbit. Jekk l-Kunsill Ewropew jiddeċiedi dalwaqt li jappoġja l-konvokazzjoni ta’ IGC 
(Konferenza Intergovernattiva) ġdida, il-Parlament ikun irid jibni l-opinjoni tiegħu stess fuq 
bażi ta’ l-Artikolu 48 tat-EUT. F’dan l-istadju, huwa ta’ importanza l-fatt li ma jitqajjem ebda 
dubju dwar l-acquis f’rabta mad-drittijiet tat-tfal, imma kuntrarjament dan għandu jiġi 
kkonfermat jew ikkonsolidat.

Barra minn hekk, huwa meħtieġ li l-Unjoni Ewropea tqis l-opportunità li ssir parti kontraenti 
mhux biss tal-CEDU, kif diġà ġie previst, imma wkoll ta’ diversi Konvenzjonijiet tal-Kunsill 
ta’ l-Ewropa, kif evokat mill-ġdid mir-Rappreżentant tal-Kunsill ta’ l-Ewropa matul is-seduta 
tas-smigħ tas-17 ta’ April1. Għalhekk jeħtieġ li tiġi eżaminata l-possibiltà li fil-ġejjieni l-
Komunità u/jew l-Unjoni Ewropea ssir parti, ngħidu aħna, mill-Konvenzjonijiet dwar il-
kriminalità ċibernetika2,  dwar l-eżerċitar tad-drittijiet fit-tfulija3, dwar l-adozzjoni4, jew dwar 
l-isfruttament sesswali5. Barra minn hekk, ikun utli li jitqiesu l-mezzi li jkunu jistgħu 
jippermettu l-possibiltà, iktar ‘il quddiem, ta’ l-adeżjoni mal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet 
Uniti dwar id-Drittijiet tat-Tfal

Jibqa’ l-fatt li fin-nuqqas ta’ bażi ġuridika speċifika, ġew adottati bosta strumenti fuq il-livell 
ta’ l-Unjoni li jaffettwaw direttament jew indirettament, id-drittijiet tat-tfal.  Minn hawn 

  
1 Is-Sinjura Taylor iddikkjarat dan li ġej:  "Napprezzaw ħafna li kieku l-Unjoni Ewropea ssir parti kontraenti 
mill-Konvenzjonijiet f’rabta ma’ dan il-qasam, biex nirrinfurzaw b’dan il-mod il-koperazzjoni politika u prattika 
tagħna f’dan il-qasam u nipprovdu stimulu ulterjuri għar-ratifika tagħhom min-naħa ta’ l-Istati Membri''.  It-test 
minn fejn ittieħed dan id-diskors jinsab fuq is-sit ta’ l-Internet li ġej:  
http://www.europarl.europa.eu/hearings/default_en.htm
2 L-Artikolu 9 tagħha jirreferi għal ksur bħala riżultat tal-pornografija tat-tfal.
3 Din il-Konvenzjoni li għandha l-għan li tipproteġi "l-aħjar interessi" tat-tfal, tipprevedi miżuri proċedurali li 
jippermettu lit-tfal jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom, b’mod partikolari fil-proċeduri familjari (il-kustodja, id-dritt 
taż-żjara, l-għarfien tal-paternità, it-tutela) imressqa quddiem awtorità ġudizzjarja.  
4 Qiegħda ssir reviżjoni tal-Konvenzjoni li tqis il-bidliet ġuridiċi u soċjali b’mod partikolari dwar il-
konsultazzjoni mat-tfal adottati fejn ikun possibbli, l-età minima ta’ min jadotta, id-dritt tal-persuni li jkunu jafu 
l-identità u l-oriġni tagħhom.  Il-Konvenzjoni rreveduta se titressaq quddiem il-Kumitat tal-Ministri fl-2007
5 Attwalment din il-Konvenzjoni qiegħda fil-fażi li tiġi adottata u l-possibiltà ta’ adeżjoni tal-Komunità u/jew ta’ 
l-Unjoni qiegħda tiġi evalwata mill-Kunsill
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toħroġ l-importanza li jiġi stabbilit mekkaniżmu għall-kontroll u l-verifika matul l-adozzjoni u 
t-traspożizzjoni ta’ dawn l-istrumenti, sabiex ikun iggarantit li d-drittijiet tat-tfal jitqiesu 
b’mod xieraq u jiġu rrispettati.  Dan huwa x’jifhem wieħed bil-kelma 
"mainstreaming"(integrazzjoni).

2. Il-mainstreaming (integrazzjoni)

F’April 2005, il-Kummissjoni adottat Komunikazzjoni bil-għan li ttejjeb il-kompatibiltà tal-
proposti leġiżlattivi tagħha mad-dispożizzjonijiet tal-Karta dwar id-Drittijiet Fundamentali1. 
Minnha jidher li l-Kummissjoni għandha tliet għanijiet: li tmexxi verifika sistematika u 
rigoruża tar-rispett lejn id-drittijiet fundamentali kollha hekk kif ikunu qegħdin jitħejjew il-
proposti leġiżlattivi;  li tippromwovi "kultura tad-drittijiet fundamentali" ; li turi lill-
istituzzjonijiet l-oħra u lill-pubbliku b’mod iktar ċar ir-riżultati tal-kontroll li sar mill-
Kummissjoni fil-qasam tad-drittijiet fundamentali.

Fir-rapport li tfassal dwar din il-Komunikazzjoni2, il-Parlament jittama li l-Kummissjoni, fl-
istudju ta’ l-impatt tagħha, tipprovdi kapitolu ddedikat b’mod speċifiku għad-drittijiet 
fundamentali.  Din it-talba trid tiġi ripetuta u rfinata, fis-sens fejn kieku jkun utli li għal ċerti 
proposti leġiżlattivi, il-Kummissjoni tikkonċentra b’mod partikolari fuq l-impatt possibbli tad-
dispożizzjonijiet fuq il-minuri. M’hemmx għalfejn ngħidu li huwa importanti li jiġu 
kkonsultati r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili speċjalizzati fil-qasam dwar proposti bħal dawn.
Aspett bħal dan huwa importanti iktar minn hekk jekk wieħed iqis il-valur miżjud ta’ 
esperjenza speċifika diretta li r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili jistgħu joffru lis-servizzi tal-
Kummissjoni, sabiex jgħinuhom jindentifikaw ir-riskji possibbli li proposti li milli jidher 
m’humiex perikolużi jistgħu jippreżentaw għad-drittijiet tat-tfal3.

Il-PE irid jiġbor fih korp speċifiku li għad irid jiġi ddeterminat min se jkun parti minnu, jew 
jintgħażel rappreżentant/difensur tad-drittijiet tat-tfal, li jkun jista’ jissodisfa l-irwol ta’ 
medjatur bejn ir-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili jew organizzazzjonijiet oħra speċjalizzati fil-
ħarsien tad-drittijiet tat-tfal.  Dawn ta’ l-aħħar ikunu jistgħu jirrikorru għand ir-rappreżentant, 
b’mod partikolari jekk ikunu jridu jressqu proposti u suġġerimenti fil-qasam tal-promozzjoni 
tad-drittijiet tat-tfal (ara hawn taħt).

3. Il-parteċipazzjoni  
Fil-qasam tad-drittijiet tat-tfal, it-terminu "parteċipazzjoni" jikkostitwixxi l-kelma ewlenija li 
tidher ta’ spiss fid-dokumenti u fid-dikjarazzjonijiet ta’ l-ONG, ta’ l-istituzzjonijiet u ta’ l-
organizzazzjonijiet internazzjonali speċjalizzati fil-qasam. Fl-opinjoni tar-rapporteur, dan il-
kunċett jirrifletti prinċipju fundamentali tad-demokrazija li ċ-ċittadin għandu d-dritt li jieħu 
sehem fid-deċiżjonijiet li jikkonċernawh.

Fil-ħajja ta’ kuljum, sfortunatament, il-prinċipju tal-parteċipazzjoni ta’ sikwit jingħata 
importanza sekondarja; il-minuri, minkejja dan, ħafna drabi jkunu l-uniċi persuni li jkollhom 
tagħrif prezzjuż, b’mod partikolari dwar ċerti affarijiet li jseħħu fl-iskola, fit-toroq, fil-klabbs 

  
1 Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar ir-rispett tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali fil-proposti leġiżlattivi 
tal-Kummissjoni. Metodoloġija għal kontroll sistematiku u rigoruż, COM(2005)172 finali tas-27.4.2005
2 Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta’ Marzu 2007 dwar ir-rispett tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali 
fil-proposti leġiżlattivi tal-Kummissjoni:  metodoloġija għal kontroll sistematiku u rigoruż (2005/2169(INI))
3 F’rabta ma’ dan, ara r-rapport tas-sintesi tal-firxa ta’ esperti indipendenti fil-qasam tad-drittijiet fundamentali 
ta’ l-2005, p. 17 ff.
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taż-żgħażagħ kif ukoll fil-familja, u jkunu mimlija ideat dwar kif dawn jistgħu jittejbu. Fir-
rapport preżenti ssir enfasi u jrid jintwera kif persuna minuri, meta tingħata l-opportunità li 
tesprimi l-opinjoni tagħha b’mod liberu dwar kull kwistjoni li tinteressaha1, din tkun lesta li 
tesprimiha u wkoll bl-aħjar riżultati.
Dan tqiegħed fil-prattika, għall-ewwel darba, fil-qafas ta’ konsultazzjoni wiesgħa li tnediet 
mis-Save the Children dwar il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni u li r-riżultati tagħha tħabbru 
matul is-seduta konġunta ta’ smigħ tas-17 ta’ April 2007. 
Ir-rapporteur tittama li l-Kummissjoni, f’konformità ma’ dak li ħabbret fil-Komunikazzjoni,  u 
wkoll billi tagħmel użu minn strutturi u rappreżentanti li l-aktar jinsabu qrib it-tfal, 
tistabbilixxi mekkaniżmu ta’ konsultazzjoni/involviment tal-minuri ta’ malajr, effikaċi u 
effettiv għall-kwistjonijiet kollha li fihom huma involuti b’mod dirett

4. Il-ħolqien ta’ dinamiżmu interistituzzjonali

Sabiex tkompli tiżdied l-importanza u  l-effikaċja tal-ħarsien tad-drittijiet tat-tfal, ikun 
meħtieġ li jittejjeb l-operat tal-korpi li diġà ġew stabbiliti għal dan il-għan mill-istituzzjonijiet 
differenti, u li tissaħħaħ il-komunikazzjoni u l-koperazzjoni bejniethom Tista’ tinqala’ l-ħtieġa 
li jinħolqu korpi ġodda wkoll.

Dan l-aħħar, fi ħdan il-Kummissjoni, inħatar koordinatur għad-drittijiet tat-tfal, li l-attivitajiet 
tiegħu, madankollu, għandhom ikunu bbażati fuq unità li jkollha biżżejjed riżorsi umani. 
Matul il-formazzjoni tal-Kummissjoni li jmiss, barra minn hekk, tista' titqies il-possibiltà li 
jinħatar, f’konformità mal-grupp attwali ta’ Kummissarji għad-"Drittijiet Fundamentali", 
Kummissarju għad-Drittijiet tal-Bniedem, li jkun responsabbli b’mod speċifiku, fost affarijiet 
oħrajn, mill-ħarsien tad-drittijiet tat-tfal2, u għalhekk mill-funzjoni ta' ċentralizzazzjoni u 
koordinazzjoni ta' l-attivitajiet leġiżlattivi, amministrattivi, tal-midja u oħrajn marbuta mal-
ħarsien tad-drittijiet tat-tfal.

Inħolqu awtoritajiet oħra matul dawn l-aħħar snin, b’mod partikolari fl-2000, fi ħdan il-
Kunsill, fosthom Grupp Intergovernattiv Permanenti għat-Tfulija u l-Adolexxenza bl-isem ta' 
"L-Ewropa u t-Tfulija"3, maħsub biex ikun forum ta’ skambju u ta’ komparabiltà tat-tagħrif 
dwar il-minuri, li jiltaqa’ b’mod informali kull semestru fuq stedina tal-pajjiż li jkollu l-
Presidenza ta’ l-UE.

Il-Parlament Ewropew ukoll alloka spazju għad-dibattitu dwar il-kwistjonijiet marbuta mat-
tfulija, permezz ta’ “Alleanza għad-drittijiet tat-tfal”, magħmula minn deputati li ġejjin minn 
diversi oqsma politiċi u ġeografiċi, li jiltaqgħu kull xahrejn, u ta’ Kumitat Konġunt tal-
“Familja”. 

Ikollhom kemm ikollhom kreditu, dawn l-inizjattivi differenti jistgħu jagħtu l-impressjoni li 
m’humiex biżżejjed, b’mod partikulari f’rabta man-nuqqas ta’ viżibiltà tagħhom u n-nuqqas 
ta’ koordinazzjoni bejniethom. Skond ir-rapporteur, għaldaqstant ikun opportun li jiġu 

  
1 Artikolu 12 tal-Konvenzjoni dwar id-drittijiet tat-tfal.
2 Il-Parlament Ewropew kien diġà semma l-ħatra ta’ rappreżentant ta’ livell għoli responsabbli mill-ħarsien tad-
drittijiet tat-tfal. Ara b’mod partikulari r-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar it-traffikar tat-tfal u tat-tfal 
suldati (B-5-0320/2003) adottata fit-3 ta' Lulju 2003.  
3 http://www.childoneurope.org/_fr/index_fr.htm
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kkoordinati l-attivitajiet ta’ l-awtoritajiet differenti, li jissaħħu u li jsir reklamar tagħhom, 
eventwalment permezz tal-ħolqien ta’ paġna ta’ l-Internet komuni.

Fejn għandu x’jaqsam il-Parlament Ewropew, jista’ jiġi previst, barra minn hekk, kif issemma 
iktar 'il fuq, il-ħolqien ta’ korp ta’ koordinazzjoni ta’ l-attivitajiet irrelatati mal-ħarsien tad-
drittijiet tat-tfal, eventwalment bil-ħatra ta' difensur tad-drittijiet tat-tfal, jew medjatur, li 
jkollu unità amministrattiva responsabbli milli tatih appoġġ fl-attivitajiet tiegħu. 

Ta’ min ifakkar ukoll l-importanza li jissaħħu r-rabtiet mad-diversi organizzazzjonijiet 
internazzjonali, bħalma hu l-Kunsill ta’ l-Ewropa, li organizza diversi inizjattivi dwar id-
drittijiet tat-tfal, mit-tnedija ta’ kampanji kontra l-vjolenza1 sa l-adozzjoni ta’ diversi 
rakkomandazzjonijiet, riżoluzzjonijiet u Konvenzjonijiet, b’hekk din l-istituzzjoni hija sieħba 
privileġġata fit-tnedija ta’ strateġija għad-drittijiet tat-tfal.  L-istess japplika għal ċerti
Aġenziji tan-Nazzjonijiet Uniti, b’mod partikulari għall-Unicef, li huwa magħruf b’mod 
partikulari għall-kwalità ta’ l-istudji tiegħu dwar l-iktar aspetti differenti f’rabta mal-ħarsien 
tad-drittijiet tat-tfal.

F’dan il-kuntest, se tkun responsabiltà ta’ l-Aġenzija tad-Drittijiet Fundamentali li għadha kif 
twaqqfet, li tistabbilixxi firxa ta’ xogħol ma’ dawn l-organizzazzjonijiet, flimkien mal-
Kummissarju Għoli għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill ta’ l-Ewropa, kif ukoll mas-soċjetà 
ċivili, jew aħjar ma’ korpi speċjalizzati bħalma hu l-ENOC, sabiex jittejbu r-riċerki fil-qasam 
tal-ħarsien tad-drittijiet tat-tfal, kif ukoll li tibbenefika mill-esperjenzi, mill-għarfien u t-
tagħrif miġbur minn awtoritajiet oħra, u b’hekk jiġi evitat xogħol doppju. 

5. Il-ġbir ta’ tagħrif ta’ l-istatistika

Fil-Komunikazzjoni tagħha, il-Kummissjoni ħabbret li bi ħsiebha twettaq analiżi wiesgħa ta’ 
l-ostakli li jimpedixxu lit-tfal milli jgawdu kompletament mid-drittijiet tagħhom. Din l-analiżi 
għandha sservi ta’ bażi għal konsultazzjoni pubblika, fl-2008, u twassal għal definizzjoni tal-
prijoritajiet prinċipali ta’ azzjoni tal-ġejjieni ta’ l-Unjoni Ewropea. Ovvjament, analiżi bħal 
din, (barra mit-tħejjija u l-evalwazzjoni ta’ strateġiji, politiki u programmi mmirati għat-tfal, u 
b’mod partikolari dawk l-iktar żvantaġġati fosthom), għandha tkun ibbażata fuq statistika 
affidabbli, kompluta, preċiża u aġġornata.

Madankollu jidher li fi ħdan l-UE jeżistu lakuni importanti fil-qasam2, għalhekk għandhom 
jittieħdu ċerti miżuri adattati għat-titjib tal-ġbir ta’ tagħrif ta’ l-istatistika. Għalhekk il-
Kummissjoni Ewropea tista’ tipprevedi, ngħidu aħna, it-tiġdid tal-mandat tal-Eurostat bil-
għan li tinkludi numru ikbar ta' indikaturi li jikkonċernaw b’mod speċifiku lit-tfal, 
f'koperazzjoni mill-qrib ma' l-Istati Membri, li għandhom huma wkoll isaħħu l-għodod 
rispettivi ta’ l-istatistika tagħhom. F’dan il-kuntest ukoll, il-parteċipazzjoni tat-tfal hija ta’ 
importanza assoluta u għalhekk għandhom jiġu eżaminati l-mezzi adattati għall-ġbir ta’  
tagħrif b'mod sistematiku dwar l-opinjoni li huma għandhom dwar ċerti kwistjonijiet. It-
tagħrif miġbur mil-linji tat-telefown ta’ assistenza għat-tfal jista' jintuża wkoll. Ovvjament 

  
1Minn Jannar 2006, il-Kunsill ta’ l-Ewropa waqqaf unità ta' koordinazzjoni responsabbli mill-promozzjoni tad-
drittijiet tat-tfal u tal-protezzjoni tat-tfal kontra l-vjolenza www.coe.int/children
2 Dwar dan il-punt, irreferi b’mod partikolari għall-fuljett ippubblikat mill-Euronet "Children Rights in the EU", 
paġ. 36.
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jeħtieġ li jkun hemm finanzjament biżżejjed għal dan il-għan. Dwar dan, ir-rapporteur 
tenfasizza l-fatt b’ċertu sodisfazzjon, li fil-Komunikazzjoni tagħha, il-Kummissjoni ta’ 
impenja ruħha li "talloka r-riżorsi umani u finanzjarji meħtieġa biex tiġi applikata l-istrateġija 
proposta"1.

L-Aġenzija tad-Drittijiet Fundamentali se jkollha rwol kruċjali anke f’dan il-qasam. Fil-fatt, 
bħal fil-każ tal-predeċessur tagħha, il-EUMC, se jkollha tiżviluppa, f’koperazzjoni mal-
Kummissjoni u l-Istati Membri, metodi u normi bil-għan li jittejbu l-komparabiltà, l-
oġġettività u l-affidabiltà tat-tagħrif fuq livell Ewropew.2

6. It-tisħiħ tal-koperazzjoni fost il-partijiet interessati: il-FORUM

B’mod analogu għal dak li jippredevi r-Regolament ta’ l-Aġenzija tad-Drittijiet Fundamentali, 
li jistipula fl-Artikolu 10 tiegħu t-twaqqif ta’ “politika dwar id-drittijiet fundamentali” bil-
ħsieb li tikkostitwixxi mezz ta’ skambju tat-tagħrif u l-qsim ta’ l-għarfien u li tiġbor fiha d-
diversi tipi ta’ organizzazzjonijiet li jaħdmu favur id-drittijiet tal-bniedem, il-Komunikazzjoni 
tal-Kummissjoni tipprevedi l-ħolqien ta’ “Forum”.

Dan il-Forum, li forsi jitqiegħed taħt id-difiża ta’ l-Aġenzija, għandu, skond il-Kummissjoni, 
jikkontribwixxi għall-iżvilupp u l-kontroll ta’ l-azzjonijiet ta’ l-Unjoni Ewropea u għandu 
jservi ta’ spazju għall-iskambju tal-prattiki tajba. Għandu jiġbor fih kemm l-Istati Membri kif 
ukoll l-aġenziji tan-Nazzjonijiet Uniti, il-Kunsill ta’ l-Ewropa u s-soċjetà ċivili u t-tfal 
innifishom.

Se tkun responsabiltà tal-Kummissjoni li torganizza l-Forum b’mod li tiżgura involviment 
adattat tal-bosta partijiet interessati, filwaqt li tiggarantixxi fl-istess ħin organizzazzjoni 
mingħajr xkiel u effikaċi.

Għal dan il-għan, ta’ min jinħoloq grupp konsultattiv ta’ esperti ta’ livell għoli ta’ daqs 
limitat, li waħda mill-funzjonijiet tiegħu tista' tkun li jikkontribwixxi fl-iżvilupp ta' aġendi 
għal-laqgħat tal-Forum. Fi ħdan dan il-grupp ta’ esperti għandu jkun hemm ġuristi li jistgħu 
jressqu proposti speċifiċi dwar l-atti leġiżlattivi li jistgħu jiġu adottati fuq livell tal-Komunità 
biex il-proposti tal-Forum isiru konkreti.  Barra minn hekk, ikunu jistgħu jiġu ppreċiżati x-
xogħol u s-setgħat tal-Forum. Jekk dan il-Forum ikollu jifformula xi rakkomandazzjonijiet, 
jeħtieġ li jiġi definit, f’xi tip ta’ regolament intern, il-mod kif se jiġu trattati dawn ir-
rakkomandazzjonijiet u jinħatru korpi responsabbli li jaraw li fil-fatt jiġu implimentati. F’dan 
il-kuntest, il-kumitati parlamentari interessati jista' jkollhom rwol attiv fl-immonitorjar.
Huwa ċar il-fatt li sabiex ikun jista’ jaħdem b’mod korrett u effikaċi, il-Forum irid ikollu 
disponibbli fondi mill-Baġit tal-Komunità.

7. Ħolqien ta’ mekkaniżmu għat-tqegħid fis-seħħ tal-progress li jkun sar 

Ta’ min tintlaqa’ b’mod pożittiv id-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tippubblika rapport kull sena 

  
1 Komunikazzjoni msemmija hawn fuq, p. 13.
2 Artikolu 4, paragrafu 1, b) tar-Regolament (KE) Nru 168/2007 tal-Kunsill tal-15 ta' Frar 2007 dwar it-twaqqif 
ta' Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali ta' l-Unjoni Ewropea.
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dwar il-progress li jinkiseb fl-implimentazzjoni ta’ l-istrateġija proposta. Dan ir-rapport 
għandu jservi ta’ għodda għall-Parlament, b’mod partikolari fil-qafas tar-rapporti annwali 
tiegħu dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, kemm interni kif ukoll esterni, biex 
jippermettilu jeżerċita kontroll sistematiku u preċiż ta’ kif qegħdin jitqiesu d-drittijiet tat-tfal 
fuq il-livell tal-Komunità.

Kif previst minn proposta tal-UNICEF1, il-Parlament Ewropew għandu min-naħa tiegħu 
jiżgura kontroll tar-riżultati miksuba billi jorganizza regolarment seduti ta’ smigħ iddedikati 
għal ċerti aspetti speċifiċi tal-promozzjoni tad-drittijiet tat-tfal.

Hawnhekk ukoll, l-Aġenzija tad-Drittijiet Fundamentali se jkollha rwol kruċjali u dan se jkun  
li tieħu ħsieb li dan il-kontroll tar-rispett għad-drittijiet tal-t-tfal jingħata l-attenzjoni 
mistħoqqa fil-programm ta' ħidma plurijennali, li għandu jiġi żviluppat fil-bidu ta' l-attività 
tagħha u li dwaru se jiġi kkonsultat il-Parlament Ewropew fil-futur qarib2.

III. XI OQSMA TA’ PRIJORITÀ LI FUQHOM GĦANDHA TINBENA L-
ISTRATEĠIJA

l. Ġlieda kontra kull għamla ta’ vjolenza

Il-vjolenza kontra t-tfal m’hijiex iġġustifikata, tkun xi tkun l-għamla tagħha. Din hija l-idea 
ewlenija tar-rapport tal-Professur Pinheiro, ippreżentat matul is-seduta ta’ smigħ tas-17 ta’ 
April, u li ntlaqgħet b’mod sħiħ ukoll mir-rapport preżenti3. 
Proprju għalhekk huwa indispensabbli li mhux biss jiġu kkastigati dawk li jwettqu atti ta’ 
vjolenza, iżda li tkun elaborata wkoll strateġija għall-prevenzjoni tal-vjolenza fuq it-tfal.

L-Unjoni Ewropea diġà implimentat bosta strumenti importanti għall-ġlieda kontra l-vjolenza 
li tagħha jisfaw vittmi t-tfal: il-programmi DAPHNE u AGIS4; il-pjan ta’ ħidma għall-
prevenzjoni tat-traffikar tal-bnedmin5: id-Deċiżjoni kwadru tal-Kunsill 2002/629/JHA tad-19 
ta' Lulju 2002 dwar il-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin6; id-Deċiżjoni tal-Kunsill tad-29 ta' 
Mejju 2000 sabiex tkun miġġielda l-pornografija tat-tfal fuq l-Internet7; id-Deċiżjoni ta' qafas 
tal-Kunsill 2004/68/JHA tat-22 ta' Diċembru 2003 dwar il-ġlieda kontra l-isfruttament 
sesswali tat-tfal u l-pornografija8; u bosta miżuri għall-ġlieda kontra t-turiżmu sesswali f'rabta 
mat-tfal.

  
1 Irreferi għad-diskors tas-Sinjura Santos Pais matul is-seduta ta’ smigħ tas-17 ta' April 2007 
http://www.europarl.europa.eu/hearings/default_en.htm
2 Artikolu 5, paragrafu 1, tar-Regolament (KE) Nru 168/2007 tal-Kunsill tal-15 ta' Frar 2007 dwar it-twaqqif ta' 
Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali ta' l-Unjoni Ewropea.
3 Sergio Paulo Pinhero ġie maħtur sabiex imexxi l-istudju tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-vjolenza kontra t-tfal.
Dan l-istudju jista' jiġi kkonsultat f'siti ta' l-Internet differenti, u wieħed minnhom huwa  http://www.unicef.org.
4 Dan il-programm għandu l-għan illi jgħin lil min jipprattika l-ġustizzja, lill-aġenti tas-servizzi ta' repressjoni u 
lir-rappreżentanti tas-servizzi inkarigati mill-assistenza lill-vittmi ta' l-Istati Membri ta' l-UE u tal-pajjiżi 
kandidati sabiex iwaqqfu netwerks Ewropej, kif ukoll sabiex jiskambjaw informazzjoni u prattika tajba.
5 Pjan ta' l-UE rigward l-aħjar prattika, regoli u prċeduri sabiex jiġi pprevenut u miġġieled it-traffikar tal-
bnedmin, ĠU C 311 tad-09.12.2005.
6 ĠU L 203, ta' l-1.08.2002
7 ĠU L 138, tad-9.06.2000
8 ĠU L 13/44 ta' l-20.01.2004
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F’rabta ma’ dan l-aħħar aspett, il-Kummissarju Frattini ħabbar, matul is-seduta ta’ smigħ tas-
17 ta’ April li għadda, li l-Kummissjoni għandha l-ħsieb li tirrinforza, f’kollaborazzjoni ma’ l-
aġenziji ta’ l-ivvjaġġar, il-miżuri li tqiegħdu fis-seħħ għat-tnaqqis tal-flussi tat-turiżmu 
sesswali li joriġinaw mill-Istati Membri, fatt li r-rapporteur tilqa’ b’mod pożittiv, filwaqt li 
tittama barra minn hekk fit-twettiq ta’ proċeduri li jippermettu koordinazzjoni aħjar ta’ l-
inkriminazzjonijiet ekstraterritorjali. Il-Kummissarju Frattini ħabbar, barra minn hekk, 
Komunikazzjoni dwar il-kriminalità fuq l-Internet, li ġie adottat nhar it-22 ta’ Mejju 2007.

F’rabta ma’ l-isfruttament sesswali tat-tfal, ta’ min wieħed jirrievoka li l-Kunsill ta' l-Ewropa 
jinsab f'fażi ta’ adozzjoni ta’ Konvenzjoni għall-ħarsien tat-tfal mill-isfruttament sesswali u 
mill-abbużi sesswali, li fuqha l-Istati Membri ta' l-UE kkoordinaw il-pożizzjoni tagħhom fi 
ħdan il-qafas tal-Kumitat ta’ l-Artikolu 36. F’kuntest bħal dan, issemmiet l-adeżjoni possibbli 
tal-Komunità u/jew ta’ l-UE mal-Konvenzjoni msemmija hawn fuq. Ir-rapporteur tħeġġeġ l-
adeżjoni u tittama fl-adozzjoni ta’ pożizzjoni ta’ prinċipju f’rabta ma’ dan, sabiex l-UE tkun 
tista’, fil-ġejjieni, tieħu sehem fin-negozjati ta’ Konvenzjonijiet fil-qasam tal-liġi penali 
(b’mod partikolari Konvenzjonijiet li ġew iffinalizzati għall-ħarsien tat-tfal) u li 
tirratifikahom. 

Barra minn hekk, huwa urġenti t-twaqqif ta’ sistema ta’ ħarsien tat-tfulija mill-abbużi sesswali 
li tipprevedi xi mekkaniżmi effikaċi u kkoordinati ta’ kontroll, sabiex il-persuni li, wara li 
jingħataw sentenza, jitqiesu mhux adattati li jaħdmu mat-tfal, ikunu jistgħu jitwarrbu b’mod 
effettiv milli jingħataw aċċess għal professjonijiet bħal dawn. Għaldaqstant ir-rapporteur 
tittama li l-Kunsill jirrinforza l-koperazzjoni ġudizzjarja bejn l-Istati Membri fil-każijiet ta’ 
sfruttament sesswali tat-tfal u ta’ pornografija tat-tfal, filwaqt li jtejjeb il-koperazzjoni 
f’oqsma ta’ skambju ta’ tagħrif dwar pieni preċedenti fuq livell ta’ l-UE u jimponi sensiela ta’ 
obbligi minimi f'rabta ma’ l-Istati Membri. Dan għandu jseħħ sabiex ikun iggarantit li, il-
projbizzjoni ta’ żvolġiment ta’ attività f’kuntatt mat-tfal imposta fuq il-persuna kkundannata 
minħabba reati sesswali fi Stat Membru wieħed, jittieħdu passi legali f’rabta magħha fl-Istati 
Membri l-oħrajn. 

Fil-qasam tal-pornografija tat-tfal fuq l-Internet, bi qbil ma’ xi istituti bankarji u bis-saħħa tal-
kards ta’ kreditu prinċipali, il-Kummissjoni Ewropea qiegħda tevalwa l-possibiltà li teskludi 
mis-sistema ta’ ħlasijiet fuq l-internet is-siti li jbigħu materjal pornografiku tat-tfal.  Hija 
inizjattiva ta' min wieħed ifaħħarha li jistħoqqilha li tingħata l-attenzjoni kollha tagħna u li tiġi 
mistħarrġa minna iktar fil-fond.
F’każ speċifiku, fejn bank - ta’ sikwit wara li joħroġ avviż mill-istitut tal-kard tal-kreditu li 
jkun wettaq il-kontroll – jannulla l-kuntratt man-negozjant li jbigħ fuq l-internet materjal 
pornografiku tat-tfal, dan għandu jkun awtorizzat li jgħaddi t-tagħrif lil istituti oħrajn tal-
kreditu, fuq bażi ta’ l-interess superjuri tal-minuri. Suppost, għal dan il-għan, għandha 
tinħoloq bażi tad-data – li tiġi aġġornata b’mod kostanti – li tniżżel f’lista n-negozjanti li 
jbigħu l-pornografija tat-tfal. It-tagħrif marbut ma' dan it-tip ta' bejjiegħ suppost barra minn 
hekk jingħadda minnufih lill-pulizija ta’ l-Istat Membru kkonċernat, lill-Europol u lill-
Interpol. Dejjem fil-qafas tal-ġlieda kontra l-pornografija tat-tfal fuq l-internet, wieħed jittama 
li jsiru kampanji ta’ tagħrif u għat-tqajjim tal-kuxjenza tal-pubbliku, għall-ħarsien tat-tfal u 
sabiex jiġu kkundannati dawk li jikkommettu r-reati.

Fil-qasam tal-vjolenza li tinxtered fuq l-internet, wieħed jittama li titwaqqaf sistema ta’ 
awtoregolazzjoni tas-siti li jittrasmettu xbihat jew vidjows ta’ buljar. Dawk li jimmaniġġjaw l-
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internet għandhom jissorveljaw xi kontenut li jiċċirkola fuq is-siti tagħhom u jipprojbixxu l-
hekk imsejjaħ “buljar fuq l-Internet”, li jħeġġeġ il-vjolenza fost il-minuri, barra l-umiljazzjoni 
ta’ studenti u għalliema. F’rabta ma’ dan li ntqal hawnfuq, ir-Rapporteur tapprezza l-
programm tal-Komunità “Safer Internet Plus (2005-2008)”, maħsub għall-promozzjoni ta’ l-
użu iktar żgur ta’ l-Internet u tat-teknoloġiji ġodda fuq l-Internet li bis-saħħa tiegħu nħolqu 
numri tat-telefown u linji diretti b’għan speċifiku, sabiex tingħata għajnuna lit-tfal li jiġu 
f’kuntatt ma’ kontenut illegali u ta’ ħsara. 
L-istess tip ta’ attenzjoni tingħata wkoll lill-mezzi l-oħrajn ta’ komunikazzjoni, b’mod 
partikolari t-TV, bl-għan li tkun ikkontrollata u limitata t-trasmissjoni ta’ xhihat u ta’ kontenut 
vjolenti jew li m’humiex adattati għat-tfal.
Għamla gravi oħra ta’ vjolenza fuq it-tfal li hemm il-ħtieġa li tingħeleb hija dik tal-
mutilazzjoni tal-ġenitali. Dan il-fenomenu, bħala riżultat ta’ l-immigrazzjoni li kulma jmur 
qiegħda tikber mhux dejjem akkumpanjata minn integrazzjoni reali, qiegħed jiżdied b’mod ta’ 
l-għaġeb ukoll ġewwa l-Unjoni Ewropea. Ta’ spiss tobba kuntenti jwettqu dan l-att jagħmlu 
din it-tip ta’ operazzjoni bil-moħbi. Iżda iktar ta’ sikwit minn hekk it-tfal li jġarrbu din it-tip 
ta’ diżabiltà jittieħdu fil-pajjiżi ta’ l-oriġni tagħhom u hemmhekk isirilhom il-proċess ta’ 
mutilazzjoni, fin-nuqqas ta’ tagħrif jew għajnuna medika speċifika. Il-ħsara li ssirilhom tkun 
permanenti b’konsegwenzi gravi fuq is-saħħa fiżika u psikoloġika tal-vittma.

Ikun opportun f'rabta ma' din il-problema li tkun prevista kollaborazzjoni mal-Pajjiżi ta’ l-
oriġni.

Fil-qasam tal-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin1, ir-rapporteur għandha l-ħsieb li tenfasizza 
l-valur miżjud li l-koperazzjoni mal-Europol u mal-Eurojust tista’ toffri u ssostni li għandhom 
jintużaw il-mezzi kollha neċessarji sabiex tkun irrinfurzata l-ħidma tagħhom, għall-ħarsien 
tat-tfal minn pjaga bħal din u minn kull tip ta’ għamla ta’ vjolenza u ta’ sfruttament, mhux 
biss sesswali. Fil-fatt, l-isfruttament ta’ persuna minuri jista’ jassumi l-iktar għamliet varji, 
fosthom l-użu tat-tfal għall-elemożina, li b'mod evidenti jagħmel ħsara lid-dinjità tat-tfal u li 
jikkawżalhom danni psikoloġiċi gravi; għaldaqstant, prattika bħal din għandha tkun ipprojbita 
fl-Istati Membri kollha. Ir-rapporteur għaldaqstant tittama li l-Istati Membri jipprovdu lill-
Europol u lill-Eurojust it-tagħrif kollu neċessarju għat-titjib ta’ l-effikaċja tagħhom u li l-
Europol jirrinforza l-koperazzjoni ma' l-Interpol u mal-Frontex. 

Matul is-seduta ta’ smigħ tas-17 ta’ April, il-Kummissarju Frattini insista fuq ir-rieda li 
jegħleb, f’kollaborazzjoni mill-qrib ma’ l-industrija, vidjowgejms vjolenti, inizjattiva li r-
rapporteur tħeġġeġ b’mod sħiħ.

2. Ġlieda kontra l-faqar u d-diskriminazzjoni u d-dritt għall-edukazzjoni

L-istrateġija preżenti trid twaqqaf għaliha nnifisha bħala miżura ta’ sostenn u ta’ 
implimentazzjoni prattika, xi Għanijiet tal-millennju, li jistabbilixxu prijoritajiet globali għall-
abitanti kollha tad-dinja, iżda fl-ewwel lok għat-tfal. Fost l-għanijiet insibu l-ġlieda kontra l-
faqar estrem, l-edukazzjoni primarja universali, il-promozzjoni ta’ saħħet l-omm, it-tnaqqis 
tar-rata tal-mewt tat-tfal u l-kampanji ta’ prevenzjoni ta’ l-HIV/ta’ l-AIDS u kampanji ta’ 
tilqim.

  
1 U dwar dan il-Kummissarju Frattini ħabbar li l-jum tas-17 ta' Ottubru għandu jsir il-jum emblematiku għal dan 
il-fenomenu.
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Hemm il-ħtieġa wkoll li jitħarsu t-tfal mill-agħar għamliet ta’ sfruttament, bħax-xogħol ta’ 
minuri, l-involviment ta’ minuri fi gwerer (tfal suldati) u l-iskjavitù domestika.

Il-faqar ta’ sikwit jiddetermina l-esklużjoni soċjali u d-diskriminazzjoni.

Fil-komunikat tagħha, il-Kummissjoni ħabbret l-intenzjoni li tipproċedi, mill-2007, bil-ġbir 
flimkien tal-ħidmiet li saru fuq livell ta’ l-UE fil-qasam tal-ġlieda kontra l-faqar fost it-tfal. 

Fil-fatt, huwa essenzjali li l-UE tittratta dawn il-problemi bi qbil mad-dispożizzjonijiet tal-
Konvenzjoni dwar id-drittijiet tat-tfal, li fl-Artikoli 17 u 28 tikkonferma d-dritt ta’ kull 
persuna minuri għal livell ta’ ħajja li jippermetti l-iżvilupp fiżiku, mentali, morali u soċjali, 
barra mid-dritt tat-tfajjel għall-edukazzjoni. Id-dritt għall-edukazzjoni jissemma wkoll fl-
Artikolu 14 tad-Dokument tad-drittijiet fundamentali. 

L-UE għandha wkoll tagħmilha ta’ għassies sabiex ma jkunux ittollerati diskriminazzjonijiet 
fil-qasam ta’ l-aċċess għat-tagħlim. S’issa, id-Direttiva tal-Kunsill 2000/43/KE tad-29 ta’ 
Ġunju 2000, li timplimenta l-prinċipju tat-trattament ugwali bejn il-persuni irrespettivament 
mill-oriġini tar-razza jew etniċità, timponi lill-Istati Membri l-obbligu li jipprojbixxu kull 
għamla ta’ diskriminazzjoni, diretta jew indiretta, fis-settur ta’ l-edukazzjoni. Fil-fatt, dan 
ifisser li skond l-istat attwali tal-leġiżlazzjoni tal-Komunità, il-minoranzi etniċi biss 
jibbenefikaw minn ħarsien mid-diskriminazzjoni fil-qasam tat-tagħlim, u mhux il-minoranzi 
reliġjużi u lingwistiċi. Ir-rapporteur tistqarr li jkun opportun li jkunu adottati dispożizzjonijiet 
ġodda sabiex tiġġedded il-firxa ta’ applikazzjoni tal-ħarsien mid-diskriminazzjoni fil-qasam 
ta’ l-aċċess għall-edukazzjoni1. L-2007 hija s-sena ta’ l-opportunitajiet indaqs għal kulħadd. 
Ir-rapporteur tittama li l-Kummissjoni tiddedika ruħha għall-elaborazzjoni ta’ direttiva ġdida, 
li bħala firxa ta’ applikazzjoni tinkludi l-oqsma kollha li jissemmew fid-Direttiva dwar it-
“trattament ugwali bejn il-persuni irrespettivament mill-oriġini tar-razza jew etniċità” (l-
Artikolu 3) u tagħmilhom applikabbli għall-motivazzjonijiet ta’ diskriminazzjoni indikati fl-
Artikolu 13 tat-Trattat li jistabbilixxi lill-KE: is-sess, ir-razza jew l-oriġini etnika, ir-reliġjon 
jew twemmin, id-disabilità, l-età jew it-tendenzi sesswali.

Proprju l-persuni minuri b’diżabbiltà għandhom ikunu waħda mill-prijoritajiet prinċipali tal-
ħidmiet tal-ġejjieni ta’ l-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-ħarsien tad-drittijiet tat-tfal.
F’rabta ma’ dan, huwa opportun li wieħed jenfasizza l-fatt li l-persuni minuri b'diżabiltà huma 
pjuttost tfal “abbli b’mod differenti” u minħabba f’hekk huwa fundamentali li jingħata 
kontribut għall-iżvilupp sħiħ tagħhom u għar-rispett lejhom.

Ir-rapporteur barra minn hekk issostni li f’każijiet bħal dawn, b’mod partikolari għat-tfal 
Roma, għandhom ikunu previsti ħidmiet pożittivi għall-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni. Fil-
fatt, dan jidher li huwa l-uniku mezz sabiex tinstab soluzzjoni għas-segregazzjoni li kultant 
ikunu suġġetti għaliha2. 

Għandha ssir promozzjoni kemm ta’ kampanji għall-infurzar ta’ l-edukazzjoni obbligatorja, li 
huma utli sabiex jingħeleb il-fenomenu tal-ħila baxxa li wieħed ikun jaf jaqra u jikteb, kif 

  
1 Dwar dan il-punt, irreferi għar-rapport tematiku Nru.4 tan-Netwerk ta' Esperti tad-drittijiet fundamentali tal-25 
ta' Mejju 2005, p.45.
2 Għal eżempji ta' prattika tajba f'dan il-qasam, ara r-rapport msemmi hawn fuq, p.46 ff.



PE 390.381v02-00 20/21 PR\676846MT.doc

MT

ukoll ħidmiet preċiżi sabiex jingħelbu l-livelli għoljin ta’ tixrid mill-ambjent skolastiku tat-tfal 
Roma.
Fl-istess ħin, hemm il-ħtieġa li ssir promozzjoni ta’ proġetti ta’ tilqim u ta’ għajnuna sanitarja 
adegwata min-naħa ta’ korpi mediċi lejn trabi u tfal ta’ Roma, kategorija li tirreġistra riskju 
għoli ta’ mard.

Barra minn hekk, ikun opportun li jsiru sforzi mmirati favur it-tfal li jimirħu fit-toroq, li 
dwarhom jeżisti tagħrif mhux komplut, filwaqt li s-sitwazzjoni tagħhom ta’ diffikultà 
partikolari tiġġustifika l-miżuri mmirati.

3. Id-drittijiet ta’ tfal migranti

Fil-komunikat tagħha, il-Kummissjoni tenfasizza l-fatt li “sfida oħra tikkonsisti f’li jkun 
żgurat li l-politiki u r-regolamenti ta’ l-UE jirrispettaw b’mod sħiħ id-drittijiet tat-tfal 
migranti, ta’ minuri li jkunu qegħdin ifittxu refuġju u ta’ minuri refuġjati”1. Ir-rapporteur 
tħeġġiġha sabiex tidħol għal sfida bħal din. 

F'rabta mar-refuġju, fix-xhur li ġejjin, il-Kummissjoni għandha tressaq lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill strumenti ġodda, sabiex tinħoloq sistema komuni ta’ refuġju.  Ir-
rapporteur s'issa tixħet dawl fuq il-fatt li l-kondizzjoni speċifika tat-tfal għandha titqies b’iktar 
serjetà f’rabta mal-miżuri kollha adottati f’kuntest bħal dan. Fil-fatt, għalkemm l-istrumenti 
disponibbli bħalissa jipprevedu dispożizzjonijiet diġà maħsubin għall-ħarsien tat-tfal, dawn 
mhux dejjem ikunu biżżejjed; barra minn hekk fadal problemi f’rabta ma’ l-applikazzjoni 
tagħhom2. Għaldaqstant hemm il-ħtieġa, bħal ngħidu aħna, li ssir verifika li l-uffiċjali 
inkarigati mit-trattament tal-każijiet differenti jingħatalhom taħriġ speċifiku, li t-tfal jingħataw 
widen f’kondizzjonijiet adattati għall-età tagħhom, fatt li għandu jiġi ddeterminat bl-ikbar 
reqqa possibbli, u li jkunu identifikati alternattivi għad-detenzjoni, li ma sservix ħlief biex 
iżżid iktar trawmi għal dawk li diġà jkunu għaddew minnhom it-tfal. Il-kunċett ta’ “interess 
superjuri tat-tfal” għandu wkoll ikun iddefinit b’reqqa, f’konsultazzjoni mill-qrib, b’mod 
partikolari, ma’ l-HCR (Kummissarjat Għoli tal-Ġnus Magħquda għar-Refuġjati),  li żviluppa 
proċedura għad-determinazzjoni b’mod formali ta’ dak li jistqarr fil-kunċett ta’ interess 
superjuri, jew aħjar il-“BID” (Determinazzjoni ta’ l-Aqwa Interessi)3.

Dan il-kunċett huwa ta’ importanza partikolari fil-każ ta’ minuri mhux akkumpanjati, li 
minnhom hija evidenti l-vulnerabiltà tagħhom4. Għaldaqstant, huwa opportun li ssir 
sorveljanza sabiex ikunu mgħarrfa kif suppost dwar id-drittijiet tagħhom u kif jistgħu 
jħarsuhom, filwaqt li jitqiegħdu f’kondizzjoni li jibbenefikaw f’qasir żmien mill-għajnuna ta’ 
rappreżentant legali.

  
1 COM 2006 (367) p. 7.
2 Dwar dan il-punt ara l-intervent tar-rappreżentanta tal-Kummissarjat Għoli għar-Refuġjati matul is-seduta ta' 
smigħ tas-17 ta' April http://www.europarl.europa.eu/hearings/default_en.htm
3 Id-determinazzjoni formali ta’ l-interess superjuri (BID) hija proċess formali li jiġbor fih proċeduri speċifiċi ta’ sikurezza u 
rekwiżiti ta’ dokumentazzjonijiet definiti għal xi persuni minuri li jaqgħu  fi ħdan il-kompetenza ta’ l-HCR.  Huma każijiet 
deċiżivi li għandhom jevalwaw u jibbilanċjaw il-fatturi kollha rilevanti marbutin ma’ każ speċifiku u li 
għandhom jagħtu importanza xierqa lid-drittijiet u lill-obbligi kkonfermati fil-CDE u fi strumenti oħrajn tad-
drittijiet tal-bniedem;  bl-għan li jintlaħaq ftehim dwar l-adozzjoni ta’ deċiżjoni kompluta li tħares bl-aħjar mod 
id-drittijiet tat-tfal.
4 Skond l-istimi ta’ l-HCR, bejn l-4 u l-5% ta’ dawk li jitolbu refuġju li jaslu fit-territorju ta’ l-Unjoni huwa 
magħmul minn tfal mhux akkumpanjati, jiġifieri ċifra li tiġbor fiha bejn 8000 u 10000 persuna minuri fl-2006.



PR\676846MT.doc 21/21 PE 390.381v02-00

MT

Barra minn hekk, bosta tfal ma jiġux irreġistrati mat-twelid. Li wieħed ma jiġix irreġistrat 
ifisser li ma jkollux id-dritt għal identità, għal isem, għal nazzjonalità, għal edukazzjoni u għal 
kura sanitarja. L-inviżibiltà tat-tfal titlob intervent konkret, minħabba li persuna minuri mhux 
irreġistrata ma tgawdix minn stejtus legali personali, filwaqt li dan jagħmel diffiċli l-kontroll, 
il-prevenzjoni u l-intervent f’każ ta’ ksur tad-drittijiet tagħha. Ta’ sikwit jiġri li, fil-fatt, it-tfal 
li ma jiġux irreġistrati jisfaw vittmi ta’ traffikar u sfruttament sesswali, ta’ skjavitù u ta’ 
tħaddim ta’ tfal.

IV. KONKLUŻJONI

L-oqsma msemmijin qabel, fejn id-drittijiet tat-tfal jitolbu li tingħatalhom attenzjoni 
partikolari, huma biss ftit mill-aspetti li hemm il-ħtieġa li jiġu evalwati sabiex jintlaħaq l-għan 
ta’ “integrazzjoni” effettiva. Oqsma problematiċi oħrajn, fosthom b’mod partikolari l-
kwistjoni ta’ l-edukazzjoni f’rabta ma’ l-ikel, l-abbuż ta’ l-alkoħol u t-tixrid tad-droga li, 
skond l-istħarriġ li sar minn Save the Children, huma xi ftit mill-problemi l-kbar li sabiex 
jingħelbu mill-istess tfal, għandhom naturalment iwasslu għall-adozzjoni ta’ miżuri konkreti. 
Bosta drittijiet oħrajn tat-tfal jinkisru jew inkella ma jiġux irrispettati kif suppost. Jeżistu 
bosta sitwazzjonijiet kritiċi marbutin mat-tfulija. Biss biex nagħti ftit eżempji: iż-żieda 
esponenzjali tal-każijiet ta’ serq internazzjonali ta’ tfal; il-kumplessità burokratika li tagħmel 
diffiċli l-adozzjoni internazzjonali ta’ miżuri;  it-traġedja ta’ żwiġijiet sfurzati;  l-għadd 
impressjonanti ta’ tfal li jisparixxu li ħadd ma jisma’ iktar b’aħbarhom.
Kif irrievokat mir-rapporteur fl-introduzzjoni, l-oqsma ta’ prijorità ta’ l-istrateġija proposta 
mill-Kummissjoni se jkunu suġġetti għal diskussjonijiet fil-fond f’fażi ulterjuri, f’seduti varji, 
fosthom fil-Forum li ltaqa’ għall-ewwel darba f’Berlin.

Se jkun importanti wkoll li ssir evalwazzjoni ta' l-indikazzjonijiet ta' l-istrateġija Ewropea tal-
ġejjieni sabiex jingħataw sostenn il-familja u r-rata tat-twelid, u wkoll sabiex ikunu ggarantiti 
d-drittijiet tat-tfulija bikrija.


