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Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-kura fuq perjodu twil ta' żmien għall-
anzjani

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Karta Ewropea tad-Drittijiet Fundamentali,

– wara li kkunsidra d-direttiva proposta dwar it-trattament ugwali bejn il-persuni 
irrispettivament mir-reliġjon jew it-twemmin, id-diżabilità, l-età jew l-orjentazzjoni 
sesswali,

–  wara li kkunsidra l-mistoqsija li titlob tweġiba orali magħmula lill-Kummissjoni dwar il-
kura fuq perjodu twil ta' żmien għall-anzjani,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 115(5) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

1. Jistieden lill-Istati Membri biex itejbu t-taħriġ ta' speċjalizzazzjoni għall-professjonisti 
b'responsabilitajiet ta' kura fuq perjodu twil ta' żmien għall-anzjani;

2. Jiddispjaċih li f'ħafna Stati Membri, il-finanzjament u l-għoti ta' mediċina ġerjatrika 
speċjalizzata tnaqqsu matul is-snin, u li ma ngħatax biżżejjed taħriġ lil speċjalisti oħra 
dwar kwistjonijiet relatati mal-anzjani. Jinnota li f'ħafna każijiet dan wassal għal tnaqqis 
fil-kwalità tal-kura li tingħata lill-anzjani. Jistieden lill-Istati Membri biex jibqgħu 
janalizzaw din is-sitwazzjoni, bil-ħsieb li jżidu r-riżorsi f'dan il-qasam jekk ikun meħtieġ 
hekk;

3. Jitlob li ssir aktar riċerka mill-Kummissjoni biex jiġi stabbilit in-numru ta' mwiet fost il-
anzjani f'kura fuq perjodu twil ta' żmien li jistgħu jiġu attribwiti għal nutrizzjoni ħażina 
jew deidratazzjoni;

4. Jitlob li tiġi prodotta Green Paper mill-Kummissjoni dwar l-abbuż tal-anzjani u l-ħarsien 
tal-anzjani fil-komunità u f'kuntesti ta' kura;

5. Jitlob, permezz tal-Metodu Miftuħ ta' Koordinazzjoni, li jkun hemm skambju ta' 
informazzjoni u tal-aħjar prattika fost l-Istati Membri dwar l-għoti ta' kura fuq perjodu 
twil ta' żmien għall-anzjani u, b'mod partikolari, miżuri biex l-anzjani jiġu mħarsa fil-
komunità u f'kuntesti ta' kura kif ukoll biex jiġi indirizzat l-abbuż tal-anzjani;

6. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-
Kummissjoni u lill-Kunsill.


