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Emenda 1

Anna Záborská

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Kunsiderazzjoni 1 a (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni 
tal-24 ta' Settembru 2003 tal-Kumitat tal-
Ministri tal-Kunsill tal-Ewropa lill-Istati 
Membri dwar il-modi ġodda ta' kif tkun 
ittratata d-delinkwenza tal-minorenni u l-
irwol tal-ġustizzja minorili (Rec (2003) 
20),

Or. en

Emenda 2
Anna Záborská

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Kunsiderazzjoni 1 a (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

– wara li kkunsidra l-Green Paper bl-isem 
‘It-titjib tas-saħħa mentali tal-
popolazzjoni –
Lejn strateġija għall-Unjoni Ewropea 
dwar is-saħħa mentali’ 
(COM(2005)0484), li jirreferi għall-
ispejjeż pubbliċi għas-sistemi penali u
ġudizzjarji li jirriżultaw minn disturbi u 
diżordni tal-imġiba mit-tfulija,

Or. fr

Emenda 3
Anna Záborská

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Kunsiderazzjoni 1 b (ġdida)
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

– wara li kkunsidra l-approċċ tal-
Kummissjoni tal-UE u r-reazzjoni tal-
Parlament dwar l-istrateġija tal-UE 
rigward id-drittijiet tat-tfal, kif adottati fis-
16 ta’ Jannar 2008,

Or. en

Emenda 4
Anna Záborská

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Kunsiderazzjoni 1 b (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

– wara li kkunsidra l-issue paper 
ippubblikata fid-19 ta’ Ġunju 2009 mill-
Kunsill tal-Ewropa, mill-Kummissarju 
għad-Drittijiet tal-Bniedem, bl-isem 'Il-
ġustizzja tat-tfal u tal-minorenni: proposti 
għal titjib’ 
(CommDH/IssuePaper(2009)1),

Or. fr

Emenda 5
Anna Záborská

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Kunsiderazzjoni 1 c (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni 
tas-17 ta' Settembru 1987 tal-Kumitat tal-
Ministri tal-Kunsill tal-Ewropa dwar ir-
reazzjonijiet soċjali għad-delinkwenza tal-
minorenni (Rec (87) 20E),

Or. en
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Emenda 6
Anna Záborská

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Kunsiderazzjoni 1 c (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

– wara li kkunsidra d-dokument tal-
Kunsill 17593/09/CRIMORG 187 tal-15 
ta’ Diċembru 2009, 

Or. fr

Emenda 7
Anna Záborská

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Kunsiderazzjoni 1 d (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-
Kummissjoni bl-isem ‘Il-prevenzjoni tal-
kriminalità fl-Unjoni Ewropea’' 
(COM(2004)0165),

Or. fr

Emenda 8
Anna Záborská

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Kunsiderazzjoni 1 e (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali bl-isem ‘Il-
prevenzjoni tad-delinkwenza tal-
minorenni. Modi ta’ kif tittratta d-
delinkwenza tal-minorenni u l-irwol tas-
sistema tal-ġustizzja tal-minorenni fl-
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Unjoni Ewropea'1,

Or. fr

Emenda 9
Anna Záborská

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Kunsiderazzjoni 2 a (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu 
tal-21 ta’ Ġunju 2007 dwar id-
delinkwenza tal-minorenni, l-irwol tal-
mara, il-familja u s-soċjetà1

1 ĠU C 146 E, 12.6.2008, p. 344.

Or. en

Emenda 10
Norica Nicolai

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1. Jixtieq jagħti bidu għal riflessjoni dwar 
il-politika tal-ugwaljanza tal-
opportunitajiet fis-suq tax-xogħol biex in-
nisa u l-irġiel li jkunu jixtiequ, ikunu 
jistgħu jipparteċipaw b’mod attiv fl-
azzjonijiet pubbliċi u individwali li 
għandhom l-għan li jwaqqfu d-
delinkwenza u l-atti inċivili mwettqa minn 
minorenni;

imħassar

Or. en

                                               
1 ĠU C 110, 9.5.2006 p.75
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Emenda 11
Marije Cornelissen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1. Jixtieq jagħti bidu għal riflessjoni dwar 
il-politika tal-ugwaljanza tal-
opportunitajiet fis-suq tax-xogħol biex in-
nisa u l-irġiel li jkunu jixtiequ, ikunu 
jistgħu jipparteċipaw b’mod attiv fl-
azzjonijiet pubbliċi u individwali li 
għandhom l-għan li jwaqqfu d-
delinkwenza u l-atti inċivili mwettqa minn 
minorenni;

imħassar

Or. en

Emenda 12
Angelika Werthmann

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1. Jixtieq jagħti bidu għal riflessjoni dwar 
il-politika tal-ugwaljanza tal-
opportunitajiet fis-suq tax-xogħol biex in-
nisa u l-irġiel li jkunu jixtiequ, ikunu 
jistgħu jipparteċipaw b’mod attiv fl-
azzjonijiet pubbliċi u individwali li 
għandhom l-għan li jwaqqfu d-
delinkwenza u l-atti inċivili mwettqa minn 
minorenni;

1. Jixtieq jagħti bidu għal riflessjoni dwar 
il-politika tal-ugwaljanza tal-
opportunitajiet fis-suq tax-xogħol biex in-
nisa u l-irġiel li jkunu jixtiequ, ikunu 
jistgħu jipparteċipaw b’mod attiv fl-
azzjonijiet pubbliċi u individwali li 
għandhom l-għan li jikkontrollaw l-
iżvilupp tad-delinkwenza mwettqa minn 
minorenni, partikularment l-atti kriminali, 
u l-imġiba antisoċjali taż-żgħażagħ li 
dejjem qiegħda tiżdied li tirriżulta 
f’nuqqas ta’ sens ta’ responsabilità u 
tolleranza inkwetanti;

Or. de
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Emenda 13
Rolandas Paksas

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1. Jixtieq jagħti bidu għal riflessjoni dwar 
il-politika tal-ugwaljanza tal-
opportunitajiet fis-suq tax-xogħol biex in-
nisa u l-irġiel li jkunu jixtiequ, ikunu 
jistgħu jipparteċipaw b’mod attiv fl-
azzjonijiet pubbliċi u individwali li 
għandhom l-għan li jwaqqfu d-
delinkwenza u l-atti inċivili mwettqa minn 
minorenni;

1. Jixtieq jagħti bidu għal riflessjoni dwar 
il-politika tal-ugwaljanza tal-
opportunitajiet fis-suq tax-xogħol biex in-
nisa u l-irġiel li jkunu jixtiequ, ikunu 
jistgħu jipparteċipaw b’mod attiv fl-
azzjonijiet pubbliċi u individwali li 
għandhom l-għan li jwaqqfu d-
delinkwenza u l-atti inċivili mwettqa minn 
minorenni u sabiex iħarġu l-kuxjenza 
individwali u soċjali;

Or. lt

Emenda 14
Anna Záborská

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1 a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1a. billi jitqies il-bżonn li tinfetaħ 
diskussjoni dwar ix-xogħol domestiku, 
b’referenza partikolari għad-differenzi fil-
paga fuq il-bażi tas-sess, li jinfluwenza l-
għażla tat-trobbija tal-ulied u l-eżerċizzju 
tal-lif tal-maternità, tal-paternità, tal-
adozzjoni, tal-ġenituri u tal-familja, 
sabiex jiġi vverifikat jekk din hijiex forma 
ta’ diskriminazzjoni sesswali;

Or. fr

Emenda 15
Norica Nicolai
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2. Iffakkar li l-Artikolu 18(1) tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
id-Drittijiet tat-Tfal jistabbilixxi l-funzjoni 
tal-ġenituri bħala l-ewwel stimulatur ta’ 
azzjoni pubblika biex jitħarsu l-interessi 
tat-tfal u jfakkar li din timponi fuq l-Istati 
obbligi attivi ta’ appoġġ fil-konfront tal-
ġenituri;

2. Iffakkar li l-Artikolu 18(1) tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
id-Drittijiet tat-Tfal jistabbilixxi l-funzjoni 
tal-ġenituri bħala l-ewwel stimulatur ta’ 
azzjoni pubblika biex jitħarsu l-interessi 
tat-tfal;

Or. en

Emenda 16
Angelika Werthmann

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2. Iffakkar li l-Artikolu 18(1) tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
id-Drittijiet tat-Tfal jistabbilixxi l-funzjoni 
tal-ġenituri bħala l-ewwel stimulatur ta’ 
azzjoni pubblika biex jitħarsu l-interessi
tat-tfal u jfakkar li din timponi fuq l-Istati 
obbligi attivi ta’ appoġġ fil-konfront tal-
ġenituri;

2. Iffakkar li l-Artikolu 18(1) tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
id-Drittijiet tat-Tfal jistabbilixxi l-funzjoni 
tal-ġenituri bħala l-ewwel stimulatur ta’ 
azzjoni pubblika biex jipprovdu l-ħtiġijiet 
u jaġixxu fl-aħjar interess tat-tfal 
tagħhom, ifakkar ukoll li l-Istati intrabtu 
li jagħtu kull appoġġ lill-ġenituri sabiex 
jissodisfaw ir-responsabilitajiet tagħhom 
bħala ġenituri;

Or. de

Emenda 17
Marije Cornelissen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2. Iffakkar li l-Artikolu 18(1) tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
id-Drittijiet tat-Tfal jistabbilixxi l-funzjoni
tal-ġenituri bħala l-ewwel stimulatur ta’ 
azzjoni pubblika biex jitħarsu l-interessi 
tat-tfal u jfakkar li din timponi fuq l-Istati 
obbligi attivi ta’ appoġġ fil-konfront tal-
ġenituri;

2. Iffakkar li l-Artikolu 18(1) tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
id-Drittijiet tat-Tfal jistabbilixxi l-prinċipju 
li l-ġenituri jew, skont il-każ, it-tuturi 
legali, għandhom ir-responsabilità 
primarja biex jitħarsu l-interessi tat-tfal u 
jfakkar li din timponi fuq l-Istati obbligi 
attivi ta' appoġġ fil-konfront ta’ dan il-
prinċipju;

Or. en

Emenda 18
Antonyia Parvanova

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2 a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2a. Itenni li flimkien mal-ġenituri, l-
għalliema tat-tfulija bikrija u persuni 
oħra li jieħdu ħsiebhom jistgħu jkunu ta’ 
għajnuna importanti sabiex jipproteġu lit-
tfal mill-vjolenza u l-imġiba delinkwenti;

Or. en

Emenda 19
Marije Cornelissen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2 a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2a. Jisħaq li s-suspettati, inklużi s-
suspettati minorili huma innoċenti 
sakemm ma jiġix ippruvat li huma ħatja u 
huma intitolati għad-drittijiet kollha għal 
smigħ ġust skont il-Karta tad-Drittijiet 
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Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u l-
Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet 
tal-Bniedem; jappoġġja bis-sħiħ il-Pjan 
Direzzjonali dwar id-Drittijiet Proċedurali 
u jħares 'il quddiem għall-proposta li 
ġejja rigward is-suspettati vulnerabbli;

Or. en

Emenda 20
Antonyia Parvanova

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3. Jenfasizza l-fatt li dawn l-istituzzjonijiet 
internazzjonali ma jindirizzawx biżżejjed 
il-fatturi soċjoekonomiċi tad-delinkwenza 
tal-minorenni u ma jindirizzawx bl-istess 
frankezza l-kwistjoni tal-kundizzjonijiet 
globali meħtieġa mingħajr ma 
jiddiskriminaw direttament jew 
indirettament in-nisa u l-irġiel fis-suq tax-
xogħol,

imħassar

Or. en

Emenda 21
Norica Nicolai

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3. Jenfasizza l-fatt li dawn l-istituzzjonijiet 
internazzjonali ma jindirizzawx biżżejjed 
il-fatturi soċjoekonomiċi tad-delinkwenza 
tal-minorenni u ma jindirizzawx bl-istess 
frankezza l-kwistjoni tal-kundizzjonijiet 
globali meħtieġa mingħajr ma 
jiddiskriminaw direttament jew 

3. Jenfasizza l-fatt li dawn l-istituzzjonijiet 
internazzjonali ma jindirizzawx biżżejjed 
il-fatturi soċjoekonomiċi tad-delinkwenza 
tal-minorenni;
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indirettament in-nisa u l-irġiel fis-suq tax-
xogħol,

Or. en

Emenda 22
Angelika Werthmann

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3. Jenfasizza l-fatt li dawn l-istituzzjonijiet 
internazzjonali ma jindirizzawx biżżejjed
il-fatturi soċjoekonomiċi tad-delinkwenza 
tal-minorenni u ma jindirizzawx bl-istess 
frankezza l-kwistjoni tal-kundizzjonijiet 
globali meħtieġa mingħajr ma 
jiddiskriminaw direttament jew 
indirettament in-nisa u l-irġiel fis-suq tax-
xogħol,

3.   Jenfasizza l-fatt li l-fatturi
soċjoekonomiċi tad-delinkwenza tal-
minorenni għadhom ma ġewx suġġetti 
għal studju xjentifiku komplet, 
għaldaqstant hemm nuqqas ta’ mudelli 
għall-approċċ integrat għal dak li qed 
iwassal għall-problema; id-diskussjoni 
preċedenti ma kinitx espliċita dwar il-
kwistjoni tal-kundizzjonijiet globali 
meħtieġa mingħajr ma jiddiskriminaw 
direttament jew indirettament in-nisa u l-
irġiel fis-suq tax-xogħol;

Or. de

Emenda 23
Anna Záborská

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3. Jenfasizza l-fatt li dawn l-istituzzjonijiet 
internazzjonali ma jindirizzawx biżżejjed 
il-fatturi soċjoekonomiċi tad-delinkwenza 
tal-minorenni u ma jindirizzawx bl-istess 
frankezza l-kwistjoni tal-kundizzjonijiet 
globali meħtieġa mingħajr ma 
jiddiskriminaw direttament jew 
indirettament in-nisa u l-irġiel fis-suq tax-

3. Jenfasizza l-fatt li l-istati membri kif 
ukoll l-istituzzjonijiet internazzjonali u 
Ewropej ma jindirizzawx biżżejjed il-
fatturi soċjoekonomiċi tad-delinkwenza tal-
minorenni u ma jindirizzawx bl-istess 
frankezza l-kwistjoni tal-kundizzjonijiet 
globali meħtieġa mingħajr ma 
jiddiskriminaw direttament jew 
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xogħol, indirettament in-nisa u l-irġiel fis-suq tax-
xogħol,

Or. en

Emenda 24
Marije Cornelissen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3. Jenfasizza l-fatt li dawn l-istituzzjonijiet 
internazzjonali ma jindirizzawx biżżejjed 
il-fatturi soċjoekonomiċi tad-delinkwenza 
tal-minorenni u ma jindirizzawx bl-istess 
frankezza l-kwistjoni tal-kundizzjonijiet 
globali meħtieġa mingħajr ma 
jiddiskriminaw direttament jew 
indirettament in-nisa u l-irġiel fis-suq tax-
xogħol,

3. Jenfasizza l-fatt li għandha tingħata 
konsiderazzjoni lill-fatturi soċjoekonomiċi 
tad-delinkwenza tal-minorenni filwaqt li 
għandu jiġu evitat l-istereotip ta’ gruppi 
kbar tal-popolazzjoni;

Or. en

Emenda 25
Anna Záborská

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3 a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3a. Jisħaq dwar il-bżonn ta’ stima 
objettiva tal-valur makro-ekonomiku 
miżjud tal-attivitajiet fuq perjodu twil li 
għandhom l-għan jiġġieldu d-delinkwenza 
tal-minorenni filwaqt li jibnu u jżommu 
koeżjoni soċjali u l-benesseri tas-
soċjetajiet;

Or. en
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Emenda 26
Norica Nicolai

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4. Huwa mħasseb dwar it-tendenza tas-
suq tax-xogħol li skontha l-irġiel u n-nisa 
jiġu suġġetti għall-eżiġenzi dejjem 
jiżdiedu sabiex itejbu r-rendiment, li tmur 
kontra l-għan tal-Unjoni li tikseb 
ekonomija soċjali kompetittiva adattata 
għall-bżonnijiet tal-bniedem fir-
relazzjonijiet soċjali tagħhom,

imħassar

Or. en

Emenda 27
Antonyia Parvanova

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4. Huwa mħasseb dwar it-tendenza tas-
suq tax-xogħol li skontha l-irġiel u n-nisa 
jiġu suġġetti għall-eżiġenzi dejjem 
jiżdiedu sabiex itejbu r-rendiment, li tmur 
kontra l-għan tal-Unjoni li tikseb 
ekonomija soċjali kompetittiva adattata 
għall-bżonnijiet tal-bniedem fir-
relazzjonijiet soċjali tagħhom,

imħassar

Or. en

Emenda 28
Constance Le Grip

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4. Huwa mħasseb dwar it-tendenza tas-
suq tax-xogħol li skontha l-irġiel u n-nisa
jiġu suġġetti għall-eżiġenzi dejjem 
jiżdiedu sabiex itejbu r-rendiment, li tmur 
kontra l-għan tal-Unjoni li tikseb 
ekonomija soċjali kompetittiva adattata 
għall-bżonnijiet tal-bniedem fir-
relazzjonijiet soċjali tagħhom,

imħassar

Or. fr

Emenda 29
Marije Cornelissen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4. Huwa mħasseb dwar it-tendenza tas-
suq tax-xogħol li skontha l-irġiel u n-nisa 
jiġu suġġetti għall-eżiġenzi dejjem 
jiżdiedu sabiex itejbu r-rendiment, li tmur 
kontra l-għan tal-Unjoni li tikseb 
ekonomija soċjali kompetittiva adattata 
għall-bżonnijiet tal-bniedem fir-
relazzjonijiet soċjali tagħhom,

imħassar

Or. en

Emenda 30
Sari Essayah

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4. Huwa mħasseb dwar it-tendenza tas-suq 
tax-xogħol li skontha l-irġiel u n-nisa jiġu 
suġġetti għall-eżiġenzi dejjem jiżdiedu 

4. Huwa mħasseb dwar it-tendenza tas-suq 
tax-xogħol li skontha l-irġiel u n-nisa jiġu 
suġġetti għall-eżiġenzi dejjem jiżdiedu 
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sabiex itejbu r-rendiment, li tmur kontra l-
għan tal-Unjoni li tikseb ekonomija soċjali 
kompetittiva adattata għall-bżonnijiet tal-
bniedem fir-relazzjonijiet soċjali tagħhom,

sabiex itejbu r-rendiment, inkluż bil-mod 
żbaljat fis-sens li jirriżulta f’sahra 
eċċessiv, stress u għajja minħabba x-
xogħol, inkluż li tmur kontra l-għan tal-
Unjoni li tikseb ekonomija soċjali 
kompetittiva adattata għall-bżonnijiet tal-
bniedem fir-relazzjonijiet soċjali tagħhom,

Or. fi

Emenda 31
Antonyia Parvanova

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4 a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4a. Jemmen li sabiex tiġi evitata l-imġiba 
delinkwenti, il-ġenituri, l-għalliema u l-
ħaddiema soċjali għandhom jissodisfaw 
il-ħtiġijiet tat-tfal - li jkunu f'ambjent 
sikur u li jgħixu b’ambjent ta’ appoġġ, li 
jkollhom mudelli ta’ rwoli pożittivi u li 
jiġu protetti mill-espożizzjoni għall-
vjolenza;

Or. en

Emenda 32
Antonyia Parvanova

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4 b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4b. Jinnota li s-sistema tal-edukazzjoni 
formali tista’ tiġi użata bħala sors ewlieni 
ta’ sensibilizzazzjoni dwar il-vjolenza 
kontra n-nisa u sabiex jiġu sfidati u 
eliminati l-isterjotipi marbuta mas-sessi.
Prattiċi li jippromettu f’dan il-qasam 
jinkludu l-eliminazzjoni ta’ sterjotipi 
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marbuta mas-sessi fil-kurrikuli edukattivi;
il-ħolqien ta’ taħriġ dwar il-ġestjoni ta' 
imġiba aggressiva, inkluż taħriġ għall-
għalliema dwar is-sensibilizzazzjoni 
marbuta mas-sessi u li jiġu offruti 
korsijiet speċjalizzati dwar id-drittijiet tal-
bniedem, inklużi d-drittijiet tan-nisa;

Or. en

Emenda 33
Marije Cornelissen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 5 – parti introduttorja

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5. Jadotta d-definizzjonijiet li ġejjin tas-
“Sett ta’ Regoli Minimi tan-Nazzjonijiet 
Uniti dwar l-Amministrazzjoni tal-
Ġustizzja tal-Minorenni (ir-Regoli ta’ 
Beijing)”1 li jirrappreżenta l-uniku 
strument internazzjonali li jitkellem dwar 
definizzjoni tad-“delinkwenza tal-
minorenni” (paragrafu 2.2):

5. Japprova d-definizzjoni li ġejja dwar ‘id-
delinkwenza tal-minorenni’ mill-Kunsill 
tal-Ewropa :2‘minorenni' tfisser persuna 
li għadha l-età tar-responsabilità 
kriminali iżda għad maġġuri;
madankollu, tista’ tiġi estiża għal dawk li 
huma immedjatament 'il fuq u ‘l isfel 
minn din l-età,
‘delinkwenza’ tfisser azzjonijiet li huma 
indirizzati skont il-liġi kriminali. F’xi 
pajjiżi t-tifsira tiġi estiża wkoll għall-
imġiba antisoċjali u/jew delinkwenti li 
tista' tiġi indirizzata skont il-liġi 
amministrattiva u ċivili,
‘sistema ta’ ġustizzja tal-minorenni’ hija 
ddefinita bħala komponent formali ta’ 
approċċ aktar wiesa’ biex jiġu indirizzati 
r-reati mwettqa minn minorenni; barra 
mill-qorti taż-żgħażagħ, hija tħaddan 
korpi uffiċjali jew aġenziji bħall-pulizija, 
is-servizz ta’ prosekuzzjoni, il-professjoni 
legali, is-servizz ta’ probazzjoni u l-
istituzzjonijiet penali li jaħdmu mill-qrib 
mal-aġenziji relatati bħall-aġenziji tas-
saħħa, tal-edukazzjoni, tas-servizzi soċjali 

                                               
1 Riżoluzzjoni 40/33  tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti tad-29 ta’ Novembru 1985,
2 Kunsill tal-Ewropa. It-Tfal u l-Ġustizzja tal-Minorenni, Ottubru 2009
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u tal-benessri u korpi mhux governattivi 
bħall-appoġġ għall-vittmi u x-xhieda;

Or. en

Emenda 34
Rolandas Paksas

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 5 a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5a. Jinnota li d-delinkwenza tal-
minorenni hija kostitwent wieħed 
partikulari tad-delinkwenza globali u li l-
livell tad-delinkwenza jgħodd bħala mod li 
bih titkejjel is-saħħa morali tas-soċjetà;

Or. lt

Emenda 35
Marije Cornelissen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6. Jenfasizza li d-delinkwenza tal-
minorenni hija marbuta wkoll mal-logħob 
perikoluż, mal-vjolenza relatata mas-sess 
tal-persuna, mal-fenomeni tal-istupru u 
tal-istupru fi grupp, mas-sesswalizzazzjoni 
u l-pornografija prekoċi promossi 
prinċipalment bl-internet, mal-abbuż ta’ 
prodotti għat-titjip, għax-xorb jew li jiġu 
injettati, mal-problemi tal-imġiba f’dak li 
jirrigwarda l-ikel, mal-eċċessi li ż-
żgħażagħ jistgħu jkunu awturi u fl-istess 
ħin vittmi tagħhom;

imħassar

Or. en
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Emenda 36
Norica Nicolai

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6. Jenfasizza li d-delinkwenza tal-
minorenni hija marbuta wkoll mal-logħob 
perikoluż, mal-vjolenza relatata mas-sess 
tal-persuna, mal-fenomeni tal-istupru u tal-
istupru fi grupp, mas-sesswalizzazzjoni u l-
pornografija prekoċi promossi
prinċipalment bl-internet, mal-abbuż ta’ 
prodotti għat-titjip, għax-xorb jew li jiġu 
injettati, mal-problemi tal-imġiba f’dak li 
jirrigwarda l-ikel, mal-eċċessi li ż-
żgħażagħ jistgħu jkunu awturi u fl-istess 
ħin vittmi tagħhom;

6. Jenfasizza li d-delinkwenza tal-
minorenni hija marbuta wkoll mal-logħob 
perikoluż, mal-vjolenza relatata mas-sess 
tal-persuna, mal-fenomeni tal-istupru u tal-
istupru fi grupp, mas-sesswalizzazzjoni u l-
pornografija prekoċi promossi bl-internet, 
mal-abbuż ta’ prodotti għat-titjip, għax-
xorb jew li jiġu injettati, mal-eċċessi li ż-
żgħażagħ jistgħu jkunu awturi u fl-istess 
ħin vittmi tagħhom;

Or. en

Emenda 37
Angelika Werthmann

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6. Jenfasizza li d-delinkwenza tal-
minorenni hija marbuta wkoll mal-logħob 
perikoluż, mal-vjolenza relatata mas-sess 
tal-persuna, mal-fenomeni tal-istupru u tal-
istupru fi grupp, mas-sesswalizzazzjoni u l-
pornografija prekoċi promossi
prinċipalment bl-internet, mal-abbuż ta’ 
prodotti għat-titjip, għax-xorb jew li jiġu 
injettati, mal-problemi tal-imġiba f’dak li 
jirrigwarda l-ikel, mal-eċċessi li ż-
żgħażagħ jistgħu jkunu awturi u fl-istess 
ħin vittmi tagħhom;

6. Jenfasizza li d-delinkwenza tal-
minorenni hija marbuta wkoll mal-logħob 
perikoluż, mal-vjolenza relatata mas-sess 
tal-persuna, mal-fenomeni tal-istupru u tal-
istupru fi grupp, mas-sesswalizzazzjoni u l-
pornografija prekoċi li ż-żgħażagħ jistgħu 
isibu fl-Internet, mal-abbuż ta’ prodotti 
għat-titjip, għax-xorb jew li jiġu injettati, 
mal-problemi tal-imġiba f’dak li 
jirrigwarda l-ikel, li ġeneralment 
jirriżultaw minn pressjoni lokali, li huma 
applikati b’mod konxju jew inkonxjament, 
flimkien ma’ sens ta' awtostima baxx u li 
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huma marbuta ma’ tipi oħra ta’ eċċessi;

Or. de

Emenda 38
Antonyia Parvanova

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6. Jenfasizza li d-delinkwenza tal-
minorenni hija marbuta wkoll mal-logħob 
perikoluż, mal-vjolenza relatata mas-sess 
tal-persuna, mal-fenomeni tal-istupru u tal-
istupru fi grupp, mas-sesswalizzazzjoni u l-
pornografija prekoċi promossi 
prinċipalment bl-internet, mal-abbuż ta’ 
prodotti għat-titjip, għax-xorb jew li jiġu 
injettati, mal-problemi tal-imġiba f’dak li 
jirrigwarda l-ikel, mal-eċċessi li ż-
żgħażagħ jistgħu jkunu awturi u fl-istess 
ħin vittmi tagħhom;

6. Jenfasizza li d-delinkwenza tal-
minorenni hija marbuta wkoll mal-logħob 
perikoluż, mal-vjolenza relatata mas-sess 
tal-persuna, mal-fenomeni tal-istupru u tal-
istupru fi grupp, mal-ibbulijar u mal-
intimidazzjoni u l-pornografija, mal-abbuż 
ta’ prodotti għat-titjip, għax-xorb jew li 
jiġu injettati;

Or. en

Emenda 39
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6. Jenfasizza li d-delinkwenza tal-
minorenni hija marbuta wkoll mal-logħob 
perikoluż, mal-vjolenza relatata mas-sess 
tal-persuna, mal-fenomeni tal-istupru u tal-
istupru fi grupp, mas-sesswalizzazzjoni u l-
pornografija prekoċi promossi 
prinċipalment bl-internet, mal-abbuż ta’ 
prodotti għat-titjip, għax-xorb jew li jiġu 
injettati, mal-problemi tal-imġiba f’dak li 

6. Jenfasizza li d-delinkwenza tal-
minorenni hija marbuta wkoll mal-logħob 
perikoluż, mal-vjolenza relatata mas-sess 
tal-persuna, mal-fenomeni tal-istupru u tal-
istupru fi grupp, mas-sesswalizzazzjoni u l-
pornografija prekoċi promossi bl-internet, 
mal-abbuż tad-drogi u l-alkoħol, mal-
problemi tal-imġiba f’dak li jirrigwarda l-
ikel, mal-eċċessi li ż-żgħażagħ jistgħu 
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jirrigwarda l-ikel, mal-eċċessi li ż-
żgħażagħ jistgħu jkunu awturi u fl-istess 
ħin vittmi tagħhom;

jkunu awturi u fl-istess ħin vittmi tagħhom;

Or. fr

Emenda 40
Angelika Werthmann

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6 – punt 1 (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

(1) 6a. Huwa mħasseb dwar ir-riskju 
doppju taż-żgħażagħ li jsiru vittma: l-
istudji juru li statistikament iż-żgħażagħ  
huma aktar suxxettibbli għall-vjolenza 
mill-adulti filwaqt li fl-istess ħin huma l-
miri prinċipali ta’ vjolenza bejn il-pari;

Or. de

Emenda 41
Marije Cornelissen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 7

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

7. Itenni l-pożizzjoni tiegħu li skontha 
“huwa diffiċli li wieħed jikkategorizza 
b’mod preċiż ir-raġunijiet li jwasslu 
minorenni biex jadotta mġiba 
delinkwenti,”1.

7. Itenni l-pożizzjoni tiegħu li skontha 
“huwa diffiċli li wieħed jikkategorizza 
b’mod preċiż ir-raġunijiet li jwasslu 
minorenni biex jadotta mġiba delinkwenti,” 
il-fatturi li jwasslu għal tipi ta' imġiba 
soċjalment devjanti u eventwalment 
delinkwenti tista' tispjega ruħha f'kull każ 
minn ċirkostanzi individwali u speċifiċi 
skond il-ħajja li għadda minnha u 
elementi essenzjali għat-trawwim ta' kull 
tifel u adoloxxenti u l-elementi li 

                                               
1 Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-21 ta’ Ġunju 2007 dwar id-delinkwenza tal-minorenni: l-irwol tan-
nisa, tal-familja u tas-soċjetà, ĠU C 146E tat-12.06.2008, p.344,
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għandhom l-aktar rwol ċentrali fl-iżvilupp 
tagħhom: il-familja, l-iskola, iċ-ċirku ta' 
ħbieb u f'qasam aktar wiesa', l-ambjent 
ekonomiku u soċjali1;

Or. en

Emenda 42
Anna Záborská

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 7

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

7. Itenni l-pożizzjoni tiegħu li skontha 
“huwa diffiċli li wieħed jikkategorizza 
b’mod preċiż ir-raġunijiet li jwasslu 
minorenni biex jadotta mġiba 
delinkwenti,”1.

7. Itenni l-pożizzjoni tiegħu li skontha 
“huwa diffiċli li wieħed jikkategorizza 
b’mod preċiż ir-raġunijiet li jwasslu 
minorenni biex jadotta mġiba 
delinkwenti,”1. f’dan ir-rigward jiġbed 
attenzjoni speċjali dwar il-ħtieġa li ssir 
riċerka rigward in-natura u l-kawżi tad-
delinkwenza taż-żgħażagħ nisa sabiex 
tkun tista’ ssir politika adattata għan-nisa 
ħatja ta' reati;

Or. en

Emenda 43
Angelika Werthmann

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8. jaqbel mal-lista ta’ kawżi msemmija 
mill-KESE: - l-appartenenza tal-minuri 
għal familja mkissra (“broken home”) u d-
diffikultajiet li  wieħed jiltaqa’ magħhom 
biex il-ħajja tal-familja u l-ħajja 
professjonali jimxu id f’id jirriżultaw 

8. Jaqbel mal-lista ta’ kawżi msemmija 
mill-KESE:

                                               
1 Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-21 ta’ Ġunju 2007 dwar id-delinkwenza tal-minorenni: l-irwol tan-
nisa, tal-familja u tas-soċjetà, ĠU C 146E tat-12.06.2008, p.344,
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dejjem aktar min-nuqqas ta’ attenzjoni li 
tingħata liż-żgħażagħ, min-nuqqas ta’ 
limiti u ta’ kontroll; - il-marġinalizzazzjoni 
soċjoekonomika jew il-faqar; - l-
assenteiżmu u l-fallimenti skolastiċi; - il-
qgħad fost iż-żgħażagħ ; - ix-xandir ta’ 
immaġni u mġiba vjolenti minn ċerti mezzi 
tax-xandir jew logħob tal-kompjuter; - l-
abbuż tad-droġi jew sustanzi tossiċi bħall-
kannabis jew il-konsum tal-alkoħol 
mingħajr moderazzjoni; - in-nuqqas 
ikkonstatat fir-rigward tat-tagħlim u t-
trażmissjoni tal-valuri soċjali u ċiviċi 
bħalma huma l-osservanza tar-regoli, is-
solidarjetà, il-ġenerożità, it-tolleranza, ir-
rispett tal-proxxmu, is-sens ta’ awtokritika, 
l-empatija, is-sodisfazzjon mix-xogħol 
magħmul kif suppost eċċ., li fis-soċjetajiet 
“globalizzati” tagħna huma ssostitwiti 
minn valuri aktar utilitarji bħall-
individwaliżmu, il-kompetittività, il-
konsum bla rażan ta’ oġġetti u valuri li 
jiġġeneraw, f’ċirkostanzi speċifiċi, ċertu 
anomija soċjali1;

– familja mkissra – studji li saru matul 
dawn l-aħħar deċennji juru li nofs jew 
anke żewġ terzi tar-reati fi grupp ta’ età 
wieħed isiru minn numru żgħir ta’ 
żgħażagħ b’diffikulatjiet fl-imġiba li 
huma kkaratterizzati b'ċirkostanzi 
ddisprati fil-familja u b'nuqqas ta' 
attribwiti bażiċi soċjali għall-ħajja fis-
soċjetà; id-diffikultajiet li  wieħed jiltaqa’ 
magħhom biex il-ħajja tal-familja u l-ħajja 
professjonali jimxu id f’id;

– sitwazzjonijiet li jirriżultaw dejjem aktar 
min-nuqqas ta’ attenzjoni li tingħata liż-
żgħażagħ, min-nuqqas ta’ limiti u ta’ 
kontroll

– il-marġinalizzazzjoni soċjoekonomika 
jew il-faqar;

– l-assenteiżmu u l-fallimenti skolastiċi;

                                                                                                                                                  
1 Kumitat Ekonomiku u Soċjali, Opinjoni dwar “Il-prevenzjoni tad-delinkwenza taż-żgħażagħ. Il-modi li bihom 
tiġi ttrattata u r-rwol tal-ġustizzja tal-minorenni fl-Unjoni Ewropea”, ĠU C 110 tad-9.5.2006, p. 75.
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– il-qgħad fost iż-żgħażagħ – l-
integrazzjoni fil-ħajja professjonali u r-
relazzjonijiet stabbli mal-ħbieb jwasslu 
għall-bidla anke meta jkun hemm nuqqas 
serju ta' kompetenza soċjali;
– ix-xandir ta’ immaġni u mġiba vjolenti 
minn ċerti mezzi tax-xandir jew logħob tal-
kompjuter;

– l-abbuż tad-droġi jew sustanzi tossiċi 
bħall-kannabis jew il-konsum tal-alkoħol 
mingħajr moderazzjoni;
- in-nuqqas ikkonstatat fir-rigward tat-
tagħlim u t-trażmissjoni tal-valuri soċjali u 
ċiviċi bħalma huma l-osservanza tar-regoli, 
is-solidarjetà, il-ġenerożità, it-tolleranza, 
ir-rispett tal-proxxmu, is-sens ta’ 
awtokritika, l-empatija, is-sodisfazzjon 
mix-xogħol magħmul kif suppost eċċ., li 
fis-soċjetajiet “globalizzati” tagħna huma 
ssostitwiti minn valuri aktar utilitarji bħall-
individwaliżmu, il-kompetittività, il-
konsum bla rażan ta’ oġġetti u valuri li 
jiġġeneraw, f’ċirkostanzi speċifiċi, ċertu 
anomija soċjali;

Or. de

Emenda 44
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8. Jaqbel mal-lista ta’ kawżi msemmija 
mill-KESE: - l-appartenenza tal-minuri 
għal familja mkissra (“broken home”) u d-
diffikultajiet li  wieħed jiltaqa’ magħhom 
biex il-ħajja tal-familja u l-ħajja 
professjonali jimxu id f’id jirriżultaw 
dejjem aktar min-nuqqas ta’ attenzjoni li 
tingħata liż-żgħażagħ, min-nuqqas ta’ 
limiti u ta’ kontroll; - il-marġinalizzazzjoni 

8. Jaqbel mal-lista ta’ kawżi msemmija 
mill-KESE: - l-appartenenza tal-minuri 
għal familja mkissra (“broken home”) u d-
diffikultajiet li  wieħed jiltaqa’ magħhom 
biex il-ħajja tal-familja u l-ħajja 
professjonali jimxu id f’id jirriżultaw 
dejjem aktar min-nuqqas ta’ attenzjoni li 
tingħata liż-żgħażagħ, min-nuqqas ta’ 
limiti u ta’ kontroll; - il-marġinalizzazzjoni 
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soċjoekonomika jew il-faqar; - l-
assenteiżmu u l-fallimenti skolastiċi; - il-
qgħad fost iż-żgħażagħ ; - ix-xandir ta’ 
immaġni u mġiba vjolenti minn certi mezzi 
tax-xandir jew loghob tal-kompjuter; - l-
abbuż tad-droġi jew sustanzi tossiċi bħall-
kannabis jew il-konsum tal-alkoħol 
mingħajr moderazzjoni; - in-nuqqas 
ikkonstatat fir-rigward tat-tagħlim u t-
trażmissjoni tal-valuri soċjali u ċiviċi 
bħalma huma l-osservanza tar-regoli, is-
solidarjetà, il-ġenerożità, it-tolleranza, ir-
rispett tal-proxxmu, is-sens ta’ awtokritika, 
l-empatija, is-sodisfazzjon mix-xogħol 
magħmul kif suppost eċċ., li fis-soċjetajiet 
“globalizzati” tagħna huma ssostitwiti 
minn valuri aktar utilitarji bħall-
individwaliżmu, il-kompetittività, il-
konsum bla rażan ta’ oġġetti u valuri li 
jiġġeneraw, f’ċirkostanzi speċifiċi, ċertu 
anomija soċjali;

soċjoekonomika jew il-faqar; - l-
assenteiżmu u l-fallimenti skolastiċi; - il-
qgħad fost iż-żgħażagħ ; - ix-xandir ta’ 
immaġni u mġiba vjolenti minn certi mezzi 
tax-xandir jew loghob tal-kompjuter; - l-
abbuż tad-droġi jew sustanzi tossiċi bħall-
kannabis jew il-konsum tal-alkoħol 
mingħajr moderazzjoni; - in-nuqqas 
ikkonstatat fir-rigward tat-tagħlim u t-
trażmissjoni tal-valuri soċjali u ċiviċi 
bħalma huma l-osservanza tar-regoli, is-
solidarjetà, il-ġenerożità, it-tolleranza, ir-
rispett tal-proxxmu, is-sens ta’ awtokritika, 
l-empatija, is-sodisfazzjon mix-xogħol 
magħmul kif suppost eċċ.;

Or. fr

Emenda 45
Marije Cornelissen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8. Jaqbel mal-lista ta’ kawżi msemmija 
mill-KESE: - l-appartenenza tal-minuri 
għal familja mkissra (“broken home”) u 
d-diffikultajiet li  wieħed jiltaqa’ 
magħhom biex il-ħajja tal-familja u l-
ħajja professjonali jimxu id f’id 
jirriżultaw dejjem aktar min-nuqqas ta’ 
attenzjoni li tingħata liż-żgħażagħ, min-
nuqqas ta’ limiti u ta’ kontroll; - il-
marġinalizzazzjoni soċjoekonomika jew il-
faqar; - l-assenteiżmu u l-fallimenti 

8. Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi appoġġjata r-
riċerka indipendenti rigward il-kawżi tad-
delinkwenza tal-minorenni;

                                               
 Kumitat Ekonomiku u Soċjali, Opinjoni dwar “Il-prevenzjoni tad-delinkwenza taż-żgħażagħ, il-modi li bihom 
tiġi ttrattata u r-rwol tal-ġustizzja tal-minorenni fl-Unjoni Ewropea”, ĠU C 110 tad-9.5.2006, p. 75
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skolastiċi; - il-qgħad fost iż-żgħażagħ ; -
ix-xandir ta’ immaġni u mġiba vjolenti 
minn certi mezzi tax-xandir jew loghob 
tal-kompjuter; - l-abbuż tad-droġi jew 
sustanzi tossiċi bħall-kannabis jew il-
konsum tal-alkoħol mingħajr 
moderazzjoni; - in-nuqqas ikkonstatat fir-
rigward tat-tagħlim u t-trażmissjoni tal-
valuri soċjali u ċiviċi bħalma huma l-
osservanza tar-regoli, is-solidarjetà, il-
ġenerożità, it-tolleranza, ir-rispett tal-
proxxmu, is-sens ta’ awtokritika, l-
empatija, is-sodisfazzjon mix-xogħol 
magħmul kif suppost eċċ., li fis-soċjetajiet 
“globalizzati” tagħna huma ssostitwiti 
minn valuri aktar utilitarji bħall-
individwaliżmu, il-kompetittività, il-
konsum bla rażan ta’ oġġetti u valuri li 
jiġġeneraw, f’ċirkostanzi speċifiċi, ċertu 
anomija soċjali1;

Or. en

Emenda 46
Anna Záborská

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8 a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8a. Jinnota li l-investigazzjoni u l-
prosekuzzjoni ta’ atti kriminali li jsiru 
minn minorenni delinkwenti għandhom 
ikunu sensittivi għall-każijiet ta’ 
delinkwenza li jistgħu jinvolvu forma ta’ 
ġegħil, bħal pereżempju minn namrat jew 
mill-pari, biex jaċċertaw il-kolpabilità;

Or. en

                                                                                                                                                  
1 Kumitat Ekonomiku u Soċjali, Opinjoni dwar “Il-prevenzjoni tad-delinkwenza taż-żgħażagħ. Il-modi li bihom 
tiġi ttrattata u r-rwol tal-ġustizzja tal-minorenni fl-Unjoni Ewropea”, ĠU C 110 tad-9.5.2006, p. 75.
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Emenda 47
Anna Záborská

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8 b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8b. Jistieden lill-istituzzjonijiet Ewropej u 
lill-istati Membri sabiex jagħmlu studji 
dwar dak li jwassal għad-delinkwenza tal-
minorenni minn perspettiva tas-sessi, 
bħal: statistiċi dwar id-diviżjonijiet 
ibbażati fuq is-sess rigward id-
delinkwenza tal-minorenni, jew il-fatturi 
l-aktar komuni bbażati fuq is-sess li 
jwasslu għad-delinkwenza tal-minorenni;

Or. en

Emenda 48
Marije Cornelissen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 9

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

9. Iqis li l-familja tirrappreżenta l-
istituzzjoni primarja ta’ soċjalizzazzjoni 
għat-tfal, u li netwerk tal-familja mwessa’ 
għandu rwol essenzjali fil-prevenzjoni u r-
riabilitazzjoni;

imħassar

Or. en

Emenda 49
Norica Nicolai

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 9

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

9. Iqis li l-familja tirrappreżenta l- 9. Iqis li l-familja tirrappreżenta l-
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istituzzjoni primarja ta’ soċjalizzazzjoni 
għat-tfal, u li netwerk tal-familja mwessa’
għandu rwol essenzjali fil-prevenzjoni u r-
riabilitazzjoni;

istituzzjoni primarja ta’ soċjalizzazzjoni 
għat-tfal, u li ambjent ta’ trawwim fil-
familja għandu rwol essenzjali fil-
prevenzjoni u r-riabilitazzjoni;

Or. en

Emenda 50
Angelika Werthmann

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 9

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

9. Iqis li l-familja tirrappreżenta l-
istituzzjoni primarja ta’ soċjalizzazzjoni 
għat-tfal, u li netwerk tal-familja mwessa’ 
għandu rwol essenzjali fil-prevenzjoni u r-
riabilitazzjoni;

9. Iqis li l-familja tirrappreżenta l-
istituzzjoni primarja ta’ soċjalizzazzjoni 
għat-tfal, u li l-ġenituri huma responsabbli 
wkoll għal din l-interazzjoni skont il-liġi 
tal-Istat Membru u l-ftehimiet 
internazzjonali; netwerk tal-familja 
mwessa’ jista’ jkollu rwol essenzjali fil-
prevenzjoni u r-riabilitazzjoni minħabba ċ-
ċirkustanzi soċjali attwali u n-nuqqas 
stabbli fin-numru ta’ nies li għandhom 
appoġġ min-netwerk wiesa’ u stabbli tal-
familja, hemm il-ħtieġa li jingħata aktar 
ħsieb għall-mudelli alternattivi bħal 
persuni li jissostitwixxu l-ġenituri u jiġu 
fformultati mudelli ġodda u kkombinati 
fuq il-bażi ta’ data minn esperjenzi 
pożittivi;

Or. de

Emenda 51
Elisabeth Morin-Chartier

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 9

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

9. Iqis li l-familja tirrappreżenta l- 9. Iqis li l-familja tirrappreżenta l-
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istituzzjoni primarja ta’ soċjalizzazzjoni 
għat-tfal, u li netwerk tal-familja mwessa’ 
għandu rwol essenzjali fil-prevenzjoni u r-
riabilitazzjoni;

istituzzjoni primarja ta’ soċjalizzazzjoni 
għat-tfal, u li netwerk tal-familja mwessa’ 
għandu rwol essenzjali fil-prevenzjoni u r-
riintegrazzjoni soċjali; huwa tal-opinjoni 
wkoll li fatturi soċjoekonomiċi oħra 
għandhom impatt fuq l-iżvilupp tat-tfal,

Or. fr

Emenda 52
Anna Záborská

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 9 a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

9a. Ifakkar l-idea ta' integrazzjoni 
tematika tal-familja (family 
mainstreaming), li tikkunsidra wkoll il-
familja f'politiki differenti (pereżempju 
fil-politiki soċjali, edukattivi u finazjarji 
kif ukoll fil-leġiżlazzjoni kriminali, eċċ.) u 
tikkostitwixxi strument prinċipali ta' 
koordinament tal-isforzi maħsuba biex 
jevitaw imġiba li twassal għad-
delinkwenza tal-minorenni;

Or. en

Emenda 53
Marije Cornelissen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 10

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

10. Jirrikonoxxi li l-iskola tal-istat 
tikkontribwixxi għas-soċjalizzazzjoni tal-
adolexxenti;

imħassar

Or. en
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Emenda 54
Anna Záborská

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 10

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

10. Jirrikonoxxi li l-iskola tal-istat 
tikkontribwixxi għas-soċjalizzazzjoni tal-
adolexxenti;

imħassar

Or. en

Emenda 55
Angelika Werthmann

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 10

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

10. Jirrikonoxxi li l-iskola tal-istat
tikkontribwixxi għas-soċjalizzazzjoni tal-
adolexxenti;

10. Jirrikonoxxi li l-iskola tal-istat
tikkontribwixxi wkoll b’mod konsiderevoli
għas-soċjalizzazzjoni tal-adolexxenti,
minħabba li l-iskola hija l-post fejn it-tfal 
jitħallew waħedhom għall-ewwel darba 
sabiex jesperjenzaw kuntatt ma’ komunità 
li ma tkunx famijari;

Or. de

Emenda 56
Anna Záborská

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 10 a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

10a. Jirrikonoxxi li sabiex wieħed 
jinterċetta l-ewwel sinjali ta’ mġiba 
delinkwenti, huwa meħtieġ li tingħata 
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ħarsa tajba fuq l-iskejjel, minħabba li 
dawn jirrappreżentaw it-tieni l-aktar 
fattur importanti tas-soċjalizzazzjoni 
sabiex ikunu jistgħu jiżviluppaw aktar il-
ħilijiet soċjali taż-żgħażagħ;
jirrakkomanda lill-istati membri sabiex 
jadottaw il-miżuri xierqa bħal ħin 
speċifiku regolari matul il-ħin tal-iskola 
għal pariri psikoloġiċi eċċ, li jiffaċilitaw 
il-kooperazzjoni bejn il-ġenituri, l-iskejjel 
u l-psikoloġi/dawk imħarġa biex jagħtu 
pariri psikoloġiċi sabiex jipprovdu appoġġ 
għat-tfal fil-bżonn;

Or. en

Emenda 57
Marije Cornelissen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11. Iħeħħeġ lis-servizzi soċjali pubbliċi 
biex f’każ ta’ bżonn jiżguraw li jingħata 
segwitu li ma jinħassx bħala 
stigmatizzazzjoni jew xi ħaġa ta’ bilfors;

imħassar

Or. en

Emenda 58
Norica Nicolai

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11. Iħeħħeġ lis-servizzi soċjali pubbliċi 
biex f’każ ta’ bżonn jiżguraw li jingħata 
segwitu li ma jinħassx bħala 
stigmatizzazzjoni jew xi ħaġa ta’ bilfors;

11. Iħeħħeġ lis-servizzi soċjali pubbliċi 
biex f’każ ta’ bżonn jiżguraw li jingħata 
segwitu lill-imġiba delinkwenti li ma 
jinħassx bħala stigmatizzazzjoni jew xi 
ħaġa ta’ bilfors;
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Or. en

Emenda 59
Angelika Werthmann

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11. Iħeħħeġ lis-servizzi soċjali pubbliċi 
biex f’każ ta’ bżonn jiżguraw li jingħata 
segwitu li ma jinħassx bħala 
stigmatizzazzjoni jew xi ħaġa ta’ bilfors;

11. Iħeħħeġ lis-servizzi soċjali pubbliċi 
biex f’każ ta’ bżonn jiżguraw li jingħata 
segwitu li ma jinħassx bħala 
stigmatizzazzjoni jew xi ħaġa ta’ bilfors;
programmi mfassla għal każijiet speċifiċi, 
madankollu, kisbu riżultati sinifikanti 
ħafna;

Or. de

Emenda 60
Marije Cornelissen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Jistieden lill-Istati Membri biex itejbu 
t-taħriġ tal-professuri, jiffavorixxu l-
koperazzjoni bejn il-ġenituri u l-għalliema 
u jieħdu inkonsiderazzjoni l-fehmiet tal-
adolexxenti f’konformità mar-regoli fis-
seħħ;

imħassar

Or. en

Emenda 61
Angelika Werthmann

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Jistieden lill-Istati Membri biex itejbu 
t-taħriġ tal-professuri, jiffavorixxu l-
koperazzjoni bejn il-ġenituri u l-għalliema 
u jieħdu inkonsiderazzjoni l-fehmiet tal-
adolexxenti f’konformità mar-regoli fis-
seħħ;

12. Jistieden lill-Istati Membri biex itejbu 
t-taħriġ tal-għalliema u jsaħħu s-sens ta’ 
responsabilità tal-għalliema lejn it-tfal li 
ġew affidati lilhom; jistieden lill-Istati 
Membri jippromwovu l-koperazzjoni bejn 
il-ġenituri u l-għalliema fuq naħa waħda u 
s-servizzi soċjali pubbliċi fuq in-naħa l-
oħra u jieħdu inkonsiderazzjoni l-fehmiet
tat-tfal iżda fuq kollox tal-adolexxenti 
f’konformità mar-regoli fis-seħħ

Or. de

Emenda 62
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Jistieden lill-Istati Membri biex itejbu 
t-taħriġ tal-professuri, jiffavorixxu l-
koperazzjoni bejn il-ġenituri u l-għalliema 
u jieħdu inkonsiderazzjoni l-fehmiet tal-
adolexxenti f’konformità mar-regoli fis-
seħħ;

12. Jistieden lill-Istati Membri biex itejbu 
t-taħriġ tal-professuri, jiffavorixxu l-
koperazzjoni bejn il-ġenituri, l-għalliema, 
il-medjaturi soċjali u l-assoċjazzjonijiet 
taż-żgħażagħ, u jieħdu inkonsiderazzjoni l-
fehmiet tal-adolexxenti f’konformità mar-
regoli fis-seħħ;

Or. fr

Emenda 63
Antonyia Parvanova

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12 a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12a. Jitlob lill-awtoritajiet nazzjonali tal-
edukazzjoni sabiex jiżviluppaw taħriġ 
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għall-għalliema u l-istaff amministrattiv u 
gruppi oħra li jieħdu ħsieb tfal u 
żgħażagħ, bħal pereżempju professjonisti 
tas-saħħa u tas-servizzi soċjali u l-pulizija, 
sabiex jippromwovu modi li bihom 
jinvolvu liż-żgħażagħ fl-ugwaljanza tas-
sessi - din għandha tinkludi sessjonijiet li 
matulhom il-persunal adult jeżamina l-
opinjonijiet tagħhom dwar l-ugwaljanza 
bejn is-sessi u s-suppożizzjonijet dwar l-
irwol tas-soċjetà b'attenzjoni partikulari 
għall-vjolenza u l-imġiba aggressiva;

Or. en

Emenda 64
Marije Cornelissen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Jistieden lill-iskejjel biex jippromwovu 
l-attivitajiet ekstrakurrikuluri, l-attivitajiet 
artistiċi u dawk sportivi;

imħassar

Or. en

Emenda 65
Angelika Werthmann

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Jistieden lill-iskejjel biex jippromwovu 
l-attivitajiet ekstrakurrikuluri, l-attivitajiet 
artistiċi u dawk sportivi;

13. Jistieden lill-ġenituri u lill-iskejjel biex 
jippromwovu l-attivitajiet 
ekstrakurrikuluri, l-attivitajiet artistiċi u 
dawk sportivi bħala tiġi bbilanċjata l-
pressjoni li dejjem qed tikber sabiex 
jinkisbu riżultati tajba; f’dan il-kuntest, il-
proġetti bħal ‘big sister/brother’ jistgħu 
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jservu bħala għajnuna, ladarba l-persuni 
involuti mhumiex fiċ-ċirku tal-familja 
immedjata, iż-żgħażagħ iħossu li huwa 
aktar faċli jindirizzaw il-problemi, u 
joffru aktar avviż kompetenti mill-ħbieb 
tal-istess età (it-tieni grupp ta' referenza); 
effett simili – wieħed li jkun ta’ għajnuna 
partikolament fil-każ tal-aħħar tal-kawżi 
mogħti mill-KESE (dispożizzjonijiet mhux 
biżżejjed u l-għoti ta' valuri pro-soċjali, 
solidarjetà, rispett u empatija) – jista' jkun 
miksub b'mod komprensiv permezz tat-tipi 
ta’ proġetti ‘local grandmother / 
grandfather’;

Or. de

Emenda 66
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Jistieden lill-iskejjel biex jippromwovu 
l-attivitajiet ekstrakurrikuluri, l-attivitajiet
artistiċi u dawk sportivi;

13. Jistieden lill-Istati Membri, lill-
awtoritajiet lokali u lill-iskejjel biex 
jippromwovu u jorganizzaw attivitajiet
ekstrakurrikuluri, attivitajiet artistiċi u 
dawk sportivi bl-għajnuna mill-
assoċjazzjonijiet tal-komunità;

Or. fr

Emenda 67
Antonyia Parvanova

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13 a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13a. Jenfasizza li l-ġlieda effettiva kontra 
d-delinkwenza tal-minorenni titlob 



PE470.088v01-00 36/62 AM\875920MT.doc

MT

politika integrata u effettiva għall-iskejjel, 
għas-soċjetà, għall-familja u għall-
edukazzjoni u li tikkontribwixxi biex 
tgħaddi liż-żagħżagħ il-valuri soċjali u 
ċiviċi u għas-soċjalizzazzjoni tagħhom 
minn kmieni; jikkunisdra, minbarra hekk, 
li jeħtieġ li tiġi definita politika 
kkonċentrata fuq koeżjoni ekonomika u 
soċjali aħjar bl-iskop li tnaqqas l-
inugwaljanzi soċjali u biex tiġġieled 
kontra l-esklużjoni soċjali u l-faqar, 
b'attenzjoni partikulari fuq il-faqar fost it-
tfal;

Or. en

Emenda 68
Silvia Costa

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13 a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13a. Jistieden lill-Istati Membri biex 
jappoġġaw il-politiki tal-edukazzjoni 
maħsuba biex ma jħallux liż-żgħażagħ 
jitilqu l-iskola u t-taħriġ qabel il-waqt, kif 
ukoll biex iqabblu l-aħjar prassi f’dan il-
qasam;

Or. it

Emenda 69
Marije Cornelissen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14. Jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati 
Membri biex jiżguraw l-implimentazzjoni 
tal-Istrateġija Ewropa 2020 u l-istrateġija 

imħassar
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“Edukazzjoni u Taħriġ” tal-2020;

Or. en

Emenda 70
Angelika Werthmann

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15. Jistieden lill-korpi kompetenti biex 
jevalwaw il-politiki pubbliċi relatati mal-
effikaċja ta’ kastigi alternattivi għad-
delinkwenti minorenni, l-impatt tal-
isterjotipi fuq bażi ta’ sess fil-kriminalità 
taż-żgħażagħ, ir-rwol tal-midja, l-
esperjenzi differenti tas-subien u l-bniet 
f’relazzjoni mal-vjolenza u r-rwol li 
għandhom il-ġenituri, l-iskejjel u l-
organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ fil-
prevenzjoni tal-kriminalità taż-żgħażagħ;

15. Jistieden lill-korpi kompetenti biex 
jevalwaw il-politiki pubbliċi relatati mal-
effikaċja ta’ kastigi alternattivi għad-
delinkwenti minorenni, l-impatt tal-
isterjotipi fuq bażi ta’ sess fil-kriminalità 
taż-żgħażagħ, ir-rwol tal-midja, l-
esperjenzi differenti tas-subien u l-bniet 
f’relazzjoni mal-vjolenza u r-rwol li 
għandhom il-ġenituri, l-iskejjel u l-
organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ fil-fatturi 
tal-istress li ġew identifikati;

Or. de

Emenda 71
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15. Jistieden lill-korpi kompetenti biex 
jevalwaw il-politiki pubbliċi relatati mal-
effikaċja ta’ kastigi alternattivi għad-
delinkwenti minorenni, l-impatt tal-
isterjotipi fuq bażi ta’ sess fil-kriminalità 
taż-żgħażagħ, ir-rwol tal-midja, l-
esperjenzi differenti tas-subien u l-bniet 
f’relazzjoni mal-vjolenza u r-rwol li 
għandhom il-ġenituri, l-iskejjel u l-
organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ fil-

15. Jistieden lill-korpi kompetenti biex 
jevalwaw il-politiki pubbliċi relatati mal-
effikaċja ta’ kastigi alternattivi għad-
delinkwenti minorenni, l-impatt tal-
isterjotipi fuq bażi ta’ sess fil-kriminalità 
taż-żgħażagħ, ir-rwol tal-midja, l-
esperjenzi differenti tas-subien u l-bniet 
f’relazzjoni mal-vjolenza u r-rwol li 
għandhom il-ġenituri, l-iskejjel u l-
assoċjazzjonijiet taż-żgħażagħ fil-
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prevenzjoni tal-kriminalità taż-żgħażagħ; prevenzjoni tal-kriminalità taż-żgħażagħ;
jistieden lil dawn il-korpi sabiex iqabblu l-
esperjenzi u l-prassi tagħhom;

Or. fr

Emenda 72
Marije Cornelissen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15. Jistieden lill-korpi kompetenti biex 
jevalwaw il-politiki pubbliċi relatati mal-
effikaċja ta’ kastigi alternattivi għad-
delinkwenti minorenni, l-impatt tal-
isterjotipi fuq bażi ta’ sess fil-kriminalità 
taż-żgħażagħ, ir-rwol tal-midja, l-
esperjenzi differenti tas-subien u l-bniet 
f’relazzjoni mal-vjolenza u r-rwol li 
għandhom il-ġenituri, l-iskejjel u l-
organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ fil-
prevenzjoni tal-kriminalità taż-żgħażagħ;

15. Jistieden lill-korpi kompetenti biex 
jevalwaw l-effikaċja ta’ kastigi alternattivi 
għad-delinkwenti minorenni, l-impatt tal-
isterjotipi fil-kriminalità taż-żgħażagħ, ir-
rwol tal-midja, l-esperjenzi differenti tas-
subien u l-bniet f’relazzjoni mal-vjolenza u 
r-rwol li għandhom il-ġenituri, l-iskejjel u 
l-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ fil-
prevenzjoni tal-kriminalità taż-żgħażagħ;
jistieden lill-korpi kompetenti sabiex 
ikunu sensittivi għall-fatturi fuq bażi ta’ 
sess meta jimmonitorjaw id-delinkwenza 
tal-minorenni;

Or. en

Emenda 73
Anna Záborská

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15 a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15a. Jitlob lill-Istati Membri jqisu l-
prinċipji sussegwenti, jiġifieri l-
prevenzjoni tal-offiża u tal-offiża mill-
ġdid, is-soċjalizzazzjoni u r-
risoċjalizzazzjoni tad-delinkwenti u l-
integrazzjoni u l-integrazzjoni mill-ġdid 
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tagħhom; jenfasizza li huwa ta' 
importanza assoluta li jiġu indirizzati l-
bżonnijiet u l-interessi tal-vittmi tad-
delinkwenti minorenni;

Or. en

Emenda 74
Silvia Costa

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15 a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15a. Jitlob lill-Istati Membri biex –
permezz tal-awtoritajiet nazzjonali tat-
telekomunikazzjonijiet – jiżguraw 
monitoraġġ u penali adegwati fir-rigward 
tal-kontenut u tal-immaġni tal-midja li 
jinċitaw il-vjolenza, is-sadiżmu, ir-
razziżmu u d-diskriminazzjoni sesswali, u 
biex jippromwovu l-kontenut edukattiv u 
istruttiv awdjoviżiv u multimedjali;

Or. it

Emenda 75
Silvia Costa

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15 b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15b. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex jippromwovu u jsaħħu r-
rwol ta' assoċjazzjonijiet volontarji li 
jippermettu li ż-żgħażagħ jiksbu 
esperjenza ta' impenn u ta' responsabilità 
personali u soċjali, u jinnota li esperjenza 
bħal din hija edukattiva ferm, inkluż minn 
perspettiva ċivika;
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Or. it

Emenda 76
Marije Cornelissen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 16

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

16. Jistieden lill-Istati Membri biex 
jappoġġjaw in-netwerks tal-konsulenza 
professjonali għall-familji u l-koppji 
f’diffikultà fir-relazzjonijiet bħala 
ġenituri, kif ukoll għall-adoloxxenti bi 
problemi marbuta ma’ stil tal-ħajja li 
jissuġġettahom għar-riskju u għal forom 
ta’ dipendenza;

imħassar

Or. en

Emenda 77
Norica Nicolai

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 16

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

16. Jistieden lill-Istati Membri biex 
jappoġġjaw in-netwerks tal-konsulenza 
professjonali għall-familji u l-koppji 
f’diffikultà fir-relazzjonijiet bħala ġenituri, 
kif ukoll għall-adoloxxenti bi problemi 
marbuta ma’ stil tal-ħajja li 
jissuġġettahom għar-riskju u għal forom 
ta’ dipendenza;

16. Jistieden lill-Istati Membri biex 
jappoġġjaw in-netwerks tal-konsulenza 
professjonali għall-familji u l-koppji 
f’diffikultà fir-relazzjonijiet bħala ġenituri, 
kif ukoll għall-adoloxxenti bi problemi 
marbuta ma’ forom ta’ dipendenza;

Or. en

Emenda 78
Angelika Werthmann
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 16

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

16. Jistieden lill-Istati Membri biex 
jappoġġjaw in-netwerks tal-konsulenza 
professjonali għall-familji u l-koppji 
f’diffikultà fir-relazzjonijiet bħala 
ġenituri, kif ukoll għall-adoloxxenti bi 
problemi marbuta ma’ stil tal-ħajja li 
jissuġġettahom għar-riskju u għal forom 
ta’ dipendenza;

16. Jistieden lill-Istati Membri biex 
jappoġġjaw in-netwerks tal-konsulenza 
professjonali, b'mod partikolari dawk li 
jaħdmu fil-qasam ta' bejn il-familji u s-
servizzi soċjali pubbliċi; il-ġenituri, 
f'bosta każijiet, ifittxu bil-ħerqa li jiksbu 
pariri iżda jeżitaw li jagħmlu dan mis-
servizzi soċjali – u dan huwa wkoll minnu 
għall-adoloxxenti bi problemi li jfittxu 
protezzjoni sigura mingħajr ma jkollhom 
jiffaċċjaw l-awtorità statali li tkun tinsab 
wara s-servizzi soċjali pubbliċi;

Or. de

Emenda 79
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 16 a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

16a. Jenfasizza l-importanza li tingħata 
edukazzjoni dwar l-ugwaljanza bejn is-
sessi f'età bikrija, peress li perċezzjoni 
diskriminatorja bikrija fir-rigward tan-
nisa jaf ikollha impatt negattiv fuq il-
vjolenza fuq in-nisa;

Or. en

Emenda 80
Marije Cornelissen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17. Jistieden lill-Istati Membri biex 
jappoġġjaw b’mod partikolari lill-
migranti, biex jiżguraw l-aċċess għall-
akkomodazzjoni, għat-tagħlim bażiku, 
għas-servizzi tas-saħħa u għas-suq tax-
xogħol;

imħassar

Or. en

Emenda 81
Marije Cornelissen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18. Jistieden lill-Istati Membri biex 
jippromwovu l-adozzjoni ta’ miżuri ta’ 
konsulenza għaż-żgħażagħ li jiltaqgħu 
ma’ problemi ta’ integrazzjoni soċjali, il-
ġlieda kontra d-diskriminazzjoni fil-
konfront tal-membri tal-komunità tal-
oriġini tagħhom, u azzjoni biex jitfassal u 
jiġi impliment programmi biex tingħeleb 
kull tip ta’ vjolenza bbażata fuq l-oriġini 
soċjali;

imħassar

Or. en

Emenda 82
Elisabeth Morin-Chartier

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18. Jistieden lill-Istati Membri biex 
jippromwovu l-adozzjoni ta’ miżuri ta’
konsulenza għaż-żgħażagħ li jiltaqgħu ma’ 

18. Jistieden lill-Istati Membri biex 
jippromwovu l-adozzjoni ta’ miżuri ta’ 
appoġġ għat-tfal li jiltaqgħu ma’ problemi 
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problemi ta’ integrazzjoni soċjali, il-ġlieda 
kontra d-diskriminazzjoni fil-konfront tal-
membri tal-komunità tal-oriġini tagħhom, u 
azzjoni biex jitfassal u jiġi impliment 
programmi biex tingħeleb kull tip ta’ 
vjolenza bbażata fuq l-oriġini soċjali;

ta’ integrazzjoni soċjali, il-ġlieda kontra d-
diskriminazzjoni fil-konfront tal-membri 
tal-komunità tal-oriġini tagħhom, u azzjoni 
biex jitfassal u jiġi impliment programmi 
biex tingħeleb kull tip ta’ vjolenza bbażata 
fuq l-oriġini soċjali;

Or. fr

Emenda 83
Marije Cornelissen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19. Jenfasizza li ż-żgħażagħ li jgħixu fil-
faqar għandhom riskju akbar li jiltaqgħu 
ma’ problemi, u jistieden lill-
istituzzjonijiet kompetenti biex 
jikkunsidraw il-ħidma mal-familja bħala 
alternattiva għall-affidament tat-tfal;

imħassar

Or. en

Emenda 84
Anna Záborská

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19. Jenfasizza li ż-żgħażagħ li jgħixu fil-
faqar għandhom riskju akbar li jiltaqgħu 
ma’ problemi, u jistieden lill-istituzzjonijiet 
kompetenti biex jikkunsidraw il-ħidma 
mal-familja bħala alternattiva għall-
affidament tat-tfal;

19. Jenfasizza li ż-żgħażagħ li jgħixu fil-
faqar għandhom riskju akbar li jiltaqgħu 
ma’ problemi, u jistieden lill-istituzzjonijiet 
kompetenti fl-Istati Membri kollha biex 
jikkunsidraw il-ħidma mal-familja bħala 
alternattiva għall-affidament tat-tfal;

Or. en
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Emenda 85
Anna Záborská

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19 a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19a. Jirrimarka li sabiex jiżdiedu l-
opportunitajiet għall-ħajja tat-tfal u taż-
żgħażagħ, huwa ta' importanza estrema li 
jiġu miġġielda l-faqar u d-
diskriminazzjoni, jiġi żgurat l-aċċess għal 
edukazzjoni, djar u faċilitajiet ta' kwalità 
għaż-żgħażagħ eċċ.;

Or. en

Emenda 86
Marije Cornelissen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 20

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

20. Jixhed l-utilità edukattiva li tiġi 
kkunsidrata l-opinjoni tal-adolexxenti 
biex tiġi evitata politika ta’ sigurtà 
għamja, kif juri l-proġett Ewropew “Taf 
fejn hu t-tifel tiegħek bħalissa?”, bħala 
għodda ta’ prevenzjoni;

imħassar

Or. en

Emenda 87
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 20

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

20. Jixhed l-utilità edukattiva li tiġi 
kkunsidrata l-opinjoni tal-adolexxenti biex

20. Jixhed l-utilità edukattiva li tiġi 
kkunsidrata l-opinjoni tal-adolexxenti biex
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tiġi evitata politika ta’ sigurtà għamja, kif 
juri l-proġett Ewropew “Taf fejn hu t-tifel 
tiegħek bħalissa?”, bħala għodda ta’ 
prevenzjoni;

tiġi indirizzata l-problema tad-
delinkwenza minorili b'mod adegwat, kif 
juri l-proġett Ewropew “Taf fejn hu t-tifel 
tiegħek bħalissa?”, bħala għodda ta’ 
prevenzjoni;

Or. fr

Emenda 88
Anna Záborská

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 20

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

20. Jixhed l-utilità edukattiva li tiġi 
kkunsidrata l-opinjoni tal-adolexxenti biex 
tiġi evitata politika ta’ sigurtà għamja, kif 
juri l-proġett Ewropew “Taf fejn hu t-tifel 
tiegħek bħalissa?”, bħala għodda ta’ 
prevenzjoni;

20. Jinsab konvint dwar l-importanza ta' 
involviment attiv tal-ġenituri fil-
prevenzjoni tad-delinkwenza minorili; 
jirrikonoxxi l-utilità edukattiva tal-
kampanji nazzjonali ta' sensibilizzazzjoni 
jew tal-linji tat-telefown bl-għan li 
tingħata għajnuna lill-ġenituri biex 
"jifhmu s-sinjali" mogħtija mill-imġieba 
ta' uliedhom; jirrakkomanda l-inklużjoni 
tal-adolexxenti u tal-ġenituri fit-tfassil u t-
tnedija ta' kampanji ta' sensibilizzazzjoni 
pubblika dwar id-delinkwenza minorili 
biex tiġi evitata politika ta’ sigurtà għamja, 
kif juri l-proġett Ewropew “Taf fejn hu t-
tifel tiegħek bħalissa?”;

Or. en

Emenda 89
Norica Nicolai

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 21

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

21. Jenfasizza li l-ħtiġijiet tan-nisa u l-
irġiel ħafna drabi jirriżultaw li huma 

imħassar
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differenti;

Or. en

Emenda 90
Antonyia Parvanova

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 21

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

21. Jenfasizza li l-ħtiġijiet tan-nisa u l-
irġiel ħafna drabi jirriżultaw li huma 
differenti;

imħassar

Or. en

Emenda 91
Marije Cornelissen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 21

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

21. Jenfasizza li l-ħtiġijiet tan-nisa u l-
irġiel ħafna drabi jirriżultaw li huma 
differenti;

imħassar

Or. en

Emenda 92
Anna Záborská

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 21 a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

21a. Jirrimarka li riċerka reċenti wriet li 
l-missirijiet li jkunu involuti f'ħajjet 
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uliedhom eżatt qabel u wara t-twelid 
jieħdu rwol iktar attiv fit-trobbija 
tagħhom iktar 'il quddiem; f'dan ir-
rigward, jenfasizza l-bżonn li tingħata 
spinta lill-isforzi biex tissolva l-problema 
tad-differenzi bejn is-salarji tal-irġiel u 
tan-nisa, għaliex dan jaffettwa t-teħid tal-
liv tal-maternità, tal-paternità, tal-liv tal-
ġenituri u tal-liv tal-familja;

Or. en

Emenda 93
Marije Cornelissen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 21 a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

21a. Jinsisti li għandha ssir riċerka dwar 
in-natura u l-kawżi tad-delinkwenza 
minorili min-naħa tan-nisa sabiex 
titfassal politika adattata għad-
delinkwenti nisa;

Or. en

Emenda 94
Norica Nicolai

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 22

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

22. Jistieden lill-istituzzjonijiet biex iżidu 
l-għarfien tagħhom dwar il-bżonnijiet tal-
ġuvintur u l-irġiel fil-qasam tal-
opportunitajiet indaqs u dak tal-
konċiljazzjoni bejn il-ħajja professjonali u 
l-ħajja fil-familja;

imħassar

Or. en
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Emenda 95
Marije Cornelissen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 22

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

22. Jistieden lill-istituzzjonijiet biex iżidu 
l-għarfien tagħhom dwar il-bżonnijiet tal-
ġuvintur u l-irġiel fil-qasam tal-
opportunitajiet indaqs u dak tal-
konċiljazzjoni bejn il-ħajja professjonali u 
l-ħajja fil-familja;

imħassar

Or. en

Emenda 96
Silvia Costa

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 22 a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

22a. Iqis li huwa essenzjali li jiġu 
promossi l-politiki favur il-familja (fost l-
oħrajn permezz ta' kriterji ġodda tal-
kumpaniji fir-rigward tar-responsabilità 
soċjali), b'mod partikolari għall-familji 
b'ġenitur wieħed, sabiex dawn ikunu 
jistgħu jibbenefikaw mill-kundizzjonijiet 
neċessarji għal bilanċ bejn il-ħajja u x-
xogħol;

Or. it

Emenda 97
Antonyia Parvanova

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 23
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

23. Jistieden lill-Istati Membri u lill-
imsieħba soċjali biex jipprovdu 
remunerazzjoni aħjar tal-impjiegi fis-
settur li jirrigwarda l-ewwel snin tat-
tfulija u l-edukazzjoni;

imħassar

Or. en

Emenda 98
Marije Cornelissen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 23

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

23. Jistieden lill-Istati Membri u lill-
imsieħba soċjali biex jipprovdu 
remunerazzjoni aħjar tal-impjiegi fis-
settur li jirrigwarda l-ewwel snin tat-
tfulija u l-edukazzjoni;

imħassar

Or. en

Emenda 99
Norica Nicolai

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 23

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

23. Jistieden lill-Istati Membri u lill-
imsieħba soċjali biex jipprovdu 
remunerazzjoni aħjar tal-impjiegi fis-settur 
li jirrigwarda l-ewwel snin tat-tfulija u l-
edukazzjoni;

23. Jistieden lill-Istati Membri, lill-
imsieħba soċjali u lis-settur tal-
edukazzjoni privata biex janalizzaw il-
possibilità ta' remunerazzjoni adegwata
tal-impjiegi fis-settur li jirrigwarda l-ewwel 
snin tat-tfulija u l-edukazzjoni;

Or. en
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Emenda 100
Anna Záborská

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 23

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

23. Jistieden lill-Istati Membri u lill-
imsieħba soċjali biex jipprovdu 
remunerazzjoni aħjar tal-impjiegi fis-
settur li jirrigwarda l-ewwel snin tat-
tfulija u l-edukazzjoni;

23. Jistieden lill-Istati Membri u lill-
imsieħba soċjali biex joffru iktar 
possibilitajiet għall-ġenituri, biex dawn 
ikunu involuti b'mod iktar attiv f'ħajjet 
uliedhom sa mill-bidunett, billi jipprovdu 
liv adegwat tal-maternità u tal-paternità, 
liv għall-kura u possibilitajiet biex il-
ħinijiet tax-xogħol jiġu adattati għall-
kompiti ta' kura kemm tal-ommijiet kif
ukoll tal-missirijiet;

Or. en

Emenda 101
Elisabeth Morin-Chartier

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 23

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

23. Jistieden lill-Istati Membri u lill-
imsieħba soċjali biex jipprovdu 
remunerazzjoni aħjar tal-impjiegi fis-settur 
li jirrigwarda l-ewwel snin tat-tfulija u l-
edukazzjoni;

23. Jistieden lill-Istati Membri u lill-
imsieħba soċjali biex jorganizzaw korsijiet 
ta' taħriġ vokazzjonali adegwati u 
jipprovdu remunerazzjoni aħjar tal-
impjiegi fis-settur li jirrigwarda l-ewwel 
snin tat-tfulija u l-edukazzjoni;

Or. fr

Emenda 102
Norica Nicolai
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 24

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

24. Jistieden lill-istituzzjonijiet biex 
jirriflettu dwar il-ħolqien ta’ rikkezzi 
nazzjonali permezz tax-xogħol tad-dar 
magħmul minn nisa u rġiel biex 
jivverifikaw jekk hemmx diskriminazzjoni 
bbażata fuq is-sess tal-persuna;

imħassar

Or. en

Emenda 103
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 24

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

24. Jistieden lill-istituzzjonijiet biex 
jirriflettu dwar il-ħolqien ta’ rikkezzi 
nazzjonali permezz tax-xogħol tad-dar 
magħmul minn nisa u rġiel biex 
jivverifikaw jekk hemmx diskriminazzjoni 
bbażata fuq is-sess tal-persuna;

imħassar

Or. fr

Emenda 104
Marije Cornelissen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 24

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

24. Jistieden lill-istituzzjonijiet biex 
jirriflettu dwar il-ħolqien ta’ rikkezzi 
nazzjonali permezz tax-xogħol tad-dar 
magħmul minn nisa u rġiel biex 
jivverifikaw jekk hemmx diskriminazzjoni 

imħassar
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bbażata fuq is-sess tal-persuna;

Or. en

Emenda 105
Marije Cornelissen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 25

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

25. Jistieden lill-istituzzjonijiet biex 
jirrikonoxxu l-attività professjonali u dik 
ekstraprofessjonali, speċjalment dik tan-
nisa, f’termini ta’ “ċiklu tal-ħajja”;

imħassar

Or. en

Emenda 106
Norica Nicolai

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 25

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

25. Jistieden lill-istituzzjonijiet biex 
jirrikonoxxu l-attività professjonali u dik 
ekstraprofessjonali, speċjalment dik tan-
nisa, f’termini ta’ “ċiklu tal-ħajja”;

25. Jistieden lill-Istati Membri u lill-
istituzzjonijiet biex janalizzaw il-
possibilità li jitqiesu l-attività professjonali 
u dik ekstraprofessjonali fl-iskemi 
nazzjonali ta' protezzjoni soċjali;

Or. en

Emenda 107
Marije Cornelissen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 26
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

26. Jitlob lill-Istati Membri biex 
jimplimentaw programmi ta’ 
riedukazzjoni u ta’ riintegrazzjoni soċjali 
għaż-żgħażagħ delinkwenti, u biex 
japplikaw politika ġudizzjarja ta’ 
“tolleranza żero” fir-rigward tal-adulti, 
indipendentement mill-istatus soċjali 
tagħhom, li jħajru lill-adolexxenti għad-
delinkwenza, b’mod partikolari billi 
jiffaċilitawlhom l-aċċess għad-drogi 
qawwija, għall-kannabis u għal prodotti 
oħra li jagħmlu l-ħsara;

imħassar

Or. en

Emenda 108
Elisabeth Morin-Chartier

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 26

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

26. Jitlob lill-Istati Membri biex 
jimplimentaw programmi ta’ riedukazzjoni
u ta’ riintegrazzjoni soċjali għaż-żgħażagħ 
delinkwenti, u biex japplikaw politika 
ġudizzjarja ta’ “tolleranza żero” fir-rigward 
tal-adulti, indipendentement mill-istatus 
soċjali tagħhom, li jħajru lill-adolexxenti 
għad-delinkwenza, b’mod partikolari billi 
jiffaċilitawlhom l-aċċess għad-drogi 
qawwija, għall-kannabis u għal prodotti 
oħra li jagħmlu l-ħsara;

26. Jitlob lill-Istati Membri biex 
jimplimentaw programmi edukattivi u ta’ 
riintegrazzjoni soċjali għaż-żgħażagħ 
delinkwenti, u biex japplikaw politika 
ġudizzjarja ta’ “tolleranza żero” fir-rigward 
tal-adulti, indipendentement mill-istatus 
soċjali tagħhom, li jħajru lill-adolexxenti 
għad-delinkwenza, b’mod partikolari billi 
jiffaċilitawlhom l-aċċess għad-drogi 
qawwija, għall-kannabis u għal prodotti 
oħra li jagħmlu l-ħsara;

Or. fr

Emenda 109
Anna Záborská



PE470.088v01-00 54/62 AM\875920MT.doc

MT

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 26

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

26. Jitlob lill-Istati Membri biex 
jimplimentaw programmi ta’ riedukazzjoni 
u ta’ riintegrazzjoni soċjali għaż-żgħażagħ 
delinkwenti, u biex japplikaw politika 
ġudizzjarja ta’ “tolleranza żero” fir-rigward 
tal-adulti, indipendentement mill-istatus 
soċjali tagħhom, li jħajru lill-adolexxenti 
għad-delinkwenza, b’mod partikolari billi 
jiffaċilitawlhom l-aċċess għad-drogi 
qawwija, għall-kannabis u għal prodotti 
oħra li jagħmlu l-ħsara;

26. Jitlob lill-Istati Membri biex 
jimplimentaw programmi ta’ riedukazzjoni 
u ta’ riintegrazzjoni soċjali għaż-żgħażagħ
delinkwenti, u biex japplikaw politika 
ġudizzjarja ta’ “tolleranza żero” fir-rigward 
tal-adulti, indipendentement mill-istatus 
soċjali tagħhom, li jħajru lill-adolexxenti 
għad-delinkwenza, b’mod partikolari billi 
jiffaċilitawlhom l-aċċess għad-drogi;

Or. fr

Emenda 110
Anna Záborská

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 26 a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

26a. Jistieden lill-Istati Membri biex iqisu 
li t-tfajliet jippreżentaw minoranza fost iż-
żgħażagħ delinkwenti, u biex jirrikonoxxu 
l-bżonn li jiġu adattati l-kundizzjonijiet 
għaż-żamma, l-ipproċessar u l-issanzjonar 
ta' delinkwenti nisa;

Or. en

Emenda 111
Rolandas Paksas

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 26 a (ġdid)
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

26a. Jistieden lill-Istati Membri jagħtu 
attenzjoni partikolari lill-familji u lill-
iskejjel; lill-edukazzjoni ġenerali, 
avvanzata u professjonali tal-minorenni;
lill-attivitajiet tat-tfal lilhinn mill-iskola;
lill-impjieg; lit-tagħlim tal-minorenni, tal-
ġenituri, tal-għalliema u ta' speċjalisti 
oħra fir-rigward ta' kwistjonijiet legali;
lill-għoti ta' tagħrif dwar il-konsegwenzi 
tal-użu tad-drogi u dwar tal-gruppi 
informali taż-żgħażagħ; u jipprovdu 
għajnuna psikoloġika lit-tfal u lill-
ġenituri tagħhom;

Or. lt

Emenda 112
Anna Záborská

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 26 b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

26b. Jistieden lill-istituzzjonijiet kollha 
statali, pubbliċi u privati, bħall-iskejjel, l-
uffiċjali għall-assenteiżmu, il-pulizija, l-
aġenziji ta' appoġġ u aġenziji oħra biex 
jagħtu attenzjoni lid-differenzi bejn is-
subien u n-nisa fil-monitoraġġ, il-
prevenzjoni u l-iffaċċjar tad-delinkwenza 
minorili;

Or. en

Emenda 113
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 27
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

27. Jistieden lill-Istati Membri biex iżidu l-
miżuri tagħhom biex jevitaw il-vjolenza 
bejn is-sessi fost iż-żgħażagħ permezz ta' 
azzjoni speċifika fil-qasam tal-edukazzjoni 
u jegħlbu l-istereotipi sessisti u permezz ta’ 
kollaborazzjoni aħjar bejn l-individwi u l-
milieus affettwati, bħall-familja, l-iskola, l-
ispazju pubbliku u l-midja; jenfasizza l-
importanza li jmexxi kampanji biex 
iqajjem kuxjenza dwar id-diversi tipi ta’ 
vjolenza kontra n-nisa u l-ġlieda kontra l-
istereotipi sessisti;

27. Jistieden lill-Istati Membri biex iżidu l-
miżuri tagħhom biex jevitaw il-vjolenza 
bejn is-sessi fost iż-żgħażagħ permezz ta' 
azzjoni speċifika fil-qasam tal-edukazzjoni 
u jegħlbu l-istereotipi sessisti u permezz ta’ 
kollaborazzjoni aħjar bejn l-individwi u l-
milieus affettwati, bħall-familja, l-iskola, l-
ispazju pubbliku, il-midja u l-
assoċjazzjonijiet minorili; jenfasizza l-
importanza li jmexxi kampanji biex 
iqajjem kuxjenza dwar id-diversi tipi ta’ 
vjolenza kontra n-nisa u l-ġlieda kontra l-
istereotipi sessisti;

Or. fr

Emenda 114
Marije Cornelissen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 27

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

27. Jistieden lill-Istati Membri biex iżidu l-
miżuri tagħhom biex jevitaw il-vjolenza 
bejn is-sessi fost iż-żgħażagħ permezz ta' 
azzjoni speċifika fil-qasam tal-edukazzjoni 
u jegħlbu l-istereotipi sessisti u permezz ta’ 
kollaborazzjoni aħjar bejn l-individwi u l-
milieus affettwati, bħall-familja, l-iskola, l-
ispazju pubbliku u l-midja; jenfasizza l-
importanza li jmexxi kampanji biex 
iqajjem kuxjenza dwar id-diversi tipi ta’ 
vjolenza kontra n-nisa u l-ġlieda kontra l-
istereotipi sessisti;

27. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex iżidu l-miżuri tagħhom biex
jevitaw il-vjolenza bejn is-sessi fost iż-
żgħażagħ permezz ta' azzjoni speċifika fil-
qasam tal-edukazzjoni u jegħlbu l-
istereotipi sessisti u permezz ta’ 
kollaborazzjoni aħjar bejn l-individwi u l-
milieus affettwati, bħall-familja, l-iskola, l-
ispazju pubbliku u l-midja; jenfasizza l-
importanza li jmexxi kampanji biex 
iqajjem kuxjenza dwar id-diversi tipi ta’ 
vjolenza kontra n-nisa u l-ġlieda kontra l-
istereotipi sessisti;

Or. en
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Emenda 115
Rolandas Paksas

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 27

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

27. Jistieden lill-Istati Membri biex iżidu l-
miżuri tagħhom biex jevitaw il-vjolenza 
bejn is-sessi fost iż-żgħażagħ permezz ta' 
azzjoni speċifika fil-qasam tal-edukazzjoni 
u jegħlbu l-istereotipi sessisti u permezz ta’ 
kollaborazzjoni aħjar bejn l-individwi u l-
milieus affettwati, bħall-familja, l-iskola, l-
ispazju pubbliku u l-midja; jenfasizza l-
importanza li jmexxi kampanji biex 
iqajjem kuxjenza dwar id-diversi tipi ta’ 
vjolenza kontra n-nisa u l-ġlieda kontra l-
istereotipi sessisti;

27. Jistieden lill-Istati Membri biex iżidu l-
miżuri tagħhom biex jevitaw il-vjolenza 
bejn is-sessi fost iż-żgħażagħ permezz ta' 
azzjoni speċifika fil-qasam tal-edukazzjoni 
u jegħlbu l-istereotipi sessisti u permezz ta’ 
kollaborazzjoni aħjar bejn l-individwi u l-
milieus affettwati, bħall-familja, l-iskola, l-
ispazju pubbliku u l-midja; jenfasizza l-
importanza li jmexxi kampanji biex 
iqajjem kuxjenza dwar id-diversi tipi ta’ 
vjolenza kontra n-nisa u l-ġlieda kontra l-
istereotipi sessisti; jistieden lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri biex 
iwaqqfu bażi tad-data ta' 
rakkomandazzjonijiet għall-prevenzjoni 
tad-delinkwenza minorili;

Or. it

Emenda 116
Anna Záborská

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 27 a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

27a. Jistieden lill-Istati Membri biex 
jappoġġaw u jippromwovu l-programmi 
operattivi mnieda b’konnessjoni mal-
Alleanza Ewropea għall-Familji; jistieden 
lill-Kummissjoni biex ittejjeb l-iżvilupp ta’ 
għodod li jipprovdu bażi sistematizzati 
għall-iskambju ta' prassi tajba u għar-
riċerka f'dan il-qasam;

Or. fr
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Emenda 117
Marije Cornelissen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 28

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

28. Jistieden lill-istituzzjonijiet biex 
jirrikonoxxu l-importanza tar-rwol 
edukattiv tal-membri tan-netwerk tal-
familja billi jikkonċentraw fuq ir-rwol tal-
anzjani li jkunu ħarġu mis-suq tax-
xogħol;

imħassar

Or. en

Emenda 118
Sari Essayah

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 28 a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

28a. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jsibu 
soluzzjonijiet li huma kemm jista’ jkun 
orjentati lejn il-familja milli soluzzjonijiet 
istituzzjonali ċentralizzati jekk tifel jew 
żagħżugħ għandu jittieħed 
immedjatament taħt kura u jinħareġ mill-
familja;

Or. fi

Emenda 119
Antonyia Parvanova

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 28 a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

28a. Jistieden lill-Istati Membri 
jintroduċu programmi bbażati fl-iskola li 
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jikkonċentraw fuq it-titjib tal-klima tal-
iskola, ir-riżoluzzjoni tal-konflitt u l-ħiliet 
ta' medjazzjoni;

Or. en

Emenda 120
Norica Nicolai

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 29

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

29. Jistieden lill-awtoritajiet pubbliċi biex 
jieħdu l-miżuri neċessarji sabiex in-nisa u 
l-irġiel ikunu jistgħu jagħżlu aħjar il-mod 
ta’ kif ikunu jixtiequ jikkonċiljaw il-ħajja 
tal-familja mal-ħajja professjonali;

imħassar

Or. en

Emenda 121
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 29

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

29. Jistieden lill-awtoritajiet pubbliċi biex 
jieħdu l-miżuri neċessarji sabiex in-nisa u 
l-irġiel ikunu jistgħu jagħżlu aħjar il-mod 
ta’ kif ikunu jixtiequ jikkonċiljaw il-ħajja 
tal-familja mal-ħajja professjonali;

29. Jistieden lill-awtoritajiet pubbliċi biex 
jieħdu l-miżuri neċessarji sabiex 
jippermetti n-nisa u l-irġiel jikkonċiljaw il-
ħajja tal-familja mal-ħajja professjonali;

Or. fr

Emenda 122
Marije Cornelissen
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 29

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

29. Jistieden lill-awtoritajiet pubbliċi biex 
jieħdu l-miżuri neċessarji sabiex in-nisa u 
l-irġiel ikunu jistgħu jagħżlu aħjar il-mod 
ta’ kif ikunu jixtiequ jikkonċiljaw il-ħajja 
tal-familja mal-ħajja professjonali;

29. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex jieħdu l-miżuri neċessarji 
sabiex in-nisa u l-irġiel jikkonċiljaw il-
ħajja tal-familja mal-ħajja professjonali 
fost l-oħrajn billi jiżguraw aċċess adegwat 
għall-faċilitajiet ta' kura għat-tfal bi 
prezzijiet raġonevoli;

Or. en

Emenda 123
Anna Záborská

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 29

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

29. Jistieden lill-awtoritajiet pubbliċi biex 
jieħdu l-miżuri neċessarji sabiex in-nisa u 
l-irġiel ikunu jistgħu jagħżlu aħjar il-mod 
ta’ kif ikunu jixtiequ jikkonċiljaw il-ħajja 
tal-familja mal-ħajja professjonali;

29. Jistieden lill-awtoritajiet pubbliċi biex 
jieħdu l-miżuri neċessarji sabiex in-nisa u 
l-irġiel ikunu jistgħu jagħżlu aħjar il-mod 
ta' kif ikunu jixtiequ jikkonċiljaw il-ħajja 
tal-familja mal-ħajja professjonali, 
b’attenzjoni xierqa għall-prinċipju tal-
ugwaljanza bejn l-irġiel u in-nisa;

Or. fr

Emenda 124
Marije Cornelissen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 30

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

30. Jistieden lill-Istati Membri biex 
jippromwovu politika fiskali li tqis l-
obbligi finanzjarji, b’mod partikolari l-

imħassar
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ispejjeż tal-modi differenti taż-żamma tat-
tfal;

Or. en

Emenda 125
Norica Nicolai

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 30

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

30. Jistieden lill-Istati Membri biex 
jippromwovu politika fiskali li tqis l-
obbligi finanzjarji, b’mod partikolari l-
ispejjeż tal-modi differenti taż-żamma tat-
tfal;

30. Jistieden lill-Istati Membri biex 
jippromwovu politika fiskali li tħeġġeġ l-
allokazzjoni ta’ aktar riżorsi għall-ispejjeż
al-modi differenti taż-żamma tat-tfal; 

Or. en

Emenda 126
Antonyia Parvanova

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 30 a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

30a. Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea 
u lill-Istati Membri sabiex ikomplu 
jqajmu għarfien u jintroduċu kampanji u 
programmi għas-sikurezza tal-Internet.
Qabel kollox, għandhom jgħallmu lill-
ġenituri dwar ir-riskji tal-użu tal-Internet 
mingħajr restrizzjoni mit-tfal u kif 
iżommuhom sikuri mill-kontenut illegali 
u ta' ħsara onlajn;

Or. en
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Emenda 127
Anna Záborská

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 30 a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

30a. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex jadottaw miżuri kostruttivi 
favur in-nisa u l-irġiel, pereżempju sabiex 
jiffaċilitaw ir-ritorn tagħhom fix-xogħol 
wara perjodu ddedikat għall-
implimentazzjoni effettiva tar-
responsabilità tal-ġenitrui, billi 
jippromwovu politiki mfassla sabiex 
jiffaċilitaw ir-(re)integrazzjoni fis-suq tax-
xogħol sabiex jagħmluha possibbli għal 
dawn li jerġgħu jsibu indipendenza 
finanzjarja;

Or. fr


