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Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar id-drittijiet tat-tfal fl-okkażjoni tat-
30 anniversarju tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal
(2019/2876(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal (CRC) tal-
20 ta' Novembru 1989,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-
Libertajiet Fundamentali (il-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem – 
KEDB),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 2 u 24 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea ("il-Karta"),

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2011/93/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-
13 ta' Diċembru 2011 dwar il-ġlieda kontra l-abbuż sesswali u l-isfruttament sesswali 
tat-tfal u l-pedopornografija, u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Kwadru tal-
Kunsill 2004/68/ĠAI1,

– wara li kkunsidra d-Direttiva (UE) 2016/800 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
11 ta' Mejju 2016 dwar il-garanziji proċedurali għal tfal li huma suspettati jew li huma 
persuni akkużati fi proċedimenti kriminali2,

– wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2002/90/KE tat-28 ta' Novembru 2002 li 
tiddefinixxi l-iffaċilitar ta' dħul, transitu u residenza mhux awtorizzati3 u d-Deċiżjoni 
Qafas tal-Kunsill tat-28 ta' Novembru 2002 dwar it-tisħiħ tal-qafas penali biex ikun 
impedut it-tħaffif tad-dħul, it-tranżitu u r-residenza mhux awtorizzati4,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-29 ta' Novembru 2018 dwar ir-rwol tal-
Uffiċċju Ġermaniż għall-Benesseri taż-Żgħażagħ (Jugendamt) f'tilwim transfruntier li 
jinvolvi l-familji5,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-4 ta' Ottubru 2017 dwar l-abolizzjoni taż-
żwieġ tat-tfal6, ir-riżoluzzjoni tiegħu tal-4 ta' Lulju 2018 "Lejn strateġija esterna tal-UE 
kontra ż-żwiġijiet prekoċi u furzati – il-passi li jmiss"7, u r-riżoluzzjoni tiegħu tas-

1 ĠU L 335, 17.12.2011, p. 1.
2 ĠU L 132, 21.5.2016, p. 1.
3 ĠU L 328, 5.12.2002, p. 17.
4 ĠU L 328, 5.12.2002, p. 1.
5 Testi adottati, P8_TA(2018)0476.
6 ĠU C 346, 27.9.2018, p. 66.
7 Testi adottati, P8_TA(2018)0292.
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7 ta' Frar 2018 dwar tolleranza żero għall-Mutilazzjoni Ġenitali Femminili (MĠF)8,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni konġunta tal-1997 maħruġa mill-Organizzazzjoni 
Dinjija tas-Saħħa (WHO), il-Fond tan-Nazzjonijiet Uniti għat-Tfal (UNICEF) u l-Fond 
tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Popolazzjoni (UNFPA) kontra l-prattika tal-MĠF, id-
dikjarazzjoni tad-WHO tal-2008 dwar l-eliminazzjoni tal-mutilazzjoni ġenitali 
femminili biex tappoġġa żieda fis-sensibilizzazzjoni biex tali prattika ma tibqax isseħħ, 
u r-rapport tad-WHO tal-2010 dwar "Strateġija Globali biex il-fornituri tal-kura tas-
saħħa jitwaqqfu milli jwettqu l-mutilazzjoni ġenitali femminili",

– wara li kkunsidra l-Artikolu 165 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi storikament, is-CRC huwa t-trattat internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem l-
aktar ratifikat, ġie ratifikat mill-Istati Membri kollha, u jistabbilixxi obbligi legali ċari 
għall-istati biex jippromwovu, jipproteġu u jiddefendu d-drittijiet ta' kull tifel u tifla fil-
ġurisdizzjoni tagħhom; billi l-Parlament se jospita konferenza ta' livell għoli biex 
jiċċelebra t-30 anniversarju tas-CRC;

B. billi l-Artikolu 6 tas-CRC jistipula li "L-Istati Partijiet jirrikonoxxu li t-tfal kollha 
għandhom id-dritt inerenti għall-ħajja"; billi prattiki bħall-maternità surrogata jmorru 
kontra l-interpretazzjoni ġenwina tal-prinċipju tad-"dritt għall-ħajja";

C. billi, minħabba l-immaturità fiżika u mentali tagħhom, it-tfal jeħtieġu salvagwardji u 
kura speċjali, inkluża protezzjoni legali xierqa, kemm qabel kif ukoll wara t-twelid;

D. billi l-Artikolu 14 tas-CRC jistabbilixxi li "l-Istati Partijiet għandhom jirrispettaw id-
drittijiet u d-dmirijiet tal-ġenituri u, fejn applikabbli, il-kustodji legali, biex jipprovdu 
direzzjoni lit-tifel/tifla fil-qadi tad-dritt tiegħu jew tagħha b'mod konsistenti mal-
kapaċitajiet li jevolvu tat-tifel/tifla";

E. billi l-Artikolu 5 tas-CRC jistabbilixxi li "l-Istati Partijiet għandhom jirrispettaw ir-
responsabbiltajiet, id-drittijiet u d-dmirijiet tal-ġenituri jew, fejn applikabbli, tal-membri 
tal-familja estiża jew tal-komunità kif previst mid-drawwa lokali, mill-kustodji legali 
jew minn persuni oħra legalment responsabbli għat-tifel/tifla, li jipprovdu, b'mod 
konsistenti mal-kapaċitajiet li jevolvu tat-tifel/tifla, direzzjoni u gwida xierqa fl-
eżerċizzju mit-tifel/tifla tad-drittijiet rikonoxxuti f'din il-Konvenzjoni";

F. billi l-familja, bħala l-grupp fundamentali tas-soċjetà u l-ambjent naturali għat-tkabbir u 
l-benesseri tal-membri kollha tagħha, u b'mod partikolari tat-tfal, għandha tingħata l-
protezzjoni u l-għajnuna meħtieġa sabiex tkun tista' tassumi bis-sħiħ ir-
responsabbiltajiet tagħha fi ħdan il-komunità; billi, għall-iżvilupp sħiħ u armonjuż tal-
personalità tagħhom, it-tfal għandhom jikbru f'ambjent ta' familja, f'atmosfera ta' 
kuntentizza, imħabba u fehim;

8 ĠU C 463, 21.12.2018, p. 26.
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G. billi l-promozzjoni tad-drittijiet tat-tfal hija objettiv espliċitu tal-politiki tal-UE u hija 
minquxa fil-Karta, li tirrikjedi li fl-azzjonijiet kollha tal-UE l-aħjar interessi tat-tfal jiġu 
kkunsidrati fl-ewwel post;

H. billi d-drittijiet tat-tfal għadhom qed jinkisru f'ħafna partijiet tad-dinja;

I. billi x-xejriet globali, bħal teknoloġiji ġodda u d-diġitalizzazzjoni huma theddid ġdid 
għat-tfal, iżda anki opportunitajiet ġodda biex jitgħallmu u jkunu konnessi;

J. billi kważi 25 miljun tifel u tifla taħt it-18-il sena jinsabu f'riskju ta' faqar jew ta' 
esklużjoni soċjali fl-UE; billi l-faqar iċaħħad lit-tfal minn opportunitajiet edukattivi, 
mill-indukrar tagħhom, mill-aċċess għall-kura tas-saħħa, mill-ikel u l-akkomodazzjoni 
adegwati, mill-appoġġ tal-familja u saħansitra mill-protezzjoni mill-vjolenza, u jista' 
jkollu effetti dejjiema;

K. billi, kważi wieħed minn kull erba' vittmi tat-traffikar tal-bnedmin irreġistrati fl-UE 
huwa tifel jew tifla ttraffikati fi ħdan l-UE; billi l-Artikolu 79 tat-TFUE jiddikjara li l-
UE għandha tiżviluppa politika komuni dwar l-immigrazzjoni bil-għan li tiġġieled it-
traffikar tal-bnedmin, b'mod partikolari n-nisa u t-tfal;

L. billi l-kuntrabandu ta' tfal migranti jista' jwassal għal traffikar ta' bnedmin, minħabba li 
l-isfruttament u l-abbuż jistgħu jibdew matul it-tranżitu jew fid-destinazzjoni, anke jekk 
inizjalment jingħata kunsens; billi l-bniet huma bil-bosta l-mira ewlenija u jiġu 
ttraffikati għall-isfruttament sesswali; billi l-"Pakkett tal-Faċilitaturi" (id-Direttiva tal-
Kunsill 2002/90/KE u d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2002/946/JHA) huwa strument 
importanti mfassal biex jiġġieled kontra t-traffikar tal-bnedmin u l-isfruttament sesswali 
tat-tfal;

M. billi r-reġistrazzjoni f'waqtha ta' tfal migranti, b'mod partikolari minorenni mhux 
akkumpanjati, hija prekondizzjoni neċessarja sabiex tiġi żgurata l-protezzjoni tagħhom 
u biex jiġi evitat li dawn jgħibu;

N. billi l-abbuż u l-isfruttament sesswali tat-tfal online huma ksur serju tad-drittijiet 
fundamentali tat-tfal, li huwa fenomenu li qed jikber u jirriżulta fi trawma enormi u 
konsegwenzi ta' ħsara dejjiema għat-tfal vittmi; billi, skont l-aħħar ċifri, l-għadd ta' 
immaġnijiet li juru materjal ta' abbuż sesswali tat-tfal (CSAM – child sexual abuse 
material) online żdied b'mod drammatiku u b'rata bla preċedent, b'rapporti ta' aktar minn 
45 miljun immaġni u filmati identifikati bħala abbuż sesswali tat-tfal;

O. billi t-tradizzjoni, il-kultura, ir-reliġjon, it-twemmin, il-politika jew kwalunkwe duttrina 
oħra m'għandhom qatt jintużaw biex jiġġustifikaw il-vjolenza kontra t-tfal; billi t-tfal 
vittmi ta' prattiki li joriġinaw minn prattiki kulturali u reliġjużi li m'għadhomx jintużaw, 
jistgħu, bħala waħda mill-konsegwenzi, jiżviluppaw attitudni ostili lejn is-soċjetà 
ladarba jkunu kibru;

P. billi l-mutilazzjoni ġenitali femminili (MĠF) tiġbor fiha kull proċedura li tinvolvi t-
tneħħija parzjali jew sħiħa tal-ġenitali femminili esterni, jew ħsara oħra lill-organi 
ġenitali femminili għal raġunijiet mhux mediċi; billi l-MĠF hija rikonoxxuta 
internazzjonalment bħala ksur tad-drittijiet tal-bniedem tal-bniet u n-nisa u fil-biċċa l-
kbira titwettaq fuq bniet żgħar bejn l-infanzja u l-età ta' 15-il sena;
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Q. billi l-promozzjoni ta' inizjattivi bil-għan tat-tixrid tat-tagħlim ta' "teoriji dwar il-
ġeneru" fl-iskejjel għandha tiġi miġġielda;

R. billi l-Artikolu 165 tat-TFUE jiddikjara li "l-Unjoni għandha tikkontribwixxi għall-
iżvilupp ta' edukazzjoni ta' kwalità billi tinkoraġġixxi kooperazzjoni bejn l-Istati 
Membri u, jekk ikun meħtieġ, billi tappoġġa u tissupplimenta l-azzjonijiet tagħhom, 
filwaqt li tirrispetta għalkollox ir-responsabbiltà tal-Istati Membri għal dak li hu 
kontenut ta' tagħlim u l-organizzazzjoni ta' sistemi ta' edukazzjoni u d-diversità kulturali 
u lingwistika tagħhom".

Kummenti ġenerali

1. Iqis li d-drittijiet tat-tfal għandhom ikunu fil-qalba tal-politiki tal-UE u li t-
30 anniversarju tas-CRC huwa opportunità biex il-Konvenzjoni tiġi implimentata bis-
sħiħ fil-politika u fil-prattika, u biex jittieħdu miżuri addizzjonali biex ikun żgurat li d-
drittijiet tat-tfal kollha, speċjalment dawk l-aktar vulnerabbli, jiġu rispettati kullimkien;

2. Ifakkar li kull bniedem għandu d-dritt inerenti għall-ħajja u li l-ħajja tal-bniedem 
għandha dejjem tkun protetta mill-mument tal-konċepiment; jenfasizza li n-nisa 
għandhom jiġu offruti l-appoġġ kollu meħtieġ biex ma jikkunsidrawx l-abort bħala 
għażla;

3. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jikkondividu l-aħjar prattiki, bil-ħsieb li tittejjeb l-
applikazzjoni korretta tal-prinċipju tal-aħjar interessi tat-tfal madwar l-UE;

4. Jilqa' l-impenn tal-Kummissjoni l-ġdida li tippreżenta strateġija komprensiva ġdida 
dwar id-drittijiet tat-tfal; ifakkar fl-impenn tal-UE li tipproteġi d-drittijiet tat-tfal, kif 
minqux kemm fl-Artikolu 3(3) tat-TFUE kif ukoll fl-Artikolu 24 tal-Karta, fil-limiti tal-
kompetenzi stabbiliti mit-Trattati;

5. Ifakkar li l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs) huma rilevanti għad-difiża tad-
drittijiet tat-tfal;

6. Jistieden lill-UE u lill-Istati Membri jżidu l-azzjoni tagħhom biex jiżguraw ambjent san 
għat-tfal u biex jiġġieldu kontra l-effett negattiv tat-tibdil fil-klima, f'konformità mal-
Ftehim ta' Pariġi;

7. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jiżguraw il-kontinwità u l-kwalità ta' servizz li jiffunzjona 
tajjeb għar-rappurtar ta' tfal nieqsa, kif rikjest mill-Kodiċi Ewropew għall-
Komunikazzjonijiet Elettroniċi adottat fl-2018;

8. Jinnota bi tħassib kbir li l-problemi li jikkonċernaw is-sistema Ġermaniża tal-liġi tal-
familja, inkluż ir-rwol kontroversjali tal-Jugendamt Ġermaniż, li ġew irrappurtati 
permezz ta' petizzjonijiet minn ġenituri mhux Ġermaniżi, għadhom ma ġewx solvuti; 
jissottolinja li l-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-Parlament kontinwament jirċievi 
petizzjonijiet minn ġenituri mhux Ġermaniżi fejn tiġi rrappurtata diskriminazzjoni serja 
b'riżultat ta' proċeduri u prattiki adottati b'mod konkret mill-awtoritajiet kompetenti 
Ġermaniżi f'tilwim transfruntier fil-familji li jinvolvi t-tfal;

9. Ifakkar lill-Istati Membri fil-ħtieġa li jagħtu lit-tfal kull kura f'familja (foster care) 
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meħtieġa u ġġustifikata f'konformità ma' dak li jgħidu l-Artikoli 8 u 20 tas-CRC, u 
b'mod partikolari għandhom jippermettu l-għoti ta' servizz kontinwu ta' indukrar tat-tfal 
li jqis l-identità etnika, reliġjuża, lingwistika u kulturali tat-tfal;

Politiki interni

Tmiem kull forma ta' vjolenza fuq it-tfal

10. Jikkundanna kull forma ta' vjolenza fiżika jew mentali fuq it-tfal, inklużi l-abbuż 
sesswali, il-vjolenza online, iż-żwieġ furzat, it-tħaddim tat-tfal, il-prostituzzjoni, it-
traffikar ta' bnedmin u tal-organi, il-kuntrabandu ta' tfal migranti, it-tortura, il-qtil tal-
unur, il-mutilazzjoni ġenitali femminili, ir-reklutaġġ, il-lieva, it-tiċħid, in-negliġenza, il-
malnutrizzjoni u l-użu tat-tfal bħala suldati u tarki umani;

11. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jaħdmu fil-limiti tal-kompetenzi rispettivi 
tagħhom sabiex jiggarantixxu li l-wirt kulturali u reliġjuż ma jkollu l-ebda impatt fuq l-
integrità fiżika u psikoloġika tat-tfal;

12. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex ifasslu approċċ olistiku biex tinqered 
il-vjolenza sesswali u l-abbuż tat-tfal kemm online kif ukoll offline; jenfasizza li huwa 
kruċjali li jkun hemm kooperazzjoni mal-industrija u jistieden lill-kumpaniji tal-ICT u 
lill-pjattaformi online biex jassumu s-sehem tagħhom ta' responsabbiltà fil-ġlieda kontra 
l-abbuż u l-isfruttament sesswali tat-tfal online; iħeġġeġ lill-Istati Membri jistabbilixxu 
kampanji ta' sensibilizzazzjoni nazzjonali biex jinfurmaw lit-tfal, b'mod adattat 
għalihom, dwar ir-riskji u t-theddid assoċjati mal-internet, flimkien ma' kampanji 
mmirati għall-ġenituri;

13. Jilqa' l-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-8 ta' Ottubru 2019 dwar il-ġlieda kontra l-abbuż 
sesswali tat-tfal u jistieden lill-presidenzi attwali tal-Kunsill, u lil dawk futuri, biex iżidu 
l-isforzi tagħhom ħalli jiżguraw li l-Istati Membri jieħdu azzjonijiet konkreti biex 
jassistu aħjar lill-vittmi u jfasslu miżuri preventivi, investigattivi u ta' prosekuzzjoni 
effettivi biex jiżguraw li l-awturi tar-reati jitressqu quddiem il-ġustizzja;

14. Jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw bis-sħiħ id-Direttiva 2011/93/UE u r-
riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Diċembru 2017 dwar l-implimentazzjoni tad-
Direttiva 2011/93/UE dwar il-ġlieda kontra l-abbuż sesswali u l-isfruttament sesswali 
tat-tfal u l-pedopornografija9; jistieden lill-Istati Membri li huma Stati Partijiet għall-
Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Protezzjoni tat-Tfal kontra l-Isfruttament 
Sesswali u l-Abbuż Sesswali (il-Konvenzjoni ta' Lanzarote) biex jimplimentaw ir-
rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat ta' Lanzarote (il-Kumitat tal-Partijiet tal-Konvenzjoni 
ta' Lanzarote);

15. Jirrikonoxxi li l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi qed iħabbtu wiċċhom ma' żieda bla 
preċedent fir-rapporti ta' CSAM (child sexual abuse material) online u għandhom sfidi 
enormi fil-ġestjoni tal-ammont ta' xogħol, u b'hekk qed jiġu sfurzati jiffokaw l-isforzi 
tagħhom fuq immaġnijiet li juru l-iżgħar vittmi, li huma l-aktar vulnerabbli; jenfasizza l-
ħtieġa ta' aktar investiment, b'mod partikolari mill-industrija u mis-settur privat, fir-

9 ĠU C 369, 11.10.2018, p. 96.
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riċerka u l-iżvilupp u f'teknoloġiji ġodda maħsuba biex jidentifikaw CSAM online u 
jħaffu l-proċeduri tat-tneħħija;

16. Jistieden lill-Istati Membri jtejbu l-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi 
u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, inklużi netwerks tal-hotline, li jiġġieldu l-abbuż 
sesswali tat-tfal u l-isfruttament sesswali tat-tfal; jistieden lill-Kummissjoni taġġorna l-
Istrateġija għal Internet Aħjar għat-Tfal imnedija fl-2012;

Investiment fit-tfal

17. Jitlob lill-UE u l-Istati Membri tagħha biex jinvestu f'servizzi pubbliċi għat-tfal, inklużi 
l-indukrar tat-tfal, l-edukazzjoni u s-saħħa;

18. Jirrakkomanda lill-Istati Membri jadottaw liġijiet biex jissalvagwardaw u jsaħħu d-
drittijiet għall-maternità u l-paternità bil-għan li jipprovdu ambjent san u stabbli għat-
tfal, b'mod partikolari fl-ewwel xhur ta' ħajjithom; jistieden lill-UE u lill-Istati Membri 
jiżguraw l-implimentazzjoni sħiħa tad-Direttiva dwar il-Bilanċ bejn ix-Xogħol u l-Ħajja 
Privata10, billi l-kisba ta' bilanċ aħjar u aktar ġust bejn ix-xogħol u l-ħajja privata se 
jkollha impatt pożittiv fuq il-benessri tat-tfal;

19. Jitlob lill-UE u lill-Istati Membri jiżviluppaw oqfsa strateġiċi biex jitnaqqas il-faqar, li 
għandhom jikkunsidraw aspetti mhux monetarji differenti tal-faqar, inkluż l-aċċess 
ugwali għas-servizzi tas-saħħa, is-settur tal-abitazzjoni u l-edukazzjoni;

20. Jitlob lill-UE u lill-Istati Membri jallinjaw il-programmi annwali ta' riforma għas-
Semestru Ewropew mar-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tal-2013 dwar l-
investiment fit-tfal, u jiżviluppaw indikaturi effettivi għat-tabella ta' valutazzjoni soċjali 
tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali diżaggregati skont l-età biex is-sitwazzjoni 
tat-tfal fl-UE tkun tista' tiġi ssorveljata b'mod effettiv u imparzjali;

21. Jistieden lill-Kummissjoni l-ġdida u lill-Kummissarji l-ġodda għas-Sħubijiet 
Internazzjonali u għall-Ġestjoni ta' Kriżijiet biex jippreżentaw strateġija u jtejbu l-qafas 
politiku tal-Kummissjoni ħalli jiggwidaw lill-Istati Membri fl-isforzi tagħhom biex 
jiżguraw li t-tfal jikbru f'soċjetajiet inklużivi u prosperi, fejn ħadd ma jibqa' lura, u billi 
jistabbilixxu miri biex inaqqsu l-faqar fost it-tfal bin-nofs fl-aġenda tal-UE għall-2030;

22. Jinkoraġġixxi lill-UE u lill-Istati Membri biex jinvestu fit-tfal u fl-adolexxenti biex 
jiżguraw li jkollhom il-ħiliet u l-għarfien meħtieġa għas-suq tax-xogħol u li jkunu 
jistgħu jgawdu d-dritt tagħhom li jirnexxu u jilħqu l-potenzjal sħiħ tagħhom bħala 
aġenti tal-bidla fis-soċjetà;

23. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex jinvestu f'miżuri preventivi fis-sistemi nazzjonali 
tagħhom ħalli jindirizzaw il-fenomenu li qed jikber ta' disturbi tas-saħħa mentali fit-tfal, 
u jiżguraw li l-iskejjel ikunu ffinanzjati b'mod suffiċjenti biex jipprovdu counselling, 
filwaqt li l-għalliema jkunu mħarrġa b'mod adegwat;

10 ĠU L 188, 12.7.2019, p. 79.
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Edukazzjoni

24. Jistieden lill-Istati Membri jiggarantixxu d-dritt għall-edukazzjoni għal kull tifel u tifla 
abbażi tal-prinċipju ta' opportunitajiet indaqs;

25. Ifakkar li l-Istati Membri huma kompletament responsabbli biex jorganizzaw is-sistemi 
edukattivi tagħhom, il-kontenut tat-tagħlim tagħhom u d-diversità kulturali u lingwistika 
tagħhom;

26. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jistabbilixxu miżuri biex jiġġieldu u jipprevjenu t-tluq bikri 
mill-iskola u biex jiżguraw aċċess ugwali bejn il-ġeneri għal edukazzjoni ta' kwalità 
minn età bikrija sal-adoloxxenza;

27. Jenfasizza li l-innovazzjoni għandha tkun il-prinċipju ewlieni għall-edukazzjoni u t-
taħriġ fl-era diġitali;

Aċċess għall-ġustizzja għat-tfal

28. Jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw bis-sħiħ id-Direttiva (UE) 2016/800; jisħaq li 
l-aħjar interessi tat-tfal għandhom dejjem jiġu kkunsidrati l-ewwel fid-deċiżjonijiet 
kollha li jikkonċernaw tfal fl-ambitu tas-sistema tal-ġustizzja, u d-dritt tat-tfal li 
jinstemgħu għandu jingħata fid-dawl tal-età u l-maturità tagħhom;

29. Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li t-tfal fil-ħabs jiġu trattati b'mod li jqis l-aħjar 
interessi tagħhom skont il-liġi u l-proċeduri applikabbli;

Tfal migranti

30. Jistieden lill-UE u lill-Istati Membri biex iżidu l-isforzi tagħhom fil-ġlieda kontra t-
traffikar ta' bnedmin u l-faċilitazzjoni tal-immigrazzjoni illegali ta' tfal, speċjalment 
dawk mhux akkumpanjati, billi dawn huma aktar esposti għar-riskji tal-isfruttament u t-
traffikar tat-tfal;

31. Jistieden lill-Istati Membri biex jimplimentaw b'mod effettiv il-"Pakkett tal-Faċilitaturi" 
biex jiġi miġġieled il-mudell ta' negozju tat-traffikanti ta' bnedmin, u b'hekk it-tfal 
migranti jiġu protetti mill-isfruttament u l-abbuż;

32. Jisħaq fuq l-importanza tar-reġistrazzjoni tad-data bijometrika ta' tfal rifuġjati, jilqa' l-
proposta tal-Kummissjoni tal-2016 għal riformulazzjoni tar-Regolament Eurodac11, u 
jissottolinja l-importanza tar-reġistrazzjoni ta' tfal rifuġjati mill-età ta' sitt snin biex 
tgħin fl-identifikazzjoni u r-rintraċċar ta' tfal neqsin filwaqt li tipprevjeni milli jispiċċaw 
f'idejn in-netwerks tat-traffikar ta' bnedmin;

33. Jistieden lill-Istati Membri biex jimplimentaw bis-sħiħ id-Direttiva tal-UE kontra t-
Traffikar12 b'enfasi speċjali fuq miżuri ta' prevenzjoni f'konformità mal-Artikolu 18 

11 ĠU L 180, 29.6.2013, p. 1.
12 ĠU L 101, 15.4.2011, p. 1.
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tagħha;

34. Jisħaq fuq l-importanza li l-Istati Membri jżidu l-azzjoni tagħhom f'dak li għandu 
x'jaqsam mal-ħarsien tar-responsabbiltà fil-konfront tal-vittmi u l-qerda tal-kriminalità, 
u li jiġġieldu kontra kwalunkwe impunità li għadha prevalenti għat-traffikanti, il-
kuntrabandisti tal-bnedmin, l-isfruttaturi, dawk li jagħmlu profitt, dawk li jużaw it-tfal u 
jabbużawhom, inkluż billi jiġi kkriminalizzat l-użu tas-servizzi ta' vittmi tat-traffikar 
għal kull forma ta' sfruttament;

Tfal vulnerabbli

35. Jiddeplora l-forom kollha ta' vjolenza kontra l-bniet u jħeġġeġ lill-Istati Membri 
japplikaw miżuri konkreti biex jiġu aboliti ż-żwieġ tat-tfal, il-MĠF, u prattiki oħra ta' 
ħsara; jitlob lill-UE u lill-Istati Membri jżidu t-taħriġ u l-għarfien dwar il-prattiki tal-
MĠF fost il-professjonisti tal-kura tas-saħħa u dawk mediċi, u jippromwovu kampanji 
ta' sensibilizzazzjoni fi ħdan il-komunitajiet differenti;

36. Jistieden lill-Istati Membri jsaħħu l-kooperazzjoni transfruntiera u l-kondiviżjoni ta' 
informazzjoni fost l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi u tal-protezzjoni tat-tfal biex 
jidentifikaw u jipproteġu tfal neqsin;

37. Jisħaq li għandha tingħata attenzjoni speċjali lit-tfal b'diżabilità, li huma popolazzjoni 
partikolarment fraġli; jikkundanna bil-qawwa kull forma ta' vjolenza kontrihom, inkluża 
l-vjolenza kkawżata minn trattament ħażin jew minn kura mhux xierqa; jistieden lill-
Istati Membri kollha jimplimentaw l-istandards stabbiliti fil-Konvenzjoni tan-NU dwar 
id-Drittijiet tat-Tfal, il-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità u 
l-Linji Gwida tan-NU għall-Kura Alternattiva tat-Tfal;

Politiki esterni

38. Jistieden lill-VP/RGħ tagħti attenzjoni speċjali lid-drittijiet tat-tfal fl-azzjoni esterna 
kollha tal-UE sabiex tiżgura l-integrazzjoni effettiva tad-drittijiet tat-tfal, inkluż fil-
kuntest ta' djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem, il-politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni 
(PSDK) tal-UE, inklużi l-operazzjonijiet tagħha tal-ġestjoni ta' kriżijiet, u l-Politika 
Ewropea tal-Viċinat (PEV);

39. Jistieden lill-Kummissjoni żżid l-azzjonijiet tagħha fir-rigward tal-integrazzjoni tad-
drittijiet tat-tfal fil-kooperazzjoni għall-iżvilupp u fl-għajnuna umanitarja sabiex jiġi 
żgurat finanzjament adegwat, u biex jiżdied il-livell ta' protezzjoni għat-tfal milquta 
minn kunflitt;

40. Jinnota li l-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) il-ġdid 2021-2027 jirrifletti l-ħtieġa 
urġenti li jiġi indirizzat il-faqar fost it-tfal, kemm fl-UE kif ukoll f'pajjiżi terzi, permezz 
tal-azzjonijiet esterni tagħha; jissottolinja l-importanza ta' għajnuna uffiċjali għall-
iżvilupp (ODA) bħala strument ewlieni għall-qerda tal-faqar u jfakkar fl-impenji 
rispettivi tal-ODA tal-UE u tal-Istati Membri;

41. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura l-implimentazzjoni sħiħa u rapida tar-riżoluzzjoni tal-
Parlament dwar l-abolizzjoni taż-żwieġ tat-tfal; jissottolinja li din ir-riżoluzzjoni titlob 
lill-UE u lill-Istati Membri japplikaw standards legali unifikati fir-rigward tal-proċedura 
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biex jiġu indirizzati ż-żwiġijiet tat-tfal, biex jikkooperaw mal-awtoritajiet tal-infurzar 
tal-liġi u s-sistemi ġudizzjarji f'pajjiżi terzi, u biex jipprovdu taħriġ u assistenza teknika 
biex jgħinu fl-adozzjoni u fl-infurzar ta' leġiżlazzjoni li tipprojbixxi ż-żwieġ prekoċi u 
furzat;

42. Jistieden lill-VP/RGħ u lill-Kummissjoni biex jindirizzaw l-impatt fuq perjodu qasir, 
medju u twil tal-kunflitt armat fuq it-tfal b'mod effettiv u komprensiv billi jużaw il-
varjetà ta' għodod disponibbli, inklużi l-Linji Gwida aġġornati tal-UE dwar it-Tfal u l-
Kunflitt Armat tas-16 ta' Ġunju 2008, l-istrateġija riveduta ta' implimentazzjoni tal-Linji 
Gwida tal-UE dwar it-Tfal u l-Kunflitt Armat tas-6 ta' Diċembru 2010, u l-Lista ta' 
Kontroll għall-Integrazzjoni tal-Protezzjoni tat-Tfal affettwati mill-Kunflitt Armat fl-
Operazzjonijiet tal-PSDK tat-23 ta' Mejju 2006;

43. Jistieden lill-VP/RGħ biex b'mod sistematiku tqajjem il-kwistjoni ta' ksur serju kontra t-
tfal ma' partijiet fil-kunflitt, speċjalment dawk imsemmija fir-Rapport Annwali tas-
Segretarju Ġenerali tan-NU dwar it-Tfal u l-Kunflitt Armat; iħeġġeġ lill-VP/RGħ tuża l-
għodod kollha disponibbli biex tiżgura li l-UE tipproteġi lit-tfal f'kunflitt billi tiżgura li 
l-Linji Gwida tal-UE dwar it-Tfal u l-Kunflitt Armat jiġu implimentati bis-sħiħ u billi 
tiżgura li l-persunal kollu tal-missjoni tal-PSDK tal-UE jkun imħarreġ b'mod adegwat fi 
kwistjonijiet ta' protezzjoni tat-tfal;

°

° °

44. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni 
għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati 
Membri.


