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Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Prijoritajiet tal-UE għas-sessjonijiet tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU fl-2017 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta 

Paragrafu 25 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta Emenda 

25. Jitlob lill-UE tkompli tippromwovi 

d-drittijiet tat-tfal, b'mod partikolari billi 

tikkontribwixxi biex tiżgura l-aċċess tat-

tfal għall-ilma, is-sanità, il-kura tas-saħħa u 

l-edukazzjoni, inkluż f'żoni ta' kunflitt u 

f'kampijiet tar-rifuġjati, u billi jiġu 

eliminati t-tħaddim tat-tfal, ir-reklutaġġ ta' 

suldati tfal, iċ-ċaħda tal-libertà, it-tortura, 

it-traffikar, iż-żwieġ tat-tfal, iż-żwieġ 

prekoċi u ż-żwieġ furzat, l-isfruttament 

sesswali, u l-prattiki dannużi bħalma hi l-

mutilazzjoni ġenitali femminili; jappella 

għal miżuri li jappoġġjaw u jsaħħu l-isforzi 

internazzjonali permezz tan-NU biex 

jintemm l-użu tat-tfal fil-kunflitti armati u 

biex jiġi indirizzat b'mod aktar effikaċi l-

impatt tas-sitwazzjonijiet ta' kunflitt u tas-

sitwazzjonijiet ta' wara kunflitt fuq in-nisa 

u l-bniet; jistieden lill-Istati kollha li huma 

membri tan-NU jħarsu l-obbligi li 

jorbtuhom bis-saħħa tat-trattat u l-impenji 

tagħhom b'rabta mal-Konvenzjoni dwar id-

Drittijiet tat-Tfal, adottata fl-1989, sabiex 

jirrispettaw id-drittijiet tat-tfal kollha fil-

ġurisdizzjoni tagħhom irrispettivament 

mill-istatus legali tagħhom, u mingħajr 

25. Jitlob lill-UE tkompli tippromwovi 

d-drittijiet tat-tfal, b'mod partikolari billi 

tikkontribwixxi biex tiżgura l-aċċess tat-

tfal għall-ilma, is-sanità, il-kura tas-saħħa u 

l-edukazzjoni, inkluż f'żoni ta' kunflitt u 

f'kampijiet tar-rifuġjati, u billi jiġu 

eliminati t-tħaddim tat-tfal, ir-reklutaġġ ta' 

suldati tfal, iċ-ċaħda tal-libertà, it-tortura, 

it-traffikar, iż-żwieġ tat-tfal, iż-żwieġ 

prekoċi u ż-żwieġ furzat, l-isfruttament 

sesswali, u l-prattiki dannużi bħalma hi l-

mutilazzjoni ġenitali femminili; jappella 

għal miżuri li jappoġġjaw u jsaħħu l-isforzi 

internazzjonali permezz tan-NU biex 

jintemm l-użu tat-tfal fil-kunflitti armati u 

biex jiġi indirizzat b'mod aktar effikaċi l-

impatt tas-sitwazzjonijiet ta' kunflitt u tas-

sitwazzjonijiet ta' wara kunflitt fuq in-nisa 

u l-bniet; jistieden lill-Istati kollha li huma 

membri tan-NU jħarsu l-obbligi li 

jorbtuhom bis-saħħa tat-trattat u l-impenji 

tagħhom b'rabta mal-Konvenzjoni dwar id-

Drittijiet tat-Tfal, adottata fl-1989, sabiex 

jirrispettaw id-drittijiet tat-tfal kollha fil-

ġurisdizzjoni tagħhom irrispettivament 

mill-istatus legali tagħhom, u mingħajr 

diskriminazzjoni ta' ebda tip; jistieden lill-
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diskriminazzjoni ta' ebda tip; Istati Uniti tal-Amerka, bħala l-uniku 

membru tan-Nazzjonijiet Uniti li ma 

rratifikax il-Konvenzjoni tan-NU dwar id-

Drittijiet tat-Tfal, sabiex jirratifika dan l-

istrument b'mod urġenti; 

Or. en 

 

 


