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Emenda mressqa minn Edit Bauer

Emenda 1
Premessa 1

- wara li kkunsidra l-Linji Gwida ta' l-UNICEF dwar il-Protezzjoni ta' Tfal li jkunu 
vittmi ta' ttraffikar,

Or. en

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer

Emenda 2
Premessa Aa (ġdida)

Aa. billi l-istituzzjoni bażika fis-soċjetà għas-sopravivenza, l-protezzjoni u l-iżvilupp tat-
tfal hija l-familja,

Or. en
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Emenda mressqa minn Ilda Figueiredo

Emenda 3
Premessa A

A. billi l-ambjent familjali jikkostitwixxi qafas propizju għall-ħarsien tad-drittijiet tat-tfal, 
għall-iżvilupp tal-kapaċitajiet tagħhom, għall-akkwist tat-tagħrif neċessarju għall-
applikazzjoni tad-drittijiet tagħhom u sabiex ikunu konxji tad-dmirijiet tagħhom, u, 
bħala konsegwenza, għandu jsir kull sforz biex il-familji jiġu appoġġjati permezz ta' 
politiki pubbliċi xierqa, iżda, billi fin-nuqqas ta' qafas bħal dan, it-tfal kollha 
għandhom b'konformità mal-UNCRC u mal-prinċipji tal-Konvenzjoni dwar id-
Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità, kif iffirmata mill-Kummissjoni, ikunu jistgħu 
jgawdu minn ħarsien li jissostitwixxi dan in-nuqqas li jiżgura s-sodisfazzjon tagħhom 
mingħajr l-ebda diskriminazzjoni,

Or. pt

Emenda mressqa minn Ria Oomen-Ruijten

Emenda 4
Premessa A

A. billi l-ambjent familjali jikkostitwixxi qafas propizju għall-ħarsien tad-drittijiet tat-tfal, 
għall-iżvilupp tal-kapaċitajiet tagħhom, għall-akkwist tat-tagħrif neċessarju għall-
applikazzjoni tad-drittijiet tagħhom u sabiex ikunu konxji tad-dmirijiet tagħhom iżda, 
billi fin-nuqqas ta' qafas bħal dan, it-tfal kollha, inklużi orfni, dawk bla dar u r-
refuġjati, għandhom, b'konformità mal-UNCRC, ikunu jistgħu jgawdu minn ħarsien li 
jissostitwixxi dan in-nuqqas li jiżgura s-sodisfazzjon tagħhom mingħajr l-ebda 
diskriminazzjoni,

Or. nl

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 5
Premessa A

A. Billi l-ambjent familjali jikkostitwixxi qafas propizju għall-ħarsien tad-drittijiet tat-
tfal, billi jiżgura l-iżvilupp b'saħħtu tal-personalitajiet tagħhom, għall-iżvilupp tal-
kapaċitajiet tagħhom, għall-akkwist tat-tagħrif neċessarju għall-applikazzjoni tad-
drittijiet tagħhom u sabiex ikunu konxji tad-dmirijiet tagħhom iżda, billi fin-nuqqas ta' 
qafas bħal dan, it-tfal kollha għandhom b'konformità mal-UNCRC, ikunu jistgħu 
jgawdu minn ħarsien li jissostitwixxi dan in-nuqqas li jiżgura s-sodisfazzjon tagħhom 
mingħajr l-ebda diskriminazzjoni,

Or. pl
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Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer

Emenda 6
Premessa Aa (ġdida)

Aa. billi l-istrateġija ta' l-UE dwar id-drittijiet tat-tfal għandu jkollha l-għeruq tagħha 
fil-valuri u fil-prinċipji stipulati fil-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti ta' l-1989 
dwar id-Drittijiet tat-Tfal,

Or. en

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer

Emenda 7
Premessa Ab (ġdida)

Ab. billi approċċ favur id-drittijiet tat-tfal fit-tħejjija ta' politiki jfisser li t-tfal huma 
meqjusa bħala grupp speċifiku fis-soċjetà, iktar milli wieħed jassumi li l-interessi 
tagħhom huma dejjem identiċi għal dawk tal-familja tagħhom, tan-nisa, tas-suq tax-
xogħol, jew tal-komunità,

Or. en

Emenda mressqa minn Claire Gibault

Emenda 8
Premessa Aa (ġdida)

A. billi l-kunflitti mtawlin bejn ġenituri separati għandhom effetti negattivi fuq it-tfal, 

Or. fr

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer

Emenda 9
Premessa B

B. billi (tħassir) minkejja l-leġiżlazzjonijiet nazzjonali u internazzjonali, it-tfal u n-nisa 
ħafna drabi huma vittmi ta' nuqqas ta' ugwaljanza ġudizzjarja, soċjali u ekonomika li 
jaffetwaw l-eżerċizzju tad-drittijiet pożittivi u fundamentali tagħhom bħall-aċċess 
għall-edukazzjoni u s-saħħa, 
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Or. en

Emenda mressqa minn Lissy Gröner

Emenda 10
Premessa B

B. billi d-drittijiet tat-tfal bħala persuni legali awtonomi għandu jkun rikonoxxut, u, 
minkejja l-leġiżlazzjonijiet nazzjonali u internazzjonali, it-tfal u n-nisa ħafna drabi 
huma vittmi ta' nuqqas ta' ugwaljanza ġudizzjarja, soċjali u ekonomika li jaffetwaw l-
eżerċizzju tad-drittijiet pożittivi u fundamentali tagħhom bħall-aċċess għall-
edukazzjoni u s-saħħa,

Or. de

Emenda mressqa minn Ria Oomen-Ruijten

Emenda 11
Premessa B

B. billi d-drittijiet tat-tfal u d-drittijiet tan-nisa huma inseparabbli, iżda minkejja l-
leġiżlazzjonijiet nazzjonali u internazzjonali, it-tfal u n-nisa ħafna drabi huma vittmi 
ta' nuqqas ta' ugwaljanza ġudizzjarja, soċjali u ekonomika li jaffetwaw l-eżerċitar tad-
drittijiet pożittivi u fundamentali tagħhom, bħall-aċċess ugwali għall-edukazzjoni, 
(tħassir) il-kura tas-saħħa, ikel sikur u ilma nadif u d-drittijiet riproduttivi għall-
adoloxxenti;

Or. nl

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 12
Premessa B

B. billi d-drittijiet tat-tfal u d-drittijiet tal-familja huma inseparabbli, iżda minkejja l-
leġiżlazzjonijiet nazzjonali u internazzjonali, il-familji ħafna drabi huma vittmi ta' 
nuqqas ta' ugwaljanza ġudizzjarja, soċjali u ekonomika li jaffetwaw l-eżerċizzju tad-
drittijiet pożittivi u fundamentali tagħhom (tħassir),

Or. pl
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Emenda mressqa minn Ilda Figueiredo

Emenda 13
Premessa B

B. billi d-drittijiet tat-tfal u d-drittijiet tan-nisa huma inseparabbli, iżda minkejja l-
leġiżlazzjonijiet nazzjonali u internazzjonali, it-tfal u n-nisa ħafna drabi huma vittmi 
ta' nuqqas ta' ugwaljanza ġudizzjarja, soċjali u ekonomika li jaffetwaw l-eżerċizzju 
tad-drittijiet pożittivi u fundamentali tagħhom bħall-aċċess għall-edukazzjoni u l-kura 
tas-saħħa, u dawn l-inugwaljanzi huma qawwija b'mod partikulari fil-każ ta' bniet u 
nisa b'diżabilità,

Or. pt

Emenda mressqa minn Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emenda 14
Premessa Ba (ġdida)

Ba. billli d-drittijiet u l-valuri fundamentali, inkluża l-ugwaljanza bejn is-sessi, 
għandhom ikunu element essenzjali fl-edukazzjoni matul it-tfulija u għandhom 
jifformaw il-bażi ta' l-istadji l-oħra tal-ħajja, 

Or. fr

Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco u Iratxe 
García Pérez

Emenda 15
Premessa Ba (ġdida)

Ba. billi l-integrazzjoni sistematika tas-sessi għandha tkun applikata għall-politiki 
kollha li jaffettwaw lit-tfal, peress li l-ugwaljanza bejn is-sessi tibda mir-
rikonoxximent ta' drittijiet ugwali ta' tfal subien u bniet sa mill-ewwel snin tal-
ħajja,

Or. es

Emenda mressqa minn Edit Bauer

Emenda 16
Premessa Ba (ġdida)

Ba. billi l-ittraffikar tat-tfal għat-talb fit-triq, jew għal kwalunkew skop ieħor, jibqa' 
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problema fl-UE,

Or. en

Emenda mressqa minn Claire Gibault

Emenda 17
Premessa Ba (ġdida)

Ba. billi għandha tingħata attenzjoni akbar fil-livell Ewropew lis-sitwazzjoni ta' minuri 
mhux akkumpanjati, tfal b'diżabilitajiet u t-tfal ta' migranti, ta' dawk li jfittxu ażil u 
tar-refuġjati,

Or. fr

Emenda mressqa minn Claire Gibault

Emenda 18
Premessa Bb (ġdida)

Bb. billi l-ksur wisq malajr tar-rabta profonda bejn l-omm u t-tarbija fl-ewwel sena tal-
ħajja jista' jwassal għal nuqqas emozzjonali u psikoloġiku gravi, 

Or. fr

Emenda mressqa minn Claire Gibault

Emenda 19
Premessa Bc (ġdida)

Bc. billi l-konvenzjonijiet kollha dwar id-drittijiet tat-tfal, kif ukoll il-Konvenzjoni 
Ewropea, jirrikonoxxu d-dritt ta' tfal abbandunati u ta' orfni li jkollhom 
familja u protezzjoni, 

Or. fr

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer

Emenda 20
Premessa Ba (ġdida)

Ba. billi l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem kontra n-nisa u l-bniet imigranti fil-forma ta' l-
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hekk imsejħa delitti ta' l-unur, żwiġijiet sfurzati, mutilazzjoni ġenitali, jew ksur 
ieħor ma jistgħux jiġu ġustifikati fuq l-ebda raġuni kulturali jew reliġjuża u 
m'għandhomx jiġu ttollerati fl-ebda cirkostanza,

Or. en

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer

Emenda 21
Premessa Bb (ġdida)

Bb. billi t-tfal fl-Ewropa huma esposti sa minn età żgħira għal xeni ta' orrur, 
pornografija u vjolenza, u billi l-vjolenza fil-mezzi ta' komunikazzjoni jista' jkollha 
effetti psikoloġiċi u soċjali li jkissru, bħal ansjetà u dipressjoni, problemi fl-iskola u 
aggressività miżjuda, 

Or. de

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer

Emenda 22
Premessa Bc (ġdida)

Bc. billi l-hekk imsejħa logħbiet tal-qtil b'mod partikulari, li jiġu trasferiti mit-tfal fuq 
il-mowbajls bħala sekwenzi qosra ta' vidjo jew jintlagħbu ta' veru, li jħarrġu fl-att 
tal-qtil permezz tas-simulazzjoni, għandhom l-effett li jderru lill-utilizzatur għall-
vjolenza u/jew jistimulaw il-vjolenza, li jista' jwassal għal delitti kkopjati, 

Or. de

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer

Emenda 23
Premessa Bd (ġdida)

Bd. billi l-problema tal-konsum riskjuż u perikoluż ta' l-alkoħol hu evidenti fil-livell ta' 
l-EU, li jwassal għal serje wiesgħa ta' problemi tas-saħħa u soċjali, speċjalmenti 
għan-nisa u għat-tfal, fil-forma ta' diżordni fil-feti maħluqa mill-akoħol, vjolenza 
domestika u familjari u negliġenza tat-tfal,

Or. en
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Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer

Emenda 24
Premessa Be (ġdida)

Be. billi numru dejjem jikber ta' tfal ibatu minn mard kroniku, bħal newrodermitis, u 
allerġiji, kif ukoll mard respiratorju u tniġġiż ta' storbju, 

Or. de

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer

Emenda 25
Premessa Bf (ġdida)

Bf. billi d-drittijiet ambjentali tat-tfal huma mħaddna fil-Konvenzjoni tan-NU dwar id-
Drittijiet tat-Tfal, 

Or. de

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer

Emenda 26
Paragrafu -1 (ġdid)

-1. Jisħaq li l-ewwel responsabilità biex ikunu żgurati d-drittijiet tat-tfal hija f'idejn il-
gvernijiet nazzjonali; jissottolinja li d-drittijiet tat-tfal jifformaw parti mid-drittijiet 
tal-bniedem li l-UE u l-Istati Membri huma marbuta li jirrispettaw skond id-dritt 
nazzjonali, Ewropew u internazzjonali;

Or. en

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer

Emenda 27
Paragrafu -1a (ġdid)

-1a. Jirrimarka li strateġija dwar it-tfal għandu jkollha l-għeruq tagħha fil-valuri u fl-
erba' prinċipji bażiċi tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tat-
Tfal (UNCRC): a) il-protezzjoni kontra l-forom kollha ta' diskriminazzjoni, b) l-
aħjar interessi tat-tfal bħala kunsiderazzjoni primarja, c) id-dritt għall-ħajja u 
għall-iżvilupp, d) id-dritt li jesprimu opinjoni u li dik l-opinjoni tiġi meqjusa, fi 
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kwalunkwe kwistjoni jew proċedura li taffettwa lit-tifel/tifla;

Or. en

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer

Emenda 28
Paragrafu -1b (ġdid)

-1b. Jenfasizza li l-istrateġija tal-futur għandha tirrikonoxxi d-dritt għall-edukazzjoni 
fuq il-bażi ta' opportunitajiet indaqs u tan-non-diskriminazzjoni; jitlob lill-Istati 
Membri biex jagħmlu l-edukazzjoni primarja obbligatorja u disponibbli mingħajr 
ħlas għat-tfal kollha, filwaqt li jiżguraw li t-tfal kollha jkollhom aċċess għal 
edukazzjoni ta' kwalità tajba u biex jagħmlu l-edukazzjoni sekondarja disponibbli u 
aċċessibbli b'mod ġenerali għal kulħadd, partikularment permezz ta' l-introduzzjoni 
progressiva ta' edukazzjoni sekondarja b'xejn, filwaqt li wieħed iżomm f'moħħu li 
miżuri speċjali biex ikun żġurat l-aċċess ugwali, inkluża l-affirmazzjoni, 
jikkontribwixxu biex jinkisbu opportunitajiet ugwali u biex wieħed jiġġieled kontra 
l-esklużjoni, u biex tkun żgurata attendenza skolari, b'mod partikulari għall-bniet u 
għat-tfal minn familji bi qligħ baxx; jinnota li hu importanti li t-tfal ta' migranti 
u/jew refuġjati jkollhom aċċess għall-edukazzjoni.

Or. en

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer

Emenda 29
Paragrafu -1c (ġdid)

-1c. Jisħaq, b'mod partikulari, fuq l-importanza ta' aċċess bla kundizzjonijiet u anke ta' 
prijorità għal bniet imigranti għall-edukazzjoni u għal taħriġ fil-lingwa, li huma 
prerekwiżiti essenzjali għal integrazzjoni effettiva fis-soċjetà u għall-ħajja tax-
xogħol; jistieden lill-Istati Membri biex jintroduċu taħriġ fil-lingwa obbligatorju
għall-bniet imigranti, bħala mod kif jiffaċilitaw l-integrazzjoni tagħhom kif ukoll 
biex jipproteġuhom kontra d-diskriminazzjoni fil-familija u fis-soċjetà;

Or. en

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer

Emenda 30
Paragrafu -1d (ġdid)

-1d. Jinnota li l-fatt li l-bniet ma jitħallew jipparteċipaw fl-isports, fl-għawm u fit-
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tagħlim ta' l-iskola minħabba raġunijiet kulturali mhu ġustifikat minn ebda kultura 
jew reliġjon u m'għandux ikun ittollerat;

Or. en

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer

Emenda 31
Paragrafu -1e (ġdid)

-1e. Hu mħasseb dwar il-ħafna ksur tad-drittijiet li jaffettwaw lill-bniet minn bażi 
migranti; iħeġġeġ lill-Istati Membri biex ma jippermettux l-imkatar tar-ras u l-
ħijab, għallinqas fl-iskola primarja, sabiex jistabbilixxu b'mod iktar sod id-dritt 
għat-tfulija u biex tkun żgurata libertà ġenwina u mhux sfurzata ta' l-għażla f'età 
iktar tard; 

Or. de

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer

Emenda 32
Paragrafu 1

1. Jinnota li l-ħarsien tas-saħħa ta' l-ommijiet (tħassir) għandha tinkludi l-promozzjoni 
ta' kundizzjonijiet ta' l-għajxien u tax-xogħol adattati għal nisa tqal jew li qed 
ireddgħu lit-tfal kif ukoll li toffri aċċess ugwali u universali għan-nisa kollha għal 
servizzi tal-kura tas-saħħa ta' kwalità qabel u wara l-ħlas sabiex tonqos il-mortalità ta' 
l-ommijiet u tat-tfal kif ukoll it-tixrid ta' mardiet mill-ommijiet għat-tfal;

Or. en

Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco u Iratxe 
García Pérez

Emenda 33
Paragrafu 1

1. Ifakkar fid-drittijiet tat-tfal għas-saħħa u, speċjalment, id-drittijiet ta' l-adoloxxenti 
għas-saħħa sesswali u riproduttiva, u jisħaq li l-ħarsien tas-saħħa ta' l-ommijiet 
għandha tkun parti integrali mill-istrateġija futura għad-drittijiet tat-tfal li għandha 
tippromwovi kundizzjonijiet ta' l-għajxien u tax-xogħol adattati għal nisa tqal jew li 
qed ireddgħu lit-tfal kif ukoll li toffri aċċess ugwali u universali għan-nisa kollha għal
servizzi tal-kura tas-saħħa ta' kwalità qabel u wara l-ħlas sabiex tonqos il-mortalità ta' 
l-ommijiet u tat-tfal kif ukoll it-tixrid ta' mardiet mill-ommijiet għat-tfal;
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Or. es

Emenda mressqa minn Ilda Figueiredo

Emenda 34
Paragrafu 1

1. Ifakkar li l-ħarsien tas-saħħa ta' l-ommijiet għandha tkun parti integrali mill-istrateġija 
futura għad-drittijiet tat-tfal li għandha tippromwovi kundizzjonijiet ta' l-għajxien u
tax-xogħol adattati għal nisa tqal u jinsisti fuq l-osservanza tal-leġiżlazzjoni eżistenti 
dwar il-protezzjoni tad-drittijiet tal-ħaddiema nisa, jew li qed ireddgħu lit-tfal kif 
ukoll li toffri aċċess ugwali u universali għan-nisa kollha għal servizzi tal-kura tas-
saħħa ta' kwalità qabel u wara l-ħlas fis-settur pubbliku sabiex tonqos il-mortalità ta' l-
ommijiet u tat-tfal kif ukoll it-tixrid ta' mardiet mill-ommijiet għat-tfal;

Or. pt

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 35
Paragrafu 1

1. Ifakkar li l-ħarsien tas-saħħa ta' l-ommijiet għandha tkun parti integrali mill-istrateġija 
futura għad-drittijiet tat-tfal li għandha tippromwovi kundizzjonijiet ta' l-għajxien u 
tax-xogħol adattati għal nisa tqal jew li qed ireddgħu lit-tfal kif ukoll li toffri aċċess 
ugwali u universali għan-nisa kollha għal servizzi tal-kura tas-saħħa ta' kwalità qabel u 
wara l-ħlas sabiex tonqos il-mortalità ta' l-ommijiet u tat-tfal kif ukoll it-tixrid ta' 
mardiet mill-ommijiet għat-tfal; jisħaq fuq l-importanza vitali li għandu l-liv għall-
maternità għall-iżvilupp tat-tfal, partikularment minħabba l-kuntatt mill-qrib ma' l-
omm tagħhom mhux biss matul l-ewwel xhur wara t-twelid imma wkoll matul l-
ewwel snin tal-ħajja tagħhom;

Or. pl

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer

Emenda 36
Paragrafu 1a (ġdid)

1a. Ifakkar li d-Direttiva tal-Kunsill 92/85/KEE tistipola drittijiet ta' impjieg għan-nisa 
tqal u li jreddgħu, li timplika li min jimpjega għandu jieħu l-passi xierqa kollha biex 
jiżgura li la l-mara u lanqas it-tarbija li għadha mhux imwielda ma jkunu esposti 
għal riskji tas-saħħa fil-post tax-xogħol;
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Or. en

Emenda mressqa minn Lissy Gröner

Emenda 37
Paragrafu 1a (ġdid)

1a. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiffaċilitaw l-aċċess għall-bniet 
għall-informazzjoni u għall-edukazzjoni dwar is-servizzi tas-saħħa riproduttiva;   

Or. de

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer

Emenda 38
Paragrafu 2

2. Jinnota li l-istrateġija futura ta' l-UE għandha tirrikonoxxi (tħassir) l-irwol importanti 
tal-familja bħala l-istituzzjoni bażika fis-soċjetà għas-sopravivenza, għall-protezzjoni 
u għall-iżvilupp tat-tfal; hu tal-fehma li d-drittijiet tat-tfal għandhom jiġu 
kkunsidrati bis-sħiħ fil-konċiljazzjoni tal-ħajja professjonali mal-ħajja familjali u l-
kwistjoni tal-ħin ta' xogħol kif ukoll fil-politiki ta' appoġġ pubbliku u/jew privat lill-
missirijiet u l-ommijiet sabiex dawn ikunu f'pożizzjoni li jassumu u jaqsmu r-
responsabbilitajiet edukattivi u tas-saħħa tagħhom;

Or. en

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 39
Paragrafu 2

2. Ifakkar li l-Istrateġija futura għandha tirrikonoxxi u tagħti valur lill-irwol importanti 
tal-familja u tippromwovi politiki ta' konċiljazzjoni tal-ħajja professjonali mal-ħajja 
familjali kif ukoll tippromwovi politiki ta' appoġġ pubbliku u/jew privat, l-ewwel u 
qabel kollox, lill-omm u l-missier sabiex dawn ikunu f'pożizzjoni li jassumu u jaqsmu 
r-responsabbilitajiet edukattivi u tas-saħħa tagħhom;

Or. pl
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Emenda mressqa minn Ilda Figueiredo

Emenda 40
Paragrafu 2

2. Ifakkar li l-Istrateġija futura għandha tirrikonoxxi u tagħti valur lill-irwol importanti 
tal-familja u tippromwovi politiki ta' konċiljazzjoni tal-ħajja professjonali mal-ħajja 
familjali, b'enfażi speċjali fuq iċ-ċirkostanċi ta' l-ommijiet b'diżabilità u ommijiet ta' 
tfal b'diżabilità, kif ukoll tippromwovi politiki ta' appoġġ pubbliku u/jew privat lit-tfal 
u lill-missirijiet u l-ommijiet sabiex il-ġenituri t-tnejn li huma jkunu jistgħu jassumu 
u jaqsmu r-responsabbilitajiet edukattivi u tas-saħħa tagħhom; hu mħasseb, b'mod 
partikulari, dwar l-intenzjonijiet tal-Kummissjoni kif espressi fil-Green Paper dwar 
il-leġiżlazzjoni dwar ix-xogħol1 u l-konsegwenzi negattivi li jista' jkun hemm għall-
ħajja tal-familji li jaħdmu u għat-tfal tagħhom;

Or. pt

Emenda mressqa minn Zita Gurmai

Emenda 41
Paragrafu 2

2. Ifakkar li l-Istrateġija futura għandha tirrikonoxxi u tagħti valur lill-irwol importanti 
tal-familja, inkluż dak ta' familji b'ġenitur wieħed, u tippromwovi politiki ta' 
konċiljazzjoni tal-ħajja professjonali mal-ħajja familjali kif ukoll tippromwovi politiki 
ta' appoġġ pubbliku u/jew privat lill-missirijiet u l-ommijiet sabiex dawn ikunu 
f'pożizzjoni li jassumu u jaqsmu r-responsabbilitajiet edukattivi u tas-saħħa tagħhom;

Or. hu

Emenda mressqa minn Lissy Gröner

Emenda 42
Paragrafu 2

2. Ifakkar li l-Istrateġija futura għandha tirrikonoxxi u tagħti valur lill-irwol importanti 
tal-familja u tippromwovi politiki ta' konċiljazzjoni tal-ħajja professjonali mal-ħajja 
familjali kif ukoll tippromwovi politiki ta' appoġġ pubbliku u/jew privat lill-missirijiet 
u l-ommijiet sabiex dawn ikunu f'pożizzjoni li jassumu u jaqsmu r-responsabbilitajiet 
edukattivi u tas-saħħa tagħhom u sabiex ikun ukoll rikonoxxut li numru dejjem 
jikber ta' nies issa jgħixu fi strutturi alternattivi ta' familji li ma jikkorrispondux 
mal-familji nukleari tradizzjonali, li jikkonsistu minn omm u missier u l-ulied 
bijoloġiċi tagħhom;

  
1 Green Paper tal-Kummissjoni tat-22 ta' Novembru 2006 - 'Li timmodernizza l-liġi dwar ix-xogħol biex taffaċċa 
l-isfidi tas-seklu 21' (COM(2006)0708)
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Or. de

Emenda mressqa minn Katerina Batzeli

Emenda 43
Paragrafu 2 a (ġdid)

2a. Jirrakkomanda l-ħolqien u l-espansjoni ta' netwerks lokali u reġjonali, bl-
involviment ta' awtoritajiet ċentrali u lokali, organizzazzjonijiet mhux governattivi u 
organizzazzjonijiet għall-ħarsien tad-drittijiet tat-tfal, bl-għan li jiġu provduti 
servizzi ta' prevenzjoni, protezzjoni u ta' appoġġ għat-tfal u l-familji tagħhom,

Or. el

Emenda mressqa minn Anna Hedh

Emenda 44
Paragrafu 2a (ġdid)

2a. Jitlob lill-Kummissjoni biex tadotta perspettiva dwar il-ġeneru fil-ħidmiet kollha 
favur id-drittijiet tat-tfal u biex tuża statistiċi suddiviżi fir-rigward ta' bniet u subien 
li hija kundizzjoni neċessarja biex wieħed jelimina l-forom kollha ta' 
diskriminazzjoni u ta' vjolenzja kontra l-bniet;

Or. sv

Emenda mressqa minn Claire Gibault

Emenda 45
Paragrafu 2a (ġdid)

2a. Jappoġġja bil-qawwi l-ħolqien ta' strutturi xierqa fl-Istati Membri li jgħinu t-tfal u 
l-ġenituri biex jadattaw għal ċirkostanzi familjari mibdula;  

Or. fr

Emenda mressqa minn Claire Gibault

Emenda 46
Paragrafu 2b (ġdid)

2b. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex fil-politiki nazzjonali tagħhom jinkludu l-
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introduzzjoni ta' liv ta' maternità li jdum sena, biex b'hekk jagħmluha possibbli 
għal dawk l-ommijiet li jixtiequ jagħmlu dan li jagħtu prijorità lir-rabta vitali tar-
relazzjoni mat-tfal tagħhom; 

Or. fr

Emenda mressqa minn Claire Gibault

Emenda 47
Paragrafu 2c (ġdid)

2c. Jitlob lill-Istat Membri, barra minn dan, biex isibu mezzi effettivi biex inaqqsu 
l-bżonn li tfal abbandunati u orfni jitpoġġew f'istituzzjonijiet, bħal rikors għal 
adottazzjni nazzjonali jew internazzjonali meta l-interess ogħla tat-tifel jew tifla 
jkun qiegħed fir-riskju, 

Or. fr

Emenda mressqa minn Claire Gibault

Emenda 48
Paragrafu 2d (ġdid)

2d. Jitlob lill-Istati Membri biex jippromwovu miżuri biex jgħinu lill-adulti 
żgħar li jkunu ħarġu minn orfanotrofji u minn djar tat-tfal, u biex jiżguraw 
li ma jibqgħux jitħallew għal riħhom wara t-18-il sena imma li jkunu 
jistgħu jibqgħu jibbenefikaw minn miżuri ta' appoġġ li jgħinuhom biex 
jippjanaw l-futur professjonali tagħhom u li jiffaċilitawlhom l-integrazzjoni 
soċjali tagħhom; 

Or. fr

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer

Emenda 49
Paragrafu 3

3. Jikkundanna l-forom kollha ta' vjolenza kontra t-tfal; iħeġeġġ lill-Istati Membri 
biex jieħdu miżuri leġiżlattivi effettivi u miżuri oħra biex jipprevjenu u jeliminaw 
(tħassir) kull tip ta' vjolenza li ssir fit-territorji tagħhom fl-isferi privati u pubbliċi, 
inkluża vjolenza fiżika, mentali, psikoloġika u sesswali, tortura, abbuż fuq it-tfal u 
sfruttament, teħid bħala ostaġġi, ittraffikar jew bejgħ tat-tfal u ta' l-organi tagħhom, 
vjolenza domestika, (tħassir)pornografija tat-tfal, prostituzzjoni tat-tfal, pedofilja, l-
esfruttament sesswali jew prattiċi tradizzjonali li jagħmlu ħsara bħal per eżempju l-
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mutilazzjoni ta' l-organi sesswali tan-nisa, iż-żwiġijiet sfurzati, ir-reati għall-unur, 
filwaqt li tingħata attenzjoni partikolari għal gruppi dgħajfin li jinkludu nisa u tfal 
bniet immigranti, dawk minn minoritajiet etniċi u tfal bniet b'diżabilità;

Or. en

Emenda mressqa minn Lissy Gröner

Emenda 50
Paragrafu 3

3. Jitlob lill-Istati Membri biex jiġbru data  sabiex jipprevjenu (tħassir) kull tip ta' 
vjolenza li ssir fit-territorji tagħhom fl-isferi privati u pubbliċi bħall-vjolenza 
domestika, it-traffikar tal-bnedmin, il-pornografija tat-tfal, l-esfruttament sesswali jew 
prattiċi tradizzjonali li jagħmlu ħsara bħal per eżempju l-mutilazzjoni ta' l-organi 
sesswali tan-nisa, iż-żwiġijiet sfurzati, d-delitti għall-unur, pereżempju billi jqajmu l-
kuxjenz tat-tobba u billi jiżguraw li r-reati jiġu kkastigati b'mod konsistenti taħt il-
leġiżlazzjoni fis-seħħ u li tingħata attenzjoni partikolari għal gruppi dgħajfin li 
jinkludu nisa u tfal bniet immigranti, dawk minn minoritajiet etniċi u tfal bniet 
b'diżabilità;

Or. de

Emenda mressqa minn Ria Oomen-Ruijten

Emenda 51
Paragrafu 3

3. Jitlob lill-Istati Membri jiġbru data (imqassma skond l-età u s-sess), jipprevjenu u 
jqisu bħala att kriminali kull tip ta' vjolenza li ssir fit-territorji tagħhom fl-isferi privati 
u pubbliċi bħall-vjolenza domestika, it-traffikar tal-bnedmin, il-pornografija tat-tfal, l-
esfruttament sesswali jew prattiċi tradizzjonali li jagħmlu ħsara bħal per eżempju l-
mutilazzjoni ta' l-organi sesswali tan-nisa, iż-żwiġijiet sfurzati, ir-reati għall-unur, 
filwaqt li tingħata attenzjoni partikolari għal gruppi dgħajfin li jinkludu nisa u tfal 
bniet immigranti, dawk minn minoritajiet etniċi u tfal bniet b'diżabilità;

Or. nl

Emenda mressqa minn Christa Prets

Emenda 52
Paragrafu 3

3. Jitlob lill-Istati Membri jiġbru data, jipprevjenu u jqisu bħala att kriminali kull tip ta' 
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vjolenza li ssir fit-territorji tagħhom fl-isferi privati u pubbliċi bħall-vjolenza 
domestika, it-traffikar tal-bnedmin, inkluż tat-tfal, il-pornografija tat-tfal, l-
esfruttament sesswali jew prattiċi tradizzjonali li jagħmlu ħsara bħal per eżempju l-
mutilazzjoni ta' l-organi sesswali tan-nisa, iż-żwiġijiet sfurzati, ir-reati għall-unur, 
filwaqt li tingħata attenzjoni partikolari għal gruppi dgħajfin li jinkludu nisa u tfal 
bniet immigranti, dawk minn minoritajiet etniċi u tfal bniet b'diżabilità;

Or. de

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 53
Paragrafu 3

3. Jitlob lill-Istati Membri jiġbru data, jipprevjenu u jqisu bħala att kriminali kull tip ta' 
vjolenza li ssir fit-territorji tagħhom fl-isferi privati u pubbliċi bħall-vjolenza fuq il-
post tax-xogħol, fid-dar u fil-mezzi tal-komunikazzjoni, it-traffikar tal-bnedmin, il-
pornografija tat-tfal, l-esfruttament sesswali jew prattiċi tradizzjonali li jagħmlu ħsara 
bħal per eżempju l-mutilazzjoni ta' l-organi sesswali tan-nisa, iż-żwiġijiet sfurzati, ir-
reati għall-unur, filwaqt li tingħata attenzjoni partikolari għal gruppi dgħajfin li 
jinkludu nisa u tfal bniet immigranti, dawk minn minoritajiet etniċi u tfal bniet 
b'diżabilità;

Or. pl

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer

Emenda 54
Paragrafu 3a (ġdid)

3a. Jitlob lill-Istati Membri biex jew jimplimentaw dispożizzjonijiet legali speċifiċi dwar 
il-mutilazzjoni ġenitali tan-nisa jew jadottaw liġijiet li bihom kull persuna li tagħmel 
l-mutilazzjni ġenitali tkun tista' tiġi mħarrka;

Or. en

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer

Emenda 55
Paragrafu 3b (ġdid)

3b. Jitlob lill-Istati Membri biex jintroduċu rrekorjdar obbligatorju minn ħaddiema tal-
kura tas-saħħa tal-każi kollha ta' mutilazzjoni ġenitali tan-nisa, u wkoll biex 
jirrekordjaw każi li fihom ikun hemm suspett li qed isseħġ mutilazzjoni ġenitali; 
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Or. en

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer

Emenda 56
Paragrafu 3c (ġdid)

3c. Jitlob lill-Istati Membri biex jitkellmu kontra l-vjolenza fuq in-nisa bbażata fuq it-
tradizzjoni, biex jikkundannaw il-ksur tad-drittijiet umani tal-bniet imigranti li jkun 
maħluq mill-familja, u biex jiċċekkjaw liema liġijiet jistgħu jiġu applikati biex il-
membri tal-familja jinżammu responsabbli, speċjalment fil-każ ta' l-hekk imsejħa 
reati ta' l-unur;

Or. en

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer

Emenda 57
Paragrafu 3d (ġdid)

3d. Jenfasizza li l-Istati Membri għandhom iżidu l-isforzi tagħhom biex jipproteġu lit-
tfal li jkunu qed ibati minn ħafna tiċħid jew li huma speċjalment vulnerabbli 
permezz ta' miżuri bħal li jiġu provduti servizzi ta' kwalità għolja u aċċessibbli  li 
wieħed jista' jaffordahom; jirrikjedi mill-Istati Membri li jistabbilixxu mekkaniżmi 
xierqa ta' mmoniterjar biex jidentifikaw u jappoġġjaw it-tfal fir-riskju;

Or. en

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer

Emenda 58
Paragrafu 3e (ġdid)

3e. Jisħaq li, skond studji riċenti, wieħed minn ħamest itfal fl-UE huma fir-riskju tal-
faqar u li t-tfal u ż-żgħażagħ huma partikolarment vulnerabbli għall-esklużjoni 
soċjali; jilqa' b'sodisfazzjoni l-miżuri urġenti proposti mill-komunikazzjoni tal-
Kummissjoni "Lejn strateġija Ewropea dwar id-Drittijiet tat-Tfal" li tenfasizza l-fatt 
li l-faqar tat-tfal hija problema persistenti; jemmen li għandha tingħata attenzjoni 
prijoritarja fil-livell ta' l-UE u ta' l-Istati Membri għall-prevenzjoni u l-
eliminazzjoni tal-faqar tat-tfal; jiddispjaċih li l-komunikazzjoni ta' tistipula l-ebda 
miri kwantitattivi ċari dwar il-qerda tal-faqar tat-tfal;

Or. en
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Emenda mressqa minn Katerina Batzeli

Emenda 59
Paragrafu 3a (ġdid)

3a. Itenni li, jekk il-vjolenza kontra t-tfal u l-abbuż tat-tfal għandom jiġu djanostikati u 
kkonfrontati minn stadju bikri, għandu jiġi introdott protokoll proċedurali għar-
reġistrazzjoni u għall-itrattar ta' inċidenti ta' dan it-tip, flimkien ma' miżuri ta' 
taħriġ għall-persunal mediku u ta' kura tas-saħħa responsabbli minn kwistjonijiet 
marbuta mas-saħħa fiżika u mentali tat-tfal;

Or. el

Emenda mressqa minn Anna Hedh

Emenda 60
Paragrafu 3 a (ġdid)

3a. Ifakkar li t-tfal u ż-żgħażagħ, irrispettivament mill-età, għandhom id-dritt li 
jesprimu l-opinjoni tagħhom; iqis li l-bniet u s-subien it-tnejn għandhom id-dritt li 
jgħidu li jaħsbu u li dak id-dritt għandu jkun garantit billi naħdmu favur strateġija 
ta' l-UE għad-drittijiet tat-tfal, inkluża l-parteċipazzjoni bbilanċjata bejn il-bniet u s-
subien;

Or. sv

Emenda mressqa minn Lissy Gröner

Emenda 61
Paragrafu 4

4. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jistabbilixxu qafas leġiżlattiv li jippenalizza lil dawk 
involuti fit-turiżmu sesswali tat-tfal u jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni 
Ewropea biex jiffirmaw (tħassir) u jippromwovu kodiċi ta' kondotta etika għal-lukandi 
u l-industrija tat-turiżmu bħall-kodiċi ECPAT dwar l-esfruttament sesswali tat-tfal 
introdotta mill-UNICEF;

Or. de
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Emenda mressqa minn Katerina Batzeli

Emenda 62
Paragrafu 4a (ġdid)

4a. Jenfasizza l-fatt li maġġoranza kbira ta' tfal vittmi ta' l-ittraffikar għal raġunijiet ta' 
sfruttament sesswali kummerċjali bħal prostituzzjoni u l-produzzjoni ta' 
pornografija tat-tfal, imma wkoll għal raġunijiet ta' żwiġijiet sfurzati, huma tfajliet, 
li bħala konsegwenza tagħmel l-ittraffikar tal-bnedmin kwistjoni maġġuri ta' 
ġeneru; jenfasizza, barra minn hekk, li anke fost gruppi involuti f'attentati biex 
jikkontrollaw u jwaqqfu l-ittraffikar tal-bnedmin, għad hemm attitudnijiet 
konvenzjonali dwar ir-relazzjoni bejn is-sessi u l-perċezzjonijiet tradizzjonali ta' l-
irwoli tan-nisa u tal-bniet;

Or. en

Emenda mressqa minn Katerina Batzeli

Emenda 63
Paragrafu 4b (ġdid)

4b. jitlob lill-Istati Membri li għadhom m'għamlux dan biex jirratifikaw il-Protokoll 
għall-Prevenzjoni, is-Suppressjoni u l-Punizzjoni ta' l-Ittraffikar tal-Bnedmin, 
Speċjalment tan-Nisa u tat-Tfal (Protokoll ta' Palermo) u biex jieħdu l-miżuri 
kollha neċessarji biex jipprovdu protezzjoni għat-tfal vittmi ta' ttraffikar tal-
bnedmin, inter alia, billi jippermettu lill-vittmi ta' ttraffikar li jibqgħu fit-territorju 
tagħhom fuq bażi temporanja jew permanenti;

Or. en

Emenda mressqa minn Katerina Batzeli

Emenda 64
Paragrafu 4c (ġdid)

4c. Jitlob lill-Kummissjoni biex tipproċedi immedjatament b'evalwazzjni tal-miżuri 
implimentattivi nazzjonali fir-rigward tad-Deċiżjoni Qafas 2004/68/JHA dwar il-
ġlieda kontra l-isfruttament sesswali tat- tfal u l-pornografija tat-tfal bl-għan li jkun 
hemm proposta għal emenda immedjata tad-dispożizzjonijiet nazzjonali li jmorru 
kontra dik id-Deċiżjoni, u r-ratifikazzjoni mill-Istati Membri kollha tal-protokoll 
addizzjonali għall-Konvenzjoni Internazzjonali tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal 
fir-rigward tal-ġlieda kontra l-isfruttament tat-tfal u l-pornografija tat-tfal; iqis 
waħda mill-prijoritajiet bażiċi tal-Kummissjni għandha tkun li jissaħħu l-
operazzjonijiet transkonfinali kontra illegali l-websajts ta' l-Internet tal-
pornografija tat-tfal u biex tittejjeb il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet pubbliċi u l-
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korpi tas-settur privat bl-għan li jkun hemm impenn biex jingħalqu websajts 
illegali;

Or. el

Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco u Iratxe 
García Pérez 

Emenda 65
Paragrafu 4a (ġdid)

4a. Jitlob lill-Kummisjoni u lill-Istati Membri biex jużaw il-mezzi kollha disponibbli, 
inklużi kampanji ta' informazzjoni u ta' prevenzjoni, biex jiġġieldu kontra l-użu 
pervers ta' informazzjoni u tat-teknoloġiji tal-komunikazzjoni għal skopijiet ta' 
ttraffikar tat-tfal u tal-pornografija tat-tfal, filwaqt li jfakkar li dak li hu reat hu 
wkoll reat fl-internet;

Or. es

Emenda mressqa minn Anna Hedh

Emenda 66
Paragrafu 4 a (ġdid)

4a. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jesploraw il-possibilità li jadottaw 
strateġija konċertata ta' l-UE kontra t-turiżmu tat-tfal għas-sess; jipproponi wkoll li 
l-UE għandha tagħmel kampanja konġunta kontra t-turiżmu tat-tfal għas-sess, 
preferibilment b'kooperazzjoni ma' l-industrija tat-turiżmu;

Or. sv

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 67
Paragrafu 5

5. Jenfasizza li l-Istrateġija futura u l-azzjonijiet ta' l-Istati Membri għandhom jinkludu l-
prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq it-tfal, speċjalment fil-kuntest ta' l-iskejjel, 
fost l-oħrajn permezz ta' kampanji edukattivi ċiviċi, billi jiġu promossi u mgħallma 
prinċipji etiċi u morali fl-iskejjel, li jagħmlu lill-ġenituri u lill-edukaturi konxji minn 
dan il-fenomenu;

Or. pl



PE 390.559v01-00 22/32 AM\670885MT.doc

MT

Emenda mressqa minn Lissy Gröner

Emenda 68
Paragrafu 5

5. Jenfasizza li l-Istrateġija futura u l-azzjonijiet ta' l-Istati Membri għandhom jinkludu l-
prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq it-tfal, speċjalment fil-kuntest ta' l-iskejjel, 
fost l-oħrajn permezz ta' kampanji edukattivi ċiviċi li jagħmlu lill-ġenituri, lill-
edukaturi u lill-persunal mediku konxji minn dan il-fenomenu;

Or. de

Emenda mressqa minn Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emenda 69
Paragrafu 5 a (ġdid)

5a. Jitlob lill-Istati Membri biex jagħmlu iktar enfasi fuq ir-responsabilità tal-mezzi ta' 
komunikazzjoni u tal-fornituri tas-servizz ta' l-Internet fil-ġlieda kontra l-forom 
kollha ta' vjolenza kontra t-tfal taż-żewġ sessi, speċjalment billi jiġġieldu kontra t-
tixrid tal-pornografija tat-tfal fl-internet u billi jikkriminalizzaw lil dawk li 
jikkonsmaw materjal bħal dan, u wkoll billi jippromwovu kontenut tal-mezzi ta' 
komunikazzjoni li jirrispetta d-drittijiet u d-dinjità tat-tfal;

Or. fr

Emenda mressqa minn Katerina Batzeli

Emenda 70
Paragrafu 5 a (ġdid)

5a. Jinnota t-tendenza allarmanti li dejjem tikber fid-delinkwenza taż-żgħażagħ fl-Istati 
Membri kollha - b'delinkwenti żgħażagħ u, fil-maġġoranza, vittmi żgħażagħ - ħaġa 
li titlob li jkun hemm reazzjoni ta' politika integrata mhux biss fuq il-livell 
nazzjonali imma wkoll fuq dak Komunitarju; jirrakkomanda, għalhekk, li 
għandhom jinżammu rekords immedjati u ta' min joqgħod fuqhom tal-problema u li 
sussegwentament għandhom jitħejjew pjanijiet għal programm qafas integrat fil-
livell Komunitarju biex jikkombina miżuri madwar tliet prinċipji li jiggwidaw: il-
prevenzjoni, l-integrazzjoni soċjali ta' delinkwenti żgħażagħ, u l-intervenzjoni 
ġudizzjarja u extra-ġudizzjarja;

Or. el
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Emenda mressqa minn Katerina Batzeli

Emenda 71
Paragrafu 5b (ġdid)

5b. Jisħaq li r-reazzjoni effettiva meħtieġa għall-problema tal-vjolenza taż-żgħażagħ u 
għall-imġieba delinkwenti hi li wieħed jagħżel miżuri legali, edukattivi u soċjali li 
jiffokaw fuq l-integrazzjoni mill-ġdid u r-rijabilitazzjoni ta' delinkwenti u ta' vittmi, 
bl-involviment attiv tas-soċjetà ċivili fil-livell lokali u reġjonali; jenfasizza li l-fatt li 
jiġi provdut għal riżorsi finanzjarji xierqa nazzjonali u Komunitarji u għal 
faċilitajiet moderni b'persunal imħarreġ kif xieraq se jkun strumentali biex miżuri 
bħal dawn jiġu implimentati b'mod effettiv;

Or. el

Emenda mressqa minn Edit Bauer

Emenda 72
Paragrafu 5 a (ġdid)

5a. Jitlob lill-Istati Membri biex jadottaw miżuri effettivi biex inaqqsu r-rata ta' tfal li 
jħallu l-iskola qabel iż-żmien;

Or. en

Emenda mressqa minn Edit Bauer

Emenda 73
Paragrafu 5b (ġdid)

5b. Jirrikjedi li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jirrikonoxxu li l-problema ta' eluf ta' 
tfal tat-triq hija kwistjoni soċjali serja li tikser id-dispożizzjonijiet ta' l-UNCRC;

Or. en

Emenda mressqa minn Edit Bauer

Emenda 74
Paragrafu 5c (ġdid)

5c. Jitlob lill-Istati Membri biex jinvokaw sanzjonijiet kontra min hu responsabbli 
għall-avviliment ta' tfal li jkunu sfurzati li jittalbu;

Or. en
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Emenda mressqa minn Claire Gibault

Emenda 75
Paragrafu 5 a (ġdid)

5a. Ifakkar lill-Istati Membri fil-bżonn li josservaw immedjatament l-impenji tagħhom 
Ewropej u internazzjonali fir-rigward tal-protezzjoni tad-drittijiet tat-tfal; 

Or. fr

Emenda mressqa minn Christa Prets

Emenda 76
Paragrafu 6

6. Jirrakkomanda li l-istrateġija futura għandha tagħti importanza partikolari għall-kura 
medika, psikoloġika u soċjali tat-tfal vittmi ta' negliġenza, abbuż, trattament ħażin, 
sfruttament u vjolenza diretta u/jew indiretta b'kunsiderazzjoni għall-aqwa interess tat-
tfal u għad-dimensjoni tal-ġeneru; ifakkar li l-impatt tal-vjolenza diretta fuq il-
benesseri tat-tfal u l-prevenzjoni tagħha għandhom ikun inklużi fil-ħidmiet tal-
Kummissjoni;

Or. de

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 77
Paragrafu 6

6. Jirrakkomanda li l-istrateġija futura għandha tagħti importanza partikolari għall-kura 
medika, psikoloġika u soċjali tat-tfal vittmi ta' negliġenza, abbuż, esfruttament u 
vjolenza diretta u/jew indiretta b'kunsiderazzjoni għall-aqwa interess tat-tfal u għad-
dimensjoni tal-ġeneru; ifakkar li l-impatt tal-vjolenza diretta fuq il-benesseri tat-tfal u 
l-prevenzjoni tagħha għandhom ikun inklużi fil-ħidmiet tal-Kummissjoni;

Or. pl
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Emenda mressqa minn Ilda Figueiredo

Emenda 78
Paragrafu 6

6. Jirrakkomanda li l-istrateġija futura għandha tagħti importanza partikolari għall-kura 
medika, psikoloġika u soċjali tat-tfal vittmi ta' negliġenza, abbuż, esfruttament u 
vjolenza diretta u/jew indiretta b'kunsiderazzjoni għall-aqwa interess tat-tfal u għad-
dimensjoni tal-ġeneru; ifakkar li l-impatt tal-vjolenza diretta fuq il-benesseri tat-tfal u 
l-prevenzjoni tagħha għandhom ikun inklużi fil-ħidmiet tal-Kummissjoni; jisħaq li 
dawn il-kwistjonijiet spiss ikunu marbuta ma' faqar u esklussjoni soċjali fost il-
familji, u li hemm bżonn ta' politiki soċjali ġodda b'enfasi ikbar fuq is-solidarjetà 
jekk dawn il-problemi għandhom jiġu solvuti;

Or. pt

Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco u Iratxe 
García Pérez

Emenda 79
Paragrafu 7

7. Jitlob li l-istrateġija futura tinkludi fost l-oħrajn, miżuri għall-prevenzjoni ta' vjolenza 
bbażata fuq il-ġeneru, inter alia, biex tkun żġurata l-effettività ta' l-aċċess mingħajr 
diskriminazzjoni għall-edukazzjoni, speċjalment billi jiġu implimentati politiki attigvi 
biex jiżguraw li jitgawda dak id-dritt minn ċerti gruppi u minoritajiet, kif ukoll 
kampanji li joħolqu kuxjenza dwar l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa mmirati għall-
ġenituri, professjonisti edukattivi u għall-komunitajiet vulnerabbli bil-għan li tkun 
possibbli l-emanċipazzjoni tat-tfal bniet u jkun hemm difiża aħjar tad-drittijiet 
tagħhom; jistieden lill-Kummissjoni sabiex tagħmel il-politika għall-iżvilupp tagħha 
kif ukoll il-ftehimiet kummerċjali kundizzjonali fuq l-implimentazzjoni leġiżlattiva li 
tiggarantixxi ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa u t-tneħħija ta' kull tip ta' vjolenza 
kontra n-nisa u t-tfal;

Or. es

Emenda mressqa minn Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emenda 80
Paragrafu 7

7. Jitlob li l-istrateġija futura tinkludi fost l-oħrajn, miżuri għall-prevenzjoni ta' vjolenza 
bbażata fuq il-ġeneru, inter alia, (tħassir) kampanji li joħolqu kuxjenza dwar l-
ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa mmirati għat-tfal, għall-ġenituri, għall-edukaturi u 
għall-komunitajiet vulnerabbli bil-għan li tkun possibbli l-emanċipazzjoni tat-tfal bniet 
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u jkun hemm difiża aħjar tad-drittijiet tagħhom; jistieden lill-Kummissjoni sabiex 
tagħmel il-politika għall-iżvilupp tagħha kif ukoll il-ftehimiet kummerċjali 
kundizzjonali fuq l-implimentazzjoni leġiżlattiva li tiggarantixxi ugwaljanza bejn l-
irġiel u n-nisa u t-tneħħija ta' kull tip ta' vjolenza kontra n-nisa u t-tfal;

Or. fr

Emenda mressqa minn Anna Hedh

Emenda 81
Paragrafu 7

7. Jitlob li l-istrateġija futura tinkludi fost l-oħrajn, miżuri għall-prevenzjoni ta' vjolenza 
bbażata fuq il-ġeneru li tinvolvi aċċess mingħajr diskriminazzjoni għall-edukazzjoni u 
kampanji li joħolqu kuxjenza dwar l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa mmirati għall-
bniet u s-subien, għall-għalliema, għall-ġenituri u għall-komunitajiet vulnerabbli bil-
għan li tkun possibbli l-emanċipazzjoni tat-tfal bniet u jkun hemm difiża aħjar tad-
drittijiet tagħhom; jitlob li jkun hemm promozzjoni tal-parteċipazzjoni attiva tas-
subien u ta' l-irġiel; jistieden lill-Kummissjoni sabiex tagħmel il-politika għall-
iżvilupp tagħha kif ukoll il-ftehimiet kummerċjali kundizzjonali fuq l-
implimentazzjoni leġiżlattiva li tiggarantixxi ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa u t-
tneħħija ta' kull tip ta' vjolenza kontra n-nisa u t-tfal;

Or. sv

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 82
Paragrafu 7

7. Jitlob li l-istrateġija futura tinkludi fost l-oħrajn, miżuri għall-prevenzjoni ta' vjolenza 
bbażata fuq il-ġeneru li tinvolvi aċċess mingħajr diskriminazzjoni għall-edukazzjoni u 
kampanji li joħolqu kuxjenza dwar l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa mmirati għall-
ġenituri u għall-komunitajiet vulnerabbli bil-għan li jkunu żgurati opportunitajiet 
indaqs għall- bniet u li jkun hemm difiża aħjar tad-drittijiet tagħhom; jistieden lill-
Kummissjoni sabiex tagħmel il-politika għall-iżvilupp tagħha kif ukoll il-ftehimiet 
kummerċjali kundizzjonali fuq l-implimentazzjoni leġiżlattiva li tiggarantixxi 
ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa u t-tneħħija ta' kull tip ta' vjolenza kontra n-nisa u t-
tfal;

Or. pl
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Emenda mressqa minn Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emenda 83
Paragrafu 7 a (ġdid)

7a. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex tippromwovi, kemm fl-
Unjoni kif ukoll barra, aċċess indaqs għat-tfal taż-żewġ sessi għall-livelli kollha ta' 
edukazzjoni u għall-kura tas-saħħa, b'enfasi speċjali fuq tfal żvantaġġjati u dawk 
minn minoritajiet etniċi u soċjali;

Or. fr

Emenda mressqa minn Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emenda 84
Paragrafu 7b (ġdid)

7b. Jitlob lill-Kummissjoni, fir-relazzjonijiet tagħha ma' pajjiżi terzi, biex tinkoraġġixxi 
r-ratifikazzjoni tat-trattati internazzjonali dwar it-tmiem tad-diskriminazzjoni kontra 
n-nisa u biex tippromwovi l-parteċipazzjoni tan-nisa fil-ħajja ekonomika, soċjali u 
politika, billi b'hekk ittejjeb il-benesseri tat-tfal tagħhom;

Or. fr

Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco u Iratxe 
García Pérez

Emenda 85
Paragrafu 7a (ġdid)

7a. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex jagħmlu prijorità l-inklużjoni fil-curricula 
edukattivi ta' materjal marbut mad-drittijiet tal-bniedem u valuri mħaddna minn 
kulħadd li huma l-pedament ta' ċittadinanza demokratika;  

Or. es

Emenda mressqa minn Claire Gibault

Emenda 86
Paragrafu 7 a (ġdid)

7a. Jisħaq li l-Istati Membri għandhom joħolqu strutturi adattati aħjar biex jirċievu u 
jipproteġu lit-tfal l-iktar vulnerabbi fil-kategoriji l-iktar fir-riskju, bħal minuri mhux 
akkumpanjati, tfal b'diżabilità u tfal ta' migranti, ta' dawk li jfittxu l-ażil u ta' 
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refuġjati,

Or. fr

Emenda mressqa minn Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emenda 87
Paragrafu 8

8. Jitlob lill-Kummissjoni tagħmel databejż miġbura skond il-ġeneru u l-età fuq il-forom 
kollha ta' diskriminazzjoni u vjolenza fuq it-tfal sabiex tintegra l-ugwaljanza bejn in-
nisa u l-irġiel fi ħdan il-politiki u l-istrumenti tal-futur tagħha, inklużi l-attivitajiet tal-
Forum dwar id-Drittijiet tat-Tfal, u sabiex tiżgura s-segwitu u l-evalwazzjoni ta' dawn 
il-politiki fost l-oħrajn permezz ta' "gender budgeting";

Or. fr

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 88
Paragrafu 8

8. Jitlob lill-Kummissjoni tiġbor data dwar il-kawżi ta' kull tip ta' diskriminazzjoni u 
vjolenza fuq it-tfal sabiex tintegra l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fi ħdan il-politiki 
u l-istrumenti tal-futur tagħha u sabiex tiżgura s-segwitu u l-evalwazzjoni ta' dawn il-
politiki fost l-oħrajn permezz ta' "gender budgeting";

Or. pl

Emenda mressqa minn Lissy Gröner

Emenda 89
Paragrafu 8 a (ġdid)

8a. Jitlob lill-Kummissjoni biex tħejji rapport annwali dwar iż-żgħażagħ fl-Unjoni 
Ewropea; 

Or. de
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Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer

Emenda 90
Paragrafu 8 a (ġdid)

8a. Jinnota li l-prodotti li qed jinbiegħu fl-Unjoni Ewropea setgħu kienu prodotti minn 
tħaddim tat-tfal; jitlob lill-Kummissjoni biex timplimenta mekkaniżmu li bihom il-
vittmi ta' tħaddim tat-tfal ikunu jistgħu jfittxu rikors kontra l-kumpaniji Ewropej fil-
qrati nazzjonali ta' l-Istati Membri; jitlob lill-Kummissjoni biex tinforza l-
osservanza tal-katina tal-forniment u biex tipproponi mekkaniżmi li jżommu lill-
kuntrattur prinċipali responsabbli fil-każi ta' ksur tal-Konvenzjoni tan-NU dwar ix-
tħaddim tat-tfal fil-katina tal-forniment;

Or. en

Emenda mressqa minn Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emenda 91
Paragrafu 9

9. Ifakkar li s-suċċess ta' l-istrateġija futura teħtieġ impenn u azzjoni għal żmien twil, 
koordinazzjoni ma' inizjattivi u politiki nazzjonali u internazzjonali dwar id-drittijiet tat-
tfal kif ukoll appoġġ għall-parteċipanti ewlenin involuti b'mod partikolari l-
Organizzazzjonijiet mhux governattivi u asssoċjazzjonijiet tal-ġenituri u edukattivi,

Or. fr

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer

Emenda 92
Paragrafu 9

9. Ifakkar li s-suċċess ta' l-istrateġija futura teħtieġ impenn u azzjoni għal żmien twil, 
immoniterjar miżjud u effettiv ta' l-implimentazzjoni tad-drittijiet tat-tfal permezz ta' 
l-iżvilupp ta' indikaturi u l-involviment ta' organizzazzjonijiet mhux governattivi, 
ikoordinazzjoni ma' inizjattivi u politiki nazzjonali kif ukoll appoġġ għall-parteċipanti 
ewlenin involuti b'mod partikolari l-organizzazzjonijiet mhux governattivi.

Or. en
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Emenda mressqa minn Ria Oomen-Ruijten

Emenda 93
Paragrafu 9

9. Ifakkar li s-suċċess ta' l-istrateġija futura teħtieġ impenn u azzjoni għal żmien twil, 
appoġġjati minn koordinazzjoni ma' inizjattivi u politiki nazzjonali, u mmoniterjati 
mill-parteċipanti ewlenin involuti b'mod partikolari l-Organizzazzjonijiet mhux 
governattivi.

Or. nl

Emenda mressqa minn Zita Gurmai

Emenda 94
Paragrafu 9 a (ġdid)

9a. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jieħdu l-miżuri kollha neċessari biex jiżguraw il-
kwalità tal-faċilitajiet tagħhom tal-kura tat-tfal, peress li dawn il-faċilitajiet 
jipprovdu lit-tfal pedament b'saħħtu għall-futur tagħhom, filwaqt li huma wkoll ta' 
benefiċċju għall-ġenituri, b'mod partikulari fir-rigward ta' l-ammont ta' xogħol 
għall-ommijiet. Dan, min-naħa tiegħu, jikkontribwixxi għal tnaqqis fil-faqar fost in-
nisa u, sussegwentament, fost it-tfal; 

Or. hu

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer

Emenda 95
Paragrafu 9a (ġdid)

9a. Jitlob lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jaħtru ombudsperson għat-tfal jew għal 
struttura indipendenti oħra, li jkollha l-karigu li ttejjeb il-ħajja tat-tfal, u li tkun 
aċċessibbli għall-pubbliku, anke permezz ta' uffiċji lokali;

Or. en

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer

Emenda 96
Paragrafu 9b (ġdid)

9b. Jinnota l-fatt preokkupanti li l-obesità, speċjalment fost it-tfal qed tiżdied fl-Ewropa;
jenfasizza li l-estimi juri li iktar minn 21 miljun tifel jew tifla għandhom piż żejjed 
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fl-UE filwaqt li dan in-numru qed jikber b'400,000 kull sena; jitlob lill-Kummissjoni 
biex tressaq proposti li jirregolaw ippubblikar aggressiv u li jqarraq, u biex ittejjeb 
id-dispożizzjonijiet għat-tikkettar nutrizzjonali ta' ikel ipproċessat sabiex tiġi solvuta 
l-problema ta' obesità li dejjem qed tikber;

Or. en

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer

Emenda 97
Paragrafu 9 c (ġdid)

9c. Jitlob lill-Istati Membri biex jeżaminaw kif jistgħu jipproteġu aħjar iż-żgħażagħ 
mill-vjolenza fil-mezzi tal-komunikazzjoni u jekk il-pieni talli din il-protezzjoni ma 
tkunx ġiet żgurata għandhomx isiru iktar stretti; 

Or. de

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer

Emenda 98
Paragrafu 9d (ġdid)

9d. jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex iżidu l-isforzi tagħhom fil-ġlieda 
kontra d-dannu fuq in-nisa u t-tfal marbut ma' l-alkoħol, billi 
a) jipprovdu informazzjoni aħjar għan-nisa dwar id-diżordni fil-feti maħluqa 

mill-alkoħol,
b) jipprovdu servizzi xierqa ta' saħħa u pariri għan-nisa li jkollhom problemi ta' 

alkoħol matul u wara t-tqala kif ukoll għal nisa u tfal f'familji bi problemi ta' 
alkoħol u ta' abbuż ta' drogi 

c) jintroduċu regolamenti iktar qawwija dwar l-irreklamar dwar ix-xorb 
alkoħoliku u l-isponserjar ta' avvenimenti sportivi mill-industrija ta' l-alkoħol, 
fil-forma ta' projbizzjonijiet ta' rekklamar bejn is-6 a.m. u d-9 p.m., u billi 
jipprojbixxu r-reklamar ta' l-akoħol b'kontenut tat-tfal (logħob tal-kompjuter, 
komiks), biex ma tiġix ma kkomunikata xbieha pożittiva ta' l-alkoħol lit-tfal, u 

d) jipprojbixxu x-xorb alokoħoliku li fil-forma tagħhom bil-kemm ikunu 
differenti minn ħelu u ġugarelli, peress li t-tfal ma jistgħu jagħrfu d-
distinzjoni bejn xorb alkoħoliku u dak mhux alkolħoliku;

Or. en
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Emenda 99
Paragrafu 9e (ġdid)

9e. jistiden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiffaċilitaw laqgħa għolja dwar it-
tfal bħala l-ewwel pass għall-implimentazzjoni tad-drittijiet tat-tfal fl-UE;

Or. en
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Emenda 100
Paragrafu 9f (ġdid)

9f. jilqa' b'sodisfazzjoni l-introduzzjoni ta' ombudspersons għat-tfal u jitlob lill-Istati 
Membri kollha biex jiffaċilitaw introduzzjoni fil-livelli nazzjoni u lokali;

Or. en
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Emenda 101
Paragrafu 9 g (ġdid)

9g. Jitlob li jitneħħa l-obbligu legali ta' prova sabiex jiġi projbit li sustanzi ta' dannu 
għas-saħħa jidħlu fl-ambjent tat-tfal, u biex:
- il-valuri ta' limitu kollha eżistenti u futuri jiġu stipulati b'kunsiderazzjoni tat-

tfal, 
- ikun hemm riċerka u valutazzjoni dwar l-effetti ambjentali fuq is-sistemi 

ormonali, newroloġiku, psikoloġiċi u dik ta' l-immunità, 
- ikun hemm l-introduzzjoni ta' testijiet li favorevoli għat-tfal fl-ippjanar urban u 

dak tat-trasport,  
- ikun hemm ittikkettar pożittiv ta' ġugarelli importati li ma jkunux prodotti minn 

tħaddim tat-tfal;

Or. de
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