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"M’hemmx responsabbiltà aktar sagra minn dik li d-dinja għandha għat-tfal. M’hemmx dmir 
aktar importanti milli jkun zgurat li d-drittijiet tagħhom ikunu rispettati, li l-benessri tagħhom 
jitħares, li ħajjithom tkun ħielsa mill-biża’ u l-bżonn u li jikbru fis-sliem." (Kofi Annan1)

Daħla
Id-Dikjarazzjoni tal-Millennju adottata fl-2000 tirrappreżenta l-programm ta’ bidla u 
tenfasizza l-valuri komuni tagħna u l-aspirazzjonijiet komuni tagħna. Madankollu aħna nafu li 
għal nofs iż-żewġ biljuni tfal fid-dinja2 r-realtà hija differenti ħafna, u nafu wkoll li l-għanijiet 
stabbiliti fil-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal approvata mill-Assemblea Ġenerali tan-
NU fl-1989 għadhom ma ntlaħqux. 

Hemm disparitajiet globali qawwija, deskritti b’mod ċar mill-fatt li, għalkemm qed imutu 
anqas tfal mad-dinja kollha, mit-62 pajjiż li mhux qed jagħmlu progress jew progress 
biżżejjed għall-Għanijiet ta’ Żvilupp tal-Millenju 4 (MDG 4) dwar is-sopravivenza tat-tfal, 
kważi 75% tat-tfal jinsabu fl-Afrika. Kuljum, 30,000 tifel u tifla jmutu qabel jagħlqu l-ħames 
snin, meta miżuri sempliċi, li wieħed jista’ jikseb setgħu salvawlhom ħajjithom. Dwar xejriet 
attwali, l-għan tal-MDG li jnaqqas l-imwiet fost it-tfal b’żewġ terzi mhux se jintlaħaq qabel l-
2045.

F’ħafna pajjiżi, l-HIV reġġgħet lura t-tnaqqis irreġistrat qabel fil-mortalità fost it-tfal, u l-kriżi 
attwali tal-prezz ta’ l-ikel se tkompli tgħarraq aktar is-sitwazzjoni, ukoll hekk kif in-nuqqas 
ta’ ikel sustanzjuż diġà jaħti għal terz tal-imwiet fost it-tfal.  Meta bniet jixxekklilhom l-
iżvilupp tagħhom, huma jkunu aktar suxxettibbli għall-mard u, b’riżultat ta’ dan, ikollhom 
komplikazzjonijiet meta jiġu biex iwelldu. Jekk ma jitħalliex ikun hemm dawn id-defiċjenzi 
billi jitjiebu s-sopravivenza u l-edukazzjon tat-tfal, jista’ jiżdied sewwa t-tkabbir ekonomiku u 
tonqos l-inugwaljanza. 

Il-perspettivi tat-tfal jixirqilhom u jeħtieġu attenzjoni. Jgħidulna huma stess li jridu jkunu 
kkonsultati u li jridu li l-fehmiet u l-perspettivi tagħhom, u t-tamiet u l-ħolm tagħhom, ikunu 
jagħmlu parti mill-isforzi biex tinbena dinja tajba għat-tfal. Hekk kif naħdmu biex nissodisfaw
l-MDGs, irridu nagħtu aktar attenzjoni fl-istrateġiji, inizjattivi u prijoritajiet ta’ iffinanzjar 
kollha tagħna għal dawk il-prijoritajiet li huma stabbiliti mit-tfal għat-tfal. 

Kif qal Khairul Azri, ta’ 17-il sena, fis-Sessjoni Speċjali dwar it-Tfal tan-NU, "L-adulti din 
ma jifhmuhiex. Tifel jew tifla meta jitqiesu li jkollhom ħila biżżejjed biex jipparteċipaw u 
jikkontribwixxu b’mod attiv? Jekk ma ttihomx l-opportunità li jipparteċipaw, ma jiksbux il-
ħiliet. Tuna ċ-ċans minn kmieni u araw kif intiru."

Komponent ewlieni ta’ l-isforzi tagħna kollha dwar id-drittijiet tat-tfal huwa li niżguraw li 
jkun hemm l-impenn politiku għat-tfal fl-ogħla livell. L-UE għandha, f’kull sħubija tagħha 
mal-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw, tinfluwenza l-politika pubblika biex issalva l-ħajjiet tat-tfal 
billi tħeġġeġ l-investiment għal ilma nadif, is-sanità, l-edukazzjoni tan-nisa u l-bniet u s-saħħa 
u n-nutriment matern u tal-wild. 

                                               
1 L-Istat tat-Tfal tad-Dinja, 2000
2 L-Artikolu 1 tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal jiddefinixxi tifel jew tifla bħala xi ħadd taħt l-
età ta’ 18: “Għall-iskopijiet tal-Konvenzjoni preżenti, tifel jew tifla jfissru kull bniedem taħt l-età ta’ tmintax-il 
sena sakemm taħt il-liġi applikabbli għal dawk it-tfal, l-età legali ma tinkisibx qabel.”
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L-istituzzjonijiet kollha ta’ l-UE, u ta’ dan ħaqqhom min ifaħħarhom, taw aktar importanza 
fuq il-ħtieġa li jkun żgurat li d-drittijiet tat-tfal ikunu preżenti u rikonoxxuti f’kull politika u 
programmi relevanti. It-Trattat ta’ Riforma ffirmat f’Liżbona fih għadd ta’ referenzi għall-
bżonn li jitqiesu l-aqwa interessi tat-tfal1 skont il-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-
Tfal. Il-linji gwida tal-Kunsill dwar il-Promozzjoni u l-Ħarsien tad-Drittijiet tat-Tfal, il-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni “Lejn Strateġija ta’ l-UE għad-Drittijiet tat-Tfal” u l-Linji 
gwida dwar it-Tfal Milqutin minn Konflitti bl-Armi u l-aġġornament tagħhom huma għodod 
importanti għall-bini tal-istrateġija kompleta ta’ l-UE li qiegħda titħejja. Il-Komunikazzjoni 
dwar "Post speċjali għat-tfal fl-azzjoni esterna ta’ l-UE" u l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar 
il-"Promozzjoni u l-Ħarsien tad-dritt tat-tfal fl-azzjoni esterna ta’ l-Unjoni Ewropea – l-
iżvilupp u d-dimensjonijiet umanitarji" huma passi fid-direzzjoni t-tajba lejn politika effikaċi
u komprensiva għat-tfal f’pajjiżi terzi. 

Għandna kunsens wiesa’ u inkuraġġanti dwar kif għandna nagħmlu progress. L-isfida għall-
UE issa se tkun li jkun żgurati li dawk l-impenji biex jitħarsu u jinġiebu 'l quddiem id-
drittijiet tat-tfal jitqiegħdu fil-prattika. Il-konċentrazzjoni għandha tkun fuq l-
implimentazzjoni – u dwar liema istituzzjonijiet, proċessi u investimenti huma meħtieġa jekk 
irridu nidentifikaw dak il-post speċjali għat-tfal.

It-tfal bħala detenturi ta’ drittijiet
Il-prinċipji ta’ gwida proposti fil-Pjan ta’ Azzjoni tal-Kummissjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal 
fl-Azzjoni Esterna huma inkuraġġanti u jinkludu approċċ olistiku u koerenti dwar id-drittijiet 
tat-tfal, ir-rispett għall-fehmiet tat-tfal u ta’ l-adoloxxenti, l-integrazzjoni ta’ l-ugwaljanza 
bejn l-irġiel u n-nisa, u appartenenza lokali. Madankollu, filwaqt li nilqgħu bi pjaċir ir-
referenzi għax-xogħol mill-minuri, it-traffikar tat-tfal, it-tfal affettwati minn konflitti bl-armi 
u l-forom kollha ta’ vjolenza kontra t-tfal, inklużi l-esplojtazzjoni sesswali u l-prattiki 
tradizzjonali li jagħmlu ħsara, għandu wkoll jiddispjaċina li dawn il-prijoritajiet ma kinux 
identifikati bl-użu ta’ approċċ xieraq ibbażat fuq id-drittijiet tat-tfal. 

L-UE għandha tibda tagħmel analiżi bir-reqqa tad-drittijiet tat-tfal, li abbażi tagħha nistgħu 
nagħżlu azzjonijiet ta’ prijorità. U din għandha ssir meta jkunu adottati jew riveduti 
Dokumenti ta’ Strateġija għal Pajjiż, Reġjun u Tematiċi. L-approċċ ibbażat fuq drittijiet 
għandu jibdel ukoll il-mod kif nindirizzaw azzjonijiet ta’ prijorità. Pereżempju, il-
Kummissjoni għandha tqis ir-rekwiżiti għad-dritt għall-edukazzjoni fl-ipprogrammar tal-
edukazzjoni, u d-dritt għas-saħħa fl-ipprogrammar tas-saħħa, biex tiżgura li anke l-aktar tfal 
marġinalizzati – inklużi t-tfal b’diżabiltajiet u orfni – ikollhom aċċess ekwu għas-saħħa, l-
edukazzjoni, il-benessri u s-servizzi ġudizzjarji.  Huwa sinifikanti li l-linji gwida tal-Kunsill 
dwar id-drittijiet tal-bniedem fil-fatt jirrakkomandaw li d-drittijiet tat-tfal għandhom ikunu 
inklużi fid-djalogu politiku, fil-politika u fid-diskussjonijiet dwar is-settur.

Id-dokumenti tal-Kummissjoni u tal-Kunsill jirrikonoxxu d-dritt tat-tfal li jkollhom il-fehmiet
tagħhom meqjusa2, madankollu biex din tingħata sustanza, u biex ikun żgurat li jkunu jistgħu 
jinkisbu riżorsi u li tittieħed azzjoni, jeħtiġilna  naraw inizjattivi ġodda f’pajjiżi sħab u f’livell 
ta’ l-UE. Għandu jkun hemm aktar taħriġ tal-persunal ta’ l-UE u titjib fit-taħriġ, b’mod 
partikulari dwar kif titħaddem il-parteċipazzjoni tat-tfal b’mod effettiv u sikur. Il-

                                               
1 L-Artikoli 3 u 24 tat-Trattat ta’ Lisbona
2 CRC Art. 12
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parteċipazzjoni tat-tfal għandha tibda fil-livell lokali, u meta jittieħdu deċiżjonijiet dwar 
iffinanzjar, il-Kummissjoni għandha tagħti prijorità lil proġetti li jinvolvu l-parteċipazzjoni 
tat-tfal li jibnu jew jappoġġjaw netwerks eżistenti. Ta' min jistaqsi jekk laqgħat kbar ta’ darba 
humiex ta’ siwi. Netwerks tat-tfal u organizzazzjonijiet għandhom sistematikament 
jikkontribwixxu għad-Dokumenti ta’ Strateġija ta’ Pajjiż u strumenti nazzjonali għal ippjanar, 
bħal Dokumenti ta’ Strateġija għat-Tnaqqis tal-Faqar.

L-appoġġ għall-organizzazzjonijiet tat-tfal huwa b’mod partikulari meħtieġ f’sitwazzjonijiet 
ta’ fraġilità, fejn iż-żgħażagħ huma kruċjali għar-rikonċiljazzjoni u r-rikostruzzjoni. Barra 
dan, l-appoġġ għandu jingħata f’pajjiżi sħab lill-għalliema, lill-ħaddiema fil-qasam tas-saħħa 
u oħrajn li jaħdmu mat-tfal abbażi ta’ minn jum għal ieħor

Kawżi u prevenzjoni
Biex niksbu titjib sostenibbli għat-tfal, għandna niffukaw fuq l-għeruq tal-kawżi ta’ ksur tad-
drittijiet tat-tfal. Dan ifisser li għandna nnaqqsu l-faqar, nipprovdu edukazzjoni ta’ kwalità u 
negħlbu d-diskriminazzjoni. Li nagħmlu progress għall-MDGs hija għalhekk attività ewlenija 
fl-isforzi tagħna kollha biex nidentifikaw l-iżvantaġġi li jħabbtu wiċċhom magħhom it-tfal. 
Għandna nilqgħu bi pjaċir l-impenji ripetuti ta’ l-UE biex tiffinanzja l-MDGs, iżda 
nirrikonoxxu wkoll li għadd ta’ Stati Membri qed jonqsu li jagħmlu l-impenji meħtieġ min-
naħa tagħhom għal għajnuna skedata mill-baġit biex jintlaħqu l-punti ta’ referenza ta’ l-2010. 
Fid-dawl tal-kriżi finanzjarja attwali, xi wħud jistgħu jargumentaw li issa huwa probabbli 
aktar diffiċli minn qatt qabel li jintlaħqu l-miri. Madankollu, żgur li ma nistgħux noqogħdu 
ma nagħmlu xejn meta nafu li kull 3 sekondi jmut tifel jew tifla, jew li kull minuta tmut mara 
waqt li tkun qed twelled.

Il-kisba tal-MDG 2 dwar l-edukazzjoni primarja universali hija ċentrali għall-isforzi biex 
nevitaw il-ksur tad-drittijiet tat-tfal. L-edukazzjoni tgħin biex jitnaqqas il-faqar u l-
inugwaljanza. Kull sena ta’ skola żżid il-pagi li n-nisa u l-irġiel jaqilgħu f’medja ta’ 10 fil-
mija. 

Parità bejn in-nisa u l-irġiel fil-livelli kollha ta’ l-edukazzjoni hija mira ewlenija ta’ l-MDG 3. 
Żewġ terzi tat-800 miljun illitterati fid-dinja huma nisa u bniet, li sempliċiment mhux inklużi 
fl-investimenti li jsiru fl-edukazzjoni jew qed jaħdmu, pereżempju, billi jiġbru njam għan-nar 
u l-ilma. L-edukazzjoni femminili b’mod partikulari hija rikonoxxuta bħala l-aktar 
investiment soċjali waħdieni li jrendi fid-dinja ta’ llum. L-edukazzjoni tal-bniet tfisser li dawn 
jingħataw ċans ferm aħjar li jaqilgħu l-għajxien. Tifla li spiċċat l-edukazzjoni primarja 
għandha possibbiltà anqas li tieħu l-HIV Aids u jkollha anqas tfal li, minn naħa tagħhom, 
aktarx kważi bid-doppju jkunu mlaqqma u jgħixu sal-istat ta’ adulti. 

L-edukazzjoni ta’ kwalità għandha tkun prijorità f’sitwazzjonijiet ta’ konflitt u fraġilità: mit-
72 miljun tifel u tifla li ma jmorrux skola madwar id-dinja, aktar minn nofshom (37 miljun) 
jgħixu fi stati fraġli milqutin minn konflitt. F’dawn l-istati, l-edukazzjoni hija b’mod 
partikulari importanti minħabba li ġġib magħha element ta’ normalità fil-ħajja tat-tfal. Hija 
wkoll ingredjent importanti biex jingħeleb il-konflitt u tinġieb ‘il quddiem l-integrazzjoni 
mill-ġdid f’soċjetajiet imkissra mill-gwerra. Iżda impenji ta’ għajnuna għadhom mhumiex
biżżejjed, b’5% biss ta’ l-ODA għal stati milqutin minn konflitt imorru biex tkun sostnuta l-
edukazzjoni. 



DT\747851MT.doc 5/7 PE414.322v01-00

MT

Il-pjan tal-Kummissjoni li tindirizza l-edukazzjoni fl-operazzjonijiet ta’ għajnuna umanitarja 
tagħha huwa żvilupp fit-triq it-tajba. Issa huwa importanti li titqajjem kuxjenza fost il-
persunal, u li jkunu żviluppati linji gwida ta’ operazzjoni fi ħdan l-ECHO li jimpenjaw lill-UE 
biex tinkludi l-edukazzjoni f’kull tweġiba umanitarja u b’konformità mal-Istandards Minimi 
għall-Edukazzjoni f’Emerġenzi tan-Netwerk bejn l-Aġenziji għall-Edukazzjoni f’Emerġenzi 
(INEE), fi kriżijiet kroniċi u f’rikostruzzjoni bikrija.

Flimkien ma’ l-azzjonijiet ta’ prijorità mniżżla fil-pjan ta’ azzjoni tal-Kummissjoni, li 
jiffukaw biex ikunu mmrati “l-effetti aħħarija”, il-miżuri ta’ prevenzjoni għandhom jissaħħu. 
Fuq livell nazzjonali, il-promozzjoni ta’ strateġiji u sistemi nazzjonali għall-ħarsien tat-tfal, il-
liġijiet, il-politika u s-servizzi li jħaddnu firxa wiesgħa ta’ oqsma, huma ta’ l-akbar 
importanza. Il-Ministeri tal-Ħarsien Soċjali u l-Ġustizzja kif ukoll in-netwerks għall-ħarsien 
tat-tfal għandhom ikunu appoġġjati sabiex ikunu jistgħu jidentifikaw tfal u familji f’riskju u 
jipprovduhom b’servizzi ta’ appoġġ qabel ma ssir ħsara lit-tfal. Metodi ta’ finanzjament favur 
it-tfal, monitoraġġ u mekkaniżmi ta’ irrappurtar għat-tfal, korpi ta’ koordinazzjoni, u 
istituzzjonijiet indipendenti bħall-Ombudspersons għat-tfal f’livell nazzjonali għandhom 
ikunu sostnuti u msaħħa. 

Il-promozzjoni tar-reġistrazzjoni tat-twelid universali għandha tkun prijorità. Tarbija li ma 
tkunx irreġistrata mat-twelid tiċċaħħad mid-dritt għal identità uffiċjali, isem rikonoxxut, storja 
tal-familja u nazzjonalità. Ir-reġistrazzjoni tagħti identità legali distinta lil kull tifel jew tifla. 
Tfal mingħajr din il-protezzjoni huma aktar vulnerabbli għal xogħol mill-minorenni, lieva 
f’armati, żwieġ kmieni eċċ. Il-maġġoranza l-kbira ħafna ta’ tfal mhux irreġistrati jitwieldu 
f’pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw, b’terz minnhom li għandhom rata ta’ reġistrazzjoni tat-twelid 
ta’ anqas minn 50%.  

Istituzzjonijiet
Istituzzjonijiet xierqa huma meħtieġa, imma mhux kundizzjoni suffiċjenti biex jiżguraw 
b’mod aktar ġenerali l-implimentazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u tal-politika dwar it-tfal ta’ 
l-UE. L-iżviluppi riċenti fil-livell ta’ l-UE kienu inkoraġġanti,1 iżda l-arkitettura istituzzjonali 
tibqa’ inadegwata. Ir-responsabbiltà għall-implimentazzjoni ta’ l-Istrateġija ta’ l-UE dwar id-
Drittijiet tat-Tfal għandha tkun iddefinita b’mod ċar u għandhom ikunu żviluppati strutturi 
biex jiffaċilitaw il-koordinazzjoni. 

Il-grupp ta’ ħidma informali propost tal-esperti ta’ l-Istati Membri ta’ l-UE dwar id-drittijiet 
tat-tfal għandu jissokta b’ħidmitu kemm jista’ jkun malajr. Il-grupp għandu jsegwi wkoll l-
implimentazzjoni tal-Konklużjonijiet tal-Kunsill u jirrapporta dwar l-azzjonijiet speċifiċi 
meħudin fil-pajjiżi pilota. Għandha ssir koordinazzjoni ta’ rutina u perjodika kemm bejn 
gruppi ta’ ħidma differenti tal-Kunsill dwar kwistjonijiet tat-tfal u fi ħdan Grupp 
Interistituzzjonali msaħħaħ dwar id-drittijiet tat-Tfal. L-eżerċizzju biex ikun hemm mappa u 
implimentazzjoni fil-pajjiżi pilota, imħabbar fil-Konklużjonijiet tal-Kunsill, għandu jibda 
kemm jista’ jkun malajr sabiex ikunu ttestjati l-istituzzjonijiet eżistenti u jipprovdi lezzjonijiet 
x’nitgħallmu.

Il-fatt li d-DG Relex fi Brussell jimpjega biss nofs persuna għall-kwistjonijiet tat-tfal għandu 
                                               
1 Il-Forum ta’ l-UE dwar id-drittijiet tat-tfal, il-Grupp Bejn is-Servizzi dwar id-drittijiet tat-Tfal b’sub-grupp 
dwar ir-relazzjonijiet esterni, il-Koordinatur tal-Kummissjoni għad-drittijiet tat-Tfal, l-iżvilupp ta’ l-għodda tal-
UNICEF u l-bidu ta’ proċess ta’ taħriġ dwar id-drittijiet tat-tfal
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jkun indirizzat. Tabilħaqq għandu jkun hemm ukoll xi ħadd responsabbli għad-drittijiet tat-
tfal f’kull Delegazzjoni tal-UE. Fil-livell tal-Kunsill, rappreżentant Speċjali ta’ l-UE dwar id-
Drittijiet tat-Tfal, b’esperjenza u għarfien fil-qasam, jista’ jiżgura viżibilità u tmexxija. 
Minbarra l-ispeċjalisti, il-persunal kollu tal-Kummissjoni għandu jkun imħarreġ u mogħti noti 
ta’ gwida dwar kwistjonijiet rilevanti ta’ drittijiet tat-tfal, kif ukoll dwar l-impatti potenzjali 
ta’ tipi differenti ta’ programmi fuq id-drittijiet tat-tfal.

Strumenti u proċeduri
M’hemm xejn ħażin dwar l-integrazzjoni iżda jekk ma jkunx hemm proċess ċar, l-għanijiet 
dikjarati ma jintlaħqux. Ir-rappreżentanti tan-Netwerks tal-Ħarsien tat-Tfal għandhom ikunu
mistiedna f’diskussjonijiet dwar programmar, u l-gruppi ta’ konsulenza tas-soċjetà ċivili u l-
aġenziji tan-NU għandhom jikkontribwixxu mill-ħila esperta teknika tagħhom. Fid-
Dokumenti ta’ Strateġija ta’ Pajjiż u Tematiċi għandhom jinħarġu noti ta’ gwida għal kull 
wieħed mis-setturi fokali ewlenin li jidentifikaw il-kwistjonijiet dwar id-drittijiet tat-tfal, li 
jidentifikaw kif id-drittijiet tat-tfal jistgħu jkunu integrati u sorsi u indikaturi tad-data 
relevanti. F’operazzjonijiet ta’ Appoġġ għall-Baġit, inklużi kuntratti tal-MDG, għandhom 
ikunu inklużi għanijiet speċifiċi u indikaturi dwar it-tfal. F’dan ir-rigward, tintlaqa’ tajjeb l-
intenzjoni tal-Kummissjoni li tħeġġeġ pajjiżi sħab biex joħolqu Pjani ta’ Azzjoni Nazzjonali 
għal Tfal b’punti ta’ referenza ċari, b’miri li jitkejlu, u skedi u mekkaniżmi ta’ reviżjoni. 

Ir-reviżjoni intermedja ta’ Dokumenti ta’ Strateġija ta’ Pajjiż tad-DCI u ta’ Dokumenti ta’ 
Strateġija ta’ Pajjiż tal-ACP għandha tintuża bħala opportunità mhux biss għal analiżi bir-
reqqa tas-sitwazzjoni tad-drittijiet tat-tfal imma wkoll għal reviżjoni sistematika tal-kisbiet sa 
issa. Fejn ikun meħtieġ, Dokumenti ta’ Strateġija ta’ Pajjiż u Dokumenti Tematiċi ta’ 
Strateġija għandhom ikunu adattati, skond il-prinċipji ta’ appartenenza lokali, u jiżguraw il-
parteċipazzjoni tat-tfal u ta‘ organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili.

Investiment 
Huwa essenzjali li l-Kummissjoni tifhem b’mod ċaċ kif tittraduċi l-impenji li tkun għamlet fi 
programmar prevedibbli u fit-tul u f’impenji ta’ iffinanzjar. Jista’ jkun meħtieġ li jsiru
programmi speċifiċi dwar it-tfal skont il-programmi ġeografiċi tad-DCI, possibbilment 
f’setturi mhux fokali, kif ukoll skont l-EDF. Il-Kummissjoni għandha tippubblika reviżjoni
ġenerali ta’ fejn u kif il-fondi jkun ġew użati biex jappoġġjaw MDGs speċifiċi għat-tfal – bl-
istess mod kif isir bejn in-nisa u l-irġiel fid-Donor Atlas 2008. L-għodda u l-proċeduri 
finanzjarji għandhom ikunu "aktar flessibbli" biex jipprovdu tweġibiet malajr imma 
sostenibbli għal programmi li jindirizzaw id-drittijiet u l-ħtiħijiettat-tfal.

Koerenza tal-Politika għat-Tfal
Hemm oqsma tal-politika ta’ l-UE li għandhom effett dirett fuq it-tfal li mhumiex imsemmijin
fil-Komunikazzjoni – pereżempju l-migrazzjoni u r-riforma fis-settur tas-sigurtà. Mhux biss 
neħtieġu koerenza tal-politika bejn is-setturi differenti (li lkoll jappoġġjaw l-istess għanijiet); 
għandna niżguraw ukoll li qasam wieħed ta’ politika ‘ma jagħmilx ħsara’ lil ieħor. 

Meta jsiru stimi tal-impatt – pereżempju fuq il-kummerċ – it-tfal m’għandhomx jitqiesu
daqslikieku kienu l-istess bħal adulti. 

Rwoli parlamentari
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Il-parlament għandu jkollu rwol sistematiku aktar ikkordinat fil-monitoraġġ tal-impenji tal-
UE dwar it-tfal. Ir-Rapport Annwali tal-Parlament Ewropew dwar id-Drittijiet tal-Bniedem
għandu jinkludi sezzjoni ċara li tanalizza l-livell tal-impenn għad-drittijiet tat-tfal. Il-Kumitati 
Parlamentari għandhom kull wieħed minnhom jaħtru Membru biex isegwi d-drittijiet tat-tfal li 
jkun il-punt ta’ kuntatt. Sessjonijiet ta’ taħriġ għall-parlamentari jistgħu jkunu organizzati 
biex jinħoloq it-tagħrif esperta meħtieġ. 

Il-parlamentari li jattendu l-Assemblea Parlamentari Konġunta u jirrappreżentaw l-ACP u l-
Parlament Ewropew għandhom ikomplu jibnu fuq inizjattivi eżistenti dwar il-parteċipazzjoni 
u l-involviment tat-tfal billi jistiednu organizzazzjonijiet tat-tfal tal-pajjiż ospitanti. Miżuri 
simili għandhom jittieħdu mill-Eurolat. Għażla oħra hija l-ħolqien ta’ Pjattaforma taż-
Żgħażagħ tal-UE-Afrika li tista’ tikkontribwixxi għall-Pjani ta’ Azzjoni Konġunti tal-UE-
Afrika u l-ħolqien ta’ Pjattaforma taż-Żgħażagħ tal-Assemblea Parlamentari Konġunta. 

Il-Parlament Ewropew għandu rwol dejjem akbar fil-formazzjoni ta’ strateġiji u programmi 
permezz tad-dritt tiegħu għal skrutinju demokratiku. Il-Kumitati għandhom jistabbilixxu linji 
gwida konġunti għall-analiżi tal-proposti tal-Kummissjoni biex ikun żgurat li t-tħassib dwar 
id-drittijiet tat-tfal jitqies fil-kummenti u l-konklużjonijiet tal-Parlament.

Għandu jkun hemm iżjed impenn u appoġġ minn parlamenti nazzjonali f’pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw. L-iskrutinju tagħhom ta’ programmi (u fil-każ tal-ACP, ta’ dokumenti ta’ 
Strateġija ta’ Pajjiż u ta’ Strateġija Reġjonali) jipprovdi komponent essenzjali ta’ sforzi biex 
ikun żgurat li d-drittijiet u l-interessi tat-tfal jingħataw prijorità xierqa mill-gvernijiet 
tagħhom. 
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