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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għal-
Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, il-kumitat responsabbli, biex jinkludi fil-proposta 
għal riżoluzzjoni tiegħu s-suġġerimenti li ġejjin:

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 li 
fin-nuqqas ta' qafas bħal dan, it-tfal kollha għandhom b'konformità mal-UNCRC1, ikunu 
jistgħu jgawdu minn ħarsien li jissostitwixxi dan in-nuqqas li jiżgura s-sodisfazzjon 
tagħhom mingħajr l-ebda diskriminazzjoni,

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 s-saħħa,

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;

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;

3. Jitlob lill-Istati Membri jiġbru dejta, 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-bniedem, il-pornografija tat-tfal, l-esplojtazzjoni sesswali jew prattiċi 
tradizzjonali li jagħmlu ħsara bħal per eżempju l-mutilazzjoni ta' l-organi sesswali tan-
nisa, iż-żwiġijiet sfurzati, l-atti kriminali 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; 

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 
jwaqqfu u jippromwovu kodiċi ta' kondotta etika għal-lukandi u l-industrija tat-turiżmu 
bħall-kodiċi ECPAT dwar l-esplojtazzjoni sesswali tat-tfal introdotta mill-UNICEF;

5. Jenfasizza li l-Istrateġija futura u l-azzjonijiet ta' l-Istati Membri għandhom jinkludu l-

  
1 Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-drittijiet tat-tfal 1989.
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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 u lill-edukaturi 
konxji minn dan il-fenomenu;

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

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 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;

8. Jitlob lill-Kummissjoni tagħmel dejtabejż 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 u sabiex tiżgura s-segwitu u l-
evalwazzjoni ta' dawn il-politiki fost l-oħrajn permezz ta' "gender budgeting";

9. Ifakkar li s-suċċess ta' l-istrateġija futura teħtieġ impenn u azzjoni għal żmien twil, 
koordinazzjoni ma' inizjattivi u politiki nazzjonali kif ukoll appoġġ għall-parteċipanti 
ewlenin involuti b'mod partikolari l-NGOs.
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