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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, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-
suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni li se jadotta:

A. billi jitqies li f'bosta Stati Membri, kien hemm żieda inkwetanti fil-konsum tal-kannabis u 
ta' drogi oħra, partikolarment minn nisa żgħażagħ u minn adolexxenti, peress li l-offerta 
saret disponibbli ħafna madwar l-iskejjel u ġo fihom,

1. Jifraħ lill-gvernijiet ta' l-Istati Membri u lill-assoċjazzjonijiet tal-ġenituri u tal-
professjonisti li, mingħajr ma jillimtaw ruħhom biss għall-perikli kkawżati mill-alkoħol, 
imexxu kampanji ta' informazzjoni dwar:
 il-ħsara kkawżata mid-drogi, b'mod partikolari fuq nisa żgħażagħ, nisa tqal jew li qed 

ireddgħu u fuq it-tfal stess;
 is-saħħa materna u t-trażmissjoni mill-omm għall-foetus tad-drogi;
 it-trattament tal-minorenni u tad-delinkwenti ddrogati;
 l-appoġġ lill-ġenituri li għandhom tifel/tifla alkoħoliku/a jew iddrogat/a;

2. Jistieden lill-Istati Membri biex jieħdu l-eżempju ta' l-aħjar prattiki fis-seħħ, bħal 
pereżempju l-politiki tat-''tolleranza zero'';

3. Jifraħ lill-midja Ewropea li tkellmu dwar ir-riċerka medika rigward il-konnessjoni bejn il-
konsum tal-kannabis jew ta' drogi oħra u s-saħħa mentali, b'mod partikolari fin-nisa 
żgħażagħ li għad ikunu tqal;

4. Iqis li huwa neċessarju :
 li jiġu kkalkulati l-ispejjeż tat-tossikodipendenza, diretti (bħat-trattament tat-

tossikodipendenza, il-problemi psikotiċi, id-dipressjonijiet, il-komportamenti vjolenti, 
l-imġieba li toħloq riskju, l-inċidenti, l-AIDS, il-Ħepatite C, il-konsegwenzi fuq il-
fertilità, it-tqala u t-trażmissjoni mill-omm għall-foetus ta' ċerti drogi), indiretti (bħat-
telfa ta' motivazzjoni akkademika jew professjonali, il-qgħad) u umani, partikolarment 
fir-rigward ta' l-ommijiet u tat-tfal tagħhom;

 li jiġu żviluppati indikaturi li jippermettu li titkejjel l-effikaċja tal-politiki mmexxija 
(assenzi u fallimenti akkademiċi, nuqqas ta' integrazzjoni professjonali, qgħad).
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