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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għall-
Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex 
jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jenfasizzza l-ħtieġa li l-kwistjonijiet tas-saħħa pubblika jiġu integrati fl-oqsma politiċi
kollha ta’ l-UE u l-ħtieġa li tissaħħaħ l-ugwaljanza bejn is-sessi fil-politiki tas-saħħa 
pubblika;

2. Jistieden lill-Kummissjoni, qabelxejn abbażi tar-rakkomandazzjonijiet ta’ l-Għaqda 
Dinjija tas-Saħħa, biex tippreżenta rapport dwar l-istat tas-saħħa tan-nisa u tat-tfal sabiex 
il-miżuri jkunu jistgħu jiffokaw fuq diversi gruppi konċernati u analiżi li se jkollha impatt 
fuq l-aċċessibilità fuq diversi gruppi soċjali f’reġjuni differenti;

3. Jiġbed l-attenzjoni tal-Kummissjoni u ta’ l-Istati Membri dwar l-Artikolu 3 tal-
Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal, li jitlob lill-korpi leġiżlattivi biex iqisu l-
interessi tat-tfal bħala kunsiderazzjoni primarja, billi, fost metodi oħra, issir id-
dispożizzjoni meħtieġa għal-liv tal-maternità, billi b’mod partikulari jitqies l-effett li 
għandu t-treddigħ fuq l-iżvilupp mentali u fiżiku tat-tfal;

4. Jenfasizza l-ħtieġa li jiżdied l-għarfien pubbliku tas-saħħa riproduttiva u sesswali sabiex 
jiġu evitati tqalat mhux mixtieqa u t-tixrid ta’ mard li jittieħħed sesswalment u biex 
jitnaqqsu l-problemi soċjali u sanitarji kkaġunati mill-infertilità;

5. Jenfasizza l-ħtieġa li tittejjeb il-kura prenatali u postnatali billi jitfasslu indikaturi għall-
kura prenatali u billi jsir monitoraġġ regolari;

6. Jikkundanna l-fatt li għad hemm rabta mill-qrib bejn ir-riskji assoċjati ma’ l-imġiba 
sanitarja tan-nisa tqal (rati għoljin ta’ aborti deliberati u ripetuti, it-tipjip waqt it-tqala), il-
livell ta’ edukazzjoni ta’ l-ommijiet u r-rata tal-mortalità tat-tfal wara t-28 jum, li t-tqalat 
taż-żgħażagħ taħt l-għoxrin għadhom qed jheddu s-saħħa tat-trabi tat-twelid, u li l-
kundizzjonijiet mediċi fost dawn it-trabi saru iżjed spissi;

7. Huwa tal-fehma li l-miżuri preventivi maħsuba għas-sessi li jippromwovu s-saħħa u l-
kura, jgħinu biex titnaqqas l-inċidenza ta' mard iżjed serju u tar-rati tal-mortalità fost in-
nisa u jtejbulhom il-kwalità tal-ħajja.
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