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SUĠĠERIMENTI

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

wara li kkunsidra l-programm ta' azzjoni stabbilit bid-Deċiżjoni Nru 293/2000/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Jannar 2000 li tadotta programm ta' azzjoni 
Komunitarja (Programm Daphné) (2000-2003) dwar miżuri preventivi għall-ġlieda 
kontra l-vjolenza fuq it-tfal, l-adolexxenti u n-nisa1,

A. billi jitqies il-punt 9 tal-programm ta' azzjoni adottat mir-Raba' Konferenza Dinjija tan-
Nisa, li ltaqgħet f'Pekin mill-4 sal-15 ta' Settembru 1995, li huwa wkoll il-prinċipju 
fundamentali mniżżel fil-konferenzi internazzjonali kollha tad-deċennju preċedenti fir-
rigward tad-drittijiet tat-tfal,

1. Ifakkar li l-istrateġija esterna tal-Unjoni Ewropea f'dak li jikkonċerna d-drittijiet tat-tfal 
għandha tkun ibbażata fuq il-valuri u l-prinċipji definiti fid-Dikjarazzjoni Universali tad-
Drittijiet tal-Bniedem, partikolarment fl-Artikoli 3, 16, 18, 23, 25, 26 u 29 tagħha;

2. Jenfasizza li kull azzjoni favur id-drittijiet tat-tfal għandha ssir fir-rispett tal-irwol 
prijoritarju tal-ġenituri u tan-netwerk familjari immedjat tat-tifel jew tifla;

3. Jikkundanna kull forma ta' vjolenza fuq it-tfal: dik fiżika, psikoloġika u sesswali, l-abort 
skont is-sess, l-iskjavitù, it-traffikar jew il-bejgħ tat-tfal jew tal-organi tagħhom, il-
pedopornografija, il-prostituzzjoni tat-tfal, il-pedofilija kif ukoll il-faqar kbir u l-ġuħ u l-
kunflitti armati;

4. Jikkundanna partikolarment il-ksur speċifiku tad-drittijiet tan-nisa u tat-tfajliet, bħar-reati 
msejħa ''tal-unur'', iż-żwieġ furzat u l-mutilazzjonijiet tal-ġenitali, li qatt ma jistgħu jkunu 
ġustifikati u li fl-ebda każ ma jistgħu jiġu ttollerati;

5. Jitlob lill-Istati riċevituri u lid-donaturi għall-iżvilupp sabiex, b'mod sistematiku, tiddaħħal 
fl-iskmabji kollha klawsola sanitarja ta' protezzjoni tat-tfal, li huma vittmi tal-faqar kbir u 
li jkunu morda bil-pulmonite, bid-dijarea jew bil-malarja, li jikkostitwixxu l-mard 
prinċipali responsabbli għall-mewt tat-tfal fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw.
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