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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

U. billi l-ekonomija dinjija għaddejja minn 

kriżi gravi, u r-riperkussjonijiet tagħha, 

flimkien ma' ċerti miżuri, partikolarment 

it-tqaċċit drastiku fil-baġits, qegħdin 

iħallu effett negattiv fuq id-drittijiet tal-

bniedem, speċjalment id-drittijiet 

ekonomiċi u soċjali, fuq il-kundizzjonijiet 

tal-ħajja tal-persuni (żidiet fil-qgħad u fil-

faqar, inugwaljanza u impjiegi prekarji u 

aċċess limitat, u ta' kwalità aktar baxxa, 

għas-servizzi), u għaldaqstant anki fuq il-

benesseri tal-persuni; 

U. billi l-ekonomija dinjija ilha għaddejja 

minn kriżi li seta' kellha impatt fuq id-

drittijiet tal-bniedem, speċjalment id-

drittijiet ekonomiċi u soċjali, fuq il-

kundizzjonijiet tal-ħajja tal-persuni (żidiet 

fil-qgħad u fil-faqar, inugwaljanza u 

impjiegi prekarji u aċċess limitat, u ta' 

kwalità aktar baxxa, għas-servizzi), u 

għaldaqstant anki fuq il-benesseri tal-

persuni; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

AB. billi t-tibdil fil-klima qiegħed 

jipperikola l-aktar drittijiet tal-bniedem 

bażiċi bħall-aċċess għall-ilma, għar-riżorsi 

naturali u għall-ikel; 

 

AB. billi t-tibdil fil-klima għandu impatt 

fuq l-aċċess għall-ilma, għar-riżorsi 

naturali u għall-ikel; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

46. Ifakkar li l-politika ta' tkabbir tal-UE 

tikkostitwixxi waħda mill-għodod l-aktar 

b'saħħithom għat-tisħiħ tar-rispett tad-

drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji 

demokratiċi; jiddeplora l-imblokk espliċitu 

tat-tkabbir min-naħa tal-Kummissjoni 

Juncker, iżda jilqa' b'sodisfazzjon l-

implimentazzjoni tal-approċċ il-ġdid fin-

negozjati ta' adeżjoni tal-kapitoli li 

jirrigwardaw il-ġudikatura u d-drittijiet 

fundamentali, u l-ġustizzja, il-libertà, u s-

sigurtà, li jikkunsidra kif xieraq iż-żmien 

meħtieġ biex ir-riformi kkonċernati jiġu 

implimentati korrettament; 

46. Ifakkar li l-politika ta' tkabbir tal-UE 

tikkostitwixxi waħda mill-għodod l-aktar 

b'saħħithom għat-tisħiħ tar-rispett tad-

drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji 

demokratiċi; jinnota li l-proċess tat-tkabbir 

se jitkompla minkejja l-fatt li ma jistax isir 

tkabbir sal-2019 minħabba l-istat tan-

negozjati u s-sitwazzjoni fil-pajjiżi 

kkonċernati, u jilqa' b'sodisfazzjon l-

implimentazzjoni tal-approċċ il-ġdid fin-

negozjati ta' adeżjoni tal-kapitoli li 

jirrigwardaw il-ġudikatura u d-drittijiet 

fundamentali, u l-ġustizzja, il-libertà, u s-

sigurtà, li jikkunsidra kif xieraq iż-żmien 

meħtieġ biex ir-riformi kkonċernati jiġu 

implimentati korrettament; 

Or. en 

 

 


