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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  3a. Huwa tal-fehma li l-UE, bħala attur 

globali, għandha rwol ewlieni fid-difiża 

tal-prinċipji mnaqqxa fid-dritt 

internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem, 

b'mod partikolari tal-prinċipji tal-

universalità u tal-indiviżibbiltà tad-

drittijiet tal-bniedem; jemmen, għalhekk, 

li d-drittijiet tal-bniedem jridu jiġu 

integrati fl-Istrateġija Globali l-ġdida, li 

għandha tinħataf bħala opportunità biex 

nindirizzaw in-nuqqas attwali ta' 

integrazzjoni sistematika tal-politika 

eżistenti tal-UE dwar id-drittijiet tal-

bniedem u l-ħtieġa urġenti għall-ogħla 

livell ta' appoġġ politiku għall-

implimentazzjoni sħiħa tal-Qafas 

Strateġiku tal-UE, tal-Linji Gwida tal-UE 

dwar id-drittijiet tal-bniedem u tal-Pjan 

ta' Azzjoni dwar id-Drittijiet tal-Bniedem 

u d-Demokrazija; jenfasizza, f'dan ir-

rigward, il-ħtieġa li dejjem tkun 

ikkonsultata s-soċjetà ċivili tal-UE, tal-

Istati Membri u ta ' pajjiżi terzi, sabiex l-

esperjenza u l-kompetenza tal-

professjonisti u d-difensuri tad-drittijiet 

tal-bniedem tinforma u ssinn il-politika 

barranija u ta' sigurtà tal-UE; jitlob li l-

UE u l-Istati Membri tagħha jiżguraw li l-

politika barranija tal-UE tadotta approċċ 

strateġiku lejn id-drittijiet tal-bniedem, 

b'enfasi fuq azzjonijiet u riżultati konkreti 

b'mod li juri koerenza fl-impenn tal-UE 

rigward id-drittijiet tal-bniedem f'pajjiżi u 
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f'reġjuni differenti, irrispettivament minn 

kwistjonijiet ta' sigurtà, politika barranija, 

kummerċ, enerġija, għajnuna jew materji 

oħra; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

45. Jenfasizza li l-azzjonijiet tal-UE huma 

suġġetti għal sorveljanza mill-Parlament; 

jenfasizza li l-Parlament għandu jaqdi 

rwol ewlieni fil-monitoraġġ dettaljat 

regolari tal-azzjoni esterna tal-

istituzzjonijiet tal-UE u jqis li l-parlamenti 

nazzjonali jistgħu jkunu involuti aktar mill-

qrib f'dan l-eżerċizzju ta' monitoraġġ; 

ifakkar li l-Parlament huwa sieħeb ewlieni 

tar-RGħ/VP fit-tiswir tar-relazzjonijiet 

esterni tal-UE u fl-indirizzar tal-isfidi 

attwali, inkluż permezz tal-monitoraġġ tal-

azzjonijiet tal-politika barranija tal-UE; 

jitlob li r-rapporti annwali dwar l-

implimentazzjoni tal-istrateġija jitressqu 

lill-Parlament; 

45. Jenfasizza li l-azzjonijiet tal-UE huma 

soġġetti għal sorveljanza mill-Parlament 

Ewropew u minn parlamenti nazzjonali u 

li l-Parlament Ewropew jaqdi rwol ewlieni 

fil-monitoraġġ dettaljat regolari tal-azzjoni 

esterna tal-istituzzjonijiet tal-UE; iqis li l-

parlamenti nazzjonali jistgħu jkunu 

involuti aktar mill-qrib f'dan l-eżerċizzju ta' 

monitoraġġ; ifakkar li l-Parlament 

Ewropew huwa sieħeb ewlieni tar-RGħ/VP 

fit-tiswir tar-relazzjonijiet esterni tal-UE u 

fl-indirizzar tal-isfidi attwali, inkluż 

permezz tal-monitoraġġ tal-azzjonijiet tal-

politika barranija tal-UE; jitlob li r-rapporti 

annwali dwar l-implimentazzjoni tal-

istrateġija jitressqu lill-Parlament 

Ewropew; 

Or. en 

 

 


