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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp, bħala l-kumitat 

responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Jisħaq fuq l-importanza dejjem tikber tar-relazzjonijiet politiċi, ta' sigurtà u ekonomiċi 

bejn l-UE u l-Afrika fi żmien meta t-tnejn li huma qed jesperjenzaw bidliet profondi, u 

jirrikonoxxi l-kontribut li tat l-Istrateġija Konġunta Afrika-UE għall-bini ta' sħubija 

aktar b'saħħitha f'dawn l-aħħar 10 snin; jenfasizza l-ħtieġa li wieħed jibni fuq dawn il-

kisbiet u jaħdem għall-iżvilupp ta' relazzjoni ugwali, sostenibbli u ta' benefiċċju 

reċiproku mal-Afrika, fi spirtu ta' sjieda u responsabilità komuni, filwaqt li fl-istess ħin 

tiġi rispettata l-indipendenza u s-sovranità tal-pajjiżi Afrikani; ifaħħar, f'dan ir-rigward, 

l-involviment u l-impenn attivi tal-istati Afrikani mal-UE fil-fora internazzjonali 

reċenti, bħal fin-negozjati dwar il-Ftehim ta' Pariġi waqt il-Konferenza tan-NU tal-2015 

dwar it-Tibdil fil-Klima (COP 21); 

2. Jenfasizza li llum l-UE kollettivament hija l-investitur barrani prinċipali tal-Afrika, is-

sieħba kummerċjali prinċipali tagħha, is-sors ewlieni ta' rimessi lejha u s-sieħba 

prinċipali tagħha fl-għajnuna għall-iżvilupp u dik umanitarja, kif ukoll fornitur ewlieni 

tas-sigurtà fil-kontinent; jistenna li s-Summit li jmiss bejn l-UA u l-UE jipprovdi impetu 

u ideat ġodda biex l-istrateġija tiġi adattata għal ambjent li qed jinbidel malajr, fid-dawl 

tal-importanza ċentrali tal-iżviluppi Afrikani għall-UE u l-interessi strateġiċi tagħha; 

3. Jenfasizza l-ħtieġa għal sħubija aktar b'saħħitha u aktar politika bejn l-UE u l-Afrika, 

abbażi ta' valuri u interessi kondiviżi, sabiex titħeġġeġ il-paċi, jiġu indirizzati 

kwistjonijiet globali bħat-tibdil fil-klima, in-nuqqas ta' sigurtà tal-ikel, l-aċċess għall-

ilma, id-degradazzjoni ambjentali, l-isfruttar mhux sostenibbli tar-riżorsi naturali, it-

tkabbir tal-popolazzjoni, l-urbanizzazzjoni ta' bliet kbar, il-qgħad fost iż-żgħażagħ, l-

impunità, il-kisba tal-għanijiet ta' żvilupp sostenibbli tan-NU (SDGs), it-terroriżmu, ir-

radikalizzazzjoni, il-kriminalità organizzata u l-flussi migratorji, filwaqt li tibni fuq il-

prinċipji konġunti tagħna li huma l-istat tad-dritt, l-ekonomija tas-suq soċjali, il-

governanza tajba u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, u tippromwovi ordni globali 

bbażata fuq ir-regoli abbażi ta' NU b'saħħitha; 

4. Jilqa' l-fatt li l-enfasi tas-Summit li jmiss bejn l-UA u l-UE hija fuq iż-żgħażagħ, peress 

li d-dinamika demografika taż-żewġ kontinenti tqiegħed dan is-suġġett fil-qalba tar-

relazzjonijiet bejn l-Afrika u l-UE; jirrimarka li, skont il-projezzjonijiet, l-Afrika sub-

Saħarjana se jkollha bżonn toħloq 18-il miljun impjieg ġdid kull sena sal-2035 biex 

tassorbi l-parteċipanti l-ġodda fis-suq tax-xogħol, u b'hekk jiġu evitati konsegwenzi serji 

għall-istabilità soċjali; jenfasizza l-bżonn li tingħata prijorità lill-ħolqien tal-impjiegi u 

lill-iżvilupp ekonomiku fis-soċjetajiet b'mod ġenerali, u li jiġi sfruttat ir-rwol tas-settur 

privat fil-kontinent Afrikan; 

5. Jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni li tniedi Faċilità taż-Żgħażagħ għall-Afrika, bl-

espansjoni tal-kamp ta' applikazzjoni ta' Erasmus+ u faċilità tal-UE għall-edukazzjoni u 

t-taħriġ vokazzjonali (ETV), biex il-pajjiżi fil-mira jiġu megħjuna jgħaqqdu l-ħtiġijiet u 

l-opportunitajiet tas-suq tax-xogħol mal-kwalifiki tal-gradwati, filwaqt li fl-istess ħin 

tiġi promossa l-inklużjoni ta' gruppi vulnerabbli; 

6. Jitlob li jkun hemm aktar appoġġ għal edukazzjoni ta' kwalità fil-livelli kollha, 
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speċjalment għall-bniet, permezz ta' programmi bilaterali u appoġġ kontinwu għal 

inizjattivi globali, bħas-Sħubija Globali għall-Edukazzjoni; jenfasizza l-importanza ta' 

aktar investiment qawwi fl-iskejjel, l-universitajiet u r-riċerka, il-promozzjoni ta' 

sħubijiet għall-mobilità, il-ġlieda kontra l-fenomenu tal-eżodu tal-imħuħ, ta' appoġġ 

għall-programmi bħal Erasmus+ u tal-armonizzazzjoni tal-edukazzjoni għolja permezz 

ta' programmi transkonfinali u r-rikonoxximent tal-kwalifiki; 

7. Ifakkar li l-interessi tas-sigurtà tal-UE qatt ma kienu marbutin mal-Afrika daqs illum; 

jitlob appoġġ akbar mill-UE għas-sħab Afrikani u l-organizzazzjonijiet reġjonali fil-

qasam tal-paċi u s-sigurtà u l-prevenzjoni tal-kunflitti, inkluż permezz ta' strumenti 

speċifiċi bħal operazzjonijiet tal-politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni (PSDK), 

kontributi Ewropej militari u tal-pulizija għal missjonijiet tan-NU, miżuri tal-UE biex 

tiġi implimentata r-riżoluzzjoni 1325 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU, u l-Faċilità għall-

Paċi fl-Afrika (FPA), filwaqt li tiġi pprovduta l-assistenza u l-għajnuna meħtieġa fil-

ġlieda globali kontra t-terroriżmu ġiħadist u jitrawmu l-paċi u s-sigurtà għall-

popolazzjonijiet milquta; jenfasizza r-rwol importanti tal-missjonijiet tal-PSDK tal-

passat u dawk attwali, pereżempju fil-ġlieda kontra l-piraterija, it-trawwim tal-bini tal-

kapaċità u t-tisħiħ tas-sigurtà marittima u l-assistenza fil-fruntieri fl-Afrika; jistieden lis-

Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) u lill-Kunsill jiżguraw li l-missjonijiet 

PSDK fl-Afrika jkunu jistgħu jkomplu jaħdmu b'mod effettiv; 

8. Jenfasizza l-importanza li jitrawmu s-sigurtà u l-istabilità billi sħabna jiġu megħjuna 

jibnu stati u soċjetajiet aktar reżiljenti, anke permezz tal-bini tal-kapaċità u riformi tas-

settur tas-sigurtà, b'enfasi partikolari fuq il-governanza tajba fis-settur, is-sorveljanza u 

r-responsabilità parlamentari, u l-promozzjoni ta' attivitajiet fil-qasam tad-diżarm, id-

demobilizzazzjoni u l-integrazzjoni mill-ġdid ta' dawk li fil-passat servew ta' ġellieda; 

9. Jitlob sostenn kontinwu mill-UE għall-approċċ dejjem aktar proattiv li qed jieħdu l-

Unjoni Afrikana (UA) u l-organizzazzjonijiet reġjonali rilevanti lejn l-

operazzjonalizzazzjoni sħiħa tal-Arkitettura Afrikana għall-Paċi u s-Sigurtà (APSA); 

jitlob kontribuzzjoni inizjali tal-UE għall-Fond tal-Paċi tal-UA għal attivitajiet li jaqgħu 

taħt il-'medjazzjoni u d-diplomazija'; 

10. Jindika l-ħtieġa li jiġu integrati aħjar it-tħassib fil-qasam tas-sigurtà u l-għanijiet ta' 

żvilupp biex jiġu indirizzati l-problemi speċifiċi tal-istati fraġli u jiġu promossi stati u 

soċjetajiet aktar reżiljenti, inkluż permezz tal-bini tal-kapaċità għas-sigurtà tal-ikel, 

partikolarment il-biedja fuq skala żgħira, l-adattament għat-tibdil fil-klima, il-ħolqien ta' 

impjiegi aktar numerużi u ta' kwalità aħjar, b'mod speċjali għaż-żgħażagħ, l-

awtonomizzazzjoni tan-nisa u l-appoġġ għall-edukazzjoni; 

11. Jenfasizza li l-indirizzar tal-isfidi ta' governanza fl-Afrika b'determinazzjoni akbar huwa 

ta' importanza ewlenija għall-bini ta' soċjetajiet aktar ġusti, aktar stabbli u aktar siguri, u 

jitlob li jsiru sforzi biex jiġi indirizzat il-fenomenu tal-manipulazzjoni tal-istati, li huwa 

kkaratterizzat minn kontroll oligarku u prattiki ta' estrazzjoni minn sezzjonijiet tal-

burokraziji statali, u li jinsab fil-qalba ta' bosta mill-problemi soċjoekonomiċi u l-

kunflitti politiċi tal-Afrika; 

12. Jenfasizza li r-riċerka ta' interessi komuni u l-kooperazzjoni fil-qasam tas-sigurtà jridu 

jkunu kompletament konsistenti mad-dritt internazzjonali, il-valuri fundamentali tal-UE 

u l-objettivi ta' sostenn għad-demokrazija u għall-governanza tajba u l-promozzjoni tad-



 

AD\1132776MT.docx 5/11 PE606.203v02-00 

 MT 

drittijiet tal-bniedem u tal-istat tad-dritt; jemmen li dawn l-objettivi għandhom jiġu 

segwiti, kemm jista' jkun, f'sinerġija ma' atturi ekonomiċi u politiċi relevanti oħra fl-

Afrika, bħaċ-Ċina u l-Indja, u bl-impenn koerenti tagħhom; 

13. Jenfasizza li r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali 

jikkostitwixxi element invarjabbli tal-involviment tal-Unjoni ma' pajjiżi terzi sħab; 

jitlob lill-UE ssaħħaħ l-appoġġ tagħha favur id-demokrazija, il-promozzjoni tad-drittijiet 

tal-bniedem, l-istat tad-dritt, il-libertà tal-midja u governanza responsabbli, trasparenti u 

reattiva, li huma elementi essenzjali biex jiġi żgurat ambjent politiku, soċjali u 

ekonomiku stabbli u inklużiv fl-Afrika; jitlob lill-UE żżid l-appoġġ tagħha għall-

istrumenti tad-drittijiet tal-bniedem tal-Afrika stess, bħall-Kummissjoni Afrikana dwar 

id-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Popli u l-Qorti Afrikana dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u 

tal-Popli; 

14. Jitlob approċċ aktar strateġiku, prammatiku, komprensiv u strutturat għad-djalogu 

politiku taħt il-Ftehim ta' Sħubija ta' Cotonou, b'involviment akbar min-naħa tas-soċjetà 

ċivili u dimensjoni interpersonali aktar qawwija; jissottolinja l-importanza ta' djalogu 

politiku skont l-Artikolu 8 tal-Ftehim, l-inklużjoni bħala elementi essenzjali tal-ftehim 

ta' rispett għad-drittijiet tal-bniedem, il-prinċipji demokratiċi u l-istat tad-dritt skont l-

Artikolu 9, u tal-'klawsola ta' miżuri xierqa' skont l-Artikolu 96; jistieden lill-

Kummissjoni, fil-qafas tan-negozjati għall-ftehim wara dak ta' Cotonou, tadotta approċċ 

aktar strutturat u strateġiku għad-djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem billi tistabbilixxi 

kumitati interparlamentari permanenti, fuq l-eżempju ta' dawk inklużi fil-ftehimiet ta' 

assoċjazzjoni tal-UE, b'mandat li jimmonitorjaw l-implimentazzjoni tal-klawsoli ta' 

element essenzjali sabiex ikun hemm tranżizzjoni lil hinn mill-approċċ ta' emerġenza u 

jkun hemm djalogu aktar komprensiv u sistematiku; 

15. Jenfasizza l-importanza li jitrawmu d-djalogu, l-iskambju ta' informazzjoni u l-

kooperazzjoni f'għadd ta' oqsma, bħalma huma l-ġestjoni tal-finanzi pubbliċi u sistemi 

tat-taxxa ġusti u effiċjenti, il-ġlieda kontra l-korruzzjoni, amministrazzjoni pubblika 

trasparenti u responsabbli, il-parteċipazzjoni tas-soċjetà ċivili u taċ-ċittadini fil-proċessi 

tat-teħid ta' deċiżjonijiet, u l-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi naturali; 

16. Iqis li sħubija effettiva bejn l-Afrika u l-UE hija essenzjali biex jiġu indirizzati l-isfidi 

komuni fil-ġlieda kontra t-terroriżmu, l-estremiżmu u r-radikalizzazzjoni; ifakkar li l-

kummerċ f'armi illegali, drogi u persuni sikwit huwa sors primarju ta' introjtu tal-

organizzazzjonijiet terroristiċi u radikali fir-reġjun; jenfasizza l-impatt qerriedi ta' 

gruppi terroristiċi bħal Daesh u Boko Haram fuq il-popolazzjonijiet lokali u l-iżvilupp 

ekonomiku fit-tul; jenfasizza l-ħtieġa, għaldaqstant, li tissaħħaħ il-kooperazzjoni fit-tul 

fil-qasam tas-sigurtà u biex jiżdied l-investiment fl-edukazzjoni u l-programmi ta' 

riabilitazzjoni; jenfasizza li demokrazija li tiffunzjona tajjeb isaħħaħ l-istabilità u 

tikkostitwixxi għodda b'saħħitha kontra t-terroriżmu; 

17. Jisħaq fuq il-ħtieġa li jiġu miġġielda l-kawżi fil-qalba tar-radikalizzazzjoni, bħalma 

huma l-esklużjoni soċjali, il-faqar u n-nuqqas ta' edukazzjoni, u li jkun hemm djalogi 

mmirati dwar is-sigurtà u kontra t-terroriżmu flimkien mas-sħab Afrikani biex jiġu 

indirizzati b'mod konġunt il-kwistjonijiet bażiċi li jistgħu jwasslu għal radikalizzazzjoni 

u atti ta' terroriżmu; jenfasizza l-importanza li jitjieb id-djalogu bejn ir-reliġjonijiet, jiġu 

appoġġati inizjattivi mmirati lejn l-integrazzjoni taż-żgħażagħ fis-soċjetà, tiġi miġġielda 
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l-propaganda terroristika filwaqt li jitqies ir-rwol tal-internet u tal-midja soċjali fil-

proċessi ta' radikalizzazzjoni, jiġi miġġieled il-finanzjament tat-terroriżmu u  tissaħħaħ 

il-kooperazzjoni ġudizzjarja; 

18. Jenfasizza li r-rieżami tal-Politika Ewropea tal-Viċinat (PEV) jipprovdi opportunitajiet 

għat-titjib fil-koordinazzjoni tal-politika tal-viċinat u tal-politika b'rabta ma' stati 

Afrikani oħrajn permezz tal-ħolqien ta' oqfsa ta' kooperazzjoni estiżi; jitlob, għalhekk, 

biex jiġu stabbiliti tali oqfsa tematiċi sabiex tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn l-UE, il-

pajjiżi sħab fil-Viċinat tan-Nofsinhar u pajjiżi terzi fl-Afrika b'rabta ma' kwistjonijiet 

reġjonali bħalma huma s-sigurtà, l-enerġija u anke l-migrazzjoni; 

19. Ifakkar fl-importanza ta' implimentazzjoni effettiva tal-politiki esterni tal-UE li jkunu 

kapaċi jindirizzaw il-kawżi li realment jinsabu fil-qalba tal-migrazzjoni, u li jiġu 

miġġielda aħjar l-organizzazzjonijiet kriminali involuti fit-traffikar tal-bnedmin; 

jappella għal aktar sforzi konġunti għall-implimentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni ta' 

Valletta abbażi ta' sħubija ġusta u ġenwina mal-pajjiżi terzi ta' oriġini u ta' tranżitu; 

ifakkar fl-importanza ta' approċċ bilanċjat u olistiku f'dan il-qafas ġdid ta' sħubija u 

jissottolinja, f'dan ir-rigward, l-importanza ta' skrutinju demokratiku min-naħa tal-

Parlament; jenfasizza li l-qafas il-ġdid ta' sħubija ma' pajjiżi terzi ma jridx isir l-uniku 

pilastru għal azzjoni tal-UE dwar il-migrazzjoni, u għandu jiġi estiż lil hinn minn enfasi 

limitata fuq il-ġestjoni tal-fruntieri biex jinkludi, pereżempju, relazzjonijiet kummerċjali 

aktar ġusti, il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u t-trasferimenti finanzjarji illegali mill-

Afrika, l-istabbiliment ta' mezzi legali u sikuri għall-migrazzjoni, u l-introduzzjoni ta' 

inizjattivi biex it-trasferiment ta' rimessi jsir aktar faċli u b'inqas spejjeż; 

20. Ifakkar li l-kawżi fil-qalba tal-migrazzjoni jinkludu l-kunflitti, il-governanza dgħajfa, l-

instabilità governattiva, il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem, il-korruzzjoni, in-nuqqas tal-

istat tad-dritt, l-impunità, l-inugwaljanza, il-qgħad jew is-sottoimpjieg, in-nuqqas ta' 

mezzi għall-għajxien u ta' riżorsi, u t-tibdil fil-klima; 

21. Iqis li l-Afrika u l-Ewropa għandhom interessi u responsabilità komuni f'dak li għandu 

x'jaqsam mal-migrazzjoni, u li l-kriżi titlob soluzzjonijiet globali bbażati fuq is-

solidarjetà, il-kondiviżjoni tar-responsabilità, ir-rispett għad-drittijiet tal-migranti, il-

prinċipju ta' non-refoulement, u l-issodisfar tal-obbligi tal-istati li jimmaniġġjaw b'mod 

xieraq il-flussi migratorji madwar it-territorju kollu tagħhom sabiex jilqgħu lura ċ-

ċittadini tagħhom u jagħtuhom id-drittijiet kostituzzjonali sħaħ tagħhom jekk ma jkunux 

jistgħu jiksbu status legali ta' residenti barra mill-pajjiż; 

22. Jenfasizza li kooperazzjoni qawwija bejn il-pajjiżi Afrikani u l-UE, u b'mod partikolari 

bejn il-pajjiżi fuq iż-żewġt ixtut tal-Mediterran, hija essenzjali għall-ġlieda kontra t-

traffikar tal-bnedmin u kontra l-faċilitazzjoni ta' immigrazzjoni illegali; jappoġġa, f'dan 

ir-rigward, l-implimentazzjoni ta' oqfsa politiċi u legali komprensivi bbażati fuq il-

Konvenzjoni tan-NU kontra l-Kriminalità Organizzata Transnazzjonali u l-protokolli 

tagħha; 

23. Jinnota li l-kontribuzzjonijiet tal-Istati Membri għall-Fond Fiduċjarju ta' Emerġenza 

għall-Afrika għadhom baxxi; jistenna li l-Pjan ta' Investiment Estern Ewropew (PIE) 

iwettaq l-impenji tiegħu favur il-mobilizzazzjoni tal-investiment fl-Afrika, jappoġġa 

tkabbir inklużiv u sostenibbli u jistimola l-ħolqien tal-impjiegi, biex b'hekk jgħin 

jindirizza l-kawżi fil-qalba tal-migrazzjoni; 
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24. Jinnota bi tħassib kbir in-nuqqas ta' awtorità statali ċentrali f'partijiet tal-kontinent 

Afrikan, b'mod partikolari f'dak li għandu x'jaqsam mal-ġestjoni tal-fruntieri, u jfakkar 

fir-riperkussjonijiet negattivi li dan għandu fuq il-ġlieda kontra t-terroriżmu u t-traffikar 

tad-drogi; jenfasizza l-ħtieġa, għalhekk, għal kooperazzjoni akbar fil-qasam tal-ġestjoni 

tal-fruntieri u l-politika dwar il-migrazzjoni; 

25. Jirrikonoxxi l-importanza, il-potenzjal sinifikanti u l-qawwa trasformattiva tal-

integrazzjoni reġjonali, transreġjonali u kontinentali għat-tkabbir u l-iżvilupp fl-Afrika, 

u l-ħtieġa li jiġu evitati ostakli ġodda għall-kummerċ, il-mobilità u l-kooperazzjoni fis-

sigurtà; iqis li UA li tħaddan il-kontinent Afrikan kollu tikkostitwixxi pass pożittiv 

ħafna lejn l-integrazzjoni pan-Afrikana, u jilqa' l-fatt li s-'Summit Afrika-UE' ingħata 

isem ġdid u issa jismu 'Summit UA-UE';  

26. Jinnota l-ħtieġa li l-UE tappoġġa t-tisħiħ tal-kummerċ intra-Afrikan u l-investiment 

sostenibbli, fejn possibbli fil-munita lokali, u d-dimensjoni transreġjonali, kontinentali u 

globali ta' proġetti u programmi f'oqsma li jvarjaw mill-agrikoltura sostenibbli u l-

ambjent għall-edukazzjoni għolja, l-ICT, ir-riċerka u n-netwerks ta' infrastruttura fiżika; 

27. Huwa tal-fehma li proġetti ta' integrazzjoni reġjonali, bħal dawk fin-Nofsinhar, fil-

Punent u fil-Lvant tal-Afrika jridu jkunu appoġġati b'mod li jikkomplementa u jsaħħaħ 

il-proċessi ta' integrazzjoni pan-Afrikana fil-qafas tal-UA; isostni li l-UE għandha tfittex 

ukoll rabtiet bilaterali strateġiċi, ibbażati fuq ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u l-

istat tad-dritt, ma' stati Afrikani importanti bħala mexxejja u faċilitaturi tal-proġetti ta' 

integrazzjoni rispettivi; jenfasizza, barra minn hekk, il-ħtieġa li terġa' tingħata l-ħajja 

lill-Unjoni għall-Mediterran bħala strument għall-kisba ta' sigurtà u prosperità kondiviżi 

fl-Afrika ta' Fuq; 

28. Jirrikonoxxi l-importanza tar-relazzjonijiet interparlamentari u jinkoraġġixxi lis-sħab 

Afrikani jkomplu jagħmlu l-kooperazzjoni interparlamentari fil-livell bilaterali, 

reġjonali u dak internazzjonali prijorità politika; jenfasizza r-rwol kostruttiv tad-

delegazzjonijiet interparlamentari u l-assemblej reġjonali biex imexxu 'l quddiem is-

Sħubija Afrika-UE, jippromwovu l-interessi komuni u djalogu ġenwin bejn il-pari, u 

jipproponi li jkun hemm ħidma aktar mill-qrib mal-parlamenti Afrikani biex dawn 

jissaħħu fir-rwol demokratiku ewlieni tagħhom; 

29. Ifakkar fir-rwol importanti ta' investiment u kummerċ responsabbli, settur privat 

responsabbli li jissodisfa l-istandards internazzjonali dwar is-saħħa, is-sikurezza, kif 

ukoll dawk ambjentali u tax-xogħol, u ambjent tan-negozju favorevoli għall-ħolqien ta' 

żvilupp ekonomiku fuq medda twila ta' żmien; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 

Membri jippromwovu l-kooperazzjoni ma' sħab internazzjonali biex jipprevjenu, 

jinvestigaw u jwaqqfu n-nuqqas ta' konformità ma' dawk l-istandards jew każijiet li 

fihom kumpaniji Ewropej ikkawżaw jew ikkontribwixxew għall-ksur tad-drittijiet tal-

bniedem u kisru d-drittijiet ta' gruppi vulnerabbli bħall-minoranzi, il-popolazzjonijiet 

indiġeni, in-nisa u t-tfal; jistieden lill-UE u lill-istati membri tal-UA jipparteċipaw 

b'mod attiv u jaħdmu biex in-negozjati rigward l-abbozz ta' Trattat dwar il-

korporazzjonijiet transnazzjonali u d-drittijiet tal-bniedem fil-Kunsill tad-Drittijiet tal-

Bniedem tan-NU jkollhom eżitu pożittiv; 

30. Jitlob li jkun hemm aktar appoġġ tal-UE għall-Afrika fil-qasam tat-tnaqqis tad-dejn u s-

sostenibilità tad-dejn, u jissottolinja l-ħtieġa għal leġiżlazzjoni internazzjonali u l-
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ħolqien ta' kummissjonijiet tal-awditjar tad-dejn f'każijiet ta' dejn illeġittimu; jitlob lill-

Istati Membri jimplimentaw b'mod effettiv il-Prinċipji Gwida tan-NU dwar id-dejn 

barrani u d-drittijiet tal-bniedem u l-Prinċipji dwar il-Promozzjoni Responsabbli ta' Self 

Sovran stabbiliti mill-Konferenza tan-NU dwar il-Kummerċ u l-Iżvilupp (UNCTAD), 

billi jagħmluhom legalment vinkolanti; 

31. Jenfasizza l-valur miżjud tal-infrastrutturi tat-trasport biex jagħtu spinta lill-ekonomija u 

l-kummerċ bejn l-UE u l-Afrika; jissottolinja l-importanza strateġika tal-portijiet u l-

ajruporti; 

32. Jirrikonoxxi li l-Afrika tbati minn nuqqas kbir ta' enerġija, hekk kif 645 miljun persuna 

m'għandhomx aċċess għal elettriku bi prezz raġonevoli; huwa tal-fehma li għandha 

tingħata prijorità lil soluzzjonijiet sostenibbli bbażati fuq l-enerġiji rinnovabbli u lil 

sistemi kollegati ma' grilja żgħira u dawk mhux kollegati mal-grilja, u jitlob lill-UE 

tgħin lis-sħab Afrikani tagħha jegħlbu l-isfidi finanzjarji, tekniċi u politiċi ta' dan il-

proċess; jirrikonoxxi l-ħtieġa għal titjib fil-governanza fis-settur tal-enerġija u biex jiġi 

stimulat l-investiment pubbliku u privat, kemm jekk intern jew transkonfinali, fl-

enerġija rinnovabbli fil-livelli kollha, u jemmen li l-PIE l-ġdid jista' jirrappreżenta 

opportunità eċċellenti f'dan ir-rigward; jitlob sostenn kontinwu mill-UE għall-Inizjattiva 

tal-Afrika għal Enerġija Rinnovabbli (AREI), u jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni li 

tniedi Sħubija ġdida għar-Riċerka u l-Innovazzjoni bejn l-UE u l-Afrika dwar it-tibdil 

fil-klima u l-enerġija sostenibbli; 

33. Jenfasizza l-importanza ta' proġetti ta' żvilupp fuq skala żgħira, li għandhom effett dirett 

fuq il-ħajja tan-nies; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tkompli tappoġġahom; 

34. Jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta proposta leġiżlattiva dwar miżuri ta' 

akkumpanjament għar-Regolament dwar il-Minerali ta' Kunflitt (ir-Regolament (UE) 

2017/821)1 f'konformità mal-Komunikazzjoni Konġunta rilevanti (JOIN(2014)0008); 

35. Jirrikonoxxi l-importanza ta' sistemi effettivi ta' protezzjoni soċjali għas-sigurtà tal-

bniedem, il-prevenzjoni tal-kunflitti u biex jittaffa l-impatt ta' kunflitti mtawla u 

spostament furzat; jindika l-impatt sproporzjonat tal-kunflitt vjolenti u l-ispostament 

furzat fuq nisa u tfal; 

36. Jenfasizza r-rwol fundamentali tan-nisa fl-iżvilupp u jqis li l-parteċipazzjoni tan-nisa fil-

governanza tikkostitwixxi prekundizzjoni għall-progress soċjoekonomiku, il-koeżjoni 

soċjali u governanza demokratika ġusta; jitlob li jittieħdu miżuri pożittivi biex jiġi 

żgurat progress lejn il-parteċipazzjoni ugwali tan-nisa fis-soċjetà, inkluż f'pożizzjonijiet 

ta' teħid ta' deċiżjonijiet fil-livelli kollha; jistieden, fl-istess waqt, lill-pajjiżi Afrikani 

jħeġġu u jappoġġaw aktar parteċipazzjoni femminili fis-suq tax-xogħol u biex jieħdu 

kull miżura neċessarja biex jevitaw id-diskriminazzjoni bejn is-sessi fuq il-post tax-

xogħol; 

37. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tagħti attenzjoni speċjali lid-drittijiet sesswali u riproduttivi 

tan-nisa u l-bniet fil-programmi ta' żvilupp esterni tagħha; 
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38. Jistieden lis-SEAE jkompli jqajjem il-kwistjoni tal-persuni LGBTI fid-djalogu politiku 

tiegħu u dwar id-drittijiet tal-bniedem mal-pajjiżi Afrikani, u jipprovdi appoġġ lid-

difensuri tad-drittijiet tal-persuni LGBTI permezz tal-istrumenti xierqa; 

39. Itenni l-appoġġ tiegħu għall-impenn tal-Qorti Kriminali Internazzjonali (QKI) u tal-UE 

għal kooperazzjoni sħiħa dwar il-prevenzjoni ta' delitti serji li jaqgħu taħt il-

ġurisdizzjoni tal-qorti; jappella biex l-UE tibqa' miftuħa għal diskussjoni kostruttiva fejn 

jitqajjem tħassib fi ħdan il-qafas tal-Istatut ta' Ruma, u biex tkompli tappoġġa lill-pajjiżi 

Afrikani li jkunu għaddejjin minn tranżizzjoni mill-kunflitti, fil-ġlieda tagħhom kontra 

l-impunità u fl-iżgurar tar-responsabilità għad-delitti internazzjonali; 

40. Jenfasizza li s-Summit li jmiss bejn l-UA u l-UE se jipprovdi opportunità biex jiġu 

enfasizzati l-prijoritajiet tal-UE għar-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Afrika fil-proċess ta' 

wara Cotonou; 

41. Iqis li l-Afrika, il-Karibew u l-Paċifiku huma reġjuni differenti ħafna b'interessi u sfidi 

speċifiċi, li ma jistgħux jiġu akkomodati faċilment taħt l-istruttura ġenerali ta' Cotonou; 

huwa tal-fehma, għalhekk, li kooperazzjoni futura mal-Afrika għandha tkun ibbażata 

fuq l-organizzazzjonijiet reġjonali u subreġjonali eżistenti, b'mod partikolari l-UA. 
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