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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea 
dwar il-kwistjoni – rapport annwali 2018
(2019/0000(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem u t-trattati u l-
istrumenti l-oħra tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-drittijiet tal-bniedem,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem,

– wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 2, 3, 8, 21 u 23 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 207 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE),

– wara li kkunsidra l-Istrateġija Globali għall-Politika Estera u ta' Sigurtà tal-Unjoni 
Ewropea, ippreżentata fit-28 ta' Ġunju 2016,

– wara li kkunsidra l-Pjan ta' Azzjoni dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija 
2015-2019, adottat mill-Kunsill fl-20 ta' Lulju 2015, u r-Rieżami ta' Nofs it-Terminu 
tiegħu ta' Ġunju 2017,

– wara li kkunsidra l-Linji gwida tal-UE dwar il-promozzjoni u l-protezzjoni tal-libertà ta' 
reliġjon jew ta' twemmin, adottati fl-24 ta' Ġunju 2013,

– wara li kkunsidra s-17-il Għan ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs) tan-Nazzjonijiet Uniti u 
l-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli,

– wara li kkunsidra l-Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi II (GAP II) 
"L-Ugwaljanza bejn is-Sessi u t-Tisħiħ tal-Pożizzjoni tan-Nisa: Nibdlu l-Ħajja tal-Bniet 
u n-Nisa permezz tar-Relazzjonijiet Esterni tal-UE 2016-2020", tal-
21 ta' Settembru 2015;

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda 
kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika (minn hawn 'il quddiem il-
"Konvenzjoni ta' Istanbul") tal-11 ta' Mejju 2011,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal tal-
20 ta' Novembru 1989,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità tat-
30 ta' Marzu 2007, 

– wara li kkunsidra l-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem 
tas-16 ta' Ġunju 2011,
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– wara li kkunsidra l-Patt Globali għal Migrazzjoni Sikura, Ordnata u Regolari, adottat 
mill-Assemblea Ġenerali tan-NU fl-10 u fil-11 ta' Diċembru 2018,

– wara li kkunsidra l-Patt Globali dwar ir-Rifuġjati, affermat mill-Assemblea Ġenerali 
tan-NU fis-17 ta' Diċembru 2018,

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' 
data personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data (Regolament Ġenerali dwar il-
Protezzjoni tad-Data)1,

– wara li kkunsidra l-Protokoll tal-Kunsill tal-Ewropa tal-10 ta' Ottubru 2018 li jemenda l-
Konvenzjoni għall-Protezzjoni ta' Individwi fir-rigward tal-Ipproċessar Awtomatiku ta' 
Data Personali, 

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill, tal-25 ta' Ġunju 2018, dwar il-
prijoritajiet tal-UE fin-Nazzjonijiet Uniti u fit-73 Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet 
Uniti,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill, tas-17 ta' Lulju 2018 dwar il-Qorti 
Kriminali Internazzjonali fl-okkażjoni tal-20 anniversarju tal-adozzjoni tal-Istatut ta' 
Ruma,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni konġunta tal-Viċi President tal-
Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' 
Sigurtà u tal-Ministri għall-Affarijiet Barranin jew ir-Rappreżentanti tat-13-il Stat 
Membru tan-NU parteċipanti, tas-27 ta' Settembru 2018, dwar l-Inizjattiva ta' Stejjer 
Tajbin dwar id-Drittijiet tal-Bniedem,

– wara li kkunsidra r-Rapport Annwali tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-
Demokrazija fid-Dinja 2018,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Diċembru 2017 dwar ir-rapport annwali 
dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja 2017 u l-politika tal-Unjoni 
Ewropea dwar il-kwistjoni2, , u r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar rapporti annwali 
preċedenti,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u 
tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt fl-2018,

– wara li kkunsidra l-Premju Sakharov għal-Libertà tal-Ħsieb, li fl-2018 ingħata lil Oleg 
Sentsov, reġista Ukren u priġunier politiku miżmum fir-Russja,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A9-0000/2019),

A. billi matul iċ-ċelebrazzjoni tas-70 anniversarju tad-Dikjarazzjoni Universali tad-

1 ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1.
2 Testi adottati, P8_TA(2018)0515.
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Drittijiet tal-Bniedem fl-2018, l-UE saħqet fuq l-importanza politika li jiġi żviluppat 
ordni globali msejjes fuq ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem u tenniet l-impenn profond 
u sod tagħha favur il-promozzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fid-dinja 
kollha; billi f'Novembru 2018 il-Parlament Ewropew organizza, għall-ewwel darba, il-
Ġimgħa tad-Drittijiet tal-Bniedem, li fiha enfasizza r-riżultati ewlenin li kiseb mindu 
ġiet adottata d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem, kif ukoll l-isfidi tal-
lum għad-drittijiet tal-bniedem;

B. billi d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem, inkwantu ġabra ta' valuri, 
prinċipji u normi universali li jiggwidaw l-Istati Membri tan-NU, tqiegħed lill-
protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-qalba tal-governanza tajba; billi, fl-ispirtu tad-
Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Artikolu 21 tat-TUE, l-UE 
tinsab fuq quddiem nett biex issegwi politiki bbażati fuq id-drittijiet tal-bniedem u hija 
impenjata b'mod kostanti li tindirizza l-abbużi tad-drittijiet tal-bniedem;

C. billi l-UE, permezz tal-azzjonijiet ma jaqtgħu qatt fil-livell bilaterali u multilaterali, tat 
kontribut lill-progress tad-drittijiet tal-bniedem fl-2018, b'mod partikolari billi saħħet id-
djalogu politiku mal-pajjiżi mhux membri tal-UE, u billi stabbiliet ftehimiet 
internazzjonali ġodda, fosthom is-sħubijiet kummerċjali u ekonomiċi;

D. billi iżjed koerenza bejn il-politiki interni u dawk esterni tal-UE, kif ukoll fost dawn tal-
aħħar, tirrappreżenta rekwiżit indispensabbli għal politika tal-UE fil-qasam tad-drittijiet 
tal-bniedem effikaċi u ta' suċċess; billi l-konsistenza mtejba għandha tippermetti lill-UE 
tirrispondi aktar malajr matul il-fażijiet bikrin tal-ksur tad-drittijiet tal-bniedem;

E. billi t-tranżizzjoni demokratika u l-istabbiliment jew il-konsolidament tal-istat tad-dritt 
f'bosta pajjiżi huma proċessi twal u diffiċli, u biex ikollhom eżitu pożittiv huwa 
essenzjali li jingħata appoġġ estern fuq perjodu twil, anki min-naħa tal-UE;

Drittijiet tal-bniedem u demokrazija: tendenzi ġenerali u sfidi ewlenin

1. Jesprimi t-tħassib kbir tiegħu dwar l-attakki fuq id-demokrazija u l-istat tad-dritt fid-
dinja kollha matul l-2018, li jirriflettu l-qawmien tal-awtoritariżmu bħala proġett 
politiku, li jinkarna l-inosservanza tad-drittijiet tal-bniedem, ir-repressjoni tad-dissens, 
ġustizzja politiċizzata u elezzjonijiet predeterminati; huwa tal-fehma li l-pajjiżi li jaqgħu 
taħt reġimi awtoritarji jsiru aktar vulnerabbli għall-instabbiltà, il-kunflitti, il-korruzzjoni 
u l-estremiżmu vjolenti; jilqa' pożittivament il-fatt li, fl-istess ħin, għadd ta' pajjiżi taw 
bidu għal proċessi ta' paċi u demokratizzazzjoni, implimentaw riformi kostituzzjonali u 
ġudizzjarji, u ddjalogaw mas-soċjetà ċivili f'dibattiti miftuħin u pubbliċi bil-għan li 
jippromwovu l-libertajiet fundamentali u d-drittijiet tal-bniedem, inkluża l-abolizzjoni 
tal-piena tal-mewt;

2. Isostni li l-istati kollha li jirrispettaw il-libertajiet fundamentali bħala pilastri tad-
demokrazija għandhom ikunu fuq quddiem nett fit-tixrid tal-prattiki ta' governanza tajba 
bbażati fuq id-drittijiet tal-bniedem u l-istat tad-dritt fid-dinja kollha, u fit-tisħiħ tal-
istrumenti ġuridiċi internazzjonali għall-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem; 
jissottolinja l-isfidi maħluqa mill-użu tal-influwenzi ta' ħsara li jpoġġu f'riskju l-
governanza demokratika u l-valuri intrinsiċi tad-drittijiet tal-bniedem, u b'hekk ixekklu 
l-isforzi pożittivi tal-istati demokratiċi;
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3. Jiġbed l-attenzjoni fuq il-pjaga tal-kunflitti armati, li għadha tikkaġuna l-mewt ta' ċivili 
u tikkawża spostamenti tal-massa, li fl-ambitu tagħha l-atturi statali u mhux statali 
jidhru li jaħarbu mir-responsabbiltà tagħhom li jżommu mad-dritt internazzjonali 
umanitarju u mad-dritt internazzjonali fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem; jisħaq fuq il-
fatt li r-reġjuni fil-gwerra jew f'sitwazzjonijiet ta' kunflitt iħabbtu wiċċhom ma' ksur 
gravi tad-drittijiet tal-bniedem, ta' natura eċċezzjonali u mmirati li jċaħħdu d-dinjità 
umana, u li huma kemm devastanti għall-vittmi kif ukoll degradanti għall-awturi 
tagħhom; jevidenzja, bħala eżempju, l-użu tal-vjolenza sesswali bħala arma tal-gwerra 
bil-għan li teqred, tiddestabbilizza u tiddemoralizza l-individwi, il-familji, il-
komunitajiet u s-soċjetajiet;

4. Jiddenunzja l-atti li jitfgħu lura l-multilateraliżmu u l-ordni internazzjonali bbażat fuq 
ir-regoli, li joħolqu sfida serja għad-drittijiet tal-bniedem fuq skala dinjija; jemmen bis-
sħiħ fl-approċċi u fid-deċiżjonijiet meħudin f'kooperazzjoni f'qafas multilaterali, 
partikolarment fi ħdan l-organi tan-NU, u jqishom bħala l-mezzi l-aktar effikaċi biex 
jaqdu l-interessi tal-umanità, isibu soluzzjonijiet sostenibbli għall-kunflitti u jrawmu l-
progress fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem;

5. Jinsab inkwetat bis-serjetà biż-żieda fl-għadd ta' każi ta' omiċidji, attakki u 
intimidazzjonijiet fil-konfront tal-persuni li jiddefendu d-drittijiet tal-bniedem fid-dinja 
kollha, b'mod partikolari l-ġurnalisti, l-akkademiċi, l-avukati u l-attivisti tas-soċjetà 
ċivili, fost oħrajn l-ambjentalisti u d-difensuri tal-artijiet, prinċipalment fil-pajjiżi 
b'livelli għoljin ta' korruzzjoni u b'riżultati skarsi f'dawk li huma rispett tal-istat tad-dritt 
u sorveljanza ġudizzjarja;

6. Jisħaq fuq l-importanza li jsir progress fl-ugwaljanza tal-ġeneru u fid-drittijiet tan-nisa 
fuq skala dinjija; jenfasizza li, minkejja l-progress, in-nisa u l-bniet għadhom isofru 
diskriminazzjoni u vjolenza; jisħaq fuq il-fatt li bosta soċjetajiet għadhom ibatu biex 
jagħtu lin-nisa u lill-bniet drittijiet indaqs skont il-liġi u aċċess indaqs għall-
edukazzjoni, għall-assistenza fis-saħħa, għal xogħol dinjituż u għar-rappreżentanza 
politika u ekonomika;

7. Jenfasizza li r-rispett u l-promozzjoni tad-drittijiet tat-tfal, il-ġlieda kontra kull forma ta' 
abbuż, abbandun, traffikar u sfruttament tat-tfal, inkluż l-użu tas-suldati tfal fil-kunflitti 
armati, u l-għoti ta' kura u edukazzjoni lit-tfal huma essenzjali għall-futur tal-umanità;

8. Jisħaq fuq l-importanza li jiġu kkunsidrati b'mod sħiħ il-bżonnijiet speċjali tal-persuni 
b'diżabilità; jitlob lill-UE tinkorpora l-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni għal raġunijiet 
ta' diżabilità fl-azzjoni esterna tagħha u fil-politiki tagħha dwar l-għajnuna għall-
iżvilupp;

9. Jiġbed l-attenzjoni għal każi ta' persekuzzjoni u diskriminazzjoni abbażi tal-etnija, in-
nazzjonalità, il-klassi, il-kasta, ir-reliġjon, it-twemmin, il-lingwa, l-orjentament sesswali 
u l-età, li għadhom ferm imxerrdin f'bosta pajjiżi u soċjetajiet; jinsab imħasseb bis-
serjetà bir-risposti dejjem aktar intolleranti u mimlija mibegħda mogħtija lill-persuni li 
jisfaw vittmi ta' dan il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem;

10. Josserva li fl-2018 in-numru ta' persuni li kienu mġiegħla jiċċaqalqu qabeż is-70 miljun, 
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li minnhom 26 miljun kienu rifuġjati3;; huwa tal-fehma li l-gwerer, il-kunflitti, l-
oppressjoni politika, il-faqar u l-insigurtà tal-ikel, id-disparità tal-kundizzjonijiet tal-
iżvilupp ekonomiku u l-effetti negattivi tat-tibdil fil-klima fuq l-ifqar pajjiżi tad-dinja, 
b'mod partikolari, jalimentaw ir-riskji li jfaqqgħu kunflitti ġodda u l-ispostament 
ulterjuri tal-popolazzjonijiet;

11. Jisħaq fuq il-fatt li l-libertà tal-kelma u tal-espressjoni, kif ukoll il-pluraliżmu tal-midja, 
huma fil-qalba tas-soċjetajiet demokratiċi reżiljenti; iħeġġeġ li jiddaħħlu l-aqwa 
salvagwardji kontra l-kampanji ta' diżinformazzjoni u l-propaganda ostili, permezz tal-
iżvilupp ta' qafas ġuridiku kemm fil-livell tal-UE kif ukoll f'dak internazzjonali biex 
jindirizza t-theddid ibridu, inklużi l-gwerra ċibernetika u dik tal-informazzjoni;

Il-politika barranija fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem tal-UE ssir aktar effikaċi

12. Ifakkar fl-impenn tal-UE li tqiegħed id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fil-qalba 
tar-relazzjonijiet tagħha mal-pajjiżi mhux membri tal-UE; jenfasizza, għaldaqstant, li l-
objettiv ta' progress tad-drittijiet tal-bniedem u tad-demokrazija fid-dinja kollha jeħtieġ 
li dan jiġi integrat fil-politiki kollha tal-UE b'dimensjoni esterna;

13. Jenfasizza li l-kummerċ u d-drittijiet tal-bniedem isaħħu lil xulxin, u li l-komunità tan-
negozju tiżvolġi rwol importanti biex toffri inċentivi pożittivi f'termini ta' promozzjoni 
tad-drittjiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tar-responsabbiltà tal-kumpaniji; ifakkar lill-
Kummissjoni u lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) bil-bżonn li jsir użu 
effikaċi tal-klawsoli relatati mad-drittijiet tal-bniedem fil-ftehimiet internazzjonali, 
abbażi tad-djalogu politiku, tal-valutazzjoni perjodika tal-progress u tar-rikors għall-
proċedura ta' konsultazzjoni jekk waħda mill-partijiet titlobha; jitlob li jsiru mekkaniżmi 
sodi ta' implimentazzjoni u monitoraġġ tal-klawsoli relatati mad-drittijiet tal-bniedem, 
bl-involviment tal-Parlament, tas-soċjetà ċivili lokali u tal-organizzazzjonijiet 
internazzjonali rilevanti, kif ukoll li jinħoloq mekkaniżmu ta' tressiq ta' lmenti għall-
gruppi ta' ċittadini u partijiet ikkonċernati vittmi tal-ksur tad-drittijiet tal-bniedem;

14. Isostni d-djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem mal-pajjiżi mhux membri tal-UE, bħala 
strument essenzjali għall-impenn bilaterali fil-promozzjoni u fil-protezzjoni tad-drittijiet 
tal-bniedem; jistieden lill-Kummissjoni u lis-SEAE jgħaqqdu l-isforzi tagħhom biex 
jittrattaw id-drittijiet tal-bniedem u l-obbligi relatati fid-djalogi jew fin-negozjati fi 
kwalunkwe qasam politiku u ekonomiku, mal-gvernijiet tal-pajjiżi mhux tal-UE, bil-
għan li jissaħħaħ l-impatt tad-djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem;

15. Isostni bil-qawwa l-ħidma u l-isforzi tar-Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet 
tal-Bniedem (RSUE) fil-protezzjoni u fil-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fid-
dinja; jissottolinja l-objettiv importanti, fl-ambitu tal-mandat tar-RSUE, biex tissaħħaħ 
l-effikaċja tal-Unjoni f'dan il-qasam;

Żvilupp ta' soluzzjonijiet għall-promozzjoni u għall-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u 
tad-demokrazija

Governanza demokratika u spazju favorevoli għas-soċjetà ċivili

3 UNHCR – rapport Global Trends 2018 (19 ta' Ġunju 2019).
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16. Jistieden lill-UE u lill-Istati Membri jkomplu jżommu taħt monitoraġġ mill-qrib lill-
iżviluppi li jolqtu negattivament il-governanza u l-ispazju tas-soċjetà ċivili fid-dinja 
kollha, u jirrispondu b'mod sistematiku, bis-saħħa tal-mezzi adegwati kollha, għall-
politiki u għall-bidliet leġiżlattivi mmexxija mill-gvernijiet awtoritarji, immirati biex 
jimminaw il-governanza bbażata fuq il-prinċipji demokratiċi fundamentali u biex 
iċekknu l-ispazju tas-soċjetà ċivili; huwa tal-fehma li s-sinerġija bejn il-Kummissjoni, 
is-SEAE u l-Parlament għandha tissaħħaħ f'dak li għandu x'jaqsam ma' din il-kwistjoni;

L-approċċ tal-UE fir-rigward tal-kunflitti u r-responsabbiltà għall-ksur tad-drittijiet tal-
bniedem

17. Jisħaq fuq ir-rabta bejn iż-żieda fil-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u l-impunità mifruxa u 
n-nuqqas ta' responsabbiltà fir-reġjuni u fil-pajjiżi ddevastati mill-kunflitti jew 
ikkaratterizzati minn intimidazzjoni, diskriminazzjoni, fastidju u aggressjoni, sekwestri 
ta' persuni, operazzjonijiet tal-pulizija vjolenti, arresti arbitrarji u każi ta' tortura għal 
raġunijiet politiċi;

18. Jilqa' b'sodisfazzjon l-isforzi tal-UE biex tippromwovi l-universalità tal-Istatut ta' Ruma 
fl-2018, li matul din is-sena ġie ċċelebrat l-20 anniversarju mindu ġie adottat, u jtenni l-
appoġġ sod tiegħu favur il-Qorti Kriminali Internazzjonali; jistieden lill-Kummissjoni u 
lis-SEAE jeżaminaw modi u jippreżentaw strumenti ġodda biex jgħinu lill-vittmi tal-
ksur tad-dritt internazzjonali fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem u tad-dritt 
internazzjonali umanitarju jkollhom aċċess għall-ġustizzja internazzjonali u jiksbu 
rimedju u kumpens għad-danni;

19. Jilqa' pożittivament id-diskussjonijiet inizjali fi ħdan il-Kunsill fir-rigward tal-ħolqien 
ta' mekkaniżmu ta' sanzjonijiet tal-UE għall-ksur tad-drittijiet tal-bniedem, l-hekk 
imsejħa "Lista Magnitsky", li tippermetti l-impożizzjoni ta' sanzjonijiet immirati kontra 
individwi kompliċi fil-ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem;

Difensuri tad-drittijiet tal-bniedem

20. Jissottolinja r-rwol imprezzabbli u essenzjali li jiżvolġu d-difensuri tad-drittijiet tal-
bniedem waqt li jissugraw ħajjithom; jirrakkomanda li tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn l-
istituzzjonijiet tal-UE u l-Istati Membri, biex b'hekk ikunu jistgħu jagħtu appoġġ 
kontinwu lid-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem; japprezza l-mekkaniżmu 
"ProtectDefenders.eu" stabbilit biex jipproteġi lid-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem 
f'riskju gravi; jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni jistabbilixxu proċedura 
kkoordinata speċifika biex jingħataw il-viżi lid-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem; 
jistieden lill-Kummissjoni tisfrutta bis-sħiħ il-kapaċità finanzjarja tal-Istrument 
Ewropew għad-Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem (EIDHR) biex tagħti sostenn 
lid-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem;

Ugwaljanza bejn il-ġeneri

21. Jappoġġja bis-saħħa l-impenn strateġiku tal-UE favur l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-
isforzi kontinwi tagħha biex titjieb is-sitwazzjoni tan-nisa u tal-bniet f'termini ta' 
drittijiet tal-bniedem, konformement mal-SDGs tal-2030; jistieden lill-Kummissjoni u 
lis-SEAE jkomplu jagħtu kontribut lill-ugwaljanza bejn il-ġeneri u lill-emanċipazzjoni 
tal-bniet u tan-nisa billi jaħdmu mill-qrib mal-organizzazzjonijiet internazzjonali u mal-
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pajjiżi mhux membri tal-UE, ħalli jiżviluppaw u jimplimentaw oqfsa ġuridiċi ġodda 
marbuta mal-ugwaljanza bejn il-ġeneri, u jeqirdu l-prattiki ta' ħsara mmirati lejn in-nisa 
u l-bniet, bħaż-żwieġ prekoċi u l-mutilazzjoni ġenitali femminili;

Drittijiet tat-tfal

22. Jitlob li l-UE tieħu inizjattivi ġodda biex timpedixxi u tiġġieled l-abbuż fuq it-tfal fid-
dinja, tirriabilita t-tfal affettwati mill-kunflitti u toffrilhom ambjent ta' kenn li fih il-kura 
u l-edukazzjoni huma fundamentali; jistieden lill-UE tagħti bidu għal moviment 
internazzjonali biex tiddefendi d-drittijiet tat-tfal, billi, fost affarijiet oħra, torganizza 
konferenza internazzjonali dwar il-protezzjoni tat-tfal f'kuntesti fraġli;

Drittijiet tal-persuni b'diżabilità 

23. Jilqa' pożittivament ir-ratifiki tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni 
b'Diżabilità; itenni l-importanza tal-implimentazzjoni effiċjenti min-naħa tal-Istati 
Membri tal-UE u l-istituzzjonijiet tal-UE; jisħaq, b'mod partikolari, fuq il-bżonn li jiġi 
integrat b'mod kredibbli l-prinċipju tal-aċċessibbiltà universali u li jiġu żgurati d-
drittijiet kollha tal-persuni b'diżabilitajiet fil-politiki kollha rilevanti tal-UE;

Libertà ta' reliġjon jew ta' twemmin

24. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni, lis-SEAE u lill-Istati Membri jintensifikaw l-attivitajiet ta' 
sensibilizzazzjoni fir-rigward tal-libertà ta' reliġjon jew ta' twemmin, u jagħtu bidu għal 
djalogu interreliġjuż mal-Istati u mar-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili u mal-għaqdiet 
reliġjużi biex jiġu impediti atti ta' vjolenza u diskriminazzjoni fil-konfront ta' persuni 
abbażi tal-ħsieb, tal-kuxjenza, tar-reliġjon jew tat-twemmin; jistieden lill-UE tkompli 
toħloq alleanzi u tqawwi l-kooperazzjoni ma' firxa wiesgħa ta' pajjiżi u 
organizzazzjonijiet reġjonali, bil-għan li ġġib bidla pożittiva fir-rigward tal-libertà ta' 
reliġjon jew ta' twemmin; ifakkar lill-Kunsill u lill-Kummissjoni fil-bżonn li jsostnu 
b'mod adegwat il-mandat internazzjonali, il-kapaċità u d-dmirijiet tal-Mibgħut Speċjali 
għall-promozzjoni tal-libertà ta' reliġjon jew ta' twemmin barra mill-UE;

Negozju u drittijiet tal-bniedem

25. Itenni li l-attivitajiet tal-kumpaniji kollha, sew jekk joperaw f'livell nazzjonali sew jekk 
f'livell transfruntier, għandhom jirrispettaw bis-sħiħ l-istandards internazzjonali fil-
qasam tad-drittijiet tal-bniedem; jisħaq fuq il-bżonn li jiġi stabbilit strument għar-
regolamentazzjoni, fid-dritt internazzjonali fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem, tal-
attivitajiet tal-kumpaniji transnazzjonali u ta' kumpaniji oħrajn; ifakkar lill-pajjiżi kollha 
biex jimplimentaw il-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-
Bniedem, u jistieden lil dawk l-Istati Membri tal-UE li għadhom ma adottawx il-
Pjanijiet ta' Azzjoni Nazzjonali dwar id-Drittijiet tan-Negozju biex jagħmlu dan mill-
aktar fis possibbli;

26. Jieħu nota pożittiva tas-sistema ta' preferenzi SPĠ+ bħala mezz biex tiġi stimolata l-
implimentazzjoni effikaċi tas-27 konvenzjoni internazzjonali fundamentali dwar id-
drittijiet tal-bniedem u l-istandards tax-xogħol; jirrikonoxxi li l-ktajjen ta' valur 
mondjali jikkontribwixxu għat-titjib tal-istandards fundamentali internazzjonali tax-
xogħol, dawk ambjentali u soċjali u jirrappreżentaw opportunità f'termini ta' żvilupp 
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sostenibbli, b'mod partikolari fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw;

Teknoloġiji ġodda u drittijiet tal-bniedem

27. Jisħaq fuq l-importanza li tkun elaborata strateġija tal-UE biex it-teknoloġiji l-ġodda, 
bħall-intelliġenza artifiċjali, jitqiegħdu għas-servizz tan-nies, u biex tindirizza t-
theddida potenzjali li joħolqu t-teknoloġiji l-ġodda għad-drittijiet tal-bniedem, inklużi s-
sorveljanza tal-massa, l-aħbarijiet foloz, id-diżinformazzjoni u l-abbuż tal-intelliġenza 
artifiċjali, u biex isibu bilanċ sewwa bejn id-drittijiet tal-bniedem u l-kunsiderazzjonijiet 
leġittimi l-oħra, bħas-sigurtà jew il-ġlieda kontra l-kriminalità, it-terroriżmu u l-
estremiżmu;

Migranti u rifuġjati

28. Jisħaq fuq il-bżonn urġenti li jiġu indirizzati l-kawżi profondi tal-flussi migratorji bħall-
gwerer, il-kunflitti, il-persekuzzjoni, ix-xbieki tal-migrazzjoni illegali, it-traffikar, il-
kuntrabandu u t-tibdil fil-klima; jitlob li tiġi indirizzata d-dimensjoni esterna tal-kriżi 
tar-rifuġjati, anki billi jinstabu soluzzjonijiet sostenibbli għall-kunflitti bis-saħħa tal-bini 
ta' kooperazzjoni u sħubijiet mal-pajjiżi terzi kkonċernati; jinsisti li l-implimentazzjoni 
tal-Patt Globali għall-migrazzjoni u dak dwar ir-rifuġjati jridu jimxu pari passu mal-
implimentazzjoni tal-Aġenda 2030 tan-NU, kif definita fl-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli, kif ukoll ma' żieda fl-investimenti fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw;

Appoġġ għad-demokrazija 

29. Jenfasizza l-ħtieġa li l-UE tkompli ssostni b'mod attiv l-istituzzjonijiet demokratiċi u 
effikaċi fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem u s-soċjetà ċivili fl-isforzi tagħhom favur id-
demokratizzazzjoni; jinnota b'mod pożittiv, f'dan il-kuntest, l-involviment konsistenti 
tal-Fond Ewropew għad-Demokrazija fil-viċinat tal-Lvant u tan-Nofsinhar tal-UE għall-
promozzjoni tad-demokrazija u tar-rispett tad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali; 
ifakkar li l-esperjenza miksuba u t-tagħlimiet meħuda mit-tranżizzjonijiet lejn 
demokrazija fil-qafas tal-politiki tat-tkabbir u tal-viċinat jistgħu jagħtu kontribut pożittiv 
lill-identifikazzjoni tal-aħjar prattiki li jistgħu jintużaw għall-appoġġ u l-konsolidament 
ta' proċessi oħrajn ta' demokratizzazzjoni mad-dinja kollha;

30. Itenni l-opinjoni pożittiva tiegħu tal-appoġġ kontinwu tal-UE għall-proċessi elettorali u 
l-għoti, min-naħa tagħha, ta' assistenza elettorali u appoġġ għall-osservaturi nazzjonali; 
jilqa' pożittivament u jsostni b'mod sħiħ, f'dan il-kuntest, il-ħidma tal-Grupp għas-
Sostenn għad-Demokrazija u Koordinazzjoni tal-Elezzjonijiet; ifakkar fl-importanza li 
jingħata segwitu adegwat lir-rapporti u r-rakkomandazzjonijiet tal-missjonijiet ta' 
osservazzjoni elettorali, u dan bħala mod kif jissaħħaħ l-impatt tagħhom u l-appoġġ tal-
UE għal standards demokratiċi fil-pajjiżi kkonċernati;

°

° °

31. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni 
għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lir-Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-
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Drittijiet tal-Bniedem, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri, lill-Kunsill tas-
Sigurtà tan-NU, lis-Segretarju Ġenerali tan-NU, lill-President tal-74 sessjoni tal-
Assemblea Ġenerali tan-NU, lill-President tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-
NU, lill-Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem u lill-Kapijiet tad-
delegazzjonijiet tal-UE.


