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SUĠĠERIMENTI 

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

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

1. Iqis li l-migrazzjoni hija dritt tal-bniedem imnaqqax fl-Artikolu 13 tad-Dikjarazzjoni 

Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri 

u lill-komunità internazzjonali jirrispettaw dan l-artikolu u l-obbligi internazzjonali 

rilevanti dwar ir-rifuġjati u l-migranti, u jirrikonoxxu l-kontribut pożittiv li r-rifuġjati u l-

migranti għandhom lejn is-soċjetajiet tagħna, li jibbenefikaw minnu l-pajjiżi tad-

destinazzjoni, il-pajjiżi ta' tranżitu u l-pajjiżi ta' oriġini, inklużi l-pajjiżi fil-fażi tal-

iżvilupp; jissottolinja f'dan ir-rigward l-effetti pożittivi li l-migrazzjoni għandha fuq l-

iżvilupp; 

2. Japella lill-UE u lill-komunità internazzjonali biex jidentifikaw azzjonijiet speċifiċi li l-

gvernijiet ikunu jistgħu jieħdu biex ikabbru l-potenzjal tal-migrazzjoni legali bħala 

faċilitatur tal-iżvilupp; jenfasizza li tmexxija politika u attivitajiet ta' promozzjoni qawwija 

huma meħtieġa, b'mod speċjali fil-pajjiżi ta' destinazzjoni, sabiex tiġi miġġielda l-

ksenofobija u ffaċilitata l-integrazzjoni soċjali tal-migranti; 

3. Jissottolinja l-ħtieġa ta' azzjoni urġenti biex jiġi indirizzat il-ksur kollu tad-drittijiet tal-

bniedem li jaffaċċjaw il-migranti, li huma l-aktar gravi f'sitwazzjonijiet ta' pressjoni 

minħabba l-isfidi ta' sigurtà u d-diżastri naturali; jenfasizza li l-UE u l-Istati Membri 

tagħha għandhom jagħtu eżempju billi jippromwovu u jipproteġu d-drittijiet tal-bniedem 

tal-migranti, b'mod partikolari fi ħdan il-fruntieri tagħhom stess, sabiex ikunu kredibbli 

meta jiddiskutu l-migrazzjoni u d-drittijiet tal-bniedem f'pajjiżi terzi; 

4. Jitlob li tingħata attenzjoni speċjali biex jiġu żgurati d-drittijiet ta' gruppi vulnerabbli bħal 

nisa, tfal, persuni LGBT, persuni b'diżabbiltajiet u anzjani, li huma partikolarment 

vulnerabbli għal kull tip ta' periklu, fosthom vjolenza, traffikar u abbuż; jistieden lis-

Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) jippromwovi l-importanza tal-

edukazzjoni għat-tfal, inkluż għal dawk li huma spostati jew li jgħixu f'kampijiet tar-

rifuġjati, peress li l-edukazzjoni tipprovdi normalità fil-ħajja tat-tfal, li b'hekk tagħti 

dinjità u tistabbilixxi mill-ġdid id-dritt tal-bniedem li t-tfal ikunu ndukrati fit-tfulija; 

5. Ifakkar li l-parti l-kbira tar-rifuġjati u tal-migranti fid-dinja qegħdin jiġu ospitati minn 

pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp; jirrikonoxxi l-isforzi li saru minn pajjiżi terzi fl-akkoljenza ta' 

migranti u rifuġjati; jenfasizza li s-sistemi ta' appoġġ lil dawn il-pajjiżi qegħdin jaffaċċjaw 

sfidi kritiċi li jistgħu joħolqu theddid serju għall-protezzjoni tal-popolazzjoni spostata li 

qiegħda tikber; 

6. Jappella lill-UE biex twettaq politika koerenti u tuża diversi strumenti tal-politika fir-

relazzjonijiet tagħha ma' pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp sabiex tippromwovi d-drittijiet tal-

bniedem u d-drittijiet tal-migranti; jappella lill-UE u lill-Istati Membri biex jinkorporaw 

b'mod sistematiku l-kwistjonijiet tal-migrazzjoni bħala komponent fid-djalogu politiku 

ma' pajjiżi terzi, u biex jipprovdu assistenza teknika biex jitjiebu l-politiki lokali u 

nazzjonali dwar l-integrazzjoni tal-migranti, filwat li jiġi żgurat l-involviment xieraq tal-

organizzazzjonijiet mhux governattivi (NGOs) u tas-soċjetà ċivili; jistieden, barra minn 

hekk, lill-Kummissjoni u lis-SEAE jsaħħu l-iskambju tal-aħjar prattiki ma' pajjiżi terzi, 
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b'mod speċjali billi jipprovdu taħriġ lill-ħaddiema fil-qasam tal-għajnuna biex jidentifikaw 

b'mod aktar effiċjenti l-karatteristiċi, l-isfondi u l-esperjenzi differenti tal-migranti, b'mod 

partikolari dawk l-aktar vulnerabbli, sabiex jiġu protetti u megħjuna b'mod aħjar dawn il-

migranti skont il-ħtiġijiet tagħhom; 

7. Jenfasizza li l-programmi ta' għajnuna għall-iżvilupp ma għandhomx jintużaw għal 

skopijiet purament ta' migrazzjoni u ġestjoni tal-fruntieri; iħeġġeġ lill-proġetti ta' żvilupp 

tal-UE mmirati lejn migranti u persuni li jfittxu asil biex jimplimentaw il-prinċipju li 

"ħadd ma jitħalla barra", billi jiffukaw fuq l-aċċess għal servizzi soċjali bażiċi, b'mod 

partikolari l-kura tas-saħħa u l-edukazzjoni, u billi jagħtu attenzjoni speċjali lil persuni u 

gruppi vulnerabbli, bħal nisa, tfal, minoranzi u popli indiġeni, persuni LGBT u persuni 

b'diżabbiltajiet; 

8. Iqis li l-migrazzjoni għandha kawżi ewlenin (b'mod partikolari raġunijiet ekonomiċi, 

politiċi, soċjali u ambjentali); iqis li l-għajnuna għall-iżvilupp għandha tindirizza dawn il-

kawżi ewlenin b'mod effikaċi, billi tiżdied il-kooperazzjoni għall-iżvilupp, jitjieb il-bini ta' 

kapaċità, jingħata appoġġ għar-riżoluzzjoni tal-kunflitti u jiġi promoss ir-rispett għad-

drittijiet tal-bniedem; jenfasizza li dawn il-kawżi huma marbuta ma' żieda fil-kunflitti u 

gwerer, ksur tad-drittijiet tal-bniedem u nuqqas ta' governanza tajba; 

9. Ifakkar li l-faqar, l-inugwaljanza u n-nuqqas ta' prospetti huma kawżi ewlenin tal-

migrazzjoni u li l-kooperazzjoni għall-iżvilupp hija għodda effikaċi biex tindirizza dawn 

il-kwistjonijiet; jiddispjaċih, f'dan il-kuntest, li bħalissa l-livelli ta' għajnuna tal-UE 

mhumiex fi triqithom li jilħqu l-mira ta' 0.7 % tal-għajnuna uffiċjali għall-iżvilupp 

(ODA)/introjtu nazzjonali gross (ING) u li bosta Stati Membri naqqsu wkoll il-programmi 

ta' għajnuna tagħhom; 

10. Jilqa' l-integrazzjoni tal-migrazzjoni fl-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDG), jiġifieri 

fl-SDG 10, li jistabbilixxi qafas għall-politika dwar l-iżvilupp globali sal-2030; ifakkar li 

l-Istati impenjaw ruħhom li jikkooperaw fuq livell internazzjonali biex "tiġi żgurata 

migrazzjoni sikura, legali u regolari b'rispett sħiħ għad-drittijiet tal-bniedem u għat-

trattament uman tal-migranti irrispettivament mill-istatus ta' migrazzjoni, rifuġjati u 

persuni spostati"; jinnota li l-ispostament furzat mhuwiex biss kwistjoni umanitarja iżda 

wkoll sfida għall-iżvilupp, u li għalhekk għandu jkun hemm koordinazzjoni aħjar bejn l-

atturi umanitarji u tal-iżvilupp; iqis li l-implimentazzjoni tal-SDGs hija opportunità biex 

jissaħħaħ l-approċċ ibbażat fuq id-drittijiet fil-politiki tal-asil u tal-migrazzjoni u biex il-

migrazzjoni tiġi integrata fl-istrateġiji għall-iżvilupp; jistieden lill-komunità 

internazzjonali biex tadotta indikaturi li jistgħu jitkejlu għall-SDGs dwar il-migrazzjoni, u 

biex tiġbor u tippubblika data diżaggregata dwar l-aċċess tal-migranti għal xogħol deċenti, 

għall-kura tas-saħħa u għall-edukazzjoni, b'mod speċjali fil-pajjiżi ta' destinazzjoni li 

jinsabu fil-fażi tal-iżvilupp, sabiex titjieb il-governanza tal-migrazzjoni; 

11. Jiddikjara li t-traffikanti tal-bnedmin ibigħu stampa mqarqa lil ħafna rifuġjati; itenni l-

importanza li jiġi miġġieled it-traffikar tal-bnedmin, jinqatgħa l-fluss tal-flus u jiżżarmaw 

in-netwerks, peress li dan se jkollu effett pożittiv fuq is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-

bniedem tar-rifuġjati f'pajjiżi terzi li għandhom il-ħsieb li jaħarbu minn gwerer u terrur; 

12. Jenfasizza l-ħtieġa li l-UE tintensifika l-politiki barranin tagħha sabiex iġġib il-paċi u l-

istabbiltà f'dawk iż-żoni fejn il-gwerer u l-kunflitti qegħdin iwasslu għal flussi migratorji 

kbar ħafna lejn l-Unjoni Ewropea; 
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13. Itenni d-dikjarazzjoni reċenti tal-Kummissarju Għoli tan-NU għar-Rifuġjati li għadd kbir 

ta' migranti huma vittmi ta' terroriżmu u ta' ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem, u li dawn 

ir-rifuġjati għandhom għalhekk jiġu ttrattati kif xieraq; 

14. Jappella lill-UE u lill-Istati Membri biex jiżguraw Koerenza tal-Politiki għall-Iżvilupp li 

tkun effiċjenti u effikaċi, u biex jipprijoritizzaw ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem fil-

politika tagħhom dwar il-migrazzjoni fir-rigward ta' pajjiżi terzi; 

15. Jinnota li l-għadd li dejjem qiegħed jiżdied ta' rifuġjati madwar id-dinja mhuwiex jingħata 

prominenza minħabba l-għadd akbar ta' persuni spostati internament; jissottolinja li l-

persuni spostati internament ma għandhomx jiġu diskriminati minħabba l-fatt li huma 

kellhom ifittxu kenn mingħajr ma jaqsmu l-fruntieri internazzjonali, u għalhekk, 

jenfasizza li d-drittijiet tal-persuni spostati internament għandhom jiġu rispettati, inkluż l-

aċċess għall-kura tas-saħħa u għall-edukazzjoni; 

16. Jappella sabiex jiġu stabbiliti kanali regolari għall-migrazzjoni tal-ħaddiema, inkluż għas-

setturi b'pagi baxxi; 

17. Iħeġġeġ lill-UE tintegra d-dimensjoni tal-migrazzjoni fil-qafas ta' wara l-Ftehim ta' 

Cotonou li se jiddefenixxi r-relazzjonijiet futuri bejn l-UE u l-pajjiżi AKP; jinnota li 

involviment akbar ta' pajjiżi terzi fit-tfassil u n-negozjar ta' strumenti tal-Approċċ Globali 

għall-Migrazzjoni u l-Mobilità (GAMM) għandu jsaħħaħ in-natura ta' "sħubija" ta' dawn 

l-istrumenti, itejjeb is-sjieda lokali u l-effiċjenza tagħhom; 

18. Jitlob lill-Kummissjoni ssaħħaħ it-trasparenza u l-flessibbiltà tal-Fond Fiduċjarju ta' 

Emerġenza tal-UE għall-Afrika, u jistieden lill-Istati Membri jikkontribwixxu, tal-inqas fl-

istess livell tal-Kummissjoni, f'dan il-Fond; jissottolinja li huwa essenzjali li jiġi żgurat, 

permezz ta' monitoraġġ u evalwazzjoni xierqa tal-programmi, li l-Fond Fiduċjarju jaqdi l-

għan tiegħu, jiġifieri li jgħin lil dawk fil-bżonn, jiġġieled il-governanza ħażina u l-

korruzzjoni u jippromwovi l-istat tad-dritt fil-pajjiżi Afrikani; 

19. Jappella għall-ħelsien mid-dejn tal-pajjiżi foqra, sabiex jiġu megħjuna jiżviluppaw ordni 

pubbliku li jiggarantixxi rispett għad-drittijiet tal-bniedem; jinsisti li s-soluzzjonijiet ta' 

dejn sostenibbli, inkluż standards għal self u tislif responsabbli għandhom jiġu ffaċilitati 

permezz ta' qafas legali multilaterali għall-proċessi ta' ristrutturar ta' dejn sovran, bl-għan 

li jittaffa l-piż tad-dejn u jiġi evitat dejn mhux sostenibbli sabiex jinħolqu kundizzjonijiet 

li jipproteġu d-drittijiet tal-bniedem fit-tul; 
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