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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Parlament Ewropew kien wieħed mill-protagonisti istituzzjonali ta' l-UE l-aktar importanti 
fil-promozzjoni u l-ħarsien tad-drittijiet fundamentali u tad-drittijiet tal-bniedem kemm 
ġewwa kif ukoll barra l-Unjoni Ewropea. Wara ħafna żmien, fi Frar 2007, fl-aħħar twaqqfet l-
Aġenzija.  Madankollu, l-Aġenzija ma tistax tiffunzjona b'mod effettiv minħabba li l-
programm Plurijennali għadu ma ġiex aċċettat u l-post ta' direttur għadu ma nteliex. Hemm 
bżonn jittieħdu passi immedjati biex jinstab direttur u f'dan il-proċess il-Parlament Ewropew 
għandu jkun involut. Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jistieden lill-Kummissjoni sabiex 
tieħu l-miżuri kollha adattati ħalli ssib soluzzjoni għal din is-sitwazzjoni.

Kif stipulat fir-Regolament tal-Kunsill adottat fil-15 ta' Frar 2007, (KE Nru 168/2007) l-irwol 
primarju ta' l-Aġenzija hu li tassisti l-istituzzjonijiet ta' l-UE u lill-Istati Membri tagħha, meta 
jkunu qed jaġixxu fl-ambitu tal-liġi Komunitarja, ħalli jkunu konformi mad-dmir tagħhom 
skond il-liġi ta' l-UE u tal-Komunità li jirrispettaw id-drittijiet fundamentali fil-politiki 
tagħhom.  Dawn id-drittijiet fundamentali huma riflessi b'mod partikolari fil-Karta tad-
Drittijiet tal-Bniedem ta' l-Unjoni Ewropea, meta wieħed iqis il-valur tagħha u l-
ispjegazzjonijiet li jakkumpanjawha. Skond l-Artikolu 5 tar-Regolament, l-oqsma tematiċi ta' 
l-attività ta' l-Aġenzija għandhom jiġu determinata mill-Kunsill permezz ta' Qafas 
Plurijennali.

L-għanijiet ewlenin tar-rapporteur għal opinjoni huma:

Li jirreferi għar-riżoluzzjoni tagħha dwar il-promozzjoni u l-ħarsien tad-drittijiet fundamentali 
u tad-drittijiet tal-bniedem: l-irwol ta' l-istituzzjonijiet nazzjonali u Ewropej, inkluż l-Aġenzija 
tad-Drittijiet Fundamentali u partikolarment il-proposti tagħha biex twassal il-prinċipji għall-
ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem barra l-Unjoni;

Li jappoġġja l-miżuri li ttieħdu sabiex tiġi evitata dupplikazzjoni tax-xogħol u sabiex tiġi 
żgurata l-koordinazzjoni xierqa ta' l-attivitajiet ma' organizazzjonijiet internazzjonali li 
jaħdmu f'dan il-qasam (per eżempju, l-OSCE, in-NU u partikolarment, il-Kunsill ta' l-
Ewropa);

Li jiġi meqjus li d-djalogu dwar id-drittijiet tal-bniedem hu ta' mportanza kbira għar-
relazzjonijiet ta' l-Unjoni ma' pajjiżi terzi; Li jintlaqa' l-fatt li l-Aġenzija hi miftuħa għall-
parteċipazzjoni ta' pajjiżi kandidati; Li jtenni li z-zona ta' stabilità, sigurtà u prosperità ma 
tistax tintlaħaq mingħajr djalogu ma' pajjiżi ġirien dwar il-kwistjonijiet ta' drittijiet tal-
bniedem u d-demokrazija u li f'dak il-qasam l-istituzzjonijiet differenti għandhom jikkoperaw 
b'mod aktar effettiv;

Li jqis li l-Aġenzija għandha tagħti għajnuna lir-Rappreżentant Għoli ta' l-Unjoni għall-
Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà meta t-Trattat ta' Riforma jidħol fis-seħħ u 
partikolarment dan għandu jsir fejn tidħol koperazzjoni ma' pajjiżi terzi fl-oqsma tad-djalogu 
dwar id-drittijiet tal-bniedem, l-immigrazzjoni, il-kriminalità organizzata u t-traffikar ta' 
persuni;
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EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jistieden lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u 
l-Intern, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Test propost mill-Kunsill Emendi mill-Parlament

Emenda 1
Premessa 7 a (ġdida)

(7a) L-Aġenzija għandha tirraporta b'mod 
regolari lill-Parlament Ewropew.

Emenda 2
Artikolu 2, punt (f)

f) l-ażil; (f) l-ażil, inkluż il-kwistjoni ta' ritorn 
furzat;

Emenda 3
Artikolu 2, punt (j a) (ġdid)

(ja) l-implikazzjonijiet ta' miżuri ta' kontra 
t-terroristi għad-drittijiet fundamentali fi 
ħdan l-Unjoni Ewropea;

Emenda 4
Artikolu 2, punt (j b) (ġdid)

(jb) il-kwistjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-
politiki tal-kummerċ u ta' l-iżvilupp ta' l-
UE u r-relazzjonijiet tagħha ma' pajjiżi 
terzi.

Emenda 5
Artikolu 3, paragrafu 2 a (ġdid)

2a. L-Aġenzija għandha tikkopera b'mod 
attiv ma' pajjiżi kandidati fil-qasam tad-
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drittijiet fundamentali sabiex tiffaċilita l-
allinjament tagħhom mal-liġi Komunitarja.

Emenda 6
Artikolu 3, paragrafu 3

3. L-Aġenzija għandha tittratta l-
kwistjonijiet li jirrigwardaw id-
diskriminazzjoni bbażata fuq is-sessi biss 
bħala parti mix-xogħol tagħha, li għandu 
jsir fuq kwistjonijiet ġenerali ta' 
diskriminazzjoni msemmija fl-Artikolu 2 
punt (b), u safejn relevanti għalih, filwaqt li 
tieħu in kunsiderazzjoni li l-għanijiet globali 
ta' l-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn 
is-Sessi stabbilit bir-Regolament (KE) Nru 
1922/2006 għandu jkun li jikkontribwixxi 
għal u jsaħħaħ il-promozzjoni ta' l-
ugwaljanza bejn is-sessi, inkluż il-gender 
mainstreaming fil-politika kollha tal-
Komunità u l-politika nazzjonali li tirriżulta 
minnhom, u l-ġlieda kontra d-
diskriminazzjoni bbażata fuq is-sessi u li 
jqajjem kuxjenza fost iċ-ċittadini ta' l-UE 
dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi billi 
jipprovdi għajnuna teknika lill-
istituzzjonijiet tal-Komunità, b'mod 
partikolari l-Kummissjoni u l-awtoritajiet ta' 
l-Istati Membri.

3. L-Aġenzija għandha tittratta l-
kwistjonijiet li jirrigwardaw id-
diskriminazzjoni bbażata fuq is-sessi li 
għandu jsir fuq kwistjonijiet ġenerali ta' 
diskriminazzjoni msemmija fl-Artikolu 2 
punt (b) safejn relevanti għalih, u li 
jirrigwardaw il-ħtieġa ta' l-integrazzjoni 
tal-kwistjoni ta' l-ugwaljanza bejn is-sessi 
fl-approċċ ġenerali ta' l-UE lejn id-drittijiet 
fundamentali, filwaqt li tieħu in 
kunsiderazzjoni li l-għanijiet globali ta' l-
Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-
Sessi stabbilit bir-Regolament (KE) Nru 
1922/2006 għandu jkun li jikkontribwixxi 
għal u jsaħħaħ il-promozzjoni ta' l-
ugwaljanza bejn is-sessi, inkluż il-gender 
mainstreaming fil-politika kollha tal-
Komunità u l-politika nazzjonali li tirriżulta 
minnhom, u l-ġlieda kontra d-
diskriminazzjoni bbażata fuq is-sessi u li 
jqajjem kuxjenza fost iċ-ċittadini ta' l-UE 
dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi billi 
jipprovdi għajnuna teknika lill-
istituzzjonijiet tal-Komunità, b'mod 
partikolari l-Kummissjoni u l-awtoritajiet ta' 
l-Istati Membri.
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