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Emenda 1
Willy Meyer

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. Jenfasizza l-importanza ta’ relazzjonijiet 
mill-qrib ma’ pajjiżi tal-Amerika Latina u 
l-ħtieġa li jiġu stabbiliti forom ġodda ta’ 
kooperazzjoni ma’ pajjiżi emerġenti u bi 
dħul medju fl-Amerika Latina permezz 
tal-Istrument għall-Kooperazzjoni għall-
Iżvilupp u l-Istrument ta’ Sħubija ġdid;

1. Jenfasizza l-importanza ta’ relazzjonijiet 
mill-qrib mal-pajjiżi tal-Amerika Latina u 
l-ħtieġa li dawn jiġu żviluppati fuq il-bażi 
tar-rispett reċiproku, bħala ugwali;

Or. es

Emenda 2
Andreas Mölzer

Abbozz ta’ Opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta’ Opinjoni Emenda

1. jenfasizza l-importanza ta’ relazzjonijiet 
mill-qrib ma’ pajjiżi tal-Amerika Latina u 
l-ħtieġa li jiġu stabbiliti forom ġodda ta’ 
kooperazzjoni ma’ pajjiżi emerġenti u bi 
dħul medju fl-Amerika Latina permezz tal-
Istrument għall-Kooperazzjoni għall-
Iżvilupp u l-Istrument ta’ Sħubija ġdid;

1. jenfasizza l-importanza ta’ relazzjonijiet 
aktar mill-qrib mal-pajjiżi tal-Amerika 
Latina – b’mod partikolari minħabba l-
volum tal-kummerċ li dejjem qiegħed 
jiżdied – u l-ħtieġa li jiġu stabbiliti forom 
ġodda ta’ kooperazzjoni mal-pajjiżi
emerġenti u bi dħul medju fl-Amerika 
Latina permezz tal-Istrument għall-
Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u l-Istrument 
ta’ Sħubija ġdid;

Or. de
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Emenda 3
Andreas Mölzer

Abbozz ta’ Opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' Opinjoni Emenda

2. jissottolinja l-fatt li l-EU għandha turi
impenn ċar għall-kooperazzjoni mal-
Amerika Latina, bl-għan li tiġġieled il-
faqar f’pajjiżi bi dħul medju b’differenzi 
soċjali sinifikanti; 

2. jissottolinja l-fatt li jeħtieġ li l-EU turi
impenn ċar u deċiżiv għal kooperazzjoni 
aktar qawwija mal-Amerika Latina, bl-
għan li tiġġieled il-faqar f’pajjiżi bi dħul 
medju b’differenzi soċjali sinifikanti; 

Or. de

Emenda 4
Laima Liucija Andrikienė

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3. Jissottolinja l-fatt li l-koeżjoni soċjali 
għandha tibqa’ prinċipju ewlieni fl-
istrateġija għall-kooperazzjoni għall-
iżvilupp lejn l-Amerika Latina, mhux biss 
minħabba l-implikazzjonijiet 
soċjoekonomiċi tagħha, iżda wkoll 
minħabba l-importanza tagħha f’termini 
tal-konsolidazzjoni tal-istituzzjonijiet 
demokratiċi fir-reġjun u l-istat tad-dritt;

3. Jissottolinja l-fatt li l-koeżjoni soċjali 
għandha tibqa’ prinċipju ewlieni fl-
istrateġija għall-kooperazzjoni għall-
iżvilupp lejn l-Amerika Latina, mhux biss 
minħabba l-implikazzjonijiet 
soċjoekonomiċi tagħha, iżda wkoll 
minħabba l-importanza tagħha f’termini 
tal-konsolidazzjoni tal-istituzzjonijiet 
demokratiċi fir-reġjun u l-istat tad-dritt; 
jenfasizza l-importanza tal-espansjoni tal-
programmi ta’ kooperazzjoni reġjonali 
tal-UE li jappoġġjaw il-koeżjoni soċjali 
inkluż permezz tat-tnaqqis tal-faqar; 

Or. en

Emenda 5
Willy Meyer
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Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3. Jissottolinja l-fatt li l-koeżjoni soċjali 
għandha tibqa’ prinċipju ewlieni fl-
istrateġija għall-kooperazzjoni għall-
iżvilupp lejn l-Amerika Latina, mhux biss 
minħabba l-implikazzjonijiet 
soċjoekonomiċi tagħha, iżda wkoll 
minħabba l-importanza tagħha f’termini 
tal-konsolidazzjoni tal-istituzzjonijiet 
demokratiċi fir-reġjun u l-istat tad-dritt;

3. Jissottolinja l-fatt li l-koeżjoni soċjali u 
l-ġlieda kontra l-inugwaljanza ekonomika 
u soċjali għandhom jibqgħu prinċipji
ewlenin fl-istrateġija għall-kooperazzjoni 
għall-iżvilupp lejn l-Amerika Latina, mhux 
biss minħabba l-implikazzjonijiet 
soċjoekonomiċi tagħhom, iżda wkoll 
minħabba l-importanza tagħhom f’termini 
tal-konsolidazzjoni tal-istituzzjonijiet 
demokratiċi fir-reġjun, l-istat soċjali bbażat 
fuq l-istat tad-dritt u l-garanzija tad-
drittijiet tal-bniedem;

Or. es

Emenda 6
Laima Liucija Andrikienė

Abbozz ta’ opinjoni 
Paragrafu 3a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3a. Jenfasizza li l-edukazzjoni u l-
investiment fil-kapital uman 
jikkostitwixxu l-bażi għall-koeżjoni 
soċjali, il-ġenerazzjoni tal-impjiegi u l-
iżvilupp soċjoekonomiku; jenfasizza wkoll 
l-importanza li jiġu żviluppati
infrastrutturi ġodda sabiex jitnaqqas il-
faqar assolut u relattiv u d-differenzi fost 
ir-reġjuni u l-gruppi soċjali u li jiġu 
appoġġjati l-SMEs bħala pilastru 
importanti għal żvilupp ekonomiku 
sostenibbli;

Or. en
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Emenda 7
Andreas Mölzer

Abbozz ta’ Opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' Opinjoni Emenda

4. jenfasizza l-ħtieġa li tissaħħaħ il-
koordinazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-
Amerika Latina fil-ksib tal-Għanijiet ta’ 
Żvilupp tal-Millennju, b’mod speċjali l-
azzjonijiet immirati lejn il-ġlieda kontra l-
faqar, il-ħolqien tax-xogħol u l-inklużjoni 
soċjali ta’ gruppi marġinalizzati;  
jenfasizza li l-Għanijiet ta’ Żvilupp tal-
Millennju li jimmiraw lejn sħubija globali 
għall-iżvilupp (MDG 8) għandhom ikunu 
fiċ-ċentru tal-politika ta’ kooperazzjoni 
mal-Amerika Latina tal-UE, b’oqsma 
magħżula li fihom tiġi implimentata l-
istrateġija ġdida ta’ "tkabbir inklussiv" 
f’dawn il-pajjiżi; 

4. jenfasizza l-ħtieġa li tissaħħaħ il-
koordinazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-
Amerika Latina fil-ksib tal-Għanijiet ta’ 
Żvilupp tal-Millennju, b’mod speċjali l-
azzjonijiet immirati lejn il-ġlieda kontra l-
faqar, il-ħolqien tax-xogħol u l-inklużjoni 
soċjali ta’ gruppi marġinalizzati; jenfasizza 
li l-Għanijiet ta’ Żvilupp tal-Millennju li 
jimmiraw lejn sħubija globali għall-
iżvilupp (MDG 8) għandhom ikunu fiċ-
ċentru tal-politika ta’ kooperazzjoni mal-
Amerika Latina tal-UE, b’oqsma magħżula 
li fihom tiġi implimentata l-istrateġija 
ġdida ta’ "tkabbir inklussiv" f’dawn il-
pajjiżi; jissottolinja l-fatt li l-Fondazzjoni 
UE-Amerika Latina u l-Karibew tista’ 
tagħti kontribut kbir biex dawn l-għanijiet 
jintlaħqu;

Or. de

Emenda 8
Willy Meyer

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Jenfasizza l-ħtieġa li tissaħħaħ il-
koordinazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-
Amerika Latina fil-ksib tal-Għanijiet ta’ 
Żvilupp tal-Millennju, b’mod speċjali l-
azzjonijiet immirati lejn il-ġlieda kontra l-
faqar, il-ħolqien tax-xogħol u l-inklużjoni 
soċjali ta’ gruppi marġinalizzati;  
jenfasizza li l-Għanijiet ta’ Żvilupp tal-
Millennju li jimmiraw lejn sħubija globali 

4. Jenfasizza l-ħtieġa li tissaħħaħ il-
koordinazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-
Amerika Latina fil-ksib tal-Għanijiet ta’ 
Żvilupp tal-Millennju, b’mod speċjali l-
azzjonijiet immirati lejn il-ġlieda kontra l-
faqar, il-ħolqien tax-xogħol u l-inklużjoni 
soċjali ta’ gruppi marġinalizzati; jenfasizza 
li l-Għanijiet ta’ Żvilupp tal-Millennju li 
jimmiraw lejn sħubija globali għall-
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għall-iżvilupp (MDG 8) għandhom ikunu 
fiċ-ċentru tal-politika ta’ kooperazzjoni 
mal-Amerika Latina tal-UE, b’oqsma 
magħżula li fihom tiġi implimentata l-
istrateġija ġdida ta’ "tkabbir inklussiv" 
f’dawn il-pajjiżi;  

iżvilupp (MDG 8) għandhom ikunu fiċ-
ċentru tal-politika ta’ kooperazzjoni mal-
Amerika Latina tal-UE, b’oqsma magħżula 
li fihom tiġi implimentata l-istrateġija 
ġdida ta’ "tkabbir inklussiv" f’dawn il-
pajjiżi; jijittama li l-iżvilupp tal-
kooperazzjoni bejn l-UE u l-Amerika 
Latina jwassal biex dawk il-pajjiżi li 
għadhom ma rratifikawx il-Konvenzjoni 
169 tal-ILO dwar il-ħaddiema migranti
fil-fatt jagħmlu dan;

Or. es

Emenda 9
Ulrike Lunacek
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta’ opinjoni 
Paragrafu 5

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Jenfasizza s-sinerġiji ta’ integrazzjoni 
reġjonali pożittivi ġejjin minn Ftehimiet ta’ 
Assoċjazzjoni komprensivi bejn l-UE u l-
gruppi subreġjonali varji; iħeġġeġ li jkun 
hemm viżjonijiet ġodda għal kooperazzjoni 
bireġjonali fil-kuntest tas-7 Samit tal-
Kapijiet ta’ Stat u ta’ Gvern, li se jsir fiċ-
Ċilì f’Jannar 2013;

5. Jittama li jkun hemm sinerġiji ta’ 
integrazzjoni reġjonali pożittivi ġejjin minn 
Ftehimiet ta’ Assoċjazzjoni komprensivi 
bejn l-UE u l-gruppi subreġjonali varji; 
iħeġġeġ li jkun hemm viżjonijiet ġodda 
għal kooperazzjoni bireġjonali fil-kuntest 
tas-7 Samit tal-Kapijiet ta’ Stat u ta’ 
Gvern, li se jsir fiċ-Ċilì f’Jannar 2013;  

Or. en

Emenda 10
Willy Meyer

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jenfasizza s-sinerġiji ta’ integrazzjoni 
reġjonali pożittivi ġejjin minn Ftehimiet 

5. Jenfasizza s-sinerġiji ta’ integrazzjoni 
reġjonali pożittivi; iħeġġeġ li jkun hemm 
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ta’ Assoċjazzjoni komprensivi bejn l-UE u 
l-gruppi subreġjonali varji; iħeġġeġ li jkun 
hemm viżjonijiet ġodda għal kooperazzjoni 
bireġjonali fil-kuntest tas-7 Samit tal-
Kapijiet ta’ Stat u ta’ Gvern, li se jsir fiċ-
Ċilì f’Jannar 2013;

viżjonijiet ġodda għal kooperazzjoni 
bireġjonali fil-kuntest tas-7 Samit tal-
Kapijiet ta’ Stat u ta’ Gvern, li se jsir fiċ-
Ċilì f’Jannar 2013; jilqa’ l-eżistenza ta’ 
mekkaniżmi ta’ integrazzjoni reġjonali 
bħalma huma l-ALBA, il-Banco del Sur, 
l-UNASUR, kif ukoll il-Komunità tal-
Istati Latinoamerikani u tal-Karibew 
(CELAC) maħluqa dan l-aħħar;

Or. es

Emenda 11
Ulrike Lunacek
f’isem il-Grupp Verts/ALE Group

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5 a. Jindika l-ħtieġa li jiġu bbilanċjati 
mill-ġdid il-ftehimiet ta’ mal-Amerika 
Latina, li issa jagħmlu enfasi fuq il-
kummerċ ħieles f’aktar minn 85 fil-mija 
tal-kontenut tagħhom, u li jiġu żgurati 
speċifikament dispożizzjonijiet dwar l-
iżviluppi meħtieġa wkoll fil-kapitoli 
relatati mal-kummerċ bħalma huma s-
servizzi finanzjarji, l-akkwist pubbliku u l-
proprjetà intellettwali, fi kwalunkwe 
negozjar li għaddej bħalissa għal ftehim 
(Mercosur), qabel ir-ratifika tiegħu (l-
Amerika Ċentrali, il-Kolombja/il-Perù) 
jew fil-mument tar-reviżjoni tiegħu (il-
Messiku, iċ-Ċilì);

Or. en

Emenda 12
Willy Meyer

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5 a (ġdid)
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Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5 a. Jiddeplora l-Ftehim Multipartitiku ta’ 
bejn l-UE, il-Kolombja u l-Perù għall-fatt 
li huwa ftehim ta’ kummerċ ħieles li ma 
jqisx il-kumplementarjetà u l-iżbilanċi 
ekonomiċi u soċjali; huwa tal-opinjoni li 
l-UE m’għandhiex tiffirma ftehimiet ma’ 
pajjiżi terzi li fihom, bħal fil-każ tal-
Kolombja, iseħħu vjolazzjonijiet 
sistematiċi tad-drittijiet tal-bniedem;

Or. es

Emenda 13
Ulrike Lunacek
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5b (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda 

5b. Jenfasizza l-importanza li jintalab l-
obbligu ta’ rendikont mingħand il-
kumpaniji fir-rigward tal-ħsara 
ambjentali u t-taxxi, permezz tal-
introduzzjoni obbligatorja ta’ skemi 
bħalma huma l-Inizjattiva għat-
Trasparenza tal-Industriji Estrattivi, 
Ippubblika Dak li Tħallas, u r-rappurtar 
skont kull pajjiż individwali (MiFiD) fil-
ftehimiet bilaterali;

Or. en

Emenda 14
Ulrike Lunacek
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5 c (ġdid)
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Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5c. Jappoġġja bil-qawwa l-proċessi ta’ 
konsultazzjoni tal-komunitajiet lokali 
kkonċernati bi proġetti ta’ estrazzjoni, 
bħalma huma l-liġi l-ġdida dwar 
konsultazzjoni minn qabel fil-Perù, u 
jaqdi rwol attiv fil-prevenzjoni tal-
kriminalizzazzjoni tal-protesti;

Or. en

Emenda 15
Laima Liucija Andrikienė

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6. Jissottolinja l-importanza tal-appoġġ tal-
UE għal integrazzjoni fl-Amerika Latina;  
jenfasizza n-nuqqas ta’ politika 
komprensiva tal-UE u approċċ reġjonali 
għall-Amerika Latina b’appoġġ għall-
kooperazzjoni bejn ir-reġjuni tan-Nofsinhar 
(SSC), u n-nuqqas ta’ linji gwida ċari 
għall-politika tal-UE  dwar l-SSC u l-
assoċjazzjoni interreġjonali;   jenfasizza l-
ħtieġa li jitwessa’ d-djalogu politiku bejn 
l-Unjoni Ewropea u l-Amerika Latina 
f’livelli differenti, bħas-Samits tal-Kapijiet 
tal-Istat u l-Assemblea Parlamentari 
EUROLAT, bħala għodda importanti 
għall-iżvilupp ta’ kunsens politiku; 

6. Jissottolinja l-importanza tal-appoġġ tal-
UE għall-integrazzjoni fl-Amerika Latina;
jenfasizza n-nuqqas ta’ politika 
komprensiva tal-UE u approċċ reġjonali 
għall-Amerika Latina b’appoġġ għall-
kooperazzjoni bejn ir-reġjuni tan-Nofsinhar 
(SSC), u n-nuqqas ta’ linji gwida ċari tal-
politika tal-UE dwar l-SSC u l-
assoċjazzjoni interreġjonali li jimmiraw
għall-ħolqien ta’ spazji awtonomi għall-
koordinazzjoni u l-kooperazzjoni politika 
fost il-pajjiżi tal-Amerika Latina mingħajr 
involviment Ewropew jew Nord-
Amerikan;

Or. en

Emenda 16
Ulrike Lunacek
f’isem il-Grupp Verts/ALE Group
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Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6. Jissottolinja l-importanza tal-appoġġ tal-
UE għal integrazzjoni fl-Amerika Latina;  
jenfasizza n-nuqqas ta’ politika 
komprensiva tal-UE u approċċ reġjonali 
għall-Amerika Latina b’appoġġ għall-
kooperazzjoni bejn ir-reġjuni tan-Nofsinhar 
(SSC), u n-nuqqas ta’ linji gwida ċari 
għall-politika tal-UE  dwar l-SSC u l-
assoċjazzjoni interreġjonali;   jenfasizza l-
ħtieġa li jitwessa’ d-djalogu politiku bejn l-
Unjoni Ewropea u l-Amerika Latina 
f’livelli differenti, bħas-Samits tal-Kapijiet 
tal-Istat u l-Assemblea Parlamentari 
EUROLAT, bħala għodda importanti 
għall-iżvilupp ta’ kunsens politiku;  

6. Jissottolinja l-importanza tal-appoġġ tal-
UE għal integrazzjoni fl-Amerika Latina;
jiddispjaċih minħabba n-nuqqas ta’ 
politika komprensiva tal-UE u approċċ 
reġjonali għall-Amerika Latina b’appoġġ 
għall-kooperazzjoni bejn ir-reġjuni tan-
Nofsinhar (SSC), u n-nuqqas ta’ linji gwida 
ċari għall-politika tal-UE dwar l-SSC u l-
assoċjazzjoni interreġjonali; jenfasizza l-
ħtieġa li jitwessa’ d-djalogu politiku bejn l-
Unjoni Ewropea u l-Amerika Latina 
f’livelli differenti, bħas-Samits tal-Kapijiet 
tal-Istat u l-Assemblea Parlamentari 
EUROLAT, bħala għodda importanti 
għall-iżvilupp ta’ kunsens politiku;  

Or. en

Emenda 17
Laima Liucija Andrikienė

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6a. Jenfasizza l-ħtieġa li d-djalogu 
politiku bejn l-UE u l-Amerika Latina 
jitwessa’ f’livelli differenti, bħalma huma 
s-Samits tal-Kapijiet ta’ Stat u l-
Assemblea Parlamentari EUROLAT, 
bħala għodod importanti għall-iżvilupp 
ta’ kunsens politiku; jitlob biex l-impenji 
politiċi li jirriżultaw mis-Samits bejn l-UE 
u l-Amerika Latina jiġu mwettqa bir-
riżorsi finanzjarji meħtieġa;

Or. en
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Emenda 18
Ulrike Lunacek
f’isem il-Grupp Verts/ALE 

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6 a. Jistieden lill-Viċi 
President/Rappreżentant Għoli u lill-
SEAE biex jagħmlu l-ġlieda kontra l-
impunità prijorità assoluta għall-iżvilupp 
tiegħu mal-Amerika Latina, u biex sal-
aħħar tal-2012 jippreżentaw
Komunikazzjoni b’kapitoli dwar il-
kooperazzjoni ġudizzjarja, dwar il-
kooperazzjoni finanzjarja u skambju ta’ 
informazzjoni, u dwar il-protezzjoni tal-
vittmi;

Or. en

Emenda 19
Ulrike Lunacek
f’isem il-Grupp Verts/ALE 

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6b (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6b. Iħeġġeġ lill-Viċi 
President/Rappreżentant Għoli biex 
tippermetti lill-Parlament Ewropew jieħu 
sehem b’mod attiv fid-djalogi eżistenti 
dwar id-drittijiet tal-bniedem, u toffri 
kooperazzjoni fit-tfittxija ta’ rimedji għall-
eliminazzjoni tal-vjolenza fuq in-nisa u l-
feminiċidju fil-kuntest tas-sħubija 
bireġjonali;

Or. en


