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Emenda 1
Raimon Obiols

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Kunsiderazzjoni 4

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-
Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni tal-20 
ta' April 2010 bit-titolu "Il-kisba ta’ żona 
ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja għaċ-ċittadini 
tal-Ewropa – Pjan ta' azzjoni li jimplimenta 
l-Programm ta' Stokkolma''
(COM(2010)0171),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-
Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni tal-20 
ta' April 2010 bit-titolu "Il-kisba ta’ żona 
ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja għaċ-ċittadini 
tal-Ewropa – Pjan ta' azzjoni li jimplimenta 
l-Programm ta' Stokkolma''
(COM(2010)0171),

Or. es

Emenda 2
Andrzej Grzyb, László Tőkés, Inese Vaidere

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Kunsiderazzjoni 4a (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

- wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni 
mill-Kummissjoni lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-
Kumitat tar-Reġjuni mill-25
ta’ Ottubru 2011 bl-isem ta’ 'Strateġija 
rinnovata tal-UE 2011-14 għar-
Responsabbiltà Soċjali Korporattiva' 
(COM(2011) 681),

Or. en

Emenda 3
Maria Eleni Koppa
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Kunsiderazzjoni 5b (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

- wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni 
mill-Kummissjoni lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-
Kumitat tar-Reġjuni tal-
25 ta’ Ottubru 2011 bl-isem ta’ 'Strateġija 
rinnovata tal-UE 2011-14 għar-
Responsabbiltà Soċjali Korporattiva' 
(COM(2011) 681),

Or. en

Emenda 4
Andrzej Grzyb, László Tőkés, Inese Vaidere

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Kunsiderazzjoni 4b (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

- wara li kkunsidra l-Prinċipji Gwida tan-
NU dwar il-Kummerċ u d-Drittijiet tal-
Bniedem,

Or. en

Emenda 5
Andrzej Grzyb, László Tőkés, Inese Vaidere, Eduard Kukan

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Kunsiderazzjoni 4c (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

- wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu 
tat-18 ta’ April 2012 dwar ir-Rapport 
Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem 
fid-Dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea 



AM\913204MT.doc 5/93 PE496.432v01-00

MT

dwar il-kwistjoni, inklużi l-
implikazzjonijiet għall-politika strateġika 
dwar id-drittijiet tal-bniedem tal-UE1,
__________________
1Testi adottati, P7_TA(2012)0126

Or. en

Emenda 6
Andrzej Grzyb, László Tőkés, Inese Vaidere

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Kunsiderazzjoni 4d (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

- wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu 
tal-20 ta’ Jannar 2011 dwar is-sitwazzjoni 
tal-Insara fil-kuntest tal-libertà tar-
reliġjon1,
__________________
1Testi adottati, P7_TA(2011)0021

Or. en

Emenda 7
Maria Eleni Koppa

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Kunsiderazzjoni 5a (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

- wara li kkunsidra l-Prinċipji Gwida 
dwar il-Kummerċ u d-Drittijiet tal-
Bniedem, li implimentaw il-Qafas tan-
Nazzjonijiet Uniti "Protezzjoni, Rispett u 
Rimedju", adottat mill-Kunsill tad-
Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet 
Uniti fis-16 ta’ Ġunju 2011,
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Or. en

Emenda 8
Andrzej Grzyb, László Tőkés, Inese Vaidere

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Kunsiderazzjoni 12a (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

- wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-
Kunsill tal-Affarijiet Barranin dwar id-
Dotazzjoni Ewropea għad-Demokrazija 
adottati fl-1 ta’ Diċembru 2011 fit-3130 
laqgħa tiegħu u d-Dikjarazzjoni dwar it-
twaqqif ta’ Dotazzjoni Ewropea għad-
Demokrazija li dwarha ntlaħaq qbil fil-
COREPER fil-15 ta’ Diċembru 2011,

Or. en

Emenda 9
Andrzej Grzyb, László Tőkés, Inese Vaidere

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Kunsiderazzjoni 12b (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

- wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni 
tal-Parlament Ewropew tad-29
ta’ Marzu 2012 lill-Kunsill dwar il-
modalitajiet għall-istabbiliment possibbli 
ta’ Dotazzjoni Ewropea għad-
Demokrazija (EED),

Or. en

Emenda 10
Andrzej Grzyb, László Tőkés, Inese Vaidere, Kinga Gál



AM\913204MT.doc 7/93 PE496.432v01-00

MT

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Kunsiderazzjoni 12c (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

- wara li kkunsidra l-istabbiliment riċenti 
ta’ Dotazzjoni Ewropea għad-
Demokrazija (EED),

Or. en

Emenda 11
Raimon Obiols

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa A

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

A. billi l-UE hija bbażata fuq il-prinċipju 
tar-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u, 
skont it-trattati tagħha, għandha obbligu 
legali li tqiegħed id-drittijiet tal-bniedem 
fil-qalba tal-politiki esterni tagħha u tal-
Istati Membri, kemm jekk relatati mal-
affarijiet barranin, il-kummerċ jew il-
kooperazzjoni għall-iżvilupp; billi 
konsegwentement, l-UE fittxet li tinkludi r-
rispett għad-drittijiet tal-bniedem bħala 
element essenzjali fil-ftehimiet kollha ma' 
pajjiżi terzi;

A. billi l-UE hija bbażata fuq il-prinċipju 
tar-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u, 
skont it-trattati tagħha, għandha obbligu 
legali li tqiegħed id-drittijiet tal-bniedem 
fil-qalba tal-politiki esterni tagħha, 
mingħajr eċċezzjoni, u tal-Istati Membri, 
kemm jekk relatati mal-affarijiet barranin, 
il-kummerċ jew il-kooperazzjoni għall-
iżvilupp; billi konsegwentement, l-UE 
fittxet li tinkludi r-rispett għad-drittijiet tal-
bniedem bħala element essenzjali fil-
ftehimiet kollha ma' pajjiżi terzi;

Or. es

Emenda 12
David Casa

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa A

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

A. billi l-UE hija bbażata fuq il-prinċipju A. billi l-UE hija bbażata fuq il-prinċipju 
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tar-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u, 
skont it-trattati tagħha, għandha obbligu 
legali li tqiegħed id-drittijiet tal-bniedem 
fil-qalba tal-politiki esterni tagħha u tal-
Istati Membri, kemm jekk relatati mal-
affarijiet barranin, il-kummerċ jew il-
kooperazzjoni għall-iżvilupp; billi 
konsegwentement, l-UE fittxet li tinkludi 
r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem bħala 
element essenzjali fil-ftehimiet kollha ma'
pajjiżi terzi;

tar-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u 
għandha obbligu legali deskritta fit-trattati 
tagħha li tqiegħed id-drittijiet tal-bniedem 
fil-qalba tal-politiki kollha bejn l-UE u l-
Istati Membri kif ukoll fil-qalba tal-
ftehimiet kollha ma’ pajjiżi terzi; billi, 
djalogi bejn l-UE, l-Istati Membri u pajjiżi 
terzi jiġu segwiti minn miżuri konkreti 
ddisinjati sabiex jiġi żgurat li d-drittijiet 
tal-bniedem jibqgħu fil-qalba ta’ dawn il-
politiki;

Or. en

Emenda 13
Metin Kazak

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa A

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

A. billi l-UE hija bbażata fuq il-prinċipju 
tar-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u, 
skont it-trattati tagħha, għandha obbligu 
legali li tqiegħed id-drittijiet tal-bniedem 
fil-qalba tal-politiki esterni tagħha u tal-
Istati Membri, kemm jekk relatati mal-
affarijiet barranin, il-kummerċ jew il-
kooperazzjoni għall-iżvilupp; billi 
konsegwentement, l-UE fittxet li tinkludi r-
rispett għad-drittijiet tal-bniedem bħala 
element essenzjali fil-ftehimiet kollha ma' 
pajjiżi terzi;

A. billi l-UE hija bbażata fuq il-prinċipju 
tar-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u, 
skont it-trattati tagħha, għandha obbligu 
legali li tqiegħed id-drittijiet tal-bniedem 
fil-qalba tal-politiki esterni tagħha u tal-
Istati Membri, kemm jekk relatati mal-
affarijiet barranin, il-kummerċ jew il-
kooperazzjoni għall-iżvilupp; billi 
konsegwentement, l-UE fittxet li tinkludi r-
rispett għad-drittijiet tal-bniedem bħala 
element essenzjali fil-ftehimiet kollha
b’enfasi partikolari fuq standards tax-
xogħol u ambjentali rikonoxxuti 
internazzjonalment u l-infurzar tagħhom 
fil-pajjiżi terzi;

Or. en

Emenda 14
Marietta Giannakou
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Α

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Α. billi l-UE hija bbażata fuq il-prinċipju 
tar-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u, 
skont it-trattati tagħha, għandha obbligu 
legali li tqiegħed id-drittijiet tal-bniedem 
fil-qalba tal-politiki esterni tagħha u tal-
Istati Membri, kemm jekk relatati mal-
affarijiet barranin, il-kummerċ jew il-
kooperazzjoni għall-iżvilupp; billi 
konsegwentement, l-UE fittxet li tinkludi r-
rispett għad-drittijiet tal-bniedem bħala 
element essenzjali fil-ftehimiet kollha ma' 
pajjiżi terzi;

Α. billi l-UE hija bbażata fuq il-prinċipju 
tar-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u, 
skont it-trattati tagħha, għandha obbligu 
legali li tqiegħed id-drittijiet tal-bniedem 
fil-qalba tal-politiki esterni tagħha u tal-
Istati Membri, kemm jekk relatati mal-
affarijiet barranin, il-kummerċ jew il-
kooperazzjoni għall-iżvilupp; billi 
konsegwentement, l-UE fittxet li tinkludi r-
rispett għad-drittijiet tal-bniedem bħala 
element essenzjali fil-ftehimiet
internazzjonali kollha;

Or. el

Emenda 15
Andrzej Grzyb, László Tőkés, Inese Vaidere, Kinga Gál

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa B

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

B. billi l-UE żviluppat ġabra estensiva ta' 
strumenti bħala qafas ta' politika sabiex 
tappoġġa dan l-obbligu, inklużi linji gwida 
tad-drittijiet tal-bniedem, strument 
finanzjarju globali dwar id-drittijiet tal-
bniedem u d-demokrazija (l-Istrument 
Ewropew għad-Demokrazija u għad-
Drittijiet tal-Bniedem (EIDHR)), rekwiżit 
għall-istrumenti finanzjarji esterni kollha –
bħall-Istrument tal-kooperazzjoni għall-
iżvilupp (DCI), l-Istrument għall-Istabilità
(IfS), l-Istrument Ewropew ta' Viċinat
(ENI), l-Istrument għall-Assistenza ta' 
Qabel l-Adeżjoni (IPA) u l-Istrument ta' 
Sħubija (PI) – għall-promozzjoni tad-
drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fi 
ħdan il-kompetenza tagħhom, 
dikjarazzjonijiet u konklużjonijiet tal-

B. billi l-UE żviluppat ġabra estensiva ta' 
strumenti bħala qafas ta' politika sabiex 
tappoġġa dan l-obbligu, inklużi linji gwida 
tad-drittijiet tal-bniedem, strument 
finanzjarju globali dwar id-drittijiet tal-
bniedem u d-demokrazija (l-Istrument 
Ewropew għad-Demokrazija u għad-
Drittijiet tal-Bniedem (EIDHR)), rekwiżit 
għall-istrumenti finanzjarji esterni kollha –
bħall-Istrument tal-kooperazzjoni għall-
iżvilupp (DCI), l-Istrument għall-Istabilità
(IfS), l-Istrument Ewropew ta' Viċinat
(ENI), l-Istrument għall-Assistenza ta' 
Qabel l-Adeżjoni (IPA) u l-Istrument ta' 
Sħubija (PI) – għall-promozzjoni tad-
drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fi 
ħdan il-kompetenza tagħhom, l-
istabbiliment ta’ Dotazzjoni Ewropea 
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Kunsill, dikjarazzjonijiet mir-
Rappreżentant Għoli, inizjattivi tal-UE, 
sanzjonijiet tal-UE fil-każ ta' ksur serju 
tad-drittijiet tal-bniedem u, aktar reċenti, 
strateġiji nazzjonali dwar id-drittijiet tal-
bniedem;

għad-Demokrazija (EED) u l-ħatra tar-
Rappreżentant Speċjali l-ġdid tal-UE 
għad-Drittijiet tal-Bniedem,
dikjarazzjonijiet u konklużjonijiet tal-
Kunsill, dikjarazzjonijiet mir-
Rappreżentant Għoli, inizjattivi tal-UE, 
sanzjonijiet tal-UE fil-każ ta' ksur serju 
tad-drittijiet tal-bniedem u, aktar reċenti, 
strateġiji nazzjonali dwar id-drittijiet tal-
bniedem;

Or. en

Emenda 16
David Casa

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa C

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

C. billi apparti hekk, skont in-natura
varjabbli tar-relazzjonijiet kuntrattwali
tagħha ma' pajjiżi terzi, l-UE stabbiliet
varjetà wiesgħa ta' strumenti għall-
involviment ulterjuri ta' pajjiżi terzi fil-
promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u d-
demokrazija; billi dawn ivarjaw minn 
Politika Ewropea tal-Viċinat (PEV) li 
permezz tagħha sottokumitati tad-drittijiet 
tal-bniedem għandhom l-impenn li 
jimmonitorjaw l-implimentazzjoni ta' 
impenji miftiehma, għall-Ftehim ta'
Cotonou (li jinkludi proċedura ta' 
konsultazzjoni fil-każ ta' ksur) u djalogi u 
konsultazzjonijiet dwar id-drittijiet tal-
bniedem fejn id-diskussjonijiet jiffukaw 
fuq it-titjib tas-sitwazzjoni fir-rigward tad-
drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija kif 
ukoll fuq kwistjonijiet ta' interess komuni 
u kooperazzjoni aħjar fi ħdan korpi 
internazzjonali;

C. billi n-natura varjabbli tar-relazzjonijiet 
kuntrattwali bejn l-UE u l-pajjiżi terzi
ħtieġu li l-UE tistabbilixxi varjetà wiesgħa 
ta' strumenti bħall-Politika Ewropea tal-
Viċinat (PEV), il-Ftehim ta’ Cotonou u 
djalogi u konsultazzjonijiet għall-
involviment ulterjuri ta' pajjiżi terzi fil-
promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u d-
demokrazija, u b’hekk tittejjeb il-
kooperazzjoni fi ħdan korpi 
internazzjonali dwar f’diskussjonijiet 
dwar kwistjonijiet ta’ interess komuni; 
billi l-PEV jimmonitorja l-
implimentazzjoni ta' impenji miftiehma, u 
l-Ftehim ta’ Cotonou jipprovdi għal 
konsultazzjonijiet fil-każ ta’ ksur tad-
drittijiet tal-bniedem;

Or. en



AM\913204MT.doc 11/93 PE496.432v01-00

MT

Emenda 17
Kinga Gál

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa C

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

C. billi apparti hekk, skont in-natura 
varjabbli tar-relazzjonijiet kuntrattwali 
tagħha ma' pajjiżi terzi, l-UE stabbiliet 
varjetà wiesgħa ta' strumenti għall-
involviment ulterjuri ta' pajjiżi terzi fil-
promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u d-
demokrazija; billi dawn ivarjaw minn 
Politika Ewropea tal-Viċinat (PEV) li 
permezz tagħha sottokumitati tad-drittijiet 
tal-bniedem għandhom l-impenn li 
jimmonitorjaw l-implimentazzjoni ta' 
impenji miftiehma, għall-Ftehim ta'
Cotonou (li jinkludi proċedura ta' 
konsultazzjoni fil-każ ta' ksur) u djalogi u 
konsultazzjonijiet dwar id-drittijiet tal-
bniedem fejn id-diskussjonijiet jiffukaw 
fuq it-titjib tas-sitwazzjoni fir-rigward tad-
drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija kif 
ukoll fuq kwistjonijiet ta' interess komuni u 
kooperazzjoni aħjar fi ħdan korpi 
internazzjonali;

C. billi apparti hekk, skont in-natura 
varjabbli tar-relazzjonijiet kuntrattwali 
tagħha ma' pajjiżi terzi, l-UE stabbiliet 
varjetà wiesgħa ta' strumenti għall-
involviment ulterjuri ta' pajjiżi terzi fil-
promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u d-
demokrazija; billi dawn ivarjaw minn 
Politika Ewropea tal-Viċinat (PEV) għall-
Ftehim ta’ Cotonou (li jinkludi proċedura 
ta' konsultazzjoni fil-każ ta' ksur) u djalogi 
u konsultazzjonijiet dwar id-drittijiet tal-
bniedem fejn id-diskussjonijiet jiffukaw 
fuq it-titjib tas-sitwazzjoni fir-rigward tad-
drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija kif 
ukoll fuq kwistjonijiet ta' interess komuni u 
kooperazzjoni aħjar fi ħdan korpi 
internazzjonali;

Or. en

Emenda 18
Raimon Obiols

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa C

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

C. billi apparti hekk, skont in-natura 
varjabbli tar-relazzjonijiet kuntrattwali 
tagħha ma' pajjiżi terzi, l-UE stabbiliet 
varjetà wiesgħa ta' strumenti għall-

C. billi apparti hekk, skont in-natura 
varjabbli tar-relazzjonijiet kuntrattwali 
tagħha ma' pajjiżi terzi, l-UE stabbiliet 
varjetà wiesgħa ta' strumenti għall-
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involviment ulterjuri ta' pajjiżi terzi fil-
promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u d-
demokrazija; billi dawn ivarjaw minn 
Politika Ewropea tal-Viċinat (PEV) li 
permezz tagħha sottokumitati tad-drittijiet 
tal-bniedem għandhom l-impenn li 
jimmonitorjaw l-implimentazzjoni ta' 
impenji miftiehma, għall-Ftehim ta' 
Cotonou (li jinkludi proċedura ta' 
konsultazzjoni fil-każ ta' ksur) u djalogi u 
konsultazzjonijiet dwar id-drittijiet tal-
bniedem fejn id-diskussjonijiet jiffukaw 
fuq it-titjib tas-sitwazzjoni fir-rigward tad-
drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija kif 
ukoll fuq kwistjonijiet ta' interess komuni u 
kooperazzjoni aħjar fi ħdan korpi 
internazzjonali;

promozzjoni f’pajjiżi terzi tad-drittijiet tal-
bniedem u d-demokrazija; billi dawn 
ivarjaw minn Politika Ewropea tal-Viċinat
(PEV) li permezz tagħha sottokumitati tad-
drittijiet tal-bniedem għandhom l-impenn li 
jimmonitorjaw l-implimentazzjoni ta' 
impenji u ftehimiet milħuqa, għall-Ftehim 
ta' Cotonou (li jinkludi proċedura ta' 
konsultazzjoni fil-każ ta' ksur) u djalogi u 
konsultazzjonijiet dwar id-drittijiet tal-
bniedem fejn id-diskussjonijiet jiffukaw 
fuq it-titjib tas-sitwazzjoni fir-rigward tad-
drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija kif 
ukoll fuq kwistjonijiet ta' interess komuni u 
kooperazzjoni aħjar fi ħdan korpi 
internazzjonali; jemmen ukoll li r-rwol tal-
UE għall-appoġġ tal-proċessi elettorali u 
l-osservazzjoni elettorali, għandu wkoll 
impatt konkret fuq id-drittijiet tal-
bniedem, id-demokrazija u t-tisħiħ tal-
istat tad-dritt;

Or. es

Emenda 19
Tokia Saïfi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa D

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

D. billi l-effett kumulattiv ta’ dawn il-
politiki rriżulta f'approċċ biċċa biċċa li 
permezz tiegħu l-prinċipju tal-koerenza u l-
konsistenza bejn l-oqsma differenti tal-
azzjoni esterna tal-UE u bejnhom u bejn 
politiki oħra ma ġiex integrat kif xieraq; 
billi dawn l-istrumenti differenti 
għaldaqstant saru elementi indipendenti u 
ma jservu la l-obbligu legali għall-
monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-
klawżoli tad-drittijiet tal-bniedem u lanqas 
il-mira politika assoċjata;

D. billi l-effett kumulattiv ta' dawn il-
politiki rriżulta f'approċċ biċċa biċċa li 
permezz tiegħu l-prinċipju tal-koerenza u l-
konsistenza bejn l-oqsma differenti tal-
azzjoni esterna tal-UE u bejnhom u bejn 
politiki oħra ma ġiex rispettat kif xieraq; 
billi dawn l-istrumenti differenti 
għaldaqstant saru elementi indipendenti u 
ma jservu la l-obbligu legali għall-
monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-
klawżoli tad-drittijiet tal-bniedem u lanqas 
il-mira politika assoċjata;
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Or. fr

Emenda 20
Kinga Gál, Elisabeth Jeggle, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa D

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

D. billi l-effett kumulattiv ta' dawn il-
politiki rriżulta f'approċċ biċċa biċċa li 
permezz tiegħu l-prinċipju tal-koerenza u l-
konsistenza bejn l-oqsma differenti tal-
azzjoni esterna tal-UE u bejnhom u bejn 
politiki oħra ma ġiex integrat kif xieraq; 
billi dawn l-istrumenti differenti 
għaldaqstant saru elementi indipendenti u 
ma jservu la l-obbligu legali għall-
monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-
klawżoli tad-drittijiet tal-bniedem u lanqas 
il-mira politika assoċjata;

D. billi l-effett kumulattiv ta' dawn il-
politiki rriżulta f'approċċ biċċa biċċa li 
permezz tiegħu l-prinċipju tal-koerenza u l-
konsistenza bejn l-oqsma differenti tal-
azzjoni esterna tal-UE u bejnhom u bejn 
politiki oħra ma ġiex integrat kif xieraq; 
billi dawn l-istrumenti differenti 
għaldaqstant saru elementi indipendenti u 
ma jservu la l-obbligu legali għall-
monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-
klawżoli tad-drittijiet tal-bniedem u lanqas 
il-mira politika assoċjata, għalhekk hemm 
ħtieġa għal armonizzazzjoni u għandhom 
jinħolqu s-sinerġiji bejniethom;

Or. en

Emenda 21
Kinga Gál, Elisabeth Jeggle, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa E

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

E. billi l-komunikazzjoni konġunta ta' 
Diċembru 2011 bit-titolu ''Id-Drittijiet tal-
Bniedem u Demokrazija fil-Qalba tal-
Azzjoni Esterna tal-UE – Lejn Approċċ 
Aktar Effettiv'' ma kienet tindirizza la din 
id-dgħufija u lanqas difetti fundamentali 
oħra, bħan-nuqqas ta' approċċ integrat 
ibbażat fuq ir-rabta bejn l-istrumenti esterni 
kollha tal-UE u l-inkorporazzjoni adegwata 

E. billi diversi elementi jipprevjenu l-
implimentazzjoni ta’ politika effettiva tal-
UE dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-
demokrazija u l-komunikazzjoni konġunta 
ta' Diċembru 2011 bit-titolu ''Id-Drittijiet 
tal-Bniedem u Demokrazija fil-Qalba tal-
Azzjoni Esterna tal-UE – Lejn Approċċ 
Aktar Effettiv'' indirizzat lil dawn l-
elementi b’mod mhux effettiv, bħan-
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ta' objettivi ta' prijorità nazzjonali fl-
istrumenti kollha ta' din ix-xorta, l-
iżvilupp ta' strumenti inkompleti li ma 
jikkontribwixxux b'mod adegwat għat-
titjib tad-drittijiet tal-bniedem jew li ma 
jistgħux jiġu implimentati bis-sħiħ, in-
nuqqas ta' politika ta' valutazzjoni 
komparattiva standard għall-istrumenti 
kollha (inklużi politiki ġeografiċi u 
strateġiji) li għandhom ikunu jistgħu jkejlu 
u jimmonitorjaw ir-rispett għad-drittijiet 
tal-bniedem u l-prinċipji demokratiċi 
abbażi ta' indikaturi speċifiċi, trasparenti, li 
jistgħu jitkejlu u jintlaħqu u marbuta biż-
żmien, u l-iżolament ta' djalogi tad-
drittijiet tal-bniedem li għandhom ikunu 
stabbiliti fid-djalogu politiku usa' fl-ogħla 
livell u meqjusa bħala forma ta' 
ingranaġġ fil-kuntest tar-relazzjonijiet 
bilaterali; billi dawn l-elementi kollha 
jipprevjenu l-implimentazzjoni eżatta tat-
Trattat u konsegwentement, l-
implimentazzjoni ta' politika effikaċi tal-
UE dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-
demokrazija;

nuqqas ta' approċċ integrat ibbażat fuq ir-
rabta bejn l-istrumenti esterni kollha tal-UE 
u l-inkorporazzjoni adegwata ta' objettivi 
ta' prijorità nazzjonali, in-nuqqas ta' 
politika ta' valutazzjoni komparattiva għall-
istrumenti kollha (inklużi politiki 
ġeografiċi u strateġiji) li għandhom ikunu 
jistgħu jkejlu u jimmonitorjaw ir-rispett 
għad-drittijiet tal-bniedem u l-prinċipji 
demokratiċi abbażi ta' indikaturi speċifiċi, 
trasparenti, li jistgħu jitkejlu u jintlaħqu u 
marbuta biż-żmien, u d-dgħufijiet ta' 
djalogi tad-drittijiet tal-bniedem li 
għandhom ikunu stabbiliti fid-djalogu 
politiku usa' fl-ogħla livell;

Or. en

Emenda 22
Kinga Gál

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa F

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

F. billi l-avvenimenti tar-'Rebbiegħa 
Għarbija' wrew il-ħtieġa li l-Politika tal-
Viċinat tissawwar mill-ġdid sabiex tingħata 
prijorità ogħla lid-djalogu mas-soċjetajiet, 
li huwa indispensabbli għall-proċessi ta' 
demokratizzazzjoni u tranżizzjoni; billi din 
il-politika mġedda għandha jkollha l-għan 
li tinvolvi ulterjorment lill-pajjiżi sħab 
f'riformi demokratiċi aktar profondi u r-
rispett għad-drittijiet fundamentali abbażi 

F. billi l-avvenimenti tar-‘Rebbiegħa 
Għarbija’ urew il-ħtieġa li l-Politika tal-
Viċinat tissawwar mill-ġdid sabiex tingħata 
prijorità ogħla lid-djalogu mas-soċjetà 
ċivili, li huwa indispensabbli għall-proċessi 
ta' demokratizzazzjoni u tranżizzjoni; billi 
din il-politika mġedda għandha jkollha l-
għan li tinvolvi ulterjorment lill-pajjiżi 
sħab f'riformi demokratiċi aktar profondi u 
r-rispett għad-drittijiet fundamentali abbażi 
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tal-approċċ 'aktar għal aktar' u tar-
responsabilità reċiproka bejn il-pajjiżi 
sħab, l-UE u l-Istati Membri tagħha;

tal-approċċ 'aktar għal aktar';

Or. en

Emenda 23
Raimon Obiols

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa F

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

F. billi l-avvenimenti tar-'Rebbiegħa 
Għarbija' wrew il-ħtieġa li l-Politika tal-
Viċinat tissawwar mill-ġdid sabiex tingħata 
prijorità ogħla lid-djalogu mas-soċjetajiet, 
li huwa indispensabbli għall-proċessi ta' 
demokratizzazzjoni u tranżizzjoni; billi din 
il-politika mġedda għandha jkollha l-għan 
li tinvolvi ulterjorment lill-pajjiżi sħab 
f'riformi demokratiċi aktar profondi u r-
rispett għad-drittijiet fundamentali abbażi 
tal-approċċ 'aktar għal aktar' u tar-
responsabilità reċiproka bejn il-pajjiżi 
sħab, l-UE u l-Istati Membri tagħha;

F. billi l-avvenimenti tar-'Rebbiegħa 
Għarbija' urew il-ħtieġa li l-Politika tal-
Viċinat tissawwar mill-ġdid sabiex tingħata 
prijorità ogħla lid-djalogu politiku mas-
soċjetà ċivili (inklużi l-NGOs, id-difensuri 
tad-drittijiet tal-bniedem, it-trejdjunjins, 
il-midja,l- istituzzjonijiet, l-universitajiet u 
l-partiti politiċi demokratiċi) u lid-difiża 
tal-libertajiet fundamentali, li huwa 
indispensabbli għall-proċessi ta' 
demokratizzazzjoni u tranżizzjoni; billi din 
il-politika mġedda għandu jkollha l-għan li 
tinvolvi ulterjorment lill-pajjiżi sħab 
f'riformi demokratiċi aktar profondi u r-
rispett għad-drittijiet fundamentali abbażi 
tal-approċċ 'aktar għal aktar' u tar-
responsabilità reċiproka bejn il-pajjiżi 
sħab, l-UE u l-Istati Membri tagħha;

Or. es

Emenda 24
Konrad Szymański

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa F
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

F. billi l-avvenimenti tar-'Rebbiegħa 
Għarbija' wrew il-ħtieġa li l-Politika tal-
Viċinat tissawwar mill-ġdid sabiex tingħata 
prijorità ogħla lid-djalogu mas-soċjetajiet, 
li huwa indispensabbli għall-proċessi ta' 
demokratizzazzjoni u tranżizzjoni; billi din 
il-politika mġedda għandha jkollha l-għan 
li tinvolvi ulterjorment lill-pajjiżi sħab 
f'riformi demokratiċi aktar profondi u r-
rispett għad-drittijiet fundamentali abbażi 
tal-approċċ 'aktar għal aktar' u tar-
responsabilità reċiproka bejn il-pajjiżi 
sħab, l-UE u l-Istati Membri tagħha;

F. billi l-avvenimenti tar-'Rebbiegħa 
Għarbija' urew il-ħtieġa li l-Politika tal-
Viċinat tissawwar mill-ġdid sabiex tingħata 
prijorità ogħla lid-djalogu mas-soċjetajiet, 
li huwa indispensabbli għall-proċessi ta' 
demokratizzazzjoni u tranżizzjoni; billi din 
il-politika mġedda għandha jkollha l-għan 
li tinvolvi ulterjorment lill-pajjiżi sħab 
f'riformi demokratiċi aktar profondi u r-
rispett għad-drittijiet fundamentali, u 
b’mod partikolari ta’ drittijiet 
fundamentali ewlenin bħal dawk għal-
libertà tal-espressjoni, il-libertà tar-
reliġjon, il-libertà tal-kuxjenza, il-libertà 
tal-għaqda u l-libertà ta’ assoċjazzjoni,
abbażi tal-approċċ 'aktar għal aktar' u tar-
responsabilità reċiproka bejn il-pajjiżi 
sħab, l-UE u l-Istati Membri tagħha;

Or. en

Emenda 25
Andrzej Grzyb, László Tőkés, Inese Vaidere, Eduard Kukan

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa F

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

F. billi l-avvenimenti tar-'Rebbiegħa 
Għarbija' wrew il-ħtieġa li l-Politika tal-
Viċinat tissawwar mill-ġdid sabiex tingħata 
prijorità ogħla lid-djalogu mas-soċjetajiet, 
li huwa indispensabbli għall-proċessi ta' 
demokratizzazzjoni u tranżizzjoni; billi din 
il-politika mġedda għandha jkollha l-għan 
li tinvolvi ulterjorment lill-pajjiżi sħab 
f'riformi demokratiċi aktar profondi u r-
rispett għad-drittijiet fundamentali abbażi 
tal-approċċ 'aktar għal aktar' u tar-
responsabilità reċiproka bejn il-pajjiżi 
sħab, l-UE u l-Istati Membri tagħha;

F. billi l-avvenimenti tar-‘Rebbiegħa 
Għarbija’ kif ukoll l-esperjenza miksuba 
ma’ pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant kemm 
matul kif ukoll waqt il-perjodu qabel it-
tranżizzjoni urew il-ħtieġa li l-Politika tal-
Viċinat tissawwar mill-ġdid sabiex tingħata 
prijorità ogħla lid-djalogu mas-soċjetajiet, 
li huwa indispensabbli għall-proċessi ta' 
demokratizzazzjoni u tranżizzjoni; billi din 
il-politika mġedda għandu jkollha l-għan li 
tinvolvi ulterjorment lill-pajjiżi sħab 
f'riformi demokratiċi aktar profondi u r-
rispett għad-drittijiet fundamentali abbażi 
tal-approċċ ‘aktar għal aktar’ u tar-



AM\913204MT.doc 17/93 PE496.432v01-00

MT

responsabilità reċiproka bejn il-pajjiżi 
sħab, l-UE u l-Istati Membri tagħha;

Or. en

Emenda 26
Alexander Graf Lambsdorff

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa F

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

F. billi l-avvenimenti tar-'Rebbiegħa 
Għarbija' wrew il-ħtieġa li l-Politika tal-
Viċinat tissawwar mill-ġdid sabiex tingħata 
prijorità ogħla lid-djalogu mas-soċjetajiet, 
li huwa indispensabbli għall-proċessi ta' 
demokratizzazzjoni u tranżizzjoni; billi din 
il-politika mġedda għandha jkollha l-għan 
li tinvolvi ulterjorment lill-pajjiżi sħab 
f'riformi demokratiċi aktar profondi u r-
rispett għad-drittijiet fundamentali abbażi 
tal-approċċ 'aktar għal aktar' u tar-
responsabilità reċiproka bejn il-pajjiżi 
sħab, l-UE u l-Istati Membri tagħha;

F. billi l-avvenimenti tar-‘Rebbiegħa 
Għarbija’ wrew il-ħtieġa li l-Politika tal-
Viċinat tissawwar mill-ġdid sabiex tingħata 
prijorità ogħla lid-djalogu mas-soċjetajiet, 
li huwa indispensabbli għall-proċessi ta' 
demokratizzazzjoni u tranżizzjoni; billi din 
il-politika mġedda għandha jkollha l-għan 
li tinvolvi ulterjorment lill-pajjiżi sħab 
f'riformi demokratiċi aktar profondi u r-
rispett għad-drittijiet fundamentali abbażi 
tal-approċċ ‘aktar għal aktar’ u tar-
responsabilità reċiproka bejn il-pajjiżi 
sħab, l-UE u l-Istati Membri tagħha; jilqa’ 
f’dan ir-rigward l-istabbiliment ta' 
Dotazzjoni Ewropea għad-Demokrazija 
(EED)bħala risposta tanġibbli mill-UE 
għall-isfidi tad-demokratizzazzjoni, fil-
viċinat tagħna u lil hinn minnha;

Or. en

Emenda 27
Metin Kazak, Leonidas Donskis

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa G

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

G. billi, bħala parti mill-proċess ta' rieżami, G. billi, bħala parti mill-proċess ta' rieżami, 
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il-Kunsill irrazzjonalizza u fformula mill-
ġdid il-politika tal-UE dwar id-drittijiet tal-
bniedem u d-demokrazija fil-kuntest tal-
azzjoni esterna tiegħu; billi din id-
definizzjoni mill-ġdid hija inkorporata fil-
Qafas Strateġiku tal-UE dwar id-Drittijiet 
tal-Bniedem u d-Demokrazija, li ġie adottat 
mill-Kunsill Affarijiet Barranin tal-25 ta' 
Ġunju 2012 u kkomplimentat minn pjan ta' 
azzjoni li jistabbilixxi biċ-ċar l-objettivi 
speċifiċi, skeda ta' żmien, stadji sinifikanti 
għall-azzjoni u l-allokazzjoni tar-
responsabilitajiet; billi l-Kunsill innomina 
Rappreżentant Speċjali għad-Drittijiet tal-
Bniedem għat-tisħiħ tal-viżibilità, l-
effikaċja u l-koerenza tal-politika tal-UE 
għad-drittijiet tal-bniedem u sabiex 
jingħata kontribut għall-implimentazzjoni 
tal-objettivi tiegħu, b'attenzjoni speċjali 
fuq l-implimentazzjoni tal-pjan ta' 
azzjoni;

il-Kunsill irrazzjonalizza u fformula mill-
ġdid il-politika tal-UE dwar id-drittijiet tal-
bniedem u d-demokrazija fil-kuntest tal-
azzjoni esterna tiegħu; billi din id-
definizzjoni mill-ġdid hija inkorporata fil-
Qafas Strateġiku tal-UE dwar id-Drittijiet 
tal-Bniedem u d-Demokrazija, li ġie adottat 
mill-Kunsill Affarijiet Barranin tal-25 ta' 
Ġunju 2012 u kkomplimentat minn pjan ta' 
azzjoni li jistabbilixxi biċ-ċar l-objettivi 
speċifiċi, skeda ta' żmien, stadji sinifikanti 
għall-azzjoni u l-allokazzjoni tar-
responsabilitajiet; billi l-Kunsill innomina 
Rappreżentant Speċjali għad-Drittijiet tal-
Bniedem għat-tisħiħ tal-viżibilità, l-
effikaċja u l-koerenza tal-politika tal-UE 
għad-drittijiet tal-bniedem u sabiex 
jingħata kontribut għall-implimentazzjoni 
tal-objettivi tiegħu billi jiġu vvalutati l-
istrumenti attwali tad-Drittijiet tal-
Bniedem, jiġu kkonsultati msieħba u 
istituzzjonijiet differenti fil-qasam u billi 
jsir enfasi fuq kwistjonijiet sostantivi li 
jeħtieġu attenzjoni immedjata;

Or. en

Emenda 28
Marie-Christine Vergiat

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa H

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

H. billi l-kriżi ekonomika attwali, l-effetti
nnutati tagħha fuq is-saħħa tal-proġett
Ewropew u t-tibdil fil-bilanċ globali tas-
setgħa wrew l-insuffiċjenza ta' 
proklamazzjonijiet grandjużi dwar 
kwistjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem jekk 
ma jkunux akkumpanjati minn politika 
dwar id-drittijiet tal-bniedem ibbażata fuq 
il-prinċipji implimentata permezz ta' 
miżuri rapidi u konkreti u msejsa fuq

H. billi l-kriżi ekonomika attwali, l-effetti 
tagħha fuq il-viżjoni li ċ-ċittadini 
għandhom dwar il-proġett Ewropew u t-
tibdil fil-bilanċ globali bejn l-Istati wrew l-
insuffiċjenza ta' proklamazzjonijiet 
grandjużi dwar kwistjonijiet tad-drittijiet 
tal-bniedem jekk ma jkunux akkumpanjati 
minn politika dwar id-drittijiet tal-bniedem 
ibbażata fuq il-prinċipji intanġibbli u
implimentata madwar id-dinja bl-istess 
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obbligu tar-rispett għall-koerenza u l-
konsistenza tad-dimensjonijiet interni u 
esterni tal-politiki kollha tal-UE;

standards fir-rigward tal-gvernijiet tal-
Istati msieħba msejsa fuq koerenza bejn 
id-dimensjonijiet interni u esterni tal-
politiki kollha tal-UE;

Or. fr

Emenda 29
Raimon Obiols

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Ha (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Ha. billi l-promozzjoni tad-drittijiet tal-
bniedem u d-demokrazija hija 
responsabbiltà konġunta tal-Unjoni 
Ewropea u l-Istati Membri tagħha u huwa 
biss permezz ta’ azzjoni koordinata u 
koerenti bejn dawn it-tnejn jista’ jinkiseb 
progress f’dan il-qasam;

Or. es

Emenda 30
Marie-Christine Vergiat

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Ha (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Ha. billi d-drittijiet ekonomiċi u soċjali 
jiffurmaw parti integrali tad-drittijiet tal-
bniedem mill-adozzjoni tad-Dikjarazzjoni 
Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem fl-
1948; jikkunsidra għalhekk li huwa 
essenzjali għall-UE li tgħin sabiex jiġu 
implimentati dawn id-drittijiet fil-pajjiżi l-
inqas żviluppati u fil-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw li magħhom tiffirma ftehim 
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internazzjonali, inkluż fl-iffirmar ta’ 
ftehimiet kummerċjali;

Or. fr

Emenda 31
Raimon Obiols

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa I

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

I. billi t-tibdil teknoloġiku, il-livelli dejjem 
jiżdiedu tal-edukazzjoni f'ħafna reġjuni 
tad-dinja, il-wasla ta' ċerti pajjiżi li qed 
jiżviluppaw bħala setgħat reġjonali, il-
ħolqien ta' forums multilaterali ġodda 
bħall-G-20 u t-tfaċċar ta' soċjetà ċivili 
globali interkonnessa kollha juru l-ħtieġa li 
jissaħħu l-istrumenti attwali fl-ambitu tal-
liġi internazzjonali u fil-kuntest tal-
governanza globali sabiex jiġi żgurat ir-
rispett għad-drittijiet tal-bniedem, tiġi fi 
tmiem l-impunità għall-ksur tad-drittijiet 
tal-bniedem u jittejbu l-prospetti għad-
demokrazija madwar id-dinja;

I. billi l-evoluzzjoni tat-teknoloġija u l-
għodod ġodda tat-Teknoloġiji tal-
Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni, il-
livelli dejjem jiżdiedu tal-edukazzjoni 
f'ħafna reġjuni tad-dinja, il-wasla ta' ċerti 
pajjiżi li qed jiżviluppaw bħala setgħat 
reġjonali, il-ħolqien ta' forums multilaterali 
ġodda bħall-G-20 u t-tfaċċar ta' soċjetà 
ċivili globali infurmata u interkonnessa 
kollha juru l-ħtieġa li jissaħħu l-istrumenti 
attwali fl-ambitu tal-liġi internazzjonali u 
fil-kuntest tal-governanza globali sabiex 
jiġi żgurat ir-rispett għad-drittijiet tal-
bniedem, tiġi fi tmiem l-impunità għall-
ksur tad-drittijiet tal-bniedem u jittejbu l-
prospetti għad-demokrazija madwar id-
dinja;

Or. es

Emenda 32
Marie-Christine Vergiat

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa I

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

I. billi t-tibdil teknoloġiku, il-livelli dejjem I. billi t-tibdil teknoloġiku, il-livelli dejjem 
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jiżdiedu tal-edukazzjoni f'ħafna reġjuni 
tad-dinja, il-wasla ta' ċerti pajjiżi li qed 
jiżviluppaw bħala setgħat reġjonali, il-
ħolqien ta' forums multilaterali ġodda
bħall-G-20 u t-tfaċċar ta' soċjetà ċivili 
globali interkonnessa kollha juru l-ħtieġa li 
jissaħħu l-istrumenti attwali fl-ambitu tal-
liġi internazzjonali u fil-kuntest tal-
governanza globali sabiex jiġi żgurat ir-
rispett għad-drittijiet tal-bniedem, tiġi fi 
tmiem l-impunità għall-ksur tad-drittijiet 
tal-bniedem u jittejbu l-prospetti għad-
demokrazija madwar id-dinja;

jiżdiedu tal-edukazzjoni f’ħafna reġjuni 
tad-dinja, il-wasla ta’ ċerti pajjiżi li qed 
jiżviluppaw bħala setgħat reġjonali, il-
ħolqien ta’ forums multilaterali ġodda u t-
tfaċċar ta’ soċjetà ċivili globali 
interkonnessa kollha juru l-ħtieġa li 
jissaħħu l-istrumenti attwali fl-ambitu tal-
liġi internazzjonali u fil-kuntest tal-
governanza globali sabiex jiġi żgurat ir-
rispett għad-drittijiet tal-bniedem, tiġi fi 
tmiem l-impunità għall-ksur tad-drittijiet 
tal-bniedem u jkunu appoġġjati l-bidliet
għad-demokrazija madwar id-dinja
mingħajr interferenza;

Or. fr

Emenda 33
Tokia Saïfi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa I

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

I. billi t-tibdil teknoloġiku, il-livelli dejjem 
jiżdiedu tal-edukazzjoni f'ħafna reġjuni 
tad-dinja, il-wasla ta' ċerti pajjiżi li qed 
jiżviluppaw bħala setgħat reġjonali, il-
ħolqien ta' forums multilaterali ġodda 
bħall-G-20 u t-tfaċċar ta' soċjetà ċivili 
globali interkonnessa kollha juru l-ħtieġa li
jissaħħu l-istrumenti attwali fl-ambitu tal-
liġi internazzjonali u fil-kuntest tal-
governanza globali sabiex jiġi żgurat ir-
rispett għad-drittijiet tal-bniedem, tiġi fi 
tmiem l-impunità għall-ksur tad-drittijiet 
tal-bniedem u jittejbu l-prospetti għad-
demokrazija madwar id-dinja;

I. billi l-wasla ta' ċerti pajjiżi li qed 
jiżviluppaw bħala setgħat reġjonali, il-
ħolqien ta' forums multilaterali ġodda 
bħall-G-20 u t-tfaċċar ta' soċjetà ċivili 
globali interkonnessa kollha juru l-ħtieġa li
tissaħħaħ il-koerenza tal-istrumenti
attwali u tittejjeb il-kooperazzjoni 
tagħhom fil-kuntest tal-governanza globali 
sabiex jiġi żgurat ir-rispett għad-drittijiet 
tal-bniedem u tiġi fi tmiem l-impunità 
għall-ksur tad-drittijiet tal-bniedem;

Or. fr



PE496.432v01-00 22/93 AM\913204MT.doc

MT

Emenda 34
Tokia Saïfi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Ia (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Ia. billi l-aċċess ħieles għall-internet u t-
telekomunikazzjonijiet jippromwovi l-
ħolqien ta’ dibattitu liberu u demokratiku, 
jista’ jserci bħala mezz ta’ twissija bikrija 
ta’ ksur tad-drittijiet tal-bniedem, u 
għalhekk għandu jsir prijorità tal-azzjoni 
esterna tal-UE fil-qasam ta’ appoġġ għad-
demokrazija u d-difiża tad-drittijiet tal-
bniedem;

Or. fr

Emenda 35
Raimon Obiols

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Ia (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Jenfasizza li l-linji bażiċi u l-elementi 
essenzjali tal-Qafas Strateġiku l-ġdid tal-
UE dwar id-Drittijiet tal-bniedem u d-
Demokrazija jeħtieġu livell għoli ta’ 
koerenza u rieda politika sabiex isiru 
kisbiet tanġibbli;

Or. es

Emenda 36
Raimon Obiols

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1. Iqis li l-inizjattiva ta' rieżami strateġika 
timpenja ruħha li tirrispondi għall-isfidi 
ewlenin identifikati mill-Parlament u 
partijiet interessati oħra; jilqa' l-approċċ 
komprensiv u inklużiv adottat mill-Kunsill 
f'dan ir-rigward u, b'mod partikolari, il-
Pjan ta' Azzjoni dwar id-Drittijiet tal-
Bniedem u d-Demokrazija bħala 
espressjoni konkreta tal-impenn u r-
responsabilità tal-UE, flimkien mal-ħatra 
ta' Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-
Drittijiet tal-Bniedem;

1. Iqis li l-inizjattiva ta' rieżami strateġika 
timpenja ruħha li tirrispondi għall-isfidi 
ewlenin identifikati mill-Parlament u 
partijiet interessati oħra; jilqa' l-approċċ 
komprensiv u inklużiv adottat mill-Kunsill 
f'dan ir-rigward u, b'mod partikolari, il-
Pjan ta' Azzjoni dwar id-Drittijiet tal-
Bniedem u d-Demokrazija bħala 
espressjoni konkreta tal-impenn u r-
responsabilità tal-UE, flimkien mal-ħatra 
ta' Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-
Drittijiet tal-Bniedem, li l-ħatra tiegħu 
kienet mitluba mill-Parlament Ewropew 
f’rapporti preċedenti;

Or. es

Emenda 37
Ana Gomes

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1a. Jistieden lill-UE timxi minn kliem 
għal azzjoni u timplimenta l-wegħdiet li 
saru b’manjiera mgħaġġla u trasparenti; 
jenfasizza li l-qafas strateġiku tad-drittijiet 
tal-bniedem u l-pjan ta’ azzjoni 
jirrappreżentaw bażi, mhux limitazzjoni, 
għall-politika tad-drittijiet tal-bniedem tal-
UE u jinsisti li l-istituzzjonijiet tal-UE u l-
Istati Membri se jkollhom jeżerċitaw 
approċċ sod, koerenti, u uniformi għall-
abbużi fuq id-drittijiet tal-bniedem 
madwar id-dinja, b'manjiera trasparenti u 
responsabbli;

Or. en
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Emenda 38
Rui Tavares

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1a. Jistieden lill-UE timxi minn kliem 
għal azzjoni u timplimenta l-wegħdiet li 
saru b’manjiera mgħaġġla u trasparenti; 
jenfasizza li l-Qafas Strateġiku tal-UE u l-
Pjan ta’ Azzjoni dwar id-Drittijiet tal-
Bniedem u d-Demokrazija 
jirrappreżentaw bażi, mhux limitazzjoni,
għall-politika tad-drittijiet tal-bniedem tal-
UE u jinsisti li l-istituzzjonijiet tal-UE u l-
Istati Membri issa se jkollhom jeżerċitaw 
approċċ sod, koerenti, u uniformi għall-
abbużi fuq id-drittijiet tal-bniedem 
madwar id-dinja, b'manjiera trasparenti u 
responsabbli;

Or. en

Emenda 39
Mikael Gustafsson
f’isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
Marie-Christine Vergiat

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1a. Jilqa’ l-fatt li r-RgħVP ipproponiet il-
promozzjoni tad-drittijiet tan-nisa fost it-
tliet temi trasversali u huwa konfidenti li 
r-Rappreżentant Speċjali l-ġdid tal-UE 
għad-Drittijiet tal-Bniedem se jkun 
strumentali fl-implimentazzjoni tal-Pjan 
ta’ Azzjoni f’dak ir-rigward;

Or. en
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Emenda 40
Marie-Christine Vergiat

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1a. Iqis li r-Rappreżentant Speċjali tal-
Unjoni Ewropea għandu jkollu l-mezzi u 
l-kompetenzi transsettorjali sabiex 
jimplimenta politika ta’ koeżjoni mmirata
lejn l-integrazzjoni tad-drittijiet tal-
bniedem fil-politiki kollha tal-Unjoni 
Ewropea u jwissi kontra kwalunkwe 
tentattiv li tiġi iżolata, permezz tal-ħolqien
ta’ din il-kariga, il-politika tad-drittijiet
tal-bniedem mill-istrateġiji ġenerali tal-
politika esterna;

Or. fr

Emenda 41
Marietta Giannakou

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1α. Ifittex li jiżgura komunikazzjoni u 
kollaborazzjoni kontinwa bejn il-
Parlament Ewropew u r-Rappreżentant 
Speċjali tal-Unjoni Ewropea għad-
Drittijiet tal-Bniedem;

Or. el
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Emenda 42
Maria Eleni Koppa

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2. Jesprimi x-xewqa tal-Parlament, bħala l-
unika istituzzjoni tal-UE eletta b'mod 
dirett, li jkun assoċjat mill-qrib ma' dan il-
qafas ta' politika modifikat u d-
determinazzjoni tiegħu li jkompli jiżvolġi 
r-rwol sħiħ tiegħu filwaqt li jirrispetta r-
rwol ta' kull istituzzjoni skont it-Trattat; 
itenni r-rieda tiegħu li jintensifika l-
kooperazzjoni interistituzzjonali, inkluż fil-
qafas tal-grupp ta' kuntatt fdat bis-segwitu 
għar-rieżami u l-pjan ta' azzjoni; jinsisti 
dwar il-ħtieġa li l-istituzzjonijiet kollha 
jikkombinaw l-isforzi tagħhom f'dan il-
proċess u jitlob għaldaqstant, dikjarazzjoni 
konġunta li timpenjahom lejn prinċipji u 
objettivi fundamentali komuni;

2. Jesprimi x-xewqa tal-Parlament, bħala l-
unika istituzzjoni tal-UE eletta b'mod 
dirett, li jkun assoċjat mill-qrib ma' dan il-
qafas ta' politika modifikat u d-
determinazzjoni tiegħu li jkompli jiżvolġi 
r-rwol ewlieni tiegħu li jtejjeb il-leġittimità 
demokratika tat-tfassil tal-politiki tal-UE,
filwaqt li jirrispetta r-rwol ta' kull 
istituzzjoni skont it-Trattat; itenni r-rieda 
tiegħu li jintensifika l-kooperazzjoni 
interistituzzjonali, inkluż fil-qafas tal-
grupp ta' kuntatt fdat bis-segwitu għar-
rieżami u l-pjan ta' azzjoni; jinsisti dwar il-
ħtieġa li l-istituzzjonijiet kollha 
jikkombinaw l-isforzi tagħhom f'dan il-
proċess u jitlob għaldaqstant, dikjarazzjoni 
konġunta li timpenjahom lejn prinċipji u 
objettivi fundamentali komuni;

Or. en

Emenda 43
Elmar Brok

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2. Jesprimi x-xewqa tal-Parlament, bħala l-
unika istituzzjoni tal-UE eletta b'mod 
dirett, li jkun assoċjat mill-qrib ma' dan il-
qafas ta' politika modifikat u d-
determinazzjoni tiegħu li jkompli jiżvolġi 
r-rwol sħiħ tiegħu filwaqt li jirrispetta r-
rwol ta' kull istituzzjoni skont it-Trattat; 
itenni r-rieda tiegħu li jintensifika l-
kooperazzjoni interistituzzjonali, inkluż fil-

2. Jesprimi x-xewqa tal-Parlament, bħala l-
unika istituzzjoni tal-UE eletta b'mod 
dirett, li jkun assoċjat mill-qrib ma' dan il-
qafas ta' politika modifikat u d-
determinazzjoni tiegħu li jkompli jiżvolġi 
r-rwol sħiħ tiegħu filwaqt li jirrispetta r-
rwol ta' kull istituzzjoni skont it-Trattat; 
itenni r-rieda tiegħu li jintensifika l-
kooperazzjoni interistituzzjonali, inkluż fil-
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qafas tal-grupp ta' kuntatt fdat bis-segwitu 
għar-rieżami u l-pjan ta' azzjoni; jinsisti 
dwar il-ħtieġa li l-istituzzjonijiet kollha 
jikkombinaw l-isforzi tagħhom f'dan il-
proċess u jitlob għaldaqstant, dikjarazzjoni 
konġunta li timpenjahom lejn prinċipji u 
objettivi fundamentali komuni;

qafas ta’ grupp ta' kuntatt tal-Kumitat 
għall-Affarijiet Barranin u s-Sottokumitat 
għad-Drittijiet tal-Bniedem tiegħu fdat 
bis-segwitu għar-rieżami u l-pjan ta' 
azzjoni; jinsisti dwar il-ħtieġa li l-
istituzzjonijiet kollha jikkombinaw l-isforzi 
tagħhom f'dan il-proċess u jitlob 
għaldaqstant, dikjarazzjoni konġunta li 
timpenjahom lejn prinċipji u objettivi 
fundamentali komuni;

Or. en

Emenda 44
Raimon Obiols

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2a. Ifaħħar l-ambizzjoni tal-Qafas 
Strateġiku iżda jemmen li huwa meħtieġ li 
titjieb il-koordinazzjoni u li jiġu ċċarati l-
proċeduri u l-kompiti li għandhom isiru 
bejn l-istituzzjonijiet Ewropej u bejn l-UE 
u l-Istati Membri sabiex tinkiseb iktar 
effiċjenza u effettività fl-implimentazzjoni 
tiegħu;

Or. es

Emenda 45
Kinga Gál

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Sottotitolu 2

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Koerenza u kooperazzjoni f'oqsma ta'
politika u bejn l-UE u l-Istati Membri 
tagħha

Koerenza u kooperazzjoni fl-oqsma ta’
politika differenti
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Or. en

Emenda 46
Kinga Gál

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3. Jenfasizza l-ħtieġa għall-koerenza u l-
konsistenza fost l-oqsma kollha ta' politika, 
li hija kundizzjoni essenzjali għal strateġija 
dwar id-drittijiet tal-bniedem effikaċi u 
kredibbli u jqis li huwa ta' dispjaċir li ma 
hemm l-ebda referenza speċifika għal 
dawn il-prinċipji fil-Qafas Strateġiku tal-
UE; ifakkar lill-Kummissjoni fl-impenji 
ripetuti tagħha, kif stabbilit fil-
komunikazzjoni tagħha tal-2001 u f'dik tal-
2010 dwar Pjan ta' Azzjoni li Jimplimenta 
l-Programm ta' Stokkolma
(COM(2010)0171), sabiex tieħu passi 
prattiċi għall-iżgurar ta' koerenza u 
konsistenza akbar bejn il-politiki esterni u 
interni tagħha; ifakkar li fl-2001 ġew 
miftiehma l-involviment sħiħ tal-Parlament 
u koordinazzjoni akbar f'dan il-qasam; 
ifakkar lill-Istati Membri u lill-
istituzzjonijiet tal-UE li r-rispett għad-
drittijiet fundamentali jibda internament u
ma għandux jitqies bħala xi ħaġa garantita, 
iżda għandu jkun evalwat u mtejjeb 
kontinwament sabiex l-UE tkun tista' 
tinstema' bħala vuċi kredibbli dwar id-
drittijiet tal-bniedem fid-dinja;

3. Jenfasizza l-ħtieġa għall-koerenza u l-
konsistenza fost l-oqsma kollha ta' politika, 
li hija kundizzjoni essenzjali għal strateġija 
dwar id-drittijiet tal-bniedem effikaċi u 
kredibbli; ifakkar lill-Kummissjoni fl-
impenji ripetuti tagħha, kif stabbilit fil-
komunikazzjoni tagħha tal-2001 u f'dik tal-
2010 dwar Pjan ta' Azzjoni li Jimplimenta 
l-Programm ta' Stokkolma
(COM(2010)0171), sabiex tieħu passi 
prattiċi għall-iżgurar ta' koerenza u 
konsistenza akbar bejn il-politiki esterni u 
interni tagħha; ifakkar li fl-2001 ġew 
miftiehma l-involviment sħiħ tal-Parlament 
u koordinazzjoni akbar f'dan il-qasam; 
ifakkar lill-Istati Membri u lill-
istituzzjonijiet tal-UE li r-rispett għad-
drittijiet fundamentali ma għandux jitqies 
bħala xi ħaġa garantita, iżda għandu jkun 
evalwat u mtejjeb kontinwament sabiex l-
UE tkun tista' tinstema' bħala vuċi 
kredibbli dwar id-drittijiet tal-bniedem fid-
dinja;

Or. en

Emenda 47
Marie-Christine Vergiat

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3. Jenfasizza l-ħtieġa għall-koerenza u l-
konsistenza fost l-oqsma kollha ta' politika, 
li hija kundizzjoni essenzjali għal strateġija 
dwar id-drittijiet tal-bniedem effikaċi u 
kredibbli u jqis li huwa ta' dispjaċir li ma 
hemm l-ebda referenza speċifika għal dawn 
il-prinċipji fil-Qafas Strateġiku tal-UE; 
ifakkar lill-Kummissjoni fl-impenji ripetuti 
tagħha, kif stabbilit fil-komunikazzjoni 
tagħha tal-2001 u f'dik tal-2010 dwar Pjan 
ta' Azzjoni li Jimplimenta l-Programm ta' 
Stokkolma (COM(2010)0171), sabiex 
tieħu passi prattiċi għall-iżgurar ta' 
koerenza u konsistenza akbar bejn il-
politiki esterni u interni tagħha; ifakkar li 
fl-2001 ġew miftiehma l-involviment sħiħ 
tal-Parlament u koordinazzjoni akbar f'dan 
il-qasam; ifakkar lill-Istati Membri u lill-
istituzzjonijiet tal-UE li r-rispett għad-
drittijiet fundamentali jibda internament u 
ma għandux jitqies bħala xi ħaġa garantita, 
iżda huwa evalwat u mtejjeb 
kontinwament sabiex l-UE tkun tista’ 
tinstema’ bħala vuċi kredibbli dwar id-
drittijiet tal-bniedem fid-dinja;

3. Jenfasizza l-ħtieġa għall-koerenza u l-
konsistenza fost l-oqsma kollha ta' politika, 
li hija kundizzjoni essenzjali għal strateġija 
dwar id-drittijiet tal-bniedem effikaċi u 
kredibbli u jqis li huwa ta' dispjaċir li ma 
hemm l-ebda referenza speċifika għal dawn 
il-prinċipji fil-Qafas Strateġiku tal-UE; 
ifakkar lill-Kummissjoni fl-impenji ripetuti 
tagħha, kif stabbilit fil-komunikazzjoni 
tagħha tal-2001 u f'dik tal-2010 dwar Pjan 
ta' Azzjoni li Jimplimenta l-Programm ta' 
Stokkolma (COM(2010)0171), sabiex 
tieħu passi prattiċi għall-iżgurar ta' 
koerenza u konsistenza akbar bejn il-
politiki esterni u interni tagħha; ifakkar li 
fl-2001 ġew miftiehma l-involviment sħiħ 
tal-Parlament u koordinazzjoni akbar f'dan 
il-qasam; ifakkar lill-Istati Membri u lill-
istituzzjonijiet tal-UE li r-rispett għad-
drittijiet fundamentali jibda internament u 
ma għandux jitqies bħala xi ħaġa garantita, 
iżda għandu jkun evalwat u mtejjeb 
kontinwament sabiex l-UE tkun tista’ 
tinstema’ bħala vuċi kredibbli dwar id-
drittijiet tal-bniedem fid-dinja;

Or. fr

Emenda 48
Raimon Obiols

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3a. Iħeġġeġ lill-UE u lill-Istati Membri 
biex itejbu l-koordinazzjoni tagħhom 
sabiex jiksbu koerenza u 
komplementarjetà akbar tal-politiki u l-
programmi dwar id-drittijiet tal-bniedem, 
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is-sigurtà u l-iżvilupp;

Or. es

Emenda 49
Raimon Obiols

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3b. Iqis li l-UE se jkollha biss kredibilità 
fid-difiża tad-drittijiet tal-bniedem u d-
demokrazija jekk il-politiki esterni tagħha 
jkunu koerenti mal-azzjoni tagħha ġewwa 
l-fruntieri tagħha stess;

Or. es

Emenda 50
Raimon Obiols

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3c (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3c. Jiddikjara li l-Istrateġija tad-Drittijiet 
tal-Bniedem u d-Demokrazija tal-UE 
għandha tkun mgħammra bil-viżibilità
xierqa, sabiex tissaħħaħ il-leġittimità, il-
kredibilità u l-obbligi tar-rendikont tal-
Istrateġija lejn iċ-ċittadini;

Or. es

Emenda 51
Kinga Gál
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni toħroġ 
komunikazzjoni dwar pjan ta' azzjoni għad-
drittijiet tal-bniedem għall-UE sabiex 
tippromwovi l-valuri tagħha fid-dimensjoni 
esterna tal-politika dwar il-ġustizzja u l-
affarijiet interni, kif imħabbar fil-Pjan ta' 
Azzjoni li Jimplimenta l-Programm ta' 
Stokkolma fl-2010 u skont il-Pjan ta' 
Azzjoni tal-UE dwar id-Drittijiet tal-
Bniedem u d-Demokrazija;

4. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni toħroġ 
komunikazzjoni dwar pjan ta' azzjoni għad-
drittijiet tal-bniedem sabiex tippromwovi l-
valuri tagħha fid-dimensjoni esterna tal-
politika dwar il-ġustizzja u l-affarijiet 
interni, kif imħabbar fil-Pjan ta' Azzjoni li 
Jimplimenta l-Programm ta' Stokkolma fl-
2010 u skont il-Pjan ta' Azzjoni tal-UE 
dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-
Demokrazija;

Or. en

Emenda 52
Kinga Gál

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 5

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5. Jinsisti li d-Direttorati Ġenerali kollha 
tal-Kummissjoni u tas-SEAE jwettqu 
valutazzjonijiet dettaljati tal-
implikazzjonijiet legali tal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali għall-aspetti esterni
tal-politika tagħhom u tal-konformità 
tagħhom mad-dispożizzjonijiet tal-Karta 
kif applikabbli għall-azzjonijiet kollha 
meħuda mill-istituzzjonijiet tal-UE; 
jikkommetti ruħu għall-istess eżerċizzju;
jilqa' t-twaqqif ta' grupp ta' interservizzi 
magħmul minn uffiċjali tal-Kummissjoni 
u tas-SEAE bil-kompitu li jidentifika 
metodoloġija ċara u effikaċi għall-azzjoni 
interna u esterna tal-UE abbażi tal-
prinċipju miftiehem internazzjonalment li 
l-istati għandhom iħarsu, jirrispettaw u 
jippromwovu d-drittijiet tal-bniedem;
iħeġġeġ lill-kumitati parlamentari tiegħu 
jagħmlu użu mid-dispożizzjoni rilevanti 

5. Jinsisti li d-Direttorati Ġenerali kollha 
tal-Kummissjoni u tas-SEAE jwettqu 
valutazzjonijiet dettaljati tal-
implikazzjonijiet legali tal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali għall-politiki
esterni tal-UE minħabba li l-Karta hija
applikabbli għall-azzjonijiet kollha meħuda 
mill-istituzzjonijiet tal-UE; jikkommetti 
ruħu għall-istess eżerċizzju; iħeġġeġ lill-
kumitati parlamentari tiegħu jagħmlu użu 
mid-dispożizzjoni rilevanti skont l-
Artikolu 36 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 
li tippermettilhom jivverifikaw il-
konformità ta' proposta għal att leġiżlattiv 
mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, 
inklużi proposti relatati mal-istrumenti 
finanzjarji esterni;
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skont l-Artikolu 36 tar-Regoli ta' 
Proċedura tiegħu, li tippermettilhom 
jivverifikaw il-konformità ta' proposta għal 
att leġiżlattiv mal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali, inklużi proposti relatati mal-
istrumenti finanzjarji esterni;

Or. en

Emenda 53
Rui Tavares

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 5

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5. Jinsisti li d-Direttorati Ġenerali kollha 
tal-Kummissjoni u tas-SEAE jwettqu 
valutazzjonijiet dettaljati tal-
implikazzjonijiet legali tal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali għall-aspetti esterni 
tal-politika tagħhom u tal-konformità 
tagħhom mad-dispożizzjonijiet tal-Karta 
kif applikabbli għall-azzjonijiet kollha 
meħuda mill-istituzzjonijiet tal-UE; 
jikkommetti ruħu għall-istess eżerċizzju;
jilqa' t-twaqqif ta' grupp ta' interservizzi 
magħmul minn uffiċjali tal-Kummissjoni u 
tas-SEAE bil-kompitu li jidentifika 
metodoloġija ċara u effikaċi għall-azzjoni 
interna u esterna tal-UE abbażi tal-
prinċipju miftiehem internazzjonalment li 
l-istati għandhom iħarsu, jirrispettaw u 
jippromwovu d-drittijiet tal-bniedem; 
iħeġġeġ lill-kumitati parlamentari tiegħu 
jagħmlu użu mid-dispożizzjoni rilevanti 
skont l-Artikolu 36 tar-Regoli ta' Proċedura 
tiegħu, li tippermettilhom jivverifikaw il-
konformità ta' proposta għal att leġiżlattiv 
mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, 
inklużi proposti relatati mal-istrumenti 
finanzjarji esterni;

5. Jinsisti li d-Direttorati Ġenerali kollha 
tal-Kummissjoni u tas-SEAE jwettqu 
valutazzjonijiet dettaljati tal-
implikazzjonijiet legali tal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali għall-aspetti esterni 
tal-politika tagħhom u tal-konformità 
tagħhom mad-dispożizzjonijiet tal-Karta 
kif applikabbli għall-azzjonijiet kollha 
meħuda mill-istituzzjonijiet tal-UE; 
jikkommetti ruħu għall-istess eżerċizzju;
jitlob it-twaqqif ta' grupp ta' interservizzi 
magħmul minn uffiċjali tal-Kummissjoni u 
tas-SEAE bil-kompitu li jidentifika 
metodoloġija ċara u effikaċi għall-azzjoni 
interna u esterna tal-UE abbażi tal-
prinċipju miftiehem internazzjonalment li 
l-istati għandhom iħarsu, jirrispettaw u 
jippromwovu d-drittijiet tal-bniedem; 
iħeġġeġ lill-kumitati parlamentari tiegħu 
jagħmlu użu mid-dispożizzjoni rilevanti 
skont l-Artikolu 36 tar-Regoli ta' Proċedura 
tiegħu, li tippermettilhom jivverifikaw il-
konformità ta' proposta għal att leġiżlattiv 
mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, 
inklużi proposti relatati mal-istrumenti 
finanzjarji esterni;

Or. en
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Emenda 54
Raimon Obiols

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6. Jenfasizza l-ħtieġa li jiżdied il-livell ta' 
kooperazzjoni u konsultazzjoni bejn il-
Grupp ta' Ħidma dwar id-Drittijiet 
Fundamentali (FREMP) u l-Grupp ta' 
Ħidma dwar id-Drittijiet tal-Bniedem
(COHOM) tal-Kunsill; jistieden liż-żewġ 
korpi jagħmlu użu sħiħ mill-għarfien espert 
u l-istrumenti tal-Kunsill tal-Ewropa u 
mill-proċeduri speċjali tan-NU, inkluż fit-
tħejjija ta' inizjattivi ġodda bil-ħsieb li jiġu 
definiti u promossi valuri komuni u 
standards internazzjonali;

6. Jenfasizza l-ħtieġa li jiżdied il-livell ta' 
kooperazzjoni u konsultazzjoni bejn il-
Grupp ta' Ħidma dwar id-Drittijiet 
Fundamentali (FREMP) u l-Grupp ta' 
Ħidma dwar id-Drittijiet tal-Bniedem
(COHOM) tal-Kunsill; iħeġġeġ li l-
kooperazzjoni u konsultazzjoni msemmija 
tiġi estiża għar-Rappreżentant Speċjali 
tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem;
jistieden liż-żewġ korpi jagħmlu użu sħiħ 
mill-għarfien espert u l-istrumenti tal-
Kunsill tal-Ewropa u mill-proċeduri 
speċjali tan-NU, inkluż fit-tħejjija ta' 
inizjattivi ġodda bil-ħsieb li jiġu definiti u 
promossi valuri komuni u standards 
internazzjonali;

Or. es

Emenda 55
Tokia Saïfi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8. Iqis li l-inklużjoni ta’ pajjiżi fl-Afrika ta’ 
Fuq u tal-Lvant Nofsani fil-Politika tal-
Viċinat tal-Kunsill tal-Ewropa se tipprovdi 
għodda komplimentarji għal 
approssimazzjoni tal-qafas leġiżlattiv u l-
aħjar prattiki tagħhom fil-qasam tad-
drittijiet tal-bniedem; jinnota li l-
programm konġunt UE-Kunsill tal-

8. Jenfasizza li l-inklużjoni ta’ pajjiżi fl-
Afrika ta’ Fuq u tal-Lvant Nofsani fil-
Politika tal-Viċinat tal-Kunsill tal-Ewropa 
tipprovdi għodda komplimentarji biex 
jitqarrbu l-oqsfa leġiżlattivi u
jippromwovu l-aħjar prattiki fil-qasam tad-
drittijiet tal-bniedem; jilqa’ l-appoġġ 
mogħti lil dawn il-pajjiżi mill-Unjoni
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Ewropa miftiehem reċentement għat-
tisħiħ tar-riformi demokratiċi fil-viċinat 
tan-Nofsinhar huwa eżempju tal-għarfien 
espert komplimentari tal-Kunsill tal-
Ewropa dwar riformi kostituzzjonali, 
legali u isitituzzjonali;

Ewropea li jagħmel l-għajnuna aktar 
aċċessibbli għal organizzazzjonijiet tas-
soċjetà ċivili;

Or. fr

Emenda 56
Anna Záborská

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8a. jistieden lill-istituzzjonijiet kompetenti 
tal-UE biex jaħdmu lejn it-titjib tar-rispett 
tal-libertà tar-reliġjon jew it-twemmin u l-
protezzjoni tagħha meta jittrattaw 
standards internazzjonali tad-drittijiet tal-
bniedem;

Or. en

Emenda 57
Mikael Gustafsson
f’isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
Marie-Christine Vergiat

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 9

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

9. Jistieden lill-kumitati rilevanti tiegħu, 
bħas-sottokumitat dwar id-Drittijiet tal-
Bniedem u l-Kumitat għal-Libertajiet 
Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, jintensifikaw 
il-kooperazzjoni tagħhom mal-korpi u l-
istrumenti rilevanti tal-Kunsill tal-Ewropa 
u jistabbilixxu djalogi strutturati sabiex 

9. Jistieden lill-kumitati rilevanti tiegħu, 
bħas-sottokumitat dwar id-Drittijiet tal-
Bniedem,  il-Kumitat għal-Libertajiet 
Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-Kumitat 
għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza 
bejn is-Sessi, jintensifikaw il-
kooperazzjoni tagħhom mal-korpi u l-
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jiżviluppaw sinerġija effikaċi u pragmatika 
bejn iż-żewġ istituzzjonijiet u jagħmlu użu 
sħiħ mill-għarfien espert eżistenti f'dan il-
qasam;

istrumenti rilevanti tal-Kunsill tal-Ewropa 
u jistabbilixxu djalogi strutturati sabiex 
jiżviluppaw sinerġija effikaċi u pragmatika 
bejn iż-żewġ istituzzjonijiet u jagħmlu użu 
sħiħ mill-għarfien espert eżistenti f'dan il-
qasam;

Or. en

Emenda 58
Kinga Gál, Elisabeth Jeggle

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 9

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

9. Jistieden lill-kumitati rilevanti tiegħu, 
bħas-sottokumitat dwar id-Drittijiet tal-
Bniedem u l-Kumitat għal-Libertajiet 
Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, 
jintensifikaw il-kooperazzjoni tagħhom
mal-korpi u l-istrumenti rilevanti tal-
Kunsill tal-Ewropa u jistabbilixxu djalogi 
strutturati sabiex jiżviluppaw sinerġija 
effikaċi u pragmatika bejn iż-żewġ 
istituzzjonijiet u jagħmlu użu sħiħ mill-
għarfien espert eżistenti f'dan il-qasam;

9. Jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE għal 
kooperazzjoni aħjar mal-korpi u l-
istrumenti rilevanti tal-Kunsill tal-Ewropa
biex jagħmlu użu sħiħ mill-għarfien espert 
eżistenti f'dan il-qasam;

Or. en

Emenda 59
Kinga Gál

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Sottotitolu 3

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Lejn approċċ inklużiv u effikaċi Lejn strateġiji nazzjonali mfassla apposta 
fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem

Or. en
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Emenda 60
Konrad Szymański

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 10

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

10. Jirrikonoxxi l-mira tar-rieżami li d-
drittijiet tal-bniedem jitpoġġew fil-qalba 
tar-relazzjonijiet tal-UE mal-pajjiżi terzi 
kollha; iqis li hu essenzjali li l-UE tadotta 
approċċ effikaċi fir-rigward tas-sħab 
tagħha billi tiżviluppa ċerti prijoritajiet 
ewlenin relatati mad-drittijiet tal-bniedem, 
id-demokrazija u l-istat tad-dritt, u li 
tiffoka l-isforzi tagħa fuq dan l-approċċ 
sabiex tidderieġi l-isforzi f'riżultati li 
jistgħu jiġu prodotti u jinkisbu;

10. Jirrikonoxxi l-mira tar-rieżami li d-
drittijiet tal-bniedem jitpoġġew fil-qalba 
tar-relazzjonijiet tal-UE mal-pajjiżi terzi 
kollha; iqis li hu essenzjali li l-UE tadotta 
approċċ effikaċi fir-rigward tas-sħab 
tagħha billi tiżviluppa ċerti prijoritajiet 
ewlenin relatati mad-drittijiet tal-bniedem, 
id-demokrazija u l-istat tad-dritt, u li 
tiffoka l-isforzi tagħa fuq dan l-approċċ 
sabiex tidderieġi l-isforzi f'riżultati li 
jistgħu jiġu prodotti u jinkisbu; fil-qasam 
tad-drittijiet tal-bniedem, dawn il-
prijoritajiet ewlenin għandhom jinkludu 
drittijiet fundamentali ewlenin bħal dawk 
għal-libertà tal-espressjoni, il-libertà tar-
reliġjon, il-libertà tal-kuxjenza, il-libertà 
tal-għaqda u l-libertà tal-assoċjazzjoni;

Or. en

Emenda 61
Raimon Obiols

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 10a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

10a. Jissuġġerixxi li l-UE u l-Istati 
Membri tagħha jadottaw bħala 
prijoritajiet ewlenin fil-qasam tad-drittijiet 
tal-bniedem, il-ġlieda kontra l-piena tal-
mewt u l-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni 
kontra n-nisa, aspetti li fihom l-UE kisbet 
riżultati tajbin u l-esperjenza tagħha hija 
relevanti biżżejjed biex tkun tista’ 
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taqsamha u tikseb riżultati konkreti;

Or. es

Emenda 62
Raimon Obiols

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11. Jilqa' r-rwol ċentrali tal-istrateġiji 
nazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem, 
suġġetti ta' rikjesta li ilha li saret mill-
Parlament, u l-fatt li dawn ġew żviluppati 
bħala proċess inklużiv li jinkludi 
delegazzjonijiet tal-UE, kapijiet ta' 
missjonijiet u l-COHOM; iqis li huwa 
essenzjali li tiġi organizzata konsultazzjoni 
wiesgħa, speċjalment mal-
organizzazzjonijiet lokali tas-soċjetà ċivili, 
difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u 
partijiet interessati soċjali u ambjentali 
oħrajn; iqis li għal azzjoni tal-UE aktar 
effikaċi u kisbiet li jistgħu jitkejlu, hija 
essenzjali l-identifikazzjoni speċifika skont 
il-pajjiż ta' prijoritajiet, objettivi realistiċi u 
forom ta' ingranaġġ politiku;

11. Jilqa' r-rwol ċentrali tal-istrateġiji 
nazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem, 
suġġetti ta' rikjesta li ilha li saret mill-
Parlament, u l-fatt li dawn ġew żviluppati 
bħala proċess inklużiv li jinkludi 
delegazzjonijiet tal-UE, kapijiet ta' 
missjonijiet u l-COHOM; iqis li huwa 
essenzjali li tiġi organizzata konsultazzjoni 
wiesgħa, speċjalment mal-
organizzazzjonijiet lokali tas-soċjetà ċivili,
rappreżentanti tal-parlamenti nazzjonali,
difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u 
partijiet interessati soċjali u ambjentali 
oħrajn; iqis li għal azzjoni tal-UE aktar 
effikaċi u kisbiet li jistgħu jitkejlu, hija 
essenzjali l-identifikazzjoni speċifika skont 
il-pajjiż ta' prijoritajiet, objettivi realistiċi u 
forom ta' ingranaġġ politiku;

Or. es

Emenda 63
Marie-Christine Vergiat

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11. Jilqa’ r-rwol ċentrali tal-istrateġiji 11. Jilqa’ r-rwol ċentrali tal-istrateġiji 
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nazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem, 
suġġetti ta’ rikjesta li ilha li saret mill-
Parlament, u l-fatt li dawn ġew żviluppati 
bħala proċess inklużiv li jinkludi 
delegazzjonijiet tal-UE, kapijiet ta' 
missjonijiet u l-COHOM; iqis li huwa 
essenzjali li tiġi organizzata konsultazzjoni 
wiesgħa, speċjalment mal-
organizzazzjonijiet lokali tas-soċjetà ċivili, 
difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u 
partijiet interessati soċjali u ambjentali 
oħrajn; iqis li għal azzjoni tal-UE aktar 
effikaċi u kisbiet li jistgħu jitkejlu, hija 
essenzjali l-identifikazzjoni speċifika skont 
il-pajjiż ta’ prijoritajiet, objettivi realistiċi
u forom ta’ ingranaġġ politiku;

nazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem, 
suġġetti ta’ rikjesta li ilha li saret mill-
Parlament, u l-fatt li dawn ġew żviluppati 
bħala proċess inklużiv li jinkludi 
delegazzjonijiet tal-UE, kapijiet ta' 
missjonijiet u l-COHOM; iqis li huwa 
essenzjali li tiġi organizzata konsultazzjoni 
wiesgħa, speċjalment mal-
organizzazzjonijiet lokali tas-soċjetà ċivili, 
difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u 
partijiet interessati soċjali u ambjentali 
oħrajn u jisħaq fuq l-importanza tal-
protezzjoni u l-implimentazzjoni tagħhom;
iqis li għal azzjoni tal-UE aktar effikaċi u 
kisbiet li jistgħu jitkejlu, hija essenzjali l-
identifikazzjoni speċifika skont il-pajjiż ta’ 
prijoritajiet, objettivi u forom ta’ ingranaġġ 
politiku;

Or. fr

Emenda 64
Kinga Gál, Elisabeth Jeggle, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11. Jilqa' r-rwol ċentrali tal-istrateġiji 
nazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem, 
suġġetti ta' rikjesta li ilha li saret mill-
Parlament, u l-fatt li dawn ġew żviluppati 
bħala proċess inklużiv li jinkludi 
delegazzjonijiet tal-UE, kapijiet ta' 
missjonijiet u l-COHOM; iqis li huwa 
essenzjali li tiġi organizzata konsultazzjoni 
wiesgħa, speċjalment mal-
organizzazzjonijiet lokali tas-soċjetà ċivili, 
difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u 
partijiet interessati soċjali u ambjentali
oħrajn; iqis li għal azzjoni tal-UE aktar 
effikaċi u kisbiet li jistgħu jitkejlu, hija 
essenzjali l-identifikazzjoni speċifika skont 
il-pajjiż ta' prijoritajiet, objettivi realistiċi u 

11. Jilqa' r-rwol ċentrali tal-istrateġiji 
nazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem, 
suġġetti ta' rikjesta li ilha li saret mill-
Parlament, u l-fatt li dawn ġew żviluppati 
bħala proċess inklużiv li jinkludi 
delegazzjonijiet tal-UE, kapijiet ta' 
missjonijiet u l-COHOM; iqis li huwa 
essenzjali li tiġi organizzata konsultazzjoni 
wiesgħa, speċjalment mal-
organizzazzjonijiet lokali tas-soċjetà ċivili, 
difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u 
partijiet interessati oħrajn; iqis li għal 
azzjoni tal-UE aktar effikaċi u kisbiet li 
jistgħu jitkejlu, hija essenzjali l-
identifikazzjoni speċifika skont il-pajjiż ta' 
prijoritajiet, objettivi realistiċi u forom ta' 
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forom ta' ingranaġġ politiku; ingranaġġ politiku;

Or. en

Emenda 65
Ana Gomes

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11. Jilqa' r-rwol ċentrali tal-istrateġiji 
nazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem, 
suġġetti ta' rikjesta li ilha li saret mill-
Parlament, u l-fatt li dawn ġew żviluppati 
bħala proċess inklużiv li jinkludi 
delegazzjonijiet tal-UE, kapijiet ta' 
missjonijiet u l-COHOM; iqis li huwa 
essenzjali li tiġi organizzata konsultazzjoni 
wiesgħa, speċjalment mal-
organizzazzjonijiet lokali tas-soċjetà ċivili, 
difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u 
partijiet interessati soċjali u ambjentali 
oħrajn; iqis li għal azzjoni tal-UE aktar 
effikaċi u kisbiet li jistgħu jitkejlu, hija 
essenzjali l-identifikazzjoni speċifika skont 
il-pajjiż ta' prijoritajiet, objettivi realistiċi u 
forom ta' ingranaġġ politiku;

11. Jilqa' r-rwol ċentrali tal-istrateġiji 
nazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem, 
suġġetti ta' rikjesta li ilha li saret mill-
Parlament, u l-fatt li dawn ġew żviluppati 
bħala proċess inklużiv li jinkludi 
delegazzjonijiet tal-UE, kapijiet ta' 
missjonijiet u l-COHOM; iqis li huwa 
essenzjali li tiġi organizzata konsultazzjoni 
wiesgħa, speċjalment mal-
organizzazzjonijiet lokali tas-soċjetà ċivili, 
difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u 
partijiet interessati soċjali u ambjentali 
oħrajn; iqis li għal azzjoni tal-UE aktar 
effikaċi u kisbiet li jistgħu jitkejlu, hija 
essenzjali l-identifikazzjoni speċifika skont 
il-pajjiż ta' prijoritajiet, objettivi realistiċi u 
forom ta' ingranaġġ politiku; huwa tal-
fehma li l-istrateġiji nazzjonali dwar id-
drittijiet tal-bniedem għandhom jiġu 
integrati fil-Politika Estera u ta’ Sigurtà 
Komuni tal-UE, il-politiki kummerċjali u 
tal-iżvilupp, kemm fi programmi 
ġeografiċi kif ukoll tematiċi, sabiex jiġu 
żgurati effiċjenza, effikaċja u koerenza 
aħjar;

Or. en

Emenda 66
Rui Tavares
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11a. Jirrakkomanda li l-istrateġiji dwar 
id-drittijiet tal-bniedem isiru pubbliċi, jew 
għall-inqas, ħarsa ġenerali lejn il-
prijoritajiet ewlenin inklużi f’dawn l-
istrateġiji; jenfasizza li strateġiji pubbliċi 
jservu biex juru l-impenn tal-UE lejn id-
drittijiet tal-bniedem f’pajjiżi terzi u se 
jipprovdi appoġġ kritiku lil dawk li qed 
jiġġieldu biex jeżerċitaw u jipproteġu d-
drittijiet tal-bniedem tagħhom;

Or. en

Emenda 67
Ana Gomes

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11a. Jirrakkomanda li l-istrateġiji 
nazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem 
isiru pubbliċi; jenfasizza li l-istrateġiji 
pubbliċi se jipprovdu l-viżibilità għall-
impenn tal-UE lejn id-drittijiet tal-
bniedem f’pajjiżi terzi u se jipprovdi 
appoġġ lil dawk li qed jiġġieldu biex 
jeżerċitaw u jipproteġu d-drittijiet tal-
bniedem tagħhom;

Or. en

Emenda 68
Andrzej Grzyb, László Tőkés, Inese Vaidere

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11a (ġdid)
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11a. Jenfasizza r-rwol tar-Responsabbiltà 
Soċjali Korporattiva (CSR) fil-qasam tad-
Drittijiet tal-Bniedem kif espress fil-
Komunikazzjoni tal-KE dwar strateġija 
rinnovata tal-UE 2011-14 għar-
Responsabbiltà Soċjali Korporattiva li 
tirreferi fost oħrajn għall-Prinċipji Gwida 
tal-NU dwar il-Kummerċ u d-Drittijiet tal-
Bniedem; jenfasizza l-ħtieġa tal-
inklużjoni ta’ CSR mal-istrateġiji tal-UE 
dwar id-drittijiet tal-bniedem;

Or. en

Emenda 69
Rui Tavares

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Jemmen li l-Qafas Strateġiku tal-UE 
dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-
Demokrazija u l-pjan ta' azzjoni li 
jakkumpanjah, li għandhom perjodu ta' 
żmien tliet snin, se jirrazzjonalizzaw 
objettivi ta' prijorità tal-pajjiż, fost oħrajn 
billi jkopru linji gwida tematiċi tal-UE u 
strateġiji lokali relatati sabiex jipprovdu 
qafas koerenti għall-azzjoni kollha tal-UE; 
jitlob il-finalizzazzjoni fil-pront tal-
istrateġiji nazzjonali kollha dwar id-
drittijiet tal-bniedem, l-implimentazzjoni 
rapida tagħhom u valutazzjoni tal-aħjar 
prattiki; jinsab konvint li dawn l-istrateġiji 
se jippermettu valutazzjonijiet annwali 
preċiżi tal-implimentazzjoni tal-klawżoli 
tad-drittijiet tal-bniedem stabbiliti fi 
ftehimiet qafas;

12. Jemmen li dan id-dokument ta’
perjodu ta' żmien tliet snin, se 
jirrazzjonalizzaw objettivi ta' prijorità tal-
pajjiż, fost oħrajn billi jkopru linji gwida 
tematiċi tal-UE u strateġiji lokali relatati 
sabiex jipprovdu qafas koerenti għall-
azzjoni kollha tal-UE; jitlob il-
finalizzazzjoni fil-pront tal-istrateġiji 
nazzjonali kollha dwar id-drittijiet tal-
bniedem, l-implimentazzjoni rapida 
tagħhom u valutazzjoni tal-aħjar prattiki; 
jinsab konvint li dawn l-istrateġiji se 
jippermettu valutazzjonijiet annwali preċiżi 
tal-implimentazzjoni tal-klawżoli tad-
drittijiet tal-bniedem stabbiliti fi ftehimiet 
qafas;

Or. en
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Emenda 70
Elmar Brok

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Jemmen li l-Qafas Strateġiku tal-UE 
dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-
Demokrazija u l-pjan ta' azzjoni li 
jakkumpanjah, li għandhom perjodu ta' 
żmien tliet snin, se jirrazzjonalizzaw 
objettivi ta' prijorità tal-pajjiż, fost oħrajn 
billi jkopru linji gwida tematiċi tal-UE u 
strateġiji lokali relatati sabiex jipprovdu
qafas koerenti għall-azzjoni kollha tal-UE; 
jitlob il-finalizzazzjoni fil-pront tal-
istrateġiji nazzjonali kollha dwar id-
drittijiet tal-bniedem, l-implimentazzjoni 
rapida tagħhom u valutazzjoni tal-aħjar 
prattiki; jinsab konvint li dawn l-istrateġiji 
se jippermettu valutazzjonijiet annwali 
preċiżi tal-implimentazzjoni tal-klawżoli 
tad-drittijiet tal-bniedem stabbiliti fi 
ftehimiet qafas;

12. Jemmen li l-Qafas Strateġiku tal-UE 
dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-
Demokrazija u l-pjan ta' azzjoni li 
jakkumpanjah, li għandhom perjodu ta' 
żmien tliet snin, se jirrazzjonalizzaw 
objettivi ta' prijorità tal-pajjiż, fost oħrajn 
billi jkopru linji gwida tematiċi tal-UE u 
strateġiji lokali relatati sabiex jipprovdu 
qafas koerenti għall-azzjoni kollha tal-UE; 
jitlob il-finalizzazzjoni fil-pront tal-
istrateġiji nazzjonali kollha dwar id-
drittijiet tal-bniedem, l-implimentazzjoni 
rapida tagħhom u valutazzjoni tal-aħjar 
prattiki; jinsab konvint li dawn l-istrateġiji 
se jippermettu valutazzjonijiet annwali 
preċiżi tal-implimentazzjoni tal-klawżoli 
tad-drittijiet tal-bniedem stabbiliti fi 
ftehimiet qafas, jemmen li l-Parlament 
Ewropew għandu jkollu aċċess għal 
informazzjoni fir-rigward tal-istrateġiji 
tal-pajjiż;

Or. en

Emenda 71
Tokia Saïfi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Jirrakkomanda li, bħala parti mill-
istrateġiji nazzjonali dwar id-drittijiet tal-
bniedem, l-UE tiftiehem dwar lista ta' 

imħassar
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'kwistjonijiet minimi' li l-Istati Membri u 
l-istituzzjonijiet tal-UE għandhom 
jiddiskutu mal-kontropartijiet relevanti 
tagħhom f'pajjiżi terzi matul laqgħat u 
żjarat, inkluż fl-ogħla livell politiku u 
matul samits;

Or. fr

Emenda 72
Kinga Gál

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Jirrakkomanda li, bħala parti mill-
istrateġiji nazzjonali dwar id-drittijiet tal-
bniedem, l-UE tiftiehem dwar lista ta'
'kwistjonijiet minimi' li l-Istati Membri u 
l-istituzzjonijiet tal-UE għandhom
jiddiskutu mal-kontropartijiet relevanti 
tagħhom f'pajjiżi terzi matul laqgħat u 
żjarat, inkluż fl-ogħla livell politiku u 
matul samits;

13. Jirrakkomanda li, bħala parti mill-
istrateġiji nazzjonali dwar id-drittijiet tal-
bniedem, l-UE tiftiehem dwar lista ta'
‘kwistjonijiet minimi’ li għandhom jiġu 
diskussi mal-kontropartijiet relevanti 
tagħhom f'pajjiżi terzi matul laqgħat u 
żjarat, inkluż fl-ogħla livell politiku u 
matul samits;

Or. en

Emenda 73
Raimon Obiols

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Jirrakkomanda li, bħala parti mill-
istrateġiji nazzjonali dwar id-drittijiet tal-
bniedem, l-UE tiftiehem dwar lista ta'
'kwistjonijiet minimi' li l-Istati Membri u l-
istituzzjonijiet tal-UE għandhom jiddiskutu 
mal-kontropartijiet relevanti tagħhom 

13. Jirrakkomanda li, bħala parti mill-
istrateġiji nazzjonali dwar id-drittijiet tal-
bniedem, l-UE tiftiehem dwar lista ta'
'kwistjonijiet komuni' li l-Istati Membri u 
l-istituzzjonijiet tal-UE għandhom 
jiddiskutu mal-kontropartijiet relevanti 
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f'pajjiżi terzi matul laqgħat u żjarat, inkluż 
fl-ogħla livell politiku u matul samits;

tagħhom f'pajjiżi terzi matul laqgħat u 
żjarat, inkluż fl-ogħla livell politiku u 
matul samits;

Or. es

Emenda 74
Mikael Gustafsson
f’isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
Marie-Christine Vergiat

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13a. Iħeġġeġ lill-istituzzjonijiet tal-UE u l-
Istati Membri biex jinkoraġġixxu aktar 
lill-pajjiżi terzi biex jagħmlu dispożizzjoni 
espressa dwar id-drittijiet tan-nisa fil-
leġiżlazzjoni tagħhom u biex 
jiggarantixxu li dawn id-drittijiet jiġu 
rrispettati;

Or. en

Emenda 75
Anna Záborská

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13a. Jistieden lill-istituzzjonijiet 
kompetenti tal-UE biex jinvolvu ruħhom 
u jipprovdu assistenza lill-atturi reliġjużi 
u organizzazzjonijiet ibbażati fuq it-
twemmin f’appoġġ tal-libertà reliġjuża u 
r-riżoluzzjoni tal-kunflitti;

Or. en
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Emenda 76
Rui Tavares

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13a. Jilqa’ l-impenn li sar fil-Qafas 
Strateġiku li d-drittijiet tal-bniedem 
jitqiegħdu fil-qalba tar-relazzjonijiet tal-
UE ma’ pajjiżi terzi, inkluż ma’ imsieħba 
strateġiċi; f’dan id-dawl, jistieden lill-UE 
biex tadotta konklużjonijiet annwali tal-
Kunsill tal-Affarijiet Barranin dwar l-
imsieħba strateġiċi tal-UE biex tiġi 
stabbilita bażi komuni għall-Istati Membri 
tal-UE u l-uffiċjali tal-UE f’termini ta’ 
tħassib tad-drittijiet tal-bniedem li, bħala 
minimu, iridu jiddiskutu mal-
kontropartijiet rilevanti tagħhom;

Or. en

Emenda 77
Ana Gomes

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14b. Jilqa’ l-impenn li sar fil-Qafas 
Strateġiku li d-drittijiet tal-bniedem 
jitqiegħdu fil-qalba tar-relazzjonijiet tal-
UE ma’ pajjiżi terzi, inklużi ma’ imsieħba 
strateġiċi; fid-dawl ta’ dan, jistieden lill-
UE biex tadotta konklużjonijiet annwali 
tal-Kunsill tal-Affarijiet Barranin tal-UE 
dwar it-tħassib tad-drittijiet tal-bniedem 
fir-rigward tal-imsieħba strateġiċi tal-UE 
biex tiġi stabbilita bażi komuni għall-Istati 
Membri tal-UE u l-uffiċjali tal-UE 
f’termini ta’ tħassib tad-drittijiet tal-
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bniedem li, bħala minimu, iridu jiddiskutu 
mal-kontropartijiet rilevanti tagħhom;

Or. en

Emenda 78
Kinga Gál

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Sottotitolu 4

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar id-Drittijiet 
tal-Bniedem u d-Demokrazija

Klawżola dwar id-drittijiet tal-bniedem

Klawżola dwar id-drittijiet tal-bniedem

Or. en

Emenda 79
Kinga Gál, Elisabeth Jeggle, Andrzej Grzyb

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14. Jinnota kif xieraq ir-referenza fil-Pjan 
ta' Azzjoni tal-UE dwar id-Drittijiet tal-
Bniedem u d-Demokrazija għall-iżvilupp 
ta' kriterji għall-applikazzjoni tal-klawżola
tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija 
u jibqa' konvint li din il-klawżola, bħala 
impenn legalment vinkolanti mill-UE u 
pajjiżi sħab, teħtiġilha tkun komplimentata 
minn mekkaniżmu ta' infurzar operattiv
sabiex tkun tista' tingħata forma 
konkreta;

14. Jenfasizza d-deċiżjoni tal-Kunsill tal-
2009 li jestendi l-klawżola tad-drittijiet tal-
bniedem u tad-demokrazija għall-
ftehimiet kollha u li jipprevedi rabta bejn 
dawn il-ftehimiet u l-ftehimiet ta' 
kummerċ ħieles billi jinkludi klawżola 
'passerelle' fejn hu meħtieġ; jinnota ir-
referenza fil-Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar 
id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija 
għall-iżvilupp ta' kriterji għall-
applikazzjoni ta’ dan l-element; jinnota li 
din l-estensjoni li tkun koperta l-klawżola
tad-drittijiet tal-bniedem teħtieġ 
neċessarjament mekkaniżmu ċar għall-
implimentazzjoni tagħha fil-livelli 
istituzzjonali u politiċi, għalhekk teħtiġilha 
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tkun komplimentata minn mekkaniżmu ta' 
infurzar operattiv;

Or. en

Emenda 80
Marie-Christine Vergiat

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14. Jinnota kif xieraq ir-referenza fil-Pjan 
ta’ Azzjoni tal-UE dwar id-Drittijiet tal-
Bniedem u d-Demokrazija għall-iżvilupp 
ta' kriterji għall-applikazzjoni tal-klawżola 
tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija u 
jibqa’ konvint li din il-klawżola, bħala
impenn legalment vinkolanti mill-UE u 
pajjiżi sħab, teħtiġilha tkun komplimentata 
minn mekkaniżmu ta’ infurzar operattiv 
sabiex tkun tista’ tingħata forma konkreta;

14. Jinnota kif xieraq ir-referenza fil-Pjan 
ta’ Azzjoni tal-UE dwar id-Drittijiet tal-
Bniedem u d-Demokrazija għall-iżvilupp 
ta’ kriterji għall-applikazzjoni tal-klawżola 
tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija, 
jenfasizza li jekk il-klawżoli rigward id-
demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem ġew 
inklużi fil-ftehimiet qafas politiċi mal-
pajjiżi terzi mill-1995 u fil-ftehimiet 
konklużi ma’ aktar minn 120 pajjiż, dawn 
il-klawżoli għadhom b’mod ġenerali 
mingħajr effett; u jibqa’ konvint li din il-
klawżola, li għandha verament tkun
impenn legalment vinkolanti mill-UE u 
pajjiżi sħab, teħtiġilha tkun komplimentata 
minn mekkaniżmu ta’ infurzar operattiv 
sabiex tkun tista’ tingħata forma konkreta;
jemmen li l-mekkaniżmi ta’ kontroll
preċedenti, li japplikaw qabel il-
konklużjoni ta’ ftehim qafas u li 
jikkundizzjonaw il-konklużjoni bħala 
karatteristika fundamentali tal-Ftehim, 
kif ukoll mekkaniżmi għall-verifika 
retrospettivi li jippermettu li jingħataw
konsegwenzi prattiċi għall-ksur ta’ dawn 
il-klawżoli li jwasslu għas-sospensjoni tal-
ftehim;

Or. fr
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Emenda 81
Ana Gomes

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14a. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex 
tipproponi leġiżlazzjoni li teħtieġ li l-
kumpaniji tal-UE jiżguraw li l-akkwisti 
tagħhom ma jappoġġjawx lil dawk li 
jwettqu kunflitti u ksur gravi tad-drittijiet 
tal-bniedem, jiġifieri billi jwettqu kontrolli 
u verifiki fuq il-katini tal-provvista tal-
minerali tagħhom u jippubblikaw ir-
riżultati; huwa tal-fehma li diliġenza 
dovuta obbligatorja mill-kumpaniji tal-
UE, f'konformità mal-Gwida ppubblikata 
mill-OECD, se tipproteġi r-reputazzjoni 
ta’ negozji Ewropej u toħloq aktar 
koerenza tad-drittijiet tal-bniedem u 
politiki tal-iżvilupp tal-UE, speċjalment 
f'żoni li jbatu minn kunflitti;

Or. en

Emenda 82
Kinga Gál

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15. Jirrakkomanda li r-Rappreżentant Għoli 
jibbaża dan il-mekkaniżmu fuq ir-
rikonoxximent tar-riskju potenzjali ta' 
pajjiż sħab li jikser standards 
internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem, 
billi jinkludi partikolaritajiet speċifiċi ta' 
sistema ġenwina ta' 'twissija bikrija' fil-
klawżola, u fuq l-istabbiliment ta' qafas 
progressiv ibbażat fuq il-konsultazzjoni, il-
passi u l-konsegwenzi, simili għal dak 
previst fil-Ftehim ta' Cotonou; jinnota li 

15. Jirrakkomanda li r-Rappreżentant Għoli 
jibbaża dan il-mekkaniżmu fuq ir-
rikonoxximent tar-riskju potenzjali ta' 
pajjiż sħab li jikser standards 
internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem, 
billi jinkludi partikolaritajiet speċifiċi ta' 
sistema ġenwina ta' 'twissija bikrija' fil-
klawżola, u fuq l-istabbiliment ta' qafas 
progressiv ibbażat fuq il-konsultazzjoni, il-
passi u l-konsegwenzi, simili għal dak 
previst fil-Ftehim ta' Cotonou; jinnota li 
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tali sistema, ibbażata fuq id-djalogu, tgħin 
tidentifika u tindirizza ambjent li qed 
jispiċċa u ksur ripetut u/jew sistematiku 
tad-drittijiet tal-bniedem bi ksur tal-liġi 
internazzjonali, u tagħmilha possibbli li 
jiġu diskussi miżuri ta' korrezzjoni fi ħdan 
qafas vinkolanti; jitlob għaldaqstant 
rieżami sabiex jiġi vvalutat ukoll ir-rwol, 
il-mandat u l-objettivi tad-djalogi u l-
konsultazzjoni dwar id-drittijiet tal-
bniedem, li għandhom jiġu maħsuba u 
mfassla b'mod differenti;

tali sistema, ibbażata fuq id-djalogu, tgħin 
tidentifika u tindirizza ambjent li qed 
jispiċċa u ksur ripetut u/jew sistematiku 
tad-drittijiet tal-bniedem bi ksur tal-liġi 
internazzjonali, u tagħmilha possibbli li 
jiġu diskussi miżuri ta' korrezzjoni fi ħdan 
qafas vinkolanti; jitlob għaldaqstant 
rieżami sabiex jiġi vvalutat ukoll ir-rwol, 
il-mandat u l-objettivi tad-djalogi u l-
konsultazzjoni dwar id-drittijiet tal-
bniedem, li għandhom jiġu mtejba;

Or. en

Emenda 83
Marie-Christine Vergiat

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15. Jirrakkomanda li r-Rappreżentant Għoli 
jibbaża dan il-mekkaniżmu fuq ir-
rikonoxximent tar-riskju potenzjali ta’ 
pajjiż sħab li jikser standards
internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem, 
billi jinkludi partikolaritajiet speċifiċi t’
sistema ġenwina ta’ ‘twissija bikrija’ fil-
klawżola, u fuq l-istabbiliment ta’ qafas 
progressiv ibbażat fuq il-konsultazzjoni, il-
passi u l-konsegwenzi, simili għal dak 
previst fil-Ftehim ta’ Cotonou; jinnota li 
tali sistema, ibbażata fuq id-djalogu, tgħin 
tidentifika u tindirizza ambjent li qed 
jispiċċa u ksur ripetut u/jew sistematiku 
tad-drittijiet tal-bniedem bi ksur tal-liġi 
internazzjonali, u tagħmilha possibbli li 
jiġu diskussi miżuri ta’ korrezzjoni fi ħdan 
qafas vinkolanti; jitlob għaldaqstant 
rieżami sabiex jiġi vvalutat ukoll ir-rwol, 
il-mandat u l-objettivi tad-djalogi u l-
konsultazzjoni dwar id-drittijiet tal-
bniedem, li għandhom jiġu maħsuba u 

15. Jirrakkomanda li r-Rappreżentant Għoli 
jibbaża dan il-mekkaniżmu fuq il-
kunsiderazzjoni tal-konsegwenzi tal-ksur
tal-istandards internazzjonali tad-drittijiet 
tal-bniedem, billi jinkludi partikolaritajiet 
speċifiċi ta’ sistema ġenwina ta’ ‘twissija 
bikrija’ fil-klawżola, u fuq l-istabbiliment 
ta’ qafas progressiv ibbażat fuq il-
konsultazzjoni, il-passi u l-konsegwenzi, 
simili għal dak previst fil-Ftehim ta’ 
Cotonou; jinnota li tali sistema, ibbażata 
fuq id-djalogu, tgħin tidentifika u tindirizza 
ambjent li qed jispiċċa u ksur ripetut u/jew 
sistematiku tad-drittijiet tal-bniedem bi 
ksur tal-liġi internazzjonali, u tagħmilha 
possibbli li jiġu diskussi miżuri ta’ 
korrezzjoni fi ħdan qafas vinkolanti; jitlob 
għaldaqstant rieżami sabiex jiġi vvalutat 
ukoll ir-rwol, il-mandat u l-objettivi tad-
djalogi u l-konsultazzjoni dwar id-drittijiet 
tal-bniedem, li għandhom jiġu maħsuba u 
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mfassla b’mod differenti; mfassla b’mod differenti;

Or. fr

Emenda 84
Elmar Brok

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15. Jirrakkomanda li r-Rappreżentant Għoli
jibbaża dan il-mekkaniżmu fuq ir-
rikonoxximent tar-riskju potenzjali ta' 
pajjiż sħab li jikser standards 
internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem, 
billi jinkludi partikolaritajiet speċifiċi ta' 
sistema ġenwina ta' 'twissija bikrija' fil-
klawżola, u fuq l-istabbiliment ta' qafas 
progressiv ibbażat fuq il-konsultazzjoni, il-
passi u l-konsegwenzi, simili għal dak 
previst fil-Ftehim ta' Cotonou; jinnota li 
tali sistema, ibbażata fuq id-djalogu, tgħin 
tidentifika u tindirizza ambjent li qed 
jispiċċa u ksur ripetut u/jew sistematiku 
tad-drittijiet tal-bniedem bi ksur tal-liġi 
internazzjonali, u tagħmilha possibbli li 
jiġu diskussi miżuri ta' korrezzjoni fi ħdan 
qafas vinkolanti; jitlob għaldaqstant 
rieżami sabiex jiġi vvalutat ukoll ir-rwol, 
il-mandat u l-objettivi tad-djalogi u l-
konsultazzjoni dwar id-drittijiet tal-
bniedem, li għandhom jiġu maħsuba u 
mfassla b'mod differenti;

15. Jirrakkomanda li r-Rappreżentant Għoli
tibbaża dan il-mekkaniżmu fuq ir-
rikonoxximent tar-riskju potenzjali ta' 
pajjiż sħab li jikser standards 
internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem, 
billi jinkludi partikolaritajiet speċifiċi ta' 
sistema ġenwina ta' 'twissija bikrija' fil-
klawżola, u fuq l-istabbiliment ta' qafas 
progressiv ibbażat fuq il-konsultazzjoni, il-
passi u l-konsegwenzi, simili għal dak 
previst fil-Ftehim ta' Cotonou u jsegwi l-
eżempju tal-mekkaniżmu ta' monitoraġġ 
imdaħħal fis-seħħ għall-Ftehim ta’ 
Sħubija u Kooperazzjoni bejn l‑ UE u 

t‑ Turkmenistan; jinnota li tali sistema, 
ibbażata fuq id-djalogu, tgħin tidentifika u 
tindirizza ambjent li qed jispiċċa u ksur 
ripetut u/jew sistematiku tad-drittijiet tal-
bniedem bi ksur tal-liġi internazzjonali, u 
tagħmilha possibbli li jiġu diskussi miżuri 
ta' korrezzjoni fi ħdan qafas vinkolanti; 
jitlob għaldaqstant rieżami sabiex jiġi 
vvalutat ukoll ir-rwol, il-mandat u l-
objettivi tad-djalogi u l-konsultazzjoni 
dwar id-drittijiet tal-bniedem, li għandhom 
jiġu maħsuba u mfassla b'mod differenti;

Or. en
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Emenda 85
Marietta Giannakou

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15a. Jitlob għal protezzjoni tad-
drittijiet fundamentali tal-migranti fil-
pajjiżi ospitanti sabiex ikunu evalwati 
regolarment u jingħataw attenzjoni 
speċjali; 

Or. el

Emenda 86
Elmar Brok

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15a. Jilqa’ t-twaqqif tal-mekkaniżmu 
għall-monitoraġġ ta’ sitwazzjonijiet dwar 
id-drittijiet tal-bniedem mill-Parlament, 
stabbilit fil-qafas tal-konklużjoni tal-
ftehim ta’ Sħubija u Kooperazzjoni mat-
Turkmenistan; jirrakkomanda li 
mekkaniżmi simili ta’ monitoraġġ jiġu 
previsti għal ftehimiet oħra wkoll, fuq bażi 
sistematika;

Or. en

Emenda 87
Kinga Gál, Elisabeth Jeggle, Andrzej Grzyb

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 16
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

16. Jenfasizza d-deċiżjoni tal-Kunsill tal-
2009 li jestendi l-klawżola tad-drittijiet tal-
bniedem u tad-demokrazija għall-
ftehimiet kollha u li jipprevedi rabta bejn 
dawn il-ftehimiet u ftehimiet ta' kummerċ 
ħieles billi jinkludi klawżola 'passerelle' 
fejn neċessarju; jinnota li din l-estensjoni 
li tkun koperta l-klawżola taddrittijiet tal-
bniedem teħtieġ neċessarjament 
mekkaniżmu ċar għall-implimentazzjoni 
tagħha fil-livelli istituzzjonali u politiċi; 
itenni l-pożizzjoni tiegħu li ilu jħaddan 
dwar l-inklużjoni sistematika ta' klawżola 
dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-
demokrazija fil-ftehimiet kollha, kemm 
ma' pajjiżi industrijalizzati u li qed 
jiżviluppaw, inklużi ftehimiet settorjali u 
ftehimiet dwar il-kummerċ u l-
investiment; iqis li huwa essenzjali li l-
pajjiżi sħab kollha, b'mod partikolari 
pajjiżi bl-istess opinjoni u sħab strateġiku 
li l-UE qiegħda tinnegozja ftehimiet 
magħhom, jissottoskrivu ma' dan l-
impenn vinkolanti;

imħassar

Or. en

Emenda 88
Marie-Christine Vergiat

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 16

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

16. Jenfasizza d-deċiżjoni tal-Kunsill tal-
2009 li jestendi l-klawżola tad-drittijiet tal-
bniedem u tad-demokrazija għall-ftehimiet 
kollha u li jipprevedi rabta bejn dawn il-
ftehimiet u ftehimiet ta' kummerċ ħieles 
billi jinkludi klawżola 'passerelle' fejn 
neċessarju; jinnota li din l-estensjoni li 

16. Jenfasizza d-deċiżjoni tal-Kunsill tal-
2009 li jestendi l-klawżola tad-drittijiet tal-
bniedem u tad-demokrazija għall-ftehimiet 
kollha u li jipprevedi rabta bejn dawn il-
ftehimiet u ftehimiet ta' kummerċ ħieles 
billi jinkludi klawżola 'passerelle' fejn 
neċessarju; jinnota li din l-estensjoni li 
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tkun koperta l-klawżola taddrittijiet tal-
bniedem teħtieġ neċessarjament 
mekkaniżmu ċar għall-implimentazzjoni 
tagħha fil-livelli istituzzjonali u politiċi; 
itenni l-pożizzjoni tiegħu li ilu jħaddan 
dwar l-inklużjoni sistematika ta' klawżola 
dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-
demokrazija fil-ftehimiet kollha, kemm ma' 
pajjiżi industrijalizzati u li qed jiżviluppaw, 
inklużi ftehimiet settorjali u ftehimiet dwar 
il-kummerċ u l-investiment; iqis li huwa 
essenzjali li l-pajjiżi sħab kollha, b’mod 
partikolari pajjiżi bl-istess opinjoni u sħab 
strateġiku li l-UE qiegħda tinnegozja 
ftehimiet magħhom, jissottoskrivu ma’ dan 
l-impenn vinkolanti;

tkun koperta l-klawżola tad-drittijiet tal-
bniedem teħtieġ neċessarjament 
mekkaniżmu ċar għall-implimentazzjoni 
tagħha fil-livelli istituzzjonali u politiċi; 
itenni l-pożizzjoni tiegħu li ilu jħaddan 
dwar l-inklużjoni sistematika ta' klawżola 
dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-
demokrazija fil-ftehimiet kollha, kemm ma' 
pajjiżi industrijalizzati u li qed jiżviluppaw, 
inklużi ftehimiet settorjali u ftehimiet dwar 
il-kummerċ u l-investiment; iqis li huwa 
essenzjali li l-pajjiżi sħab kollha, b’mod 
partikolari pajjiżi bl-istess opinjoni u sħab 
strateġiku li l-UE qiegħda tinnegozja 
ftehimiet magħhom, jissottoskrivu ma’ dan 
l-impenn vinkolanti u li l-Unjoni tislet il-
konsegwenzi tal-ksur innutat f'dan il-
kuntest;

Or. fr

Emenda 89
Marie-Christine Vergiat

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 16a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

16a. Jenfasizza l-falliment tal-
introduzzjoni ta’ dawn il-klawżoli fil-
ftehim ta’ kummerċ ħieles konkluż mill-
Unjoni Ewropea mal-pajjiżi terzi, fejn 
dawn mhux biss ma tantx ġew 
ikkunsidrati u safejn il-ftehim ta’ 
kummerċ ħieles saħansitra seta’ jwassal 
għall-ksur tad-drittijiet ekonomiċi u 
soċjali fundamentali, u għal żieda fil-
faqar tal-popolazzjonijiet ikkonċernati u l-
ħżin ta’ riżorsi minn korporazzjonijiet
transnazzjonali; jemmen għalhekk li 
peress li jeħtieġ li jiġu implimentati 
kooperazzjonijiet ġodda li jiffaċilitaw l-
iżvilupp ekonomiku u soċjali ta’ pajjiżi 
terzi skont il-bżonnijiet tal-popolazzjoni 
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tagħhom;

Or. fr

Emenda 90
Elisabeth Jeggle

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17. Jiddispjaċih mill-ġdid dwar il-fatt li l-
Parlament mhuwiex involut fil-proċess tat-
teħid tad-deċiżjonijiet għat-tnedija ta' 
konsultazzjoni jew għas-sospensjoni ta' 
ftehim; jinsisti bil-qawwi għaldaqstant, li 
jaġixxi bħala entità għat-teħid tad-
deċiżjonijiet b'mod konġunt f'dan ir-
rigward u li jkun involut fl-
implimentazzjoni tal-mekkaniżmu ta' 
infurzar mitlub għall-klawżola; huwa tal-
fehma li l-istituzzjonijiet tal-UE, inkluż il-
Parlament, għandhom ikollhom proċeduri 
speċifiċi li jippermettu d-diskussjoni tal-
ftehimiet abbażi ta' valutazzjoni msejsa 
fuq il-fatti tas-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-
bniedem u l-evoluzzjoni tagħha fil-pajjiżi 
kkonċernati;

17. Jinnota li l-Parlament mhuwiex involut 
fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet għat-
tnedija ta' konsultazzjoni jew għas-
sospensjoni ta' ftehim; jikkunsidra li f’każ 
li l-Parlament Ewropew jadotta 
rakkomandazzjoni għall-applikazzjoni tal-
klawżola tad-drittijiet tal-bniedem u d-
dispożizzjonijiet tal-kapitolu dwar l-
iżvilupp sostenibbli, il-Kummissjoni 
għandha teżamina b’attenzjoni jekk 
humiex sodisfatti l-kundizzjonijiet taħt 
dan il-kapitolu. F’każ li l-Kummissjoni 
tikkunsidra li l-kundizzjonijiet mhumiex 
qed jiġu sodisfatti, se tippreżenta rapport 
lill-kumitat responsabbli tal-Parlament 
Ewropew;

Or. en

Emenda 91
Kinga Gál, Tokia Saïfi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17. Jiddispjaċih mill-ġdid dwar il-fatt li l-
Parlament mhuwiex involut fil-proċess tat-
teħid tad-deċiżjonijiet għat-tnedija ta' 

17. Jiddispjaċih dwar il-fatt li l-Parlament 
mhuwiex involut fil-proċess tat-teħid tad-
deċiżjonijiet għat-tnedija ta' konsultazzjoni 
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konsultazzjoni jew għas-sospensjoni ta' 
ftehim; jinsisti bil-qawwi għaldaqstant, li 
jaġixxi bħala entità għat-teħid tad-
deċiżjonijiet b'mod konġunt f'dan ir-
rigward u li jkun involut fl-
implimentazzjoni tal-mekkaniżmu ta' 
infurzar mitlub għall-klawżola; huwa tal-
fehma li l-istituzzjonijiet tal-UE, inkluż il-
Parlament, għandhom ikollhom proċeduri 
speċifiċi li jippermettu d-diskussjoni tal-
ftehimiet abbażi ta' valutazzjoni msejsa 
fuq il-fatti tas-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-
bniedem u l-evoluzzjoni tagħha fil-pajjiżi 
kkonċernati;

jew għas-sospensjoni ta' ftehim u fl-
implimentazzjoni tal-mekkaniżmu ta' 
infurzar mitlub għall-klawżola;

Or. en

Emenda 92
Kinga Gál

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18. Iħeġġeġ lir-Rappreżentant Għoli
jsawwar mill-ġdid ir-rapport annwali dwar 
l-azzjoni tal-UE fil-qasam tad-drittijiet tal-
bniedem u tad-demokrazija fid-dinja, 
filwaqt li jinbidel f'rapport ta' progress 
dwar l-implimentazzjoni tal-Pjan ta' 
Azzjoni tal-UE għad-Demokrazija u d-
Drittijiet tal-Bniedem li jkopri wkoll l-
applikazzjoni tal-klawżola dwar id-drittijiet 
tal-bniedem u d-demokrazija fi ftehimiet 
fis-seħħ, bl-inklużjoni ta' analiżi każ b'każ 
ta' kull proċess ta' konsultazzjoni u miżuri 
xierqa oħra mnedija mill-Kunsill, is-SEAE 
u l-Kummissjoni, flimkien ma' analiżi tal-
effikaċja u l-koerenza tal-azzjoni meħuda;

18. Iħeġġeġ lir-Rappreżentant Għoli
ssawwar mill-ġdid ir-rapport annwali dwar 
l-azzjoni tal-UE fil-qasam tad-drittijiet tal-
bniedem u tad-demokrazija fid-dinja, 
filwaqt li jżid fih rapport ta' progress dwar 
l-implimentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni tal-
UE għad-Demokrazija u d-Drittijiet tal-
Bniedem li jkopri wkoll l-applikazzjoni tal-
klawżola dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-
demokrazija fi ftehimiet fis-seħħ, bl-
inklużjoni ta' analiżi każ b'każ ta' kull 
proċess ta' konsultazzjoni u miżuri xierqa 
oħra mnedija mill-Kunsill, is-SEAE u l-
Kummissjoni, flimkien ma’ analiżi tal-
effikaċja u l-koerenza tal-azzjoni meħuda;

Or. en
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Emenda 93
Raimon Obiols

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18. Iħeġġeġ lir-Rappreżentant Għoli
jsawwar mill-ġdid ir-rapport annwali dwar 
l-azzjoni tal-UE fil-qasam tad-drittijiet tal-
bniedem u tad-demokrazija fid-dinja, 
filwaqt li jinbidel f'rapport ta' progress 
dwar l-implimentazzjoni tal-Pjan ta' 
Azzjoni tal-UE għad-Demokrazija u d-
Drittijiet tal-Bniedem li jkopri wkoll l-
applikazzjoni tal-klawżola dwar id-drittijiet 
tal-bniedem u d-demokrazija fi ftehimiet 
fis-seħħ, bl-inklużjoni ta' analiżi każ b'każ 
ta' kull proċess ta' konsultazzjoni u miżuri 
xierqa oħra mnedija mill-Kunsill, is-SEAE 
u l-Kummissjoni, flimkien ma' analiżi tal-
effikaċja u l-koerenza tal-azzjoni meħuda;

18. Iħeġġeġ lir-Rappreżentant Għoli
jamplifika r-rapport annwali dwar l-
azzjoni tal-UE fil-qasam tad-drittijiet tal-
bniedem u tad-demokrazija fid-dinja, 
filwaqt li jżid kapitolu ta' progress dwar l-
implimentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni tal-
UE għad-Demokrazija u d-Drittijiet tal-
Bniedem li jkopri wkoll l-applikazzjoni tal-
klawżola dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-
demokrazija fi ftehimiet fis-seħħ, bl-
inklużjoni ta' analiżi każ b'każ ta' kull 
proċess ta' konsultazzjoni u miżuri xierqa 
oħra mnedija mill-Kunsill, is-SEAE u l-
Kummissjoni, flimkien ma' analiżi tal-
effikaċja u l-koerenza tal-azzjoni meħuda;

Or. es

Emenda 94
Maria Eleni Koppa

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18a. Ifakkar li kumpaniji Ewropej u 
Multinazzjonali għandhom ukoll 
responsabbiltajiet u obbligi u jilqa’ l-
affermazzjoni mill-ġdid tar-
Responsabbiltà Soċjali Korporattiva 
(CSR) mill-UE; iħeġġeġ lill-impriżi kollha 
jżommu mar-responsabbiltà korporattiva 
tagħhom li jirrispettaw lid-drittijiet tal-
bniedem f’konformità mal-Prinċipji 
Gwida tan-NU; jilqa’ r-rieda tal-
Kummissjoni li tiżviluppa gwida dwar id-
drittijiet tal-bniedem għal impriżi żgħar u 
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ta’ daqs medju; jitlob lill-Istati Membri 
jiżviluppaw il-pjanijiet nazzjonali 
tagħhom stess għall-implimentazzjoni tal-
Prinċipji Gwida tan-Nazzjonijiet Uniti u 
biex jinsistu fuq il-ħtieġa li anke pajjiżi 
sħab iżommu ma’ standards tas-CSR 
rikonoxxuti internazzjonalment bħall-
Linji Gwida tal-OECD għall-Intrapriżi 
Multinazzjonali u d-Dikjarazzjoni 
Tripartit tal-ILO tal-prinċipji rigward l-
impriżi multinazzjonali u l-politika 
soċjali;

Or. en

Emenda 95
Anna Záborská

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18a. Fir-rigward taż-żieda fl-
aggressjonijiet u d-diskriminazzjonijiet ta’ 
individwi tal-konfessjonijiet reliġjużi 
kollha, jikkundanna b’mod qawwi dawn l-
atti u l-forom kollha ta’ inċitament għal 
mibegħda u l-vjolenza reliġjuża; iħeġġeġ 
lir-Rappreżentant Għoli biex tippromwovi 
u tipproteġi l-libertà tal-ħsieb, tal-
kuxjenza u tar-reliġjon fi ħdan il-politika 
tad-drittijiet tal-bniedem tal-UE, bħala 
dritt inaljenabbli li jinsab fid-
Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-
Bniedem tan-NU u ggarantit mill-
Artikolu 18 tal-Patt Internazzjonali dwar 
id-Drittijiet Ċivili u Politiċi tal-1966 u 
mill-Artikolu 9 tal-Konvenzjoni Ewropea 
tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Artikolu 10 
tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea;

Or. en
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Emenda 96
Marie-Christine Vergiat

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19. Jemmen li l-UE qiegħda tindirizza l-
obbligi tagħha fl-ambitu tat-Trattat ta' 
Lisbona u l-Karta billi tħejji 
valutazzjonijiet tal-impatt fuq id-drittijiet 
tal-bniedem qabel it-tnedija tan-negozjati 
dwar il-ftehimiet bilaterali jew multilaterali 
kollha ma’ pajjiżi terzi; jinnota li din il-
prattika sistematika hija l-unika mod kif 
tista' tiġi żgurata l-konsistenza bejn il-liġi 
primarja, l-azzjoni esterna tal-UE u l-
obbligi tal-parti terza stess skont il-
konvenzjonijiet internazzjonali, inkluż il-
Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet 
Ċivili u Politiċi (ICCPR); jitlob li dawn il-
valutazzjonijiet tal-impatt jinkludu l-firxa 
sħiħa tad-drittijiet tal-bniedem, bħala ħaġa 
waħda inseparabbli; jinnota li dawn 
għandhom jitwettqu b'mod indipendenti, 
trasparenti u parteċipattiv, bl-involviment 
ta' komunitajiet potenzjalment affetwati; 
jistieden lill-Kummissjoni u lis-SEAE 
jiżviluppaw metodoloġija b'saħħitha li 
tiġbor fiha l-prinċipji tal-ugwaljanza u n-
nuqqas ta' diskriminazzjoni sabiex jiġi 
evitat kwalunkwe impatt negattiv fuq ċerti 
popolazzjonijiet u li tipprovdi miżuri 
preventivi jew ta' rimedju miftiehma b'mod 
reċiproku f'każ ta' kwalunkwe impatt 
negattiv, qabel ma jiġu ffinalizzati n-
negozjati;

19. Jemmen li l-UE ma tistax tindirizza
bis-sħiħ l-obbligi tagħha fl-ambitu tat-
Trattat ta' Lisbona u l-Karta billi tħejji 
valutazzjonijiet tal-impatt fuq id-drittijiet 
tal-bniedem qabel it-tnedija tan-negozjati 
dwar il-ftehimiet bilaterali jew multilaterali 
kollha ma' pajjiżi terzi; jinnota li din il-
prattika sistematika hija l-uniku mod kif 
tista’ tiġi żgurata l-konsistenza bejn il-liġi 
primarja, l-azzjoni esterna tal-UE u l-
obbligi tal-parti terza stess skont il-
konvenzjonijiet internazzjonali, inkluż il-
Patti Internazzjonali dwar id-Drittijiet 
Ċivili u Politiċi (ICCPR) u d-drittijiet 
ekonomiċi, kulturali u soċjali; jitlob li 
dawn il-valutazzjonijiet tal-impatt jinkludu 
l-firxa sħiħa tad-drittijiet tal-bniedem, 
bħala ħaġa waħda inseparabbli; jinnota li 
dawn għandhom jitwettqu b'mod 
indipendenti, trasparenti u parteċipattiv, bl-
involviment ta' komunitajiet potenzjalment 
affetwati; jistieden lill-Kummissjoni u lis-
SEAE jiżviluppaw metodoloġija b'saħħitha 
li tiġbor fiha l-prinċipji tal-ugwaljanza u n-
nuqqas ta' diskriminazzjoni sabiex jiġi 
evitat kwalunkwe impatt negattiv fuq ċerti 
popolazzjonijiet u li tipprovdi miżuri 
preventivi jew ta' rimedju miftiehma b'mod 
reċiproku f'każ ta' kwalunkwe impatt 
negattiv, qabel ma jiġu ffinalizzati n-
negozjati;

Or. fr
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Emenda 97
Tokia Saïfi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19. Jemmen li l-UE qiegħda tindirizza l-
obbligi tagħha fl-ambitu tat-Trattat ta' 
Lisbona u l-Karta billi tħejji 
valutazzjonijiet tal-impatt fuq id-drittijiet 
tal-bniedem qabel it-tnedija tan-negozjati 
dwar il-ftehimiet bilaterali jew multilaterali 
kollha ma' pajjiżi terzi; jinnota li din il-
prattika sistematika hija l-unika mod kif 
tista' tiġi żgurata l-konsistenza bejn il-liġi 
primarja, l-azzjoni esterna tal-UE u l-
obbligi tal-parti terza stess skont il-
konvenzjonijiet internazzjonali, inkluż il-
Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili 
u Politiċi (ICCPR); jitlob li dawn il-
valutazzjonijiet tal-impatt jinkludu l-firxa 
sħiħa tad-drittijiet tal-bniedem, bħala ħaġa 
waħda inseparabbli; jinnota li dawn 
għandhom jitwettqu b'mod indipendenti, 
trasparenti u parteċipattiv, bl-involviment 
ta' komunitajiet potenzjalment affetwati; 
jistieden lill-Kummissjoni u lis-SEAE 
jiżviluppaw metodoloġija b'saħħitha li 
tiġbor fiha l-prinċipji tal-ugwaljanza u n-
nuqqas ta' diskriminazzjoni sabiex jiġi 
evitat kwalunkwe impatt negattiv fuq ċerti 
popolazzjonijiet u li tipprovdi miżuri 
preventivi jew ta' rimedju miftiehma b'mod 
reċiproku f'każ ta' kwalunkwe impatt 
negattiv, qabel ma jiġu ffinalizzati n-
negozjati;

19. Jemmen li l-UE qiegħda tindirizza l-
obbligi tagħha fl-ambitu tat-Trattat ta' 
Lisbona u l-Karta billi tħejji 
valutazzjonijiet tal-impatt fuq id-drittijiet 
tal-bniedem qabel it-tnedija tan-negozjati 
dwar il-ftehimiet bilaterali jew multilaterali 
kollha ma' pajjiżi terzi; jinnota li din il-
prattika sistematika hija l-uniku mod kif 
tista' tiġi żgurata l-konsistenza bejn il-liġi 
primarja, l-azzjoni esterna tal-UE u l-
obbligi tal-parti terza stess skont il-
konvenzjonijiet internazzjonali, inkluż il-
Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili 
u Politiċi (ICCPR); jitlob li dawn il-
valutazzjonijiet tal-impatt jinkludu l-firxa 
sħiħa tad-drittijiet tal-bniedem, bħala ħaġa 
waħda inseparabbli; jinnota li dawn 
għandhom jitwettqu b'mod indipendenti, 
trasparenti u parteċipattiv, bl-involviment 
ta' komunitajiet potenzjalment affetwati; 
jistieden lill-Kummissjoni u lis-SEAE 
jiżviluppaw metodoloġija b'saħħitha li 
tiġbor fiha l-prinċipji tal-ugwaljanza u n-
nuqqas ta' diskriminazzjoni sabiex jiġi 
evitat kwalunkwe impatt negattiv fuq ċerti 
popolazzjonijiet u li tipprovdi miżuri 
preventivi jew ta' rimedju miftiehma b'mod 
reċiproku f'każ ta' kwalunkwe impatt 
negattiv, qabel il-ftuħ tan-negozjati;

Or. fr

Emenda 98
Kinga Gál, Elisabeth Jeggle, Andrzej Grzyb
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19. Jemmen li l-UE qiegħda tindirizza l-
obbligi tagħha fl-ambitu tat-Trattat ta' 
Lisbona u l-Karta billi tħejji 
valutazzjonijiet tal-impatt fuq id-drittijiet 
tal-bniedem qabel it-tnedija tan-negozjati 
dwar il-ftehimiet bilaterali jew multilaterali 
kollha ma' pajjiżi terzi; jinnota li din il-
prattika sistematika hija l-unika mod kif 
tista' tiġi żgurata l-konsistenza bejn il-liġi 
primarja, l-azzjoni esterna tal-UE u l-
obbligi tal-parti terza stess skont il-
konvenzjonijiet internazzjonali, inkluż il-
Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet 
Ċivili u Politiċi (ICCPR); jitlob li dawn il-
valutazzjonijiet tal-impatt jinkludu l-firxa 
sħiħa tad-drittijiet tal-bniedem, bħala ħaġa 
waħda inseparabbli; jinnota li dawn 
għandhom jitwettqu b'mod indipendenti, 
trasparenti u parteċipattiv, bl-involviment 
ta' komunitajiet potenzjalment affetwati; 
jistieden lill-Kummissjoni u lis-SEAE 
jiżviluppaw metodoloġija b'saħħitha li 
tiġbor fiha l-prinċipji tal-ugwaljanza u n-
nuqqas ta' diskriminazzjoni sabiex jiġi 
evitat kwalunkwe impatt negattiv fuq ċerti 
popolazzjonijiet u li tipprovdi miżuri 
preventivi jew ta' rimedju miftiehma 
b'mod reċiproku f'każ ta' kwalunkwe 
impatt negattiv, qabel ma jiġu ffinalizzati 
n-negozjati;

19. Jemmen li l-UE qiegħda tindirizza l-
obbligi tagħha fl-ambitu tat-Trattat ta' 
Lisbona u l-Karta billi tħejji 
valutazzjonijiet tal-impatt fuq id-drittijiet 
tal-bniedem qabel it-tnedija tan-negozjati 
dwar il-ftehimiet bilaterali jew multilaterali 
kollha ma' pajjiżi terzi; jinnota li din il-
prattika sistematika hija l-uniku mod kif 
tista' tiġi żgurata l-konsistenza bejn il-liġi 
primarja, l-azzjoni esterna tal-UE u l-
obbligi tal-parti terza stess skont il-
konvenzjonijiet internazzjonali; jitlob li 
dawn il-valutazzjonijiet tal-impatt jinkludu 
l-firxa sħiħa tad-drittijiet tal-bniedem;

Or. en

Emenda 99
Marietje Schaake

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19. Jemmen li l-UE qiegħda tindirizza l-
obbligi tagħha fl-ambitu tat-Trattat ta' 
Lisbona u l-Karta billi tħejji 
valutazzjonijiet tal-impatt fuq id-drittijiet 
tal-bniedem qabel it-tnedija tan-negozjati 
dwar il-ftehimiet bilaterali jew multilaterali 
kollha ma' pajjiżi terzi; jinnota li din il-
prattika sistematika hija l-unika mod kif 
tista' tiġi żgurata l-konsistenza bejn il-liġi 
primarja, l-azzjoni esterna tal-UE u l-
obbligi tal-parti terza stess skont il-
konvenzjonijiet internazzjonali, inkluż il-
Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili 
u Politiċi (ICCPR); jitlob li dawn il-
valutazzjonijiet tal-impatt jinkludu l-firxa 
sħiħa tad-drittijiet tal-bniedem, bħala ħaġa 
waħda inseparabbli; jinnota li dawn 
għandhom jitwettqu b'mod indipendenti, 
trasparenti u parteċipattiv, bl-involviment 
ta' komunitajiet potenzjalment affetwati; 
jistieden lill-Kummissjoni u lis-SEAE 
jiżviluppaw metodoloġija b'saħħitha li 
tiġbor fiha l-prinċipji tal-ugwaljanza u n-
nuqqas ta' diskriminazzjoni sabiex jiġi 
evitat kwalunkwe impatt negattiv fuq ċerti 
popolazzjonijiet u li tipprovdi miżuri 
preventivi jew ta' rimedju miftiehma b'mod 
reċiproku f'każ ta' kwalunkwe impatt 
negattiv, qabel ma jiġu ffinalizzati n-
negozjati;

19. Jemmen li l-UE qiegħda tindirizza l-
obbligi tagħha fl-ambitu tat-Trattat ta' 
Lisbona u l-Karta billi tħejji 
valutazzjonijiet tal-impatt fuq id-drittijiet 
tal-bniedem qabel it-tnedija tan-negozjati 
dwar il-ftehimiet bilaterali jew multilaterali 
kollha ma' pajjiżi terzi; jinnota li din il-
prattika sistematika hija l-uniku mod kif 
tista' tiġi żgurata l-konsistenza bejn il-liġi 
primarja, l-azzjoni esterna tal-UE u l-
obbligi tal-parti terza stess skont il-
konvenzjonijiet internazzjonali, inkluż il-
Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili 
u Politiċi (ICCPR); jitlob li dawn il-
valutazzjonijiet tal-impatt jinkludu l-firxa 
sħiħa tad-drittijiet tal-bniedem, inkluż 
onlajn, bħala ħaġa waħda inseparabbli; 
jinnota li dawn għandhom jitwettqu b'mod 
indipendenti, trasparenti u parteċipattiv, bl-
involviment ta' komunitajiet potenzjalment 
affetwati; jistieden lill-Kummissjoni u lis-
SEAE jiżviluppaw metodoloġija b'saħħitha 
li tiġbor fiha l-prinċipji tal-ugwaljanza u n-
nuqqas ta' diskriminazzjoni sabiex jiġi 
evitat kwalunkwe impatt negattiv fuq ċerti 
popolazzjonijiet u li tipprovdi miżuri 
preventivi jew ta' rimedju miftiehma b'mod 
reċiproku f'każ ta' kwalunkwe impatt 
negattiv, qabel ma jiġu ffinalizzati n-
negozjati;

Or. en

Emenda 100
Kinga Gál, Tokia Saïfi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 20

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

20. Jiġbed l-attenzjoni b'mod partikolari 
għall-bżonn li jitwettqu valutazzjonijiet 

20. Jiġbed l-attenzjoni b'mod partikolari 
għall-bżonn li jitwettqu valutazzjonijiet 
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dwar l-impatt ta' dawk il-proġetti li l-
implimentazzjoni tagħhom ġġib magħha 
riskju serju ta' ksur tad-dispożizzjonijiet 
tal-Karta, bħal proġetti relatati mal-
ġudikatura, l-aġenziji ta' kontroll mal-
fruntieri u l-forzi tal-pulizija u tas-sigurtà 
f'pajjiżi mmexxija minn reġimi repressivi;

dwar l-impatt ta' dawk il-proġetti li l-
implimentazzjoni tagħhom ġġib magħha 
riskju serju ta' ksur tad-dispożizzjonijiet 
tal-Karta;

Or. en

Emenda 101
Marie-Christine Vergiat

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 20

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

20. Jiġbed l-attenzjoni b'mod partikolari 
għall-bżonn li jitwettqu valutazzjonijiet 
dwar l-impatt ta' dawk il-proġetti li l-
implimentazzjoni tagħhom ġġib magħha 
riskju serju ta' ksur tad-dispożizzjonijiet 
tal-Karta, bħal proġetti relatati mal-
ġudikatura, l-aġenziji ta' kontroll mal-
fruntieri u l-forzi tal-pulizija u tas-sigurtà 
f'pajjiżi mmexxija minn reġimi repressivi;

20. Jiġbed l-attenzjoni b'mod partikolari 
għall-bżonn li jitwettqu valutazzjonijiet 
dwar l-impatt ta' dawk il-proġetti li l-
implimentazzjoni tagħhom iġġib magħha 
riskju serju ta' ksur tad-dispożizzjonijiet 
tal-Karta, bħal proġetti relatati mal-
ġudikatura, l-aġenziji ta' kontroll mal-
fruntieri u l-forzi tal-pulizija u tas-sigurtà 
f'pajjiżi mmexxija minn reġimi repressivi;
iqis f'dan ir-rigward li ma jkunx possibbli
li tiġi skambjata informazzjoni personali 
ma’ dawn ir-reġimi u wisq inqas li jseħħu
estradizzjonijiet lejn pajjiżi bħal dawn;

Or. fr

Emenda 102
Kinga Gál, Elisabeth Jeggle, Eduard Kukan

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 21
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

21. Jenfasizza li l-objettivi tad-drittijiet tal-
bniedem u tad-demokrazija jeħtieġu 
neċessarjament kriterji speċifiċi, li jistgħu 
jitkejlu u marbuta biż-żmien, bil-għan li 
jivvalutaw il-livell ta' rispett għal-libertajiet 
fundamentali, id-drittijiet tal-bniedem u l-
istat tad-dritt; jikkunsidra f'dan ir-rigward, 
li l-UE għandha tagħmel użu sħiħ mill-
istrumenti rilevanti u l-għarfien espert tan-
NU u tal-Kunsill tal-Ewropa u għandha 
tiddistingwi biċ-ċar il-konklużjonijiet 
politiċi tagħha minn evalwazzjoni legali u 
teknika;

21. Jenfasizza li l-objettivi tad-drittijiet tal-
bniedem u tad-demokrazija jeħtieġu 
neċessarjament kriterji speċifiċi, li jistgħu 
jitkejlu, bil-għan li jivvalutaw il-livell ta' 
rispett għal-libertajiet fundamentali, id-
drittijiet tal-bniedem u l-istat tad-dritt; 
jikkunsidra f'dan ir-rigward, li l-UE 
għandha tagħmel użu sħiħ mill-istrumenti 
rilevanti u l-għarfien espert tan-NU u tal-
Kunsill tal-Ewropa u għandha tiddistingwi 
biċ-ċar il-konklużjonijiet politiċi tagħha 
minn evalwazzjoni legali u teknika;

Or. en

Emenda 103
Ana Gomes

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 21

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

21. Jenfasizza li l-objettivi tad-drittijiet tal-
bniedem u tad-demokrazija jeħtieġu 
neċessarjament kriterji speċifiċi, li jistgħu 
jitkejlu u marbuta biż-żmien, bil-għan li 
jivvalutaw il-livell ta' rispett għal-libertajiet 
fundamentali, id-drittijiet tal-bniedem u l-
istat tad-dritt; jikkunsidra f'dan ir-rigward, 
li l-UE għandha tagħmel użu sħiħ mill-
istrumenti rilevanti u l-għarfien espert tan-
NU u tal-Kunsill tal-Ewropa u għandha 
tiddistingwi biċ-ċar il-konklużjonijiet 
politiċi tagħha minn evalwazzjoni legali u 
teknika;

21. Jenfasizza li l-objettivi tad-drittijiet tal-
bniedem u tad-demokrazija jeħtieġu 
neċessarjament kriterji speċifiċi pubbliċi, li 
jistgħu jitkejlu u marbuta biż-żmien, bil-
għan li jivvalutaw il-livell ta' rispett għal-
libertajiet fundamentali, id-drittijiet tal-
bniedem u l-istat tad-dritt; jikkunsidra f'dan 
ir-rigward, li l-UE għandha tagħmel użu 
sħiħ mill-istrumenti rilevanti u l-għarfien 
espert tan-NU u tal-Kunsill tal-Ewropa u 
għandha tiddistingwi biċ-ċar il-
konklużjonijiet politiċi tagħha minn 
evalwazzjoni legali u teknika;

Or. en
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Emenda 104
Rui Tavares

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 21

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

21. Jenfasizza li l-objettivi tad-drittijiet tal-
bniedem u tad-demokrazija jeħtieġu 
neċessarjament kriterji speċifiċi, li jistgħu 
jitkejlu u marbuta biż-żmien, bil-għan li 
jivvalutaw il-livell ta' rispett għal-libertajiet 
fundamentali, id-drittijiet tal-bniedem u l-
istat tad-dritt; jikkunsidra f'dan ir-rigward, 
li l-UE għandha tagħmel użu sħiħ mill-
istrumenti rilevanti u l-għarfien espert tan-
NU u tal-Kunsill tal-Ewropa u għandha 
tiddistingwi biċ-ċar il-konklużjonijiet 
politiċi tagħha minn evalwazzjoni legali u 
teknika;

21. Jenfasizza li l-objettivi tad-drittijiet tal-
bniedem u tad-demokrazija jeħtieġu 
neċessarjament kriterji speċifiċi pubbliċi, li 
jistgħu jitkejlu u marbuta biż-żmien, bil-
għan li jivvalutaw il-livell ta' rispett għal-
libertajiet fundamentali, id-drittijiet tal-
bniedem u l-istat tad-dritt; jikkunsidra f'dan 
ir-rigward, li l-UE għandha tagħmel użu 
sħiħ mill-istrumenti rilevanti u l-għarfien 
espert tan-NU u tal-Kunsill tal-Ewropa u 
għandha tiddistingwi biċ-ċar il-
konklużjonijiet politiċi tagħha minn 
evalwazzjoni legali u teknika;

Or. en

Emenda 105
Andrzej Grzyb, László Tőkés, Inese Vaidere

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 21

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

21. Jenfasizza li l-objettivi tad-drittijiet tal-
bniedem u tad-demokrazija jeħtieġu 
neċessarjament kriterji speċifiċi, li jistgħu 
jitkejlu u marbuta biż-żmien, bil-għan li 
jivvalutaw il-livell ta' rispett għal-libertajiet 
fundamentali, id-drittijiet tal-bniedem u l-
istat tad-dritt; jikkunsidra f'dan ir-rigward, 
li l-UE għandha tagħmel użu sħiħ mill-
istrumenti rilevanti u l-għarfien espert tan-
NU u tal-Kunsill tal-Ewropa u għandha 
tiddistingwi biċ-ċar il-konklużjonijiet 
politiċi tagħha minn evalwazzjoni legali u 
teknika;

21. Jenfasizza li l-objettivi tad-drittijiet tal-
bniedem u tad-demokrazija jeħtieġu 
neċessarjament kriterji speċifiċi, li jistgħu 
jitkejlu u marbuta biż-żmien, bil-għan li 
jivvalutaw il-livell ta' rispett għal-libertajiet 
fundamentali, id-drittijiet tal-bniedem u l-
istat tad-dritt; jikkunsidra f'dan ir-rigward, 
li l-UE għandha tagħmel użu sħiħ mill-
istrumenti rilevanti u l-għarfien espert tan-
NU u tal-Kunsill tal-Ewropa inkluża l-
implimentazzjoni tal-Konvenzjoni 
Ewropea dwar id-Drittijiet tal-bniedem 
bħala element vijabbli ta’ katalogu ta’ 
referenza unika ta’ tali Drittijiet tal-
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Bniedem u Demokrazija għall-pajjiżi 
membri tal-Kunsill tal-Ewropa, u għandha 
tiddistingwi biċ-ċar il-konklużjonijiet 
politiċi tagħha minn evalwazzjoni legali u 
teknika;

Or. en

Emenda 106
Rui Tavares

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 22

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

22. Jirrakkomanda li s-SEAE jiżviluppa 
sett ta' indikaturi kwalitattivi u 
kwantitattivi u punti ta' riferiment speċifiċi 
skont il-pajjiż li jistgħu jservu bħala bażi 
koerenti u konsistenti għall-valutazzjoni 
annwali tal-politiki tal-UE fil-qafas tal-
istrateġiji nazzjonali dwar id-drittijiet tal-
bniedem u tad-djalogi dwar id-drittijiet tal-
bniedem ma' pajjiżi terzi;

22. Jirrakkomanda li s-SEAE jiżviluppa 
sett ta' indikaturi kwalitattivi u 
kwantitattivi u punti ta' riferiment pubbliċi 
u speċifiċi skont il-pajjiż li jistgħu jservu 
bħala bażi koerenti u konsistenti għall-
valutazzjoni annwali tal-politiki tal-UE fil-
qafas tal-istrateġiji nazzjonali dwar id-
drittijiet tal-bniedem u tad-djalogi dwar id-
drittijiet tal-bniedem ma' pajjiżi terzi;

Or. en

Emenda 107
Ana Gomes

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 22

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

22. Jirrakkomanda li s-SEAE jiżviluppa 
sett ta' indikaturi kwalitattivi u 
kwantitattivi u punti ta' riferiment speċifiċi 
skont il-pajjiż li jistgħu jservu bħala bażi 
koerenti u konsistenti għall-valutazzjoni 
annwali tal-politiki tal-UE fil-qafas tal-
istrateġiji nazzjonali dwar id-drittijiet tal-

22. Jirrakkomanda li s-SEAE jiżviluppa 
sett ta' indikaturi kwalitattivi u 
kwantitattivi u punti ta' riferiment pubbliċi 
u speċifiċi skont il-pajjiż li jistgħu jservu 
bħala bażi koerenti u konsistenti għall-
valutazzjoni annwali tal-politiki tal-UE fil-
qafas tal-istrateġiji nazzjonali dwar id-
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bniedem u tad-djalogi dwar id-drittijiet tal-
bniedem ma' pajjiżi terzi;;

drittijiet tal-bniedem u tad-djalogi dwar id-
drittijiet tal-bniedem ma' pajjiżi terzi;

Or. en

Emenda 108
Metin Kazak, Leonidas Donskis

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 22

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

22. Jirrakkomanda li s-SEAE jiżviluppa 
sett ta' indikaturi kwalitattivi u 
kwantitattivi u punti ta' riferiment speċifiċi 
skont il-pajjiż li jistgħu jservu bħala bażi 
koerenti u konsistenti għall-valutazzjoni 
annwali tal-politiki tal-UE fil-qafas tal-
istrateġiji nazzjonali dwar id-drittijiet tal-
bniedem u tad-djalogi dwar id-drittijiet tal-
bniedem ma' pajjiżi terzi;;

22. Jirrakkomanda li s-SEAE jiżviluppa 
sett ta' indikaturi kwalitattivi u 
kwantitattivi u punti ta' riferiment pubbliċi 
u speċifiċi skont il-pajjiż li jistgħu jservu 
bħala bażi koerenti u konsistenti għall-
valutazzjoni annwali tal-politiki tal-UE fil-
qafas tal-istrateġiji nazzjonali dwar id-
drittijiet tal-bniedem u tad-djalogi dwar id-
drittijiet tal-bniedem ma’ pajjiżi terzi;

Or. en

Emenda 109
Inese Vaidere, Andrzej Grzyb

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 23

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

23. Ifakkar fit-tagħlimiet relatati mal-
politika li nsiltu mir-Rebbiegħa Għarbija, 
inkluż il-ħtieġa li jitreġġgħu lura politiki 
preċedenti ġeneralment iffukati fuq ir-
relazzjonijiet mal-awtoritiajiet u li tiġi 
stabbilita sħubija effikaċi bejn l-UE u l-
gvernijiet u s-soċjetajiet ċivili ta' pajjiżi 
sħab; jenfasizza l-importanza li jinħolqu 
programmi u li jiġu appoġġati proġetti li 
jagħtu lok għall-kuntatt bejn is-soċjetajiet 

23. Ifakkar fit-tagħlimiet relatati mal-
politika li nsiltu mir-Rebbiegħa Għarbija, 
inkluż il-ħtieġa li jitreġġgħu lura politiki 
preċedenti ġeneralment iffukati fuq ir-
relazzjonijiet mal-awtoritajiet u li tiġi 
stabbilita sħubija effikaċi bejn l-UE u l-
gvernijiet u s-soċjetajiet ċivili ta’ pajjiżi 
sħab; jenfasizza l-importanza li jinħolqu 
programmi u li jiġu appoġġati proġetti li 
jagħtu lok għall-kuntatt bejn is-soċjetajiet 
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ċivili fl-UE u f'pajjiżi terzi; jistieden lill-
Kummissjoni u lis-SEAE jużaw il-mudell 
ta' mekkaniżmu istituzzjonalizzat ta' 
konsultazzjoni mas-soċjetà ċivili stabbilit 
fil-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-UE u 
l-Korea ta' Isfel, bħala l-punt ta' tluq għall-
iżvilupp ta' mekkaniżmi saħansitra aktar 
inklużivi għall-ftehimiet kollha; jifhem il-
punt ċentrali tal-approċċ il-ġdid tal-UE li s-
soċjetajiet jissaħħu permezz ta' 
responsabilità nazzjonali attiva għall-
appoġġ tal-kapaċità tagħhom li jieħdu 
sehem f'proċessi ta' teħid ta' deċiżjonijiet 
pubbliċi u ta' governanza demokratika; 
jemmen li din ir-responsabilità nazzjonali 
għandha ssir il-pilastru ċentrali tal-
istrumenti finanzjarji esterni li qed jiġu 
attwalment rieżaminati;

ċivili fl-UE u f'pajjiżi terzi; jilqa’ l-fatt li 
djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem tas-
Sħubija tal-Lvant jiġu kkumplimentati 
minn seminars konġunti tas-soċjetà ċivili 
u jafferma mill-ġdid l-appoġġ tiegħu 
għall-Forum tas-Soċjetà Ċivili tas-
Sħubija tal-Lvant; jistieden lill-
Kummissjoni u lis-SEAE jużaw il-mudell 
ta' mekkaniżmu istituzzjonalizzat ta' 
konsultazzjoni mas-soċjetà ċivili stabbilit 
fil-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-UE u 
l-Korea ta' Isfel, bħala l-punt ta' tluq għall-
iżvilupp ta' mekkaniżmi saħansitra aktar 
inklużivi għall-ftehimiet kollha; jifhem il-
punt ċentrali tal-approċċ il-ġdid tal-UE li s-
soċjetajiet jissaħħu permezz ta' 
responsabilità nazzjonali attiva għall-
appoġġ tal-kapaċità tagħhom li jieħdu 
sehem f'proċessi ta' teħid ta' deċiżjonijiet 
pubbliċi u ta' governanza demokratika; 
jemmen li din ir-responsabilità nazzjonali 
għandha ssir il-pilastru ċentrali tal-
istrumenti finanzjarji esterni li qed jiġu 
attwalment rieżaminati;

Or. en

Emenda 110
Tokia Saïfi, Marielle de Sarnez

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 23

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

23. Ifakkar fit-tagħlimiet relatati mal-
politika li nsiltu mir-Rebbiegħa Għarbija, 
inkluż il-ħtieġa li jitreġġgħu lura politiki 
preċedenti ġeneralment iffukati fuq ir-
relazzjonijiet mal-awtoritiajiet u li tiġi 
stabbilita sħubija effikaċi bejn l-UE u l-
gvernijiet u s-soċjetajiet ċivili ta' pajjiżi 
sħab; jenfasizza l-importanza li jinħolqu 
programmi u li jiġu appoġġati proġetti li 
jagħtu lok għall-kuntatt bejn is-soċjetajiet 

23. Ifakkar fit-tagħlimiet relatati mal-
politika li nsiltu mir-Rebbiegħa Għarbija, 
inkluż il-ħtieġa li jerġgħu jiġu bbilanċjati
politiki preċedenti ġeneralment iffukati fuq 
ir-relazzjonijiet mal-awtoritiajiet u li tiġi 
stabbilita sħubija effikaċi bejn l-UE u l-
gvernijiet u s-soċjetajiet ċivili ta' pajjiżi 
sħab; jistieden lill-Kummissjoni u lis-
SEAE biex isaħħu l-kapaċità tas-
soċjetajiet ċivili biex jipparteċipaw fil-
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ċivili fl-UE u f'pajjiżi terzi; jistieden lill-
Kummissjoni u lis-SEAE jużaw il-mudell 
ta' mekkaniżmu istituzzjonalizzat ta'
konsultazzjoni mas-soċjetà ċivili stabbilit 
fil-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-UE u 
l-Korea ta' Isfel, bħala l-punt ta' tluq 
għall-iżvilupp ta' mekkaniżmi saħansitra 
aktar inklużivi għall-ftehimiet kollha;
jifhem il-punt ċentrali tal-approċċ il-ġdid 
tal-UE li s-soċjetajiet jissaħħu permezz ta' 
responsabilità nazzjonali attiva għall-
appoġġ tal-kapaċità tagħhom li jieħdu 
sehem f'proċessi ta' teħid ta' deċiżjonijiet 
pubbliċi u ta' governanza demokratika;
jemmen li din ir-responsabilità nazzjonali 
għandha ssir il-pilastru ċentrali tal-
istrumenti finanzjarji esterni li qed jiġu 
attwalment rieżaminati;

proċessi ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet fil-livelli 
lokali, reġjonali, nazzjonali u globali
(b’mod partikolari billi jsegwu l-eżempju 
tal-mekkaniżmu pijunier ta’
konsultazzjoni istituzzjonalizzata mas-
soċjetà ċivili stabbilit fil-Ftehim ta' 
Kummerċ Ħieles bejn l-UE u l-Korea ta' 
Isfel); jemmen li dan l-objettiv għandu jsir
il-pilastru ċentrali tal-istrumenti finanzjarji 
esterni li qed jiġu attwalment rieżaminati;

Or. fr

Emenda 111
Kinga Gál, Elisabeth Jeggle, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 23

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

23. Ifakkar fit-tagħlimiet relatati mal-
politika li nsiltu mir-Rebbiegħa Għarbija, 
inkluż il-ħtieġa li jitreġġgħu lura politiki 
preċedenti ġeneralment iffukati fuq ir-
relazzjonijiet mal-awtoritiajiet u li tiġi 
stabbilita sħubija effikaċi bejn l-UE u l-
gvernijiet u s-soċjetajiet ċivili ta' pajjiżi 
sħab; jenfasizza l-importanza li jinħolqu 
programmi u li jiġu appoġġati proġetti li 
jagħtu lok għall-kuntatt bejn is-soċjetajiet 
ċivili fl-UE u f'pajjiżi terzi; jistieden lill-
Kummissjoni u lis-SEAE jużaw il-mudell 
ta' mekkaniżmu istituzzjonalizzat ta' 
konsultazzjoni mas-soċjetà ċivili stabbilit 
fil-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-UE 
u l-Korea ta' Isfel, bħala l-punt ta' tluq 
għall-iżvilupp ta' mekkaniżmi saħansitra 

23. Ifakkar fit-tagħlimiet relatati mal-
politika li nsiltu mir-Rebbiegħa Għarbija, 
inkluż il-ħtieġa li jitreġġgħu lura politiki 
preċedenti ġeneralment iffukati fuq ir-
relazzjonijiet mal-awtoritajiet u li tiġi 
stabbilita sħubija effikaċi bejn l-UE u l-
gvernijiet u s-soċjetajiet ċivili ta' pajjiżi 
sħab; jenfasizza l-importanza li jinħolqu 
programmi u li jiġu appoġġati proġetti li 
jagħtu lok għall-kuntatt bejn is-soċjetajiet 
ċivili fl-UE u f’pajjiżi terzi sabiex jissaħħu 
s-soċjetajiet permezz ta’ responsabilità 
nazzjonali attiva li għandha ssir pilastru
ċentrali tal-istrumenti finanzjarji esterni li 
qed jiġu attwalment riveduti; jissuġġerixxi 
l-ħolqien ta’ programmi ta’ skambju jew 
il-ftuħ ta’ programmi Ewropej għaż-
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aktar inklużivi għall-ftehimiet kollha; 
jifhem il-punt ċentrali tal-approċċ il-ġdid 
tal-UE li s-soċjetajiet jissaħħu permezz ta'
responsabilità nazzjonali attiva għall-
appoġġ tal-kapaċità tagħhom li jieħdu 
sehem f'proċessi ta' teħid ta' deċiżjonijiet 
pubbliċi u ta' governanza demokratika; 
jemmen li din ir-responsabilità nazzjonali
għandha ssir il-pilastru ċentrali tal-
istrumenti finanzjarji esterni li qed jiġu 
attwalment rieżaminati;

żgħażagħ ta’ pajjiżi terzi;

Or. en

Emenda 112
Andrzej Grzyb, László Tőkés, Inese Vaidere

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 23

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

23. Ifakkar fit-tagħlimiet relatati mal-
politika li nsiltu mir-Rebbiegħa Għarbija, 
inkluż il-ħtieġa li jitreġġgħu lura politiki 
preċedenti ġeneralment iffukati fuq ir-
relazzjonijiet mal-awtoritiajiet u li tiġi 
stabbilita sħubija effikaċi bejn l-UE u l-
gvernijiet u s-soċjetajiet ċivili ta' pajjiżi 
sħab; jenfasizza l-importanza li jinħolqu 
programmi u li jiġu appoġġati proġetti li 
jagħtu lok għall-kuntatt bejn is-soċjetajiet 
ċivili fl-UE u f'pajjiżi terzi; jistieden lill-
Kummissjoni u lis-SEAE jużaw il-mudell 
ta' mekkaniżmu istituzzjonalizzat ta' 
konsultazzjoni mas-soċjetà ċivili stabbilit 
fil-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-UE u 
l-Korea ta' Isfel, bħala l-punt ta' tluq għall-
iżvilupp ta' mekkaniżmi saħansitra aktar 
inklużivi għall-ftehimiet kollha; jifhem il-
punt ċentrali tal-approċċ il-ġdid tal-UE li s-
soċjetajiet jissaħħu permezz ta' 
responsabilità nazzjonali attiva għall-
appoġġ tal-kapaċità tagħhom li jieħdu 
sehem f'proċessi ta' teħid ta' deċiżjonijiet 
pubbliċi u ta' governanza demokratika; 

23. Ifakkar fit-tagħlimiet relatati mal-
politika li nsiltu mir-Rebbiegħa Għarbija
kif ukoll l-esperjenza miksuba ma’ pajjiżi 
tas-Sħubija tal-Lvant kemm matul kif 
ukoll fil-perjodu ta’ qabel it-tranżizzjoni, 
inkluż il-ħtieġa li jitreġġgħu lura politiki 
preċedenti ġeneralment iffukati fuq ir-
relazzjonijiet mal-awtoritajiet u li tiġi 
stabbilita sħubija effikaċi bejn l-UE u l-
gvernijiet u s-soċjetajiet ċivili ta' pajjiżi 
sħab, f’dan ir-rigward jenfasizza r-rwol 
importanti tal-EED stabbilita ġdida kemm
fil-pajjiżi ġirien tal-UE kif ukoll f’reġjuni 
oħra; jenfasizza l-importanza li jinħolqu 
programmi u li jiġu appoġġati proġetti li 
jagħtu lok għall-kuntatt bejn is-soċjetajiet 
ċivili fl-UE u f'pajjiżi terzi; jistieden lill-
Kummissjoni u lis-SEAE jużaw il-mudell 
ta' mekkaniżmu istituzzjonalizzat ta' 
konsultazzjoni mas-soċjetà ċivili stabbilit 
fil-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-UE u 
l-Korea ta' Isfel, bħala l-punt ta' tluq għall-
iżvilupp ta' mekkaniżmi saħansitra aktar 
inklużivi għall-ftehimiet kollha; jifhem il-
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jemmen li din ir-responsabilità nazzjonali 
għandha ssir il-pilastru ċentrali tal-
istrumenti finanzjarji esterni li qed jiġu 
attwalment rieżaminati;

punt ċentrali tal-approċċ il-ġdid tal-UE li s-
soċjetajiet jissaħħu permezz ta' 
responsabilità nazzjonali attiva għall-
appoġġ tal-kapaċità tagħhom li jieħdu 
sehem f'proċessi ta' teħid ta' deċiżjonijiet 
pubbliċi u ta' governanza demokratika; 
jemmen li din ir-responsabilità nazzjonali 
għandha ssir il-pilastru ċentrali tal-
istrumenti finanzjarji esterni li qed jiġu 
attwalment rieżaminati;

Or. en

Emenda 113
Alexander Graf Lambsdorff, Tokia Saïfi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 23a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

23a. Jilqa’ inizjattivi ġodda bħad-
Dotazzjoni Ewropea għad-Demokrazija 
(EED) u l-Faċilità għas-Soċjetà Ċivili 
(CSF) li jagħmlu l-għajnuna tal-UE aktar 
aċċessibbli speċjalment għal 
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u li 
jistgħu jikkatalizzaw approċċ tal-UE aktar 
strateġiku u politiku għad-
demokratizzazzjoni permezz tal-provvista 
ta’ għajnuna speċifika għall-kuntest, 
flessibbli u f'waqtha mmirata lejn l-
iffaċilitar tat-tranżizzjoni f'pajjiżi sħab;

Or. en

Emenda 114
Andrzej Grzyb, László Tőkés, Inese Vaidere

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 23a (ġdid)
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

23a. Jinnota li għalkemm l-avvenimenti 
tar-Rebbiegħa Għarbija kienu mistennija 
li jġibu trasformazzjoni prodemokratika, 
f’ħafna każijiet irriżultaw fid-
deterjorazzjoni tal-libertajiet u d-drittijiet 
ta’ minoranzi reliġjużi; għalhekk 
jikkundanna bil-qawwa l-atti kollha ta' 
vjolenza kontra l-Kristjani, il-Lhud, il-
Musulmani u kontra komunitajiet 
reliġjużi oħra kif ukoll kull tip ta' 
diskriminazzjoni u intolleranza bbażati 
fuq ir-reliġjon u t-twemmin kontra 
persuni reliġjużi, apostati u persuni bla 
twemmin; jenfasizza għal darb’oħra, 
f’konformità mar-riżoluzzjonijiet aktar 
bikrija tiegħu, li d-dritt għal-libertà tal-
ħsieb, tal-kuxjenza u tar-reliġjoni huwa 
dritt fondamentali tal-bniedem;

Or. en

Emenda 115
Kinga Gál, Elisabeth Jeggle, Eduard Kukan

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 24

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

24. Jenfasizza li dawn l-avvenimenti wrew 
għama intenzjonata min-naħa tal-UE 
għar-realtajiet tas-soċjetajiet tar-
Rebbiegħa Għarbija, inkluża s-sitwazzjoni 
taż-żgħażagħ f'dawk il-pajjiżi, u dan 
jissuġġerixxi l-ħtieġa li jinħolqu 
programmi ta' skambju jew li jinfteħu 
programmi Ewropej għaż-żgħażagħ tar-
Rebbiegħa Għarbija, u ta' riflessjoni fil-
livell tas-soċjetà ċivili dwar il-kawża u l-
konsegwenzi ta' nuqqas ta' għarfien fir-
rigward ta' dawn is-soċjetajiet; jindika li 
tali riflessjoni tista' tissaħħaħ permezz tal-
istabbiliment ta' Konvenzjoni Ewro 

imħassar
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Għarbija għaż-Żgħażagħ;

Or. en

Emenda 116
Marie-Christine Vergiat

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 24

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

24. Jenfasizza li dawn l-avvenimenti wrew 
għama intenzjonata min-naħa tal-UE għar-
realtajiet tas-soċjetajiet tar-Rebbiegħa 
Għarbija, inkluża s-sitwazzjoni taż-
żgħażagħ f'dawk il-pajjiżi, u dan 
jissuġġerixxi l-ħtieġa li jinħolqu 
programmi ta' skambju jew li jinfteħu
programmi Ewropej għaż-żgħażagħ tar-
Rebbiegħa Għarbija, u ta' riflessjoni fil-
livell tas-soċjetà ċivili dwar il-kawża u l-
konsegwenzi ta' nuqqas ta' għarfien fir-
rigward ta' dawn is-soċjetajiet; jindika li 
tali riflessjoni tista' tissaħħaħ permezz tal-
istabbiliment ta' Konvenzjoni Ewro 
Għarbija għaż-Żgħażagħ;

24. Jenfasizza li dawn l-avvenimenti wrew 
għama intenzjonata min-naħa tal-UE għar-
realtajiet tas-soċjetajiet tar-Rebbiegħa 
Għarbija, inkluża s-sitwazzjoni taż-
żgħażagħ f'dawk il-pajjiżi, u dan 
jissuġġerixxi l-ħtieġa li jinħolqu 
programmi ta' skambju, biex jitħaffu l-
kundizzjonijiet tal-viża għall-istudenti jew 
li jinfetħu aktar programmi Ewropej għaż-
żgħażagħ tar-Rebbiegħa Għarbija, u ta' 
riflessjoni fil-livell tas-soċjetà ċivili dwar 
il-kawża u l-konsegwenzi ta' nuqqas ta' 
għarfien fir-rigward tal-problemi ta’ dawn 
is-soċjetajiet, l-aktar f’oqsma ekonomiċi u 
soċjali; jindika li tali riflessjoni tista' 
tissaħħaħ permezz tal-istabbiliment ta' 
Konvenzjoni Ewro Għarbija għaż-
Żgħażagħ;

Or. fr

Emenda 117
Tokia Saïfi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 24
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

24. Jenfasizza li dawn l-avvenimenti wrew 
għama intenzjonata min-naħa tal-UE 
għar-realtajiet tas-soċjetajiet tar-
Rebbiegħa Għarbija, inkluża s-sitwazzjoni 
taż-żgħażagħ f'dawk il-pajjiżi, u dan 
jissuġġerixxi l-ħtieġa li jinħolqu 
programmi ta' skambju jew li jinfteħu 
programmi Ewropej għaż-żgħażagħ tar-
Rebbiegħa Għarbija, u ta' riflessjoni fil-
livell tas-soċjetà ċivili dwar il-kawża u l-
konsegwenzi ta' nuqqas ta' għarfien fir-
rigward ta' dawn is-soċjetajiet; jindika li 
tali riflessjoni tista' tissaħħaħ permezz tal-
istabbiliment ta' Konvenzjoni Ewro 
Għarbija għaż-Żgħażagħ;

24. Jilqa' r-rieda tal-UE li tibdel l-
opinjoni fir-rigward tar-realtajiet tas-
soċjetajiet tar-Rebbiegħa Għarbija, inkluża 
s-sitwazzjoni taż-żgħażagħ li fil-pajjiż 
tagħhom ibatu minn qgħad fuq skala 
wiesgħa u n-nuqqas ta' opportunitajiet; 
jenfasizza l-ħtieġa li jissaħħu l-proġetti u 
l-programmi ta’ skambju li għaddejjin 
bħalissa, inklużi dawk mibdija fil-qafas 
tal-Unjoni għall-Mediterran; jagħmel 
sejħa biex issir riflessjoni dwar l-iżvilupp
ta' Konvenzjoni Ewro Għarbija għaż-
Żgħażagħ;

Or. fr

Emenda 118
Inese Vaidere, Andrzej Grzyb

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 24

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

24. Jenfasizza li dawn l-avvenimenti wrew 
għama intenzjonata min-naħa tal-UE 
għar-realtajiet tas-soċjetajiet tar-
Rebbiegħa Għarbija, inkluża s-sitwazzjoni 
taż-żgħażagħ f'dawk il-pajjiżi, u dan
jissuġġerixxi l-ħtieġa li jinħolqu
programmi ta' skambju jew li jinfteħu
programmi Ewropej għaż-żgħażagħ tar-
Rebbiegħa Għarbija, u ta' riflessjoni fil-
livell tas-soċjetà ċivili dwar il-kawża u l-
konsegwenzi ta' nuqqas ta' għarfien fir-
rigward ta' dawn is-soċjetajiet; jindika li
tali riflessjoni tista' tissaħħaħ permezz tal-
istabbiliment ta' Konvenzjoni Ewro 
Għarbija għaż-Żgħażagħ;

24. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi intensifikat l-
appoġġ għal skambji bejn il-persuni mal-
pajjiżi ġirien fil-Lvant u tan-Nofsinhar,
b’mod partikolari maż-żgħażagħ, u dan
jista’ jsir permezz ta’ programmi ta’
skambju jew billi jinfetħu programmi 
Ewropej għaż-żgħażagħ fil-pajjiżi ġirien; 
jindika li l-istabbiliment ta’ 
Konvenzjonijiet għaż-Żgħażagħ jista’ 
jgħin biex jinbnew rabtiet aktar mill-qrib 
maż-żgħażagħ fil-pajjiżi ġirien;
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Or. en

Emenda 119
Andrzej Grzyb, László Tőkés, Inese Vaidere

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 24

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

24. Jenfasizza li dawn l-avvenimenti wrew 
għama intenzjonata min-naħa tal-UE għar-
realtajiet tas-soċjetajiet tar-Rebbiegħa 
Għarbija, inkluża s-sitwazzjoni taż-
żgħażagħ f'dawk il-pajjiżi, u dan 
jissuġġerixxi l-ħtieġa li jinħolqu 
programmi ta' skambju jew li jinfteħu 
programmi Ewropej għaż-żgħażagħ tar-
Rebbiegħa Għarbija, u ta' riflessjoni fil-
livell tas-soċjetà ċivili dwar il-kawża u l-
konsegwenzi ta' nuqqas ta' għarfien fir-
rigward ta' dawn is-soċjetajiet; jindika li 
tali riflessjoni tista' tissaħħaħ permezz tal-
istabbiliment ta' Konvenzjoni Ewro 
Għarbija għaż-Żgħażagħ;

24. Jenfasizza li dawn l-avvenimenti wrew 
għama intenzjonata min-naħa tal-UE għar-
realtajiet tas-soċjetajiet tar-Rebbiegħa 
Għarbija, inkluża s-sitwazzjoni taż-
żgħażagħ f'dawk il-pajjiżi, u dan 
jissuġġerixxi l-ħtieġa li jinħolqu 
programmi ta' skambju jew li jinfteħu 
programmi Ewropej għaż-żgħażagħ tar-
Rebbiegħa Għarbija, u ta' riflessjoni fil-
livell tas-soċjetà ċivili dwar il-kawża u l-
konsegwenzi ta' nuqqas ta' għarfien fir-
rigward ta' dawn is-soċjetajiet; jindika li 
tali riflessjoni tista' tissaħħaħ permezz tal-
istabbiliment ta' Konvenzjoni Ewro 
Għarbija għaż-Żgħażagħ; jenfasizza li 
rabtiet qawwija mas-soċjetà ċivili fil-
pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant imrawma fost 
l-oħrajn mill-programmi ta’ skambju, 
apprendistati fl-istituzzjonijiet tal-UE u 
tal-Istati Membri tal-UE u boroż ta’ 
studju fl-Universitajiet Ewropej huma 
indispensabbli għall-iżvilupp fil-futur u l-
konsolidazzjoni tad-demokrazija f’dawk 
il-pajjiżi;

Or. en

Emenda 120
Metin Kazak, Leonidas Donskis

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 24
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

24. Jenfasizza li dawn l-avvenimenti wrew 
għama intenzjonata min-naħa tal-UE
għar-realtajiet tas-soċjetajiet tar-
Rebbiegħa Għarbija, inkluża s-sitwazzjoni 
taż-żgħażagħ f'dawk il-pajjiżi, u dan 
jissuġġerixxi l-ħtieġa li jinħolqu 
programmi ta' skambju jew li jinfteħu 
programmi Ewropej għaż-żgħażagħ tar-
Rebbiegħa Għarbija, u ta' riflessjoni fil-
livell tas-soċjetà ċivili dwar il-kawża u l-
konsegwenzi ta' nuqqas ta' għarfien fir-
rigward ta' dawn is-soċjetajiet; jindika li 
tali riflessjoni tista' tissaħħaħ permezz tal-
istabbiliment ta' Konvenzjoni Ewro
Għarbija għaż-Żgħażagħ;

24. Jenfasizza li l-avvenimenti tal-2011 
urew in-nuqqasijiet tal-politiki tal-UE lejn 
ir-reġjun, inkluż lejn iż-żgħażagħ li 
jistgħu jittejbu, pereżempju, billi jinħolqu 
programmi ta' skambju jew jinfteħu 
programmi Ewropej għaż-żgħażagħ mir-
reġjun, u ta' riflessjoni fil-livell tas-soċjetà 
ċivili dwar il-kawża u l-konsegwenzi ta' 
nuqqas ta' għarfien fir-rigward ta' dawn is-
soċjetajiet; jindika li tali riflessjoni tista' 
tissaħħaħ permezz tal-istabbiliment ta' 
Konvenzjoni Ewro MENA għaż-
Żgħażagħ/Konvenzjoni Ewro 
Med(iterranja għaż-Żgħażagħ);

Or. en

Emenda 121
Mikael Gustafsson
f’isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
Marie-Christine Vergiat

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 24a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

24a. Jenfasizza li s-sitwazzjoni tan-nisa 
fil-pajjiżi tar-Rebbiegħa Għarbija hija ta’ 
spiss kritika fil-valutazzjoni tal-progress 
fid-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem 
u li garanzija tad-drittijiet tan-nisa 
għandha tkun parti essenzjali tal-azzjoni 
tal-UE lejn dawn il-pajjiżi; ifakkar ukoll li 
d-demokrazija tinvolvi l-parteċipazzjoni 
sħiħa tan-nisa fil-ħajja pubblika, kif 
iddikjarat fl-istrumenti internazzjonali u 
reġjonali bħall-Protokoll tal-Karta 
Afrikana dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u 
tal-Popli dwar id-drittijiet tan-nisa;
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Or. en

Emenda 122
Andrzej Grzyb, László Tőkés, Inese Vaidere

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 24a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

24a. Jenfasizza rwol kruċjali tal-
Istituzzjonijiet Nazzjonali tad-Drittijiet tal-
Bniedem u kooperazzjoni ta’ dawk il-
korpi fl-UE u Pajjiżi Ġirien; jinkoraġġixxi 
inizjattivi bil-għan li jittrasferixxu l-
prattiki tajba, billi jikkoordinaw u 
jistimolaw il-kooperazzjoni bejn l-UE u l-
Viċinat NHRI bħall-programm għall-
kooperazzjoni bejn l-Ombudsmen mill-
pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant 2009-2013 li 
twaqqaf konġuntament mill-Ombudsmen 
Pollakki u Franċiżi bil-għan li tittejjeb l-
abbiltà tal-uffiċċji tal-Ombudsmen, il-
korpi governattivi u l-organizzazzjonijiet 
nongovernattivi fil-pajjiżi tas-Sħubija tal-
Lvant għall-ħarsien tad-drittijiet tal-
individwi u l-bini ta’ stati demokratiċi 
bbażati fuq l-istat tad-dritt; jenfasizza l-
ħtieġa li azzjoni bħal din tiġi kkoordinata 
fl-UE u li l-istituzzjonijiet tal-UE jserrħu 
fuq l-esperjenza miksuba b’konnessjoni 
ma’ dan; jenfasizza l-ħtieġa li jiġi 
nkoraġġit il-ħolqien ta’ NHRI fil-Pajjiżi 
Ġirien li m’għandhomx dan fis-sistemi 
legali tagħhom;

Or. en

Emenda 123
Marie-Christine Vergiat

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 25
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

25. Jinsisti li r-Rappreżentant Għoli u l-
Kummissjoni jimplimentaw b'konvinzjoni 
l-Politika Ewropea tal-Viċinat imġedda 
billi japplikaw bl-istess attenzjoni l-
prinċipji 'aktar għal aktar' u 'inqas għal 
inqas'; jemmen li pajjiżi vvalutati biċ-ċar li 
mhumiex qed jagħmlu progress fid-
demokrazija profonda għandu 
jitnaqqsilhom l-appoġġ mill-Unjoni skont 
il-miri ta' din il-politika; jinsab imħasseb 
dwar il-kontinwazzjoni tal-attitudnijiet 
preċedenti li permezz tagħhom jingħata 
kumpens politiku eċċessiv għal passi 
meħuda minn gvernijiet sħab li ma 
jikkontribwixxux għall-kisba diretta tal-
objettivi;

25. Jinnota l-implimentazzjoni mir-
Rappreżentant Għoli u l-Kummissjoni tal-
Politika Ewropea tal-Viċinat imġedda billi 
japplikaw il-prinċipji 'aktar għal aktar' u
'inqas għal inqas'; jemmen li pajjiżi 
vvalutati biċ-ċar li mhumiex qed jagħmlu 
progress fid-demokrazija profonda, u aktar 
u aktar meta dawn jiksru numru ta’ 
prinċipji bażiċi f'dan il-qasam, għandu 
jitnaqqsilhom l-appoġġ mill-Unjoni skont 
il-miri ta' din il-politika; jinsab imħasseb 
dwar il-kontinwazzjoni tal-attitudnijiet 
preċedenti li permezz tagħhom jingħata 
kumpens politiku eċċessiv għal passi 
meħuda minn gvernijiet sħab li ma 
jikkontribwixxux għall-kisba diretta tal-
objettivi;

Or. fr

Emenda 124
Konrad Szymański

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 25

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

25. Jinsisti li r-Rappreżentant Għoli u l-
Kummissjoni jimplimentaw b'konvinzjoni 
l-Politika Ewropea tal-Viċinat imġedda 
billi japplikaw bl-istess attenzjoni l-
prinċipji 'aktar għal aktar' u 'inqas għal 
inqas'; jemmen li pajjiżi vvalutati biċ-ċar li 
mhumiex qed jagħmlu progress fid-
demokrazija profonda għandu 
jitnaqqsilhom l-appoġġ mill-Unjoni skont 
il-miri ta' din il-politika; jinsab imħasseb 
dwar il-kontinwazzjoni tal-attitudnijiet 
preċedenti li permezz tagħhom jingħata 
kumpens politiku eċċessiv għal passi 
meħuda minn gvernijiet sħab li ma 
jikkontribwixxux għall-kisba diretta tal-

25. Jinsisti li r-Rappreżentant Għoli u l-
Kummissjoni jimplimentaw b'konvinzjoni 
l-Politika Ewropea tal-Viċinat imġedda 
billi japplikaw bl-istess attenzjoni l-
prinċipji 'aktar għal aktar' u 'inqas għal 
inqas'; jemmen li pajjiżi vvalutati biċ-ċar li 
mhumiex qed jagħmlu progress fid-
demokrazija profonda għandu 
jitnaqqsilhom l-appoġġ mill-Unjoni skont 
il-miri ta' din il-politika, b’mod partikolari 
jekk (u f’dan il-kuntest, għandha tiġi 
ddedikata attenzjoni partikolari għal) 
libertajiet fundamentali ewlenin bħall-
libertà tal-espressjoni, il-libertà tar-
reliġjon, il-libertà tal-kuxjenza, il-libertà 



PE496.432v01-00 78/93 AM\913204MT.doc

MT

objettivi; tal-għaqda u l-libertà tal-assoċjazzjoni 
huma nieqsa jew qed jiġu miċħuda; jinsab 
imħasseb dwar il-kontinwazzjoni tal-
attitudnijiet preċedenti li permezz tagħhom 
jingħata kumpens politiku eċċessiv għal 
passi meħuda minn gvernijiet sħab li ma 
jikkontribwixxux għall-kisba diretta tal-
objettivi;

Or. en

Emenda 125
Kinga Gál, Elisabeth Jeggle, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 25

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

25. Jinsisti li r-Rappreżentant Għoli u l-
Kummissjoni jimplimentaw b'konvinzjoni 
l-Politika Ewropea tal-Viċinat imġedda 
billi japplikaw bl-istess attenzjoni l-
prinċipji 'aktar għal aktar' u 'inqas għal 
inqas'; ; jemmen li pajjiżi vvalutati biċ-ċar 
li mhumiex qed jagħmlu progress fid-
demokrazija profonda għandu 
jitnaqqsilhom l-appoġġ mill-Unjoni skont 
il-miri ta' din il-politika; jinsab imħasseb 
dwar il-kontinwazzjoni tal-attitudnijiet 
preċedenti li permezz tagħhom jingħata 
kumpens politiku eċċessiv għal passi 
meħuda minn gvernijiet sħab li ma 
jikkontribwixxux għall-kisba diretta tal-
objettivi;

25. Jinsisti li r-Rappreżentant Għoli u l-
Kummissjoni jimplimentaw b'konvinzjoni 
l-Politika Ewropea tal-Viċinat imġedda 
billi japplikaw b’attenzjoni l-prinċipju 
‘aktar għal aktar’; jemmen li pajjiżi 
vvalutati biċ-ċar li mhumiex qed jagħmlu 
progress fid-demokrazija profonda għandu 
jitnaqqsilhom l-appoġġ mill-Unjoni skont 
il-miri ta' din il-politika; jinsab imħasseb 
dwar il-kontinwazzjoni tal-attitudnijiet 
preċedenti li permezz tagħhom jingħata 
kumpens politiku eċċessiv għal passi 
meħuda minn gvernijiet sħab li ma 
jikkontribwixxux għall-kisba diretta tal-
objettivi;

Or. en

Emenda 126
Metin Kazak, Leonidas Donskis

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 25
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

25. Jinsisti li r-Rappreżentant Għoli u l-
Kummissjoni jimplimentaw b'konvinzjoni 
l-Politika Ewropea tal-Viċinat imġedda 
billi japplikaw bl-istess attenzjoni l-
prinċipji 'aktar għal aktar' u 'inqas għal 
inqas'; jemmen li pajjiżi vvalutati biċ-ċar li 
mhumiex qed jagħmlu progress fid-
demokrazija profonda għandu 
jitnaqqsilhom l-appoġġ mill-Unjoni skont 
il-miri ta' din il-politika; jinsab imħasseb 
dwar il-kontinwazzjoni tal-attitudnijiet 
preċedenti li permezz tagħhom jingħata 
kumpens politiku eċċessiv għal passi 
meħuda minn gvernijiet sħab li ma 
jikkontribwixxux għall-kisba diretta tal-
objettivi;

25. Jinsisti li r-Rappreżentant Għoli u l-
Kummissjoni jimplimentaw b'konvinzjoni 
l-Politika Ewropea tal-Viċinat imġedda 
billi japplikaw bl-istess attenzjoni l-
prinċipji ‘aktar għal aktar’ u ‘inqas għal 
inqas’; jemmen li pajjiżi vvalutati biċ-ċar li 
mhumiex qed jagħmlu progress fil-bidla 
isituzzjonali u soċjali stabbilita sew, bil-
prevalenza mogħtija lill-istat tad-dritt,
għandu jitnaqqsilhom l-appoġġ mill-Unjoni 
skont il-miri ta' din il-politika; jinsab 
imħasseb dwar il-kontinwazzjoni tal-
attitudnijiet preċedenti li permezz tagħhom 
jingħata kumpens politiku eċċessiv għal 
passi meħuda minn gvernijiet sħab li ma 
jikkontribwixxux għall-kisba diretta tal-
objettivi;

Or. en

Emenda 127
Tokia Saïfi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 25

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

25. Jinsisti li r-Rappreżentant Għoli u l-
Kummissjoni jimplimentaw b'konvinzjoni 
l-Politika Ewropea tal-Viċinat imġedda 
billi japplikaw bl-istess attenzjoni l-
prinċipji 'aktar għal aktar' u 'inqas għal 
inqas'; jemmen li pajjiżi vvalutati biċ-ċar 
li mhumiex qed jagħmlu progress fid-
demokrazija profonda għandu 
jitnaqqsilhom l-appoġġ mill-Unjoni skont 
il-miri ta' din il-politika; jinsab imħasseb 
dwar il-kontinwazzjoni tal-attitudnijiet 
preċedenti li permezz tagħhom jingħata 
kumpens politiku eċċessiv għal passi 
meħuda minn gvernijiet sħab li ma 

25. Jinsisti fuq l-implimentazzjoni tal-
Politika Ewropea tal-Viċinat imġedda;
jilqa’ l-isforzi tar-Rappreżentant Għoli u l-
Kummissjoni għall-applikazzjoni ekwa 
tal-prinċipju 'aktar għal aktar'  skont il-miri 
ta' din il-politika; madankollu, jenfasizza 
l-ħtieġa li jiġu ċċarati l-kriterji li 
magħhom għandhom ikunu evalwati l-
progressi li jkunu saru mill-pajjiżi sħab;
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jikkontribwixxux għall-kisba diretta tal-
objettivi;

Or. fr

Emenda 128
Marie-Christine Vergiat

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragraph 25a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

25a. Iqis li l-Unjoni Ewropea 
m’għandhiex timponi r-responsabbiltà 
tagħha fis-sitwazzjoni ekonomika, soċjali 
u politika li wasslet għar-rewwixta tal-
poplu ta’ pajjiżi magħrufa bħala ‘r-
Rebbiegħa Għarbija’, u għandha tgħin 
lill-istituzzjonijiet ta’ dawn il-pajjiżi biex 
iwettqu verifiki dwar id-dejn barrani 
tagħhom u notevolment id-dejn Ewropew, 
sabiex tiġi identifikata l-parti illeġittima 
ta’ dan id-dejn li ma swietx ta' ġid għall-
popolazzjoni u għandha  timplimenta kull 
ma hu meħtieġ biex jiġu annullati malajr; 
jinsab imħasseb dwar il-kontinwità tal-
linji gwida ta’ sħubiji fir-rigward tad-
diskussjonijiet li saru qabel u b’mod 
partikolari li fin-negozjati attwali 
jinżammu d-dispożizzjonijiet dwar il-
liberalizzazzjoni tas-servizzi tas-settur 
agrikolu jew tas-servizzi pubbliċi bħal fil-
każ partikolari tat-Tuneżija;

Or. fr

Emenda 129
Kinga Gál

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 26
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

26. Jilqa' l-inizjattiva li jiġi introdott 
approċċ ibbażat fuq id-drittijiet għall-
politika dwar l-iżvilupp, jinnota li tali 
approċċ għandu jkun ibbażat fuq l-
inseparabbilità tad-drittijiet tal-bniedem, u 
jemmen bis-sħiħ li fil-qalba tal-objettivi ta' 
kooperazzjoni għandu jkun hemm il-
bnedmin aktar milli l-gvernijiet; jenfasizza 
li l-koerenza tal-politika għall-iżvilupp 
f'dan il-kuntest għandha tkun intiża li 
tikkontribwixxi għar-realizzazzjoni sħiħa 
tal-objettivi tad-drittijiet tal-bniedem, 
sabiex politiki differenti tal-UE ma 
jostakolawx lil xulxin f'dan ir-rigward;

26. Jilqa' l-inizjattiva li jiġi introdott 
approċċ ibbażat fuq id-drittijiet tal-
bniedem għall-politika dwar l-iżvilupp, 
jinnota li tali approċċ għandu jkun ibbażat 
fuq l-inseparabbilità tad-drittijiet tal-
bniedem, u jemmen bis-sħiħ li fil-qalba tal-
objettivi ta' kooperazzjoni għandu jkun 
hemm il-bnedmin aktar milli l-gvernijiet; 
jenfasizza li l-koerenza tal-politika għall-
iżvilupp f'dan il-kuntest għandha tkun 
intiża li tikkontribwixxi għar-realizzazzjoni 
sħiħa tal-objettivi tad-drittijiet tal-bniedem, 
sabiex politiki differenti tal-UE ma 
jostakolawx lil xulxin f'dan ir-rigward;

Or. en

Emenda 130
Marie-Christine Vergiat

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 26

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

26. Jilqa' l-inizjattiva li jiġi introdott 
approċċ ibbażat fuq id-drittijiet għall-
politika dwar l-iżvilupp, jinnota li tali 
approċċ għandu jkun ibbażat fuq l-
inseparabbilità tad-drittijiet tal-bniedem, u 
jemmen bis-sħiħ li fil-qalba tal-objettivi ta'
kooperazzjoni għandu jkun hemm il-
bnedmin aktar milli l-gvernijiet; jenfasizza 
li l-koerenza tal-politika għall-iżvilupp 
f'dan il-kuntest għandha tkun intiża li 
tikkontribwixxi għar-realizzazzjoni sħiħa 
tal-objettivi tad-drittijiet tal-bniedem, 
sabiex politiki differenti tal-UE ma 
jostakolawx lil xulxin f'dan ir-rigward;

26. Jilqa’ l-inizjattiva li jiġi introdott 
approċċ ibbażat fuq id-drittijiet għall-
politika dwar l-iżvilupp, jinnota li tali 
approċċ għandu jkun ibbażat fuq l-
inseparabbilità tad-drittijiet tal-bniedem, u 
jemmen bis-sħiħ li fil-qalba tal-objettivi ta’
kooperazzjoni għandu jkun hemm il-
bnedmin u l-benesseri tal-popli aktar milli 
l-gvernijiet; jenfasizza li l-koerenza tal-
politika għall-iżvilupp f'dan il-kuntest 
għandha tkun intiża li tikkontribwixxi 
għar-realizzazzjoni sħiħa tal-objettivi tad-
drittijiet tal-bniedem, sabiex politiki 
differenti tal-UE ma jostakolawx lil xulxin 
f'dan ir-rigward;
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Or. fr

Emenda 131
Kinga Gál

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 26a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

26a. Jilqa’ l-inizjattiva l-ġdida Voluntiera 
tal-Għajnuna tal-UE (EU Aid Volunteers) 
li mill-2014-2020 se toħloq opportunità 
għal madwar 10 000 Ewropej biex 
jipparteċipaw madwar id-dinja kollha 
f’operazzjonijiet umanitarji fejn hemm l-
aktar bżonn urġenti għall-għajnuna u 
biex tintwera s-solidarjetà Ewropea billi 
jiġu mgħejuna b’mod prattiku 
komunitajiet milquta minn diżastri 
naturali jew ikkaġunati mill-bniedem;

Or. en

Emenda 132
Metin Kazak, Leonidas Donskis

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 27

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

27. Huwa tal-fehma li l-Qafas Strateġiku 
tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-
Demokrazija u l-pjan ta' azzjoni 
korrispondenti huma partikolarment 
sinifikanti, billi dawn jirrappreżentaw 
impenn komuni ffirmat mir-Rappreżentant 
Għoli, il-Kunsill, il-Kummissjoni u l-Istati 
Membri; jilqa' r-rikonoxximent tar-rwol 
ewlieni li kellu l-Parlament fil-promozzjoni 
tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija; 
jistenna li l-Parlament ikun involut kif 
xieraq fil-fażi ta' implimentazzjoni tal-pjan 

27. Huwa tal-fehma li l-Qafas Strateġiku 
tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-
Demokrazija u l-pjan ta' azzjoni 
korrispondenti huma partikolarment 
sinifikanti, billi dawn jirrappreżentaw 
impenn komuni ffirmat mir-Rappreżentant 
Għoli, il-Kunsill, il-Kummissjoni u l-Istati 
Membri; jilqa' r-rikonoxximent tar-rwol 
ewlieni li kellu l-Parlament fil-promozzjoni 
tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija; 
jistenna li l-Parlament ikun involut kif 
xieraq fil-fażi ta' implimentazzjoni tal-pjan 
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ta' azzjoni, fost oħrajn permezz ta' skambji 
fil-Grupp ta' Kuntatt dwar id-Drittijiet tal-
Bniedem, sabiex l-isforzi jistgħu jiġu 
kkombinati;

ta' azzjoni, fost oħrajn permezz ta' skambji 
fil-Grupp ta' Kuntatt dwar id-Drittijiet tal-
Bniedem;

Or. en

Emenda 133
Elmar Brok

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 27

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

27. Huwa tal-fehma li l-Qafas Strateġiku 
tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-
Demokrazija u l-pjan ta' azzjoni 
korrispondenti huma partikolarment 
sinifikanti, billi dawn jirrappreżentaw 
impenn komuni ffirmat mir-Rappreżentant 
Għoli, il-Kunsill, il-Kummissjoni u l-Istati 
Membri; jilqa' r-rikonoxximent tar-rwol 
ewlieni li kellu l-Parlament fil-promozzjoni 
tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija; 
jistenna li l-Parlament ikun involut kif 
xieraq fil-fażi ta' implimentazzjoni tal-pjan 
ta' azzjoni, fost oħrajn permezz ta' skambji
fil-Grupp ta' Kuntatt dwar id-Drittijiet tal-
Bniedem, sabiex l-isforzi jistgħu jiġu 
kkombinati;

27. Huwa tal-fehma li l-Qafas Strateġiku 
tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-
Demokrazija u l-pjan ta' azzjoni 
korrispondenti huma partikolarment 
sinifikanti, billi dawn jirrappreżentaw 
impenn komuni ffirmat mir-Rappreżentant 
Għoli, il-Kunsill, il-Kummissjoni u l-Istati 
Membri; jilqa' r-rikonoxximent tar-rwol 
ewlieni li kellu l-Parlament fil-promozzjoni 
tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija; 
jistenna li l-Parlament ikun involut kif 
xieraq fil-fażi ta' implimentazzjoni tal-pjan 
ta' azzjoni, fost oħrajn permezz ta' skambji
fi Grupp ta' Kuntatt dwar id-Drittijiet tal-
Bniedem tal-Kumitat għall-Affarijiet 
Barranin u s-Sottokumitat tiegħu, sabiex 
l-isforzi jistgħu jiġu kkombinati;

Or. en

Emenda 134
Kinga Gál

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 29
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

29. Jikkommetti ruħu li jiżgura segwitu 
aktar sistematiku għar-riżoluzzjonijiet 
tiegħu relatati mad-drittijiet tal-bniedem u 
ta' każijiet individwali ta' drittijiet tal-
bniedem, bl-appoġġ tal-Unità ta' Azzjoni 
għad-Drittijiet tal-Bniedem stabbilita 
reċentement, u jirrakkomanda aktar 
kooperazzjoni bejn is-Sottokumitat dwar 
id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Kumitat 
għall-Kontroll tal-Baġit, u mal-Qorti tal-
Awdituri, sabiex ikun żgurat li l-objettivi 
tar-rieżami strateġiku jkunu abbinati ma' 
appoġġ finanzjarju adegwat mill-Unjoni;

29. Jikkommetti ruħu li jiżgura segwitu 
aktar sistematiku għar-riżoluzzjonijiet 
tiegħu relatati mad-drittijiet tal-bniedem u 
ta' każijiet individwali ta' drittijiet tal-
bniedem, bl-appoġġ tal-Unità ta' Azzjoni 
għad-Drittijiet tal-Bniedem stabbilita 
reċentement, u jirrakkomanda aktar 
kooperazzjoni bejn il-kumitat differenti 
tal-Parlament;

Or. en

Emenda 135
Rui Tavares

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 29

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

29. Jikkommetti ruħu li jiżgura segwitu 
aktar sistematiku għar-riżoluzzjonijiet 
tiegħu relatati mad-drittijiet tal-bniedem u 
ta' każijiet individwali ta' drittijiet tal-
bniedem, bl-appoġġ tal-Unità ta' Azzjoni 
għad-Drittijiet tal-Bniedem stabbilita 
reċentement, u jirrakkomanda aktar 
kooperazzjoni bejn is-Sottokumitat dwar 
id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Kumitat għall-
Kontroll tal-Baġit, u mal-Qorti tal-
Awdituri, sabiex ikun żgurat li l-objettivi 
tar-rieżami strateġiku jkunu abbinati ma' 
appoġġ finanzjarju adegwat mill-Unjoni;

29. Jikkommetti ruħu li jiżgura segwitu 
aktar sistematiku għar-riżoluzzjonijiet 
tiegħu relatati mad-drittijiet tal-bniedem u 
ta' każijiet individwali ta' drittijiet tal-
bniedem, permezz tal-iżvilupp ta’ 
mekkaniżmu ta’ segwitu bl-appoġġ tal-
Unità ta' Azzjoni għad-Drittijiet tal-
Bniedem stabbilita reċentement, u 
jirrakkomanda aktar kooperazzjoni bejn is-
Sottokumitat dwar id-Drittijiet tal-Bniedem 
u l-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, u mal-
Qorti tal-Awdituri, sabiex ikun żgurat li l-
objettivi tar-rieżami strateġika jkunu 
abbinati ma' appoġġ finanzjarju adegwat 
mill-Unjoni;

Or. en
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Emenda 136
Ana Gomes

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 29

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

29. Jikkommetti ruħu li jiżgura segwitu 
aktar sistematiku għar-riżoluzzjonijiet 
tiegħu relatati mad-drittijiet tal-bniedem u 
ta' każijiet individwali ta' drittijiet tal-
bniedem, bl-appoġġ tal-Unità ta' Azzjoni 
għad-Drittijiet tal-Bniedem stabbilita 
reċentement, u jirrakkomanda aktar 
kooperazzjoni bejn is-Sottokumitat dwar 
id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Kumitat għall-
Kontroll tal-Baġit, u mal-Qorti tal-
Awdituri, sabiex ikun żgurat li l-objettivi 
tar-rieżami strateġiku jkunu abbinati ma' 
appoġġ finanzjarju adegwat mill-Unjoni;

29. Jikkommetti ruħu li jiżgura segwitu 
aktar sistematiku għar-riżoluzzjonijiet 
tiegħu relatati mad-drittijiet tal-bniedem u 
ta' każijiet individwali ta' drittijiet tal-
bniedem, permezz ta' "mekkaniżmu ta' 
segwitu", bl-appoġġ tal-Unità ta' Azzjoni 
għad-Drittijiet tal-Bniedem stabbilita 
reċentement, u jirrakkomanda aktar 
kooperazzjoni bejn is-Sottokumitat dwar 
id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Kumitat għall-
Kontroll tal-Baġit, u mal-Qorti tal-
Awdituri, sabiex ikun żgurat li l-objettivi 
tar-rieżami strateġiku jkunu abbinati ma' 
appoġġ finanzjarju adegwat mill-Unjoni;

Or. en

Emenda 137
Elmar Brok

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 29

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

29. Jikkommetti ruħu li jiżgura segwitu 
aktar sistematiku għar-riżoluzzjonijiet 
tiegħu relatati mad-drittijiet tal-bniedem u 
ta' każijiet individwali ta' drittijiet tal-
bniedem, bl-appoġġ tal-Unità ta' Azzjoni 
għad-Drittijiet tal-Bniedem stabbilita 
reċentement, u jirrakkomanda aktar 
kooperazzjoni bejn is-Sottokumitat dwar 
id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Kumitat għall-
Kontroll tal-Baġit, u mal-Qorti tal-
Awdituri, sabiex ikun żgurat li l-objettivi 
tar-rieżami strateġiku jkunu abbinati ma' 

29. Jikkommetti ruħu li jiżgura segwitu 
aktar sistematiku għar-riżoluzzjonijiet 
tiegħu relatati mad-drittijiet tal-bniedem u 
ta' każijiet individwali ta' drittijiet tal-
bniedem, bl-appoġġ tal-Unità ta' Azzjoni 
għad-Drittijiet tal-Bniedem stabbilita 
reċentement, u jirrakkomanda aktar 
kooperazzjoni bejn is-Sottokumitat dwar 
id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Kumitat għall-
Baġits, u mal-Qorti tal-Awdituri, sabiex 
ikun żgurat li l-objettivi tar-rieżami 
strateġiku jkunu abbinati ma' appoġġ 
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appoġġ finanzjarju adegwat mill-Unjoni; finanzjarju adegwat mill-Unjoni;

Or. en

Emenda 138
Kinga Gál

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 30

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

30. Jirrakkomanda li l-Parlament itejjeb il-
proċeduri tiegħu fir-rigward tal-
kwistjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem, 
inkluż permezz tar-reviżjoni tal-Linji 
Gwida tiegħu għad-Delegazzjonijiet 
Interparlamentari tal-PE dwar il-
promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u d-
demokrazija; huwa tal-fehma li kull 
delegazzjoni permanenti tal-Parlament 
għandu jkollha Membru, magħżul fost il-
President u l-Viċi Presidenti tagħha,
speċifikament bil-kompitu li jimmonitorja 
l-portafoll tad-drittijiet tal-bniedem fir-
rigward tar-reġjun jew il-pajjiż 
ikkonċernat, u li l-persuni maħtura
għandhom jirrappurtaw b'mod regolari lis-
Sottokumitat tal-Parlament dwar id-
Drittijiet tal-Bniedem; jenfasizza l-ħtieġa
ta' reviżjoni tal-mudell għad-dibattiti fil-
plenarja dwar każijiet ta' ksur tad-drittijiet 
tal-bniedem, id-demokrazija u l-istat tad-
dritt sabiex ikun hemm lok għal dibattiti 
aktar frekwenti b'parteċipazzjoni usa' mill-
Membri, grad ogħla ta' rispons għall-ksur 
tad-drittijiet tal-bniedem u sitwazzjonijiet 
mhux previsti oħra fil-qasam, u potenzjal 
ogħla ta' segwitu għal dibattiti u 
riżoluzzjonijiet preċedenti;

30. Jirrakkomanda li l-Parlament itejjeb il-
proċeduri tiegħu fir-rigward tal-
kwistjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem, 
inkluż permezz tar-reviżjoni tal-Linji 
Gwida tiegħu għad-Delegazzjonijiet 
Interparlamentari tal-PE dwar il-
promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u d-
demokrazija; huwa tal-fehma li kull 
delegazzjoni permanenti tal-Parlament li 
sejra fuq missjoni f’pajjiż fejn is-
sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem hija 
preokkupanti għandu jkollha Membri
speċifikament bil-kompitu li jqajmu l-
kwistjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem fir-
rigward tar-reġjun jew il-pajjiż 
ikkonċernat, u li dawn il-membri
għandhom jirrappurtaw b'mod regolari lis-
Sottokumitat tal-Parlament dwar id-
Drittijiet tal-Bniedem; jenfasizza l-ħtieġa li 
jiġu permessi dibattiti fil-plenarja dwar 
każijiet ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem 
b'parteċipazzjoni usa' mill-Membri, grad 
ogħla ta' rispons għall-ksur tad-drittijiet tal-
bniedem u sitwazzjonijiet mhux previsti 
oħra fil-qasam, u potenzjal ogħla ta' 
segwitu għal dibattiti u riżoluzzjonijiet 
preċedenti;

Or. en
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Emenda 139
Elisabeth Jeggle

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 30

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

30. Jirrakkomanda li l-Parlament itejjeb il-
proċeduri tiegħu fir-rigward tal-
kwistjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem, 
inkluż permezz tar-reviżjoni tal-Linji 
Gwida tiegħu għad-Delegazzjonijiet 
Interparlamentari tal-PE dwar il-
promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u d-
demokrazija; huwa tal-fehma li kull 
delegazzjoni permanenti tal-Parlament 
għandu jkollha Membru, magħżul fost il-
President u l-Viċi Presidenti tagħha, 
speċifikament bil-kompitu li jimmonitorja 
l-portafoll tad-drittijiet tal-bniedem fir-
rigward tar-reġjun jew il-pajjiż 
ikkonċernat, u li l-persuni maħtura 
għandhom jirrappurtaw b'mod regolari 
lis-Sottokumitat tal-Parlament dwar id-
Drittijiet tal-Bniedem; jenfasizza l-ħtieġa 
ta' reviżjoni tal-mudell għad-dibattiti fil-
plenarja dwar każijiet ta' ksur tad-drittijiet 
tal-bniedem, id-demokrazija u l-istat tad-
dritt sabiex ikun hemm lok għal dibattiti 
aktar frekwenti b'parteċipazzjoni usa' 
mill-Membri, grad ogħla ta' rispons għall-
ksur tad-drittijiet tal-bniedem u
sitwazzjonijiet mhux previsti oħra fil-
qasam, u potenzjal ogħla ta' segwitu għal 
dibattiti u riżoluzzjonijiet preċedenti;

30. Jirrakkomanda li l-Parlament itejjeb il-
proċeduri tiegħu fir-rigward tal-
kwistjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem, 
inkluż permezz tar-reviżjoni tal-Linji 
Gwida tiegħu għad-Delegazzjonijiet 
Interparlamentari tal-PE dwar il-
promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u d-
demokrazija, filwaqt illi jżomm f’moħħu li 
l-bażi tal-ħidma parlamentari hija l-
kunsens fost il-gruppi politiċi tiegħu;
jilqa’ l-mudell għad-dibattiti fil-plenarja 
dwar każijiet ta' ksur tad-drittijiet tal-
bniedem, id-demokrazija u l-istat tad-dritt, 
u jenfasizza l-ħtieġa għal segwitu
msaħħaħ għal dibattiti u riżoluzzjonijiet 
preċedenti;

Or. en

Emenda 140
Ana Gomes

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 30
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

30. Jirrakkomanda li l-Parlament itejjeb il-
proċeduri tiegħu fir-rigward tal-
kwistjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem, 
inkluż permezz tar-reviżjoni tal-Linji 
Gwida tiegħu għad-Delegazzjonijiet 
Interparlamentari tal-PE dwar il-
promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u d-
demokrazija; huwa tal-fehma li kull 
delegazzjoni permanenti tal-Parlament 
għandu jkollha Membru, magħżul fost il-
President u l-Viċi Presidenti tagħha, 
speċifikament bil-kompitu li jimmonitorja 
l-portafoll tad-drittijiet tal-bniedem fir-
rigward tar-reġjun jew il-pajjiż 
ikkonċernat, u li l-persuni maħtura 
għandhom jirrappurtaw b'mod regolari lis-
Sottokumitat tal-Parlament dwar id-
Drittijiet tal-Bniedem; jenfasizza l-ħtieġa 
ta' reviżjoni tal-mudell għad-dibattiti fil-
plenarja dwar każijiet ta' ksur tad-drittijiet 
tal-bniedem, id-demokrazija u l-istat tad-
dritt sabiex ikun hemm lok għal dibattiti 
aktar frekwenti b'parteċipazzjoni usa' mill-
Membri, grad ogħla ta' rispons għall-ksur 
tad-drittijiet tal-bniedem u sitwazzjonijiet 
mhux previsti oħra fil-qasam, u potenzjal 
ogħla ta' segwitu għal dibattiti u 
riżoluzzjonijiet preċedenti;

30. Jirrakkomanda li l-Parlament itejjeb il-
proċeduri tiegħu fir-rigward tal-
kwistjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem
u jintensifika l-isforzi sabiex jintegra d-
drittijiet tal-bniedem b’mod effettiv fl-
istrutturi u l-proċessi tiegħu stess sabiex 
jiżgura li d-drittijiet tal-bniedem u d-
demokrazija huma fil-qalba tal-azzjonijiet 
u l-politiki parlamentari kollha, inkluż 
permezz tar-reviżjoni tal-Linji Gwida 
tiegħu għad-Delegazzjonijiet 
Interparlamentari tal-PE dwar il-
promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u d-
demokrazija; huwa tal-fehma li kull 
delegazzjoni permanenti tal-Parlament 
għandu jkollha Membru, magħżul fost il-
President u l-Viċi Presidenti tagħha, 
speċifikament bil-kompitu li jimmonitorja 
l-portafoll tad-drittijiet tal-bniedem fir-
rigward tar-reġjun jew il-pajjiż 
ikkonċernat, u li l-persuni maħtura 
għandhom jirrappurtaw b'mod regolari lis-
Sottokumitat tal-Parlament dwar id-
Drittijiet tal-Bniedem; jitlob kooperazzjoni 
mtejba dwar kwistjonijiet tad-drittijiet tal-
bniedem ma’ parlamenti nazzjonali tal-
UE; jenfasizza l-ħtieġa ta’ reviżjoni tal-
mudell għad-dibattiti fil-plenarja dwar 
każijiet ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, 
id-demokrazija u l-istat tad-dritt sabiex 
ikun hemm lok għal dibattiti aktar 
frekwenti b'parteċipazzjoni usa' mill-
Membri, konsultazzjonijiet strutturati 
mas-soċjetà ċivili matul il-proċess ta’ 
abbozzar, grad ogħla ta' rispons għall-ksur 
tad-drittijiet tal-bniedem u sitwazzjonijiet 
mhux previsti oħra fil-qasam, u potenzjal 
ogħla ta' segwitu għal dibattiti u 
riżoluzzjonijiet preċedenti;

Or. en
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Emenda 141
Metin Kazak, Leonidas Donskis

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 30

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

30. Jirrakkomanda li l-Parlament itejjeb il-
proċeduri tiegħu fir-rigward tal-
kwistjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem, 
inkluż permezz tar-reviżjoni tal-Linji 
Gwida tiegħu għad-Delegazzjonijiet 
Interparlamentari tal-PE dwar il-
promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u d-
demokrazija; huwa tal-fehma li kull 
delegazzjoni permanenti tal-Parlament 
għandu jkollha Membru, magħżul fost il-
President u l-Viċi Presidenti tagħha, 
speċifikament bil-kompitu li jimmonitorja 
l-portafoll tad-drittijiet tal-bniedem fir-
rigward tar-reġjun jew il-pajjiż 
ikkonċernat, u li l-persuni maħtura 
għandhom jirrappurtaw b'mod regolari lis-
Sottokumitat tal-Parlament dwar id-
Drittijiet tal-Bniedem; jenfasizza l-ħtieġa 
ta' reviżjoni tal-mudell għad-dibattiti fil-
plenarja dwar każijiet ta' ksur tad-drittijiet 
tal-bniedem, id-demokrazija u l-istat tad-
dritt sabiex ikun hemm lok għal dibattiti 
aktar frekwenti b'parteċipazzjoni usa' mill-
Membri, grad ogħla ta' rispons għall-ksur 
tad-drittijiet tal-bniedem u sitwazzjonijiet 
mhux previsti oħra fil-qasam, u potenzjal 
ogħla ta' segwitu għal dibattiti u 
riżoluzzjonijiet preċedenti;

30. Jirrakkomanda li l-Parlament itejjeb il-
proċeduri tiegħu fir-rigward tal-
kwistjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem, 
inkluż permezz tar-reviżjoni tal-Linji 
Gwida tiegħu għad-Delegazzjonijiet 
Interparlamentari tal-PE dwar il-
promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u d-
demokrazija; huwa tal-fehma li kull 
delegazzjoni permanenti tal-Parlament 
għandu jkollha Membru, magħżul fost il-
President u l-Viċi Presidenti tagħha, 
speċifikament bil-kompitu li jimmonitorja 
l-portafoll tad-drittijiet tal-bniedem fir-
rigward tar-reġjun jew il-pajjiż 
ikkonċernat, u li l-persuni maħtura 
għandhom jirrappurtaw b'mod regolari lis-
Sottokumitat tal-Parlament dwar id-
Drittijiet tal-Bniedem; jitlob kooperazzjoni 
mtejba dwar kwistjonijiet tad-drittijiet tal-
bniedem ma’ parlamenti nazzjonali tal-
UE; jenfasizza l-ħtieġa ta' reviżjoni tal-
mudell għad-dibattiti fil-plenarja dwar 
każijiet ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, 
id-demokrazija u l-istat tad-dritt sabiex 
ikun hemm lok għal dibattiti aktar 
frekwenti b'parteċipazzjoni usa' mill-
Membri, grad ogħla ta' rispons għall-ksur 
tad-drittijiet tal-bniedem u sitwazzjonijiet 
mhux previsti oħra fil-qasam, u potenzjal 
ogħla ta' segwitu għal dibattiti u 
riżoluzzjonijiet preċedenti;

Or. en

Emenda 142
Andrzej Grzyb, László Tőkés, Inese Vaidere, Eduard Kukan, Kinga Gál
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 30

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

30. Jirrakkomanda li l-Parlament itejjeb il-
proċeduri tiegħu fir-rigward tal-
kwistjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem, 
inkluż permezz tar-reviżjoni tal-Linji 
Gwida tiegħu għad-Delegazzjonijiet 
Interparlamentari tal-PE dwar il-
promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u d-
demokrazija; huwa tal-fehma li kull 
delegazzjoni permanenti tal-Parlament 
għandu jkollha Membru, magħżul fost il-
President u l-Viċi Presidenti tagħha, 
speċifikament bil-kompitu li jimmonitorja 
l-portafoll tad-drittijiet tal-bniedem fir-
rigward tar-reġjun jew il-pajjiż 
ikkonċernat, u li l-persuni maħtura 
għandhom jirrappurtaw b'mod regolari lis-
Sottokumitat tal-Parlament dwar id-
Drittijiet tal-Bniedem; jenfasizza l-ħtieġa 
ta' reviżjoni tal-mudell għad-dibattiti fil-
plenarja dwar każijiet ta' ksur tad-drittijiet 
tal-bniedem, id-demokrazija u l-istat tad-
dritt sabiex ikun hemm lok għal dibattiti 
aktar frekwenti b'parteċipazzjoni usa' mill-
Membri, grad ogħla ta' rispons għall-ksur 
tad-drittijiet tal-bniedem u sitwazzjonijiet 
mhux previsti oħra fil-qasam, u potenzjal 
ogħla ta' segwitu għal dibattiti u 
riżoluzzjonijiet preċedenti;

30. Jirrakkomanda li l-Parlament itejjeb il-
proċeduri tiegħu fir-rigward tal-
kwistjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem, 
inkluż permezz tar-reviżjoni tal-Linji 
Gwida tiegħu għad-Delegazzjonijiet 
Interparlamentari tal-PE dwar il-
promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u d-
demokrazija; huwa tal-fehma li kull 
delegazzjoni permanenti tal-Parlament 
għandu jkollha Membru, magħżul fost il-
President u l-Viċi Presidenti tagħha, 
speċifikament bil-kompitu li jimmonitorja 
l-portafoll tad-drittijiet tal-bniedem fir-
rigward tar-reġjun jew il-pajjiż 
ikkonċernat, u li l-persuni maħtura 
għandhom jirrappurtaw b'mod regolari lis-
Sottokumitat tal-Parlament dwar id-
Drittijiet tal-Bniedem; jenfasizza l-ħtieġa 
ta’ reviżjoni tal-mudell għad-dibattiti fil-
plenarja dwar każijiet ta' ksur tad-drittijiet 
tal-bniedem, id-demokrazija u l-istat tad-
dritt sabiex ikun hemm lok għal dibattiti 
aktar frekwenti b'parteċipazzjoni usa' mill-
Membri, grad ogħla ta' rispons għall-ksur 
tad-drittijiet tal-bniedem u sitwazzjonijiet 
mhux previsti oħra fil-qasam, u potenzjal 
ogħla ta' segwitu għal dibattiti u 
riżoluzzjonijiet preċedenti; jenfasizza l-
ħtieġa għal utilizzazzjoni aħjar tal-
potenzjali tan-Netwerk tal-Premju 
Sakharov mill-PE u istituzzjonijiet oħra 
tal-UE;

Or. en

Emenda 143
Rui Tavares

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 30
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

30. Jirrakkomanda li l-Parlament itejjeb il-
proċeduri tiegħu fir-rigward tal-
kwistjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem, 
inkluż permezz tar-reviżjoni tal-Linji 
Gwida tiegħu għad-Delegazzjonijiet 
Interparlamentari tal-PE dwar il-
promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u d-
demokrazija; huwa tal-fehma li kull 
delegazzjoni permanenti tal-Parlament 
għandu jkollha Membru, magħżul fost il-
President u l-Viċi Presidenti tagħha, 
speċifikament bil-kompitu li jimmonitorja
l-portafoll tad-drittijiet tal-bniedem fir-
rigward tar-reġjun jew il-pajjiż 
ikkonċernat, u li l-persuni maħtura 
għandhom jirrappurtaw b'mod regolari lis-
Sottokumitat tal-Parlament dwar id-
Drittijiet tal-Bniedem; jenfasizza l-ħtieġa 
ta' reviżjoni tal-mudell għad-dibattiti fil-
plenarja dwar każijiet ta' ksur tad-drittijiet 
tal-bniedem, id-demokrazija u l-istat tad-
dritt sabiex ikun hemm lok għal dibattiti 
aktar frekwenti b'parteċipazzjoni usa' mill-
Membri, grad ogħla ta' rispons għall-ksur 
tad-drittijiet tal-bniedem u sitwazzjonijiet 
mhux previsti oħra fil-qasam, u potenzjal 
ogħla ta' segwitu għal dibattiti u 
riżoluzzjonijiet preċedenti;

30. Jirrakkomanda li l-Parlament itejjeb il-
proċeduri tiegħu fir-rigward tal-
kwistjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem
u jintensifika l-isforzi sabiex jintegra d-
drittijiet tal-bniedem b’mod effettiv fl-
istrutturi u l-proċessi tiegħu stess sabiex 
jiżgura li d-drittijiet tal-bniedem u d-
demokrazija huma fil-qalba tal-azzjonijiet 
u l-politiki parlamentari kollha, inkluż 
permezz tar-reviżjoni tal-Linji Gwida 
tiegħu għad-Delegazzjonijiet 
Interparlamentari tal-PE dwar il-
promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u d-
demokrazija; huwa tal-fehma li kull 
delegazzjoni u kumitat permanenti tal-
Parlament għandu jkollhom Membru, 
magħżul fost il-President u l-Viċi 
Presidenti tagħhom, speċifikament bil-
kompitu li jimmonitorjaw l-portafoll tad-
drittijiet tal-bniedem fir-rigward tar-reġjun 
jew il-pajjiż ikkonċernat, u li l-persuni 
maħtura għandhom jirrappurtaw b'mod 
regolari lis-Sottokumitat tal-Parlament 
dwar id-Drittijiet tal-Bniedem; jitlob 
kooperazzjoni mtejba dwar kwistjonijiet 
tad-drittijiet tal-bniedem ma’ parlamenti 
nazzjonali tal-UE; jenfasizza l-ħtieġa ta' 
reviżjoni tal-mudell għad-dibattiti fil-
plenarja dwar każijiet ta' ksur tad-drittijiet 
tal-bniedem, id-demokrazija u l-istat tad-
dritt sabiex ikun hemm lok għal dibattiti 
aktar frekwenti b'parteċipazzjoni usa' mill-
Membri, konsultazzjonijiet strutturati 
mas-soċjetà ċivili matul il-proċess ta’ 
abbozzar, grad ogħla ta' rispons għall-ksur 
tad-drittijiet tal-bniedem u sitwazzjonijiet 
mhux previsti oħra fil-qasam, u potenzjal 
ogħla ta' segwitu għal dibattiti u 
riżoluzzjonijiet preċedenti;

Or. en
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Emenda 144
Metin Kazak, Leonidas Donskis

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 30a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

30a. Jirrakkomanda li l-Parlament, 
f’kooperazzjoni mal-parlamenti 
nazzjonali tal-UE, jorganizza avveniment 
annwali dwar id-difensuri tad-drittijiet 
tal-bniedem minn madwar id-dinja, li 
jipprovdi lill-Parlament b’opportunità 
unika biex juri l-appoġġ tiegħu għad-
difensuri tad-drittijiet tal-bniedem 
madwar id-dinja u jgħinhom fil-progress 
tad-drittijiet tagħhom li jitkellmu u jsegwu 
d-drittijiet tagħhom fil-pajjiżi rispettivi 
tagħhom;

Or. en

Emenda 145
Rui Tavares

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 30a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

30a. Jirrakkomanda li l-Parlament, 
f’kooperazzjoni mal-parlamenti 
nazzjonali tal-UE, jorganizza avveniment 
annwali dwar id-difensuri tad-drittijiet 
tal-bniedem minn madwar id-dinja, li 
jipprovdi lill-Parlament b’opportunità 
annwali biex juri l-appoġġ tiegħu għad-
difensuri tad-drittijiet tal-bniedem 
madwar id-dinja u jgħinhom fil-progress 
tad-drittijiet tagħhom li jitkellmu u jsegwu 
d-drittijiet tagħhom fil-pajjiżi rispettivi 
tagħhom;

Or. en
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Emenda 146
Marie-Christine Vergiat

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 30a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

30a. Iqis li riforma tal-proċedura għall-
għoti tal-Premju Sakharov hija meħtieġa 
biex tittejjeb it-trasparenza u l-leġittimità
tiegħu l-aktar permezz ta' vot matul il-
laqgħa plenarja; jenfasizza l-importanza
li jkun żgurat monitoraġġ tar-rebbieħa
kollha, speċjalment biex tiġi żgurata l-
protezzjoni tagħhom meta dawn ikunu
taħt theddida mill-awtoritajiet fil-pajjiż 
tagħhom;

Or. fr

Emenda 147
Marie-Christine Vergiat

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 31

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

31. Jitlob applikazzjoni konkreta tal-
Artikolu 36 TUE sabiex ikun żgurat li l-
fehmiet tal-Parlament jiġu kkunsidrati kif 
xieraq fir-rigward tal-għoti ta’ segwitu 
għar-riżoluzzjonijiet u jirrakkomanda 
djalogu aktar b’saħħtu f'dan ir-rigward;

31. Jitlob applikazzjoni konkreta tal-
Artikolu 36 TFUE sabiex ikun żgurat ir-
rikonoxximent tal-pożizzjonijiet tal-
Parlament u jirrakkomanda djalogu aktar 
b’saħħtu fir-rigward tal-monitoraġġ tar-
riżoluzzjonijiet tiegħu;

Or. fr


