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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar ir-Rapport Annwali 2009 dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fid-Dinja u l-politika tal-
UE dwar il-kwistjoni
(2010/2202(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– Wara li kkunsidra l-ħdax-il rapport annwali tal-Unjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-
Bniedem fid-Dinja li jkopri l-perjodu minn Lulju 2008 sa Diċembru 2009,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 6 u 21 tat-Trattat ta' Lisbona,

– wara li kkunsidra l-Istqarrija Universali dwar il-Jeddijiet tal-Bniedem u l-istrumenti 
internazzjonali rilevanti kollha tad-drittijiet tal-bniedem1,

– wara li kkunsidra l-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti,

– wara li kkunsidra l-konvenzjonijiet kollha tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-drittijiet tal-
bniedem u l-protokolli fakoltattivi tagħhom2,

– wara li kkunsidra l-istrumenti reġjonali tad-drittijiet tal-bniedem, inklużi b’mod 
partikolari l-Karta Afrikana dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Popli, il-Protokoll 
Fakultattiv dwar id-Drittijiet tan-Nisa fl-Afrika, il-Konvenzjoni Amerikana dwar id-
Drittijiet tal-Bniedem, il-Karta Għarbija dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Kummissjoni 
Intergovernattiva dwar id-Drittijiet tal-Bniedem tal-ASEAN,

– wara li kkunsidra d-dħul fis-seħħ fl-1 ta’ Lulju 2002 tal-Istatut ta’ Ruma tal-Qorti 
Kriminali Internazzjonali (QKI) u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament relatati mal-QKI3,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u n-negozjati li 
għaddejjin dwar l-adeżjoni tal-UE għall-Konvenzjoni,

– wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea4,

– wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Sħubija AKP-KE u r-reviżjoni tiegħu5,

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1889/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-20 ta’ Diċembru 2006 dwar l-istabbiliment ta’ strument ta’ finanzjament 

                                               
1 Għat-testi bażiċi rilevanti kollha, ikkonsulta t-tabella fl-Anness III tar-rapport xxx tal-Kumitat għall-

Affarijiet Barranin.
2 Il-Konvenzjoni tan-NU kontra t-Tortura; il-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal; il-Konvenzjoni 

dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull Forma ta' Diskriminazzjoni kontra n-Nisa; il-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet 
tal-Persuni b'Diżabbiltajiet; il-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Protezzjoni tal-Persuni Kollha mill-
Għajbien Sfurzat.

3 ĠU C 379, 7.12.1998, p. 265; ĠU C 262, 18.9.2001, p. 262; ĠU C 293 E, 28.11.2002, p. 88; ĠU C 271 E, 
12.11.2003, p. 576; Testi adottati, 22 ta' Mejju 2008, P6_TA(2008)0238; Testi adottati, 21 ta’ Ottobru 2008, 
P6_TA(2008)0496.

4 ĠU C 303, 14.12.2007, p. 1.
5 ĠU L 317, 15.12.2000, p. 3; ĠU C 303, 14.12.2007, p. 1.L 209, 11.8.2005, p. 27.
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għall-promozzjoni tad-demokrazija u tad-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja1 (l-
Istrument Ewropew għad-Demokrazija u d-Drittijiet tal-Bniedem jew l-EIDHR),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar id-drittijiet tal-bniedem fid-
dinja,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tal-14 ta’ Jannar 20092 dwar l-iżvilupp tal-
Kunsill għad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU, inkluż ir-rwol tal-UE, u tal-25 ta’ Frar 2010 
dwar it-13-il sessjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti3, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tal-1 ta’ Frar 20074 u tas-26 ta’ April 20075

dwar l-inizjattiva għal moratorju universali għall-piena tal-mewt u r-Riżoluzzjoni 
62/149 tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti tat-18 ta’ Diċembru 2007 dwar 
moratorju fuq l-użu tal-piena tal-mewt,

– wara li kkunsidra l-Protokoll Nru 13 tal-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-
Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali (KEDB), rigward it-tneħħija tal-
piena tal-mewt fiċ-ċirkustanzi kollha,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Difensuri tad-Drittijiet 
tal-Bniedem u r-riżoluzzjoni tal-Parlament tas-16 ta’ Ġunju 2010 dwar id-difensuri tad-
drittijiet tal-bniedem6,

– wara li kkunsidra l-Linji Gwida tal-Unjoni Ewropea dwar il-promozzjoni tal-osservanza 
tad-dritt umanitarju internazzjonali (IHL)7, dwar il-piena tal-mewt, dwar it-tortura u 
trattamenti krudili, inumani jew degradanti oħra, dwar id-djalogi tad-drittijiet tal-
bniedem ma’ pajjiżi mhux membri tal-UE, dwar il-promozzjoni u l-protezzjoni tad-
drittijiet tat-tfal u dwar il-vjolenza kontra n-nisa u l-ġlieda kontra kull xorta ta’ 
diskriminazzjoni kontrihom,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-22 ta' Ottubru 2009 dwar il-bini tad-
demokrazija fir-relazzjonijiet barranin tal-UE8,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet kollha li adotta dwar każijiet urġenti ta' ksur tad-
drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 48 u 119(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A7-0000/2010),

                                               
1 ĠU L 386, 29.12.2006, p. 1.
2 ĠU C 46E, 24.2.2010, p.71.
3 Testi adottati, P6_TA-PROV(2010)0036.
4 ĠU C 250 E, 25.10.2007, p. 91.
5 ĠU C 74 E, 20.3.2008, p. 775.
6 Test adottat, P7_TA(2010)0226.
7 ĠU C 327, 23.12.2005, p. 4.
8 Test adottat, P7_TA(2009)0056.
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A. billi l-Istqarrija Universali dwar il-Jeddijiet tal-Bniedem għadha d-dokument ta’ 
referenza tad-dinja, li tqiegħed il-persuna umana fiċ-ċentru tal-azzjoni,

B. billi l-11-il Rapport Annwali tal-Unjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem 
(2008/9) jipprovdi ħarsa globali lejn l-azzjoni tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-
demokrazija fid-dinja, 

C. billi din ir-riżoluzzjoni għandha l-għan li teżamina, tevalwa u f’każijiet speċifiċi, toffri 
kritika kostruttiva tal-attivitajiet tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija,

D. billi r-rekord intern tad-drittijiet tal-bniedem tal-UE għandu impatt dirett fuq il-
kredibiltà tagħha u l-abilità li jimplimenta politika esterna tad-drittijiet tal-bniedem 
effettiva,

E. billi l-Unjoni hija bbażata fuq il-valuri tar-rispett għad-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-
demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, inklużi 
d-drittijiet ta' persuni li jagħmlu parti minn minoranzi,

F. billi t-Trattat ta’ Lisbona saħħaħ is-setgħat tal-UE fuq il-politika barranija b’mod li se 
jsaħħaħ il-valuri u l-objettivi tagħha; billi l-innovazzjonijiet marbuta mal-azzjoni esterna 
tal-UE, bħar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' 
Sigurtà / Viċi President tal-Kummissjoni (HR/VP) u s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni 
Esterna (SEAE), se jkomplu jikkonsolidaw l-azzjoni esterna tal-UE fil-qasam tad-
drittijiet tal-bniedem u se jipprovdu opportunitajiet aħjar għall-integrazzjoni tad-drittijiet 
tal-bniedem fl-oqsma relevanti tal-politika kollha,

G. billi t-Trattat jipprovdi lill-UE b’personalità legali waħda, li se tippermettilha taderixxi 
għall-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u, konsegwentement, 
tippermetti li l-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem (QEDB) fi Strasburgu 
tivverifika l-konformità mal-Konvenzjoni permezz tal-atti tal-UE ;

H. billi d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona, il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE 
saret legalment vinkolanti, u b’hekk saħħet il-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-
Ewropa;

I. billi l-isforzi għall-ġlieda kontra t-terroriżmu fid-dinja żiedu l-ħtieġa tal-konċiljazzjoni 
tas-sigurtà mar-rispett għad-drittijiet tal-bniedem,

J. billi l-kriżi ekonomika u finanzjarja globali kellha impatt negattiv fuq id-drittijiet 
ekonomiċi, soċjali u kulturali; billi kienu affettwati d-drittijiet tal-ifqar persuni; billi, 
minħabba li l-prezzijiet qed jogħlew, miljuni qed jiffaċċaw diffikultajiet kbar biex 
jissodisfaw bżonnijiet bażiċi f'numru ta' pajjiżi tal-Afrika, l-Ażja u l-Amerika Latina;
billi miljuni ta’ persuni qed jiffaċċaw l-insigurtà u l-indinjità, u f’xi pajjiżi l-protesti 
ntlaqgħu bir-repressjoni u l-vjolenza,

K. billi d-drittijiet ekonomiċi, soċjali u kulturali għandhom jintlaqgħu bl-istess attenzjoni u 
jkunu ttrattati bl-istesss livell ta' importanza li jingħata lid-drittijiet ċivili u politiċi;

L. billi l-bidla fil-klima għandu impatt li jdum jinħass fuq perjodu ta’ żmien twil fuq id-
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drittijiet tal-bniedem; billi hemm probabilità ikbar ta’ konsegwenzi negattivi għall-
gruppi vulnerabbli, bħall-popli indiġeni, fil-pajjiżi li qiegħdin jiżviluppaw, iżda jista' 
jkollhom ramifikazzjonijiet ħafna iktar wiesgħa wkoll,

M. billi qed iseħħu forom ġodda ta’ abbużi tad-drittijiet tal-bniedem fid-dinja, 
partikolarment fil-qasam tat-teknoloġiji tal-informazzjoni l-ġodda, fosthom iċ-ċensura 
tal-internet,

1. Itenni li d-determinazzjoni qawwija tal-Parlament Ewropew u jfakkar fl-isforzi li ilu 
jagħmel biex jiddefendi d-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja permezz ta’ 
relazzjonijiet bilaterali ma’ pajjiżi terzi u parteċipazzjoni attiva f’fora internazzjonali, kif 
ukoll billi ta l-appoġġ tiegħu lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili internazzjonali u 
lokali;

2. Jilqa’ l-impenn tal-HR/VP li tibni rwol attiv għall-UE fix-xena dinjija bl-għan li 
tippromwovi d-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija globalment;

3. Huwa tal-opinjoni li politika tal-affarijiet barranin konsistenti tal-UE għandha tagħti 
prijorità assoluta lill-promozzjoni tad-demokrazija, peress li s-soċjetà demokratika hija l-
pedament għad-difiża tad-drittijiet tal-bniedem; jemmen li l-istruttura istituzzjonali ġdida 
tal-UE, u b’mod partikulari s-SEAE, joffru opportunità għat-titjib tal-koerenza u l-
effikaċja tal-UE f’dan il-qasam;

4. Jistieden lill-HP/VR biex iżżomm l-impenji li ħadet għall-integrazzjoni tad-drittijiet tal-
bniedem fl-azzjoni esterna tal-UE, sabiex dawn ikunu riflessi fl-istruttura tas-SEAE u r-
riżorsi li jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tiegħu; 

5. Jilqa’ d-disponibilità tal-HR/VP biex tagħmel rieżami mill-qiegħ tal-effikaċja tal-
istrumenti kollha tal-UE f’dan il-qasam, mid-djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem sal-linji 
gwida tal-UE, mill-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem 
(EIDHR) sal-għajnuna bilaterali tal-UE u l-azzjonijiet tagħha fil-fora multilaterali, u biex 
tniedi proċess ta' konsultazzjoni dwar l-iżvilupp ta’ strateġija ġdida għad-drittijiet tal-
bniedem; jenfasizza d-determinazzjoni tal-PE li jipparteċipa bis-sħiħ f'din il-
konsultazzjoni;

6. Jinsisti dwar il-ħtieġa li jittejbu t-trasparenza u l-aċċess għad-dokumenti bejn l-
istituzzjonijiet tal-UE sabiex tkun żviluppata kooperazzjoni interistituzzjonali iktar 
effettiva;

7. Jenfasizza li għandha tingħata prijorità ikbar lit-titjib tal-kapaċità tal-Unjoni Ewropea li 
tirrispondi b’mod rapidu għall-ksur tad-drittijiet tal-bniedem f’pajjiżi li mhumiex fl-UE;

8. Jikkunsidra li huwa essenzjali li, minħabba l-importanza ta’ kwistjonijiet tad-drittijiet tal-
bniedem f’sitwazzjonijiet ta’ kunflitt u ta’ wara l-kunflitt, ir-rappreżentanti speċjali kollha 
tal-Unjoni Ewropea jkollhom mandat li jsemmi speċifikament il-promozzjoni tad-drittijiet 
tal-bniedem u l-iżgurar tal-osservanza tagħhom;

Ir-Rapport Annwali tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fid-Dinja
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9. Jenfasizza l-importanza tar-Rapport Annwali tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem għall-
analiżi u l-evalwazzjoni tal-politika tad-drittijiet tal-bniedem tal-UE, b'mod partikolari bil-
għan taż-żieda tal-viżibilità ta’ kwistjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem b’mod ġenerali;
jitlob ukoll li jsiru kampanji ta’ informazzjoni pubblika li jagħtu aktar viżibiltà lill-UE 
f’dan il-qasam;

10. Jilqa’ l-preżentazzjoni lill-Parlament mill-HR/VP tar-rapport annwali tal-UE, u l-perjodu 
ta’ rappurtar il-ġdid ibbażat fuq is-sena tal-kalendarju, li jagħti lill-Parlament l-opportunità 
li jiddedika l-plenarja ta’ Diċembru lid-drittijiet tal-bniedem, bl-għoti tal-Premju annwali 
Sakharov għal-Libertà tal-Ħsieb u d-diskussjoni tar-rapport annwali tal-PE dwar id-
drittijiet tal-bniedem fid-dinja u l-politika tal-UE dwar il-kwistjoni;

11. Jitlob lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jagħmlu sforzi akbar sabiex iqassmu iktar ir-
rapport annwali tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija u biex jiżguraw li 
dan jilħaq l-ikbar numru ta’ qarrejja possibbli; jirrikonoxxi li fl-edizzjoni attwali sar 
progress f’termini ta’ preżentazzjoni iktar ċara, għalkemm il-perjodu itwal ta’ rappurtar 
ifisser li hu iktar diffiċli li dan jintuża;

12. Itenni t-talba tiegħu li għandha tkun provduta informazzjoni addizzjonali u aħjar għall-
evalwazzjoni ta’ linji politiċi u li għandhom ikunu proposti elementi u linji gwida għat-
titjib tal-approċċ ġenerali, jitnaqqsu kemm jista’ jkun il-kontradizzjonijiet eventwali 
tagħhom u jkunu aġġustati l-prijoritajiet tal-politika fuq bażi ta’ kunsiderazzjoni għal kull 
pajjiż individwali, bil-ħsieb tal-adozzjoni ta’ strateġiji dwar id-drittijiet tal-bniedem għal 
kull pajjiżi kif definit fil-programm tas-SEAE;

13. Itenni s-sejħa tiegħu għal evalwazzjoni regolari tal-użu u r-riżultati tal-politiki, tal-
istrumenti u l-inizjattivi tal-Unjoni Ewropea dwar id-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiżi mhux 
membri tal-UE u biex ir-riżultati jinqasmu mal-Parlament; jitlob lill-Kunsill u l-
Kummissjoni biex jiżviluppaw indiċijiet u punti ta’ referenza speċifiċi u li jistgħu jiġu 
kwantifikati sabiex titkejjel l-effettività ta’ dawk il-linji politiċi;

L-attivitajiet tal-UE fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem f'fora internazzjonali

14. Jenfasizza l-adeżjoni futura tal-UE għall-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-
Bniedem bħala opportunità biex din tagħti prova tal-impenn tagħha fid-difiża tad-drittijiet 
tal-bniedem ġewwa u barra l-fruntieri tagħha; jistieden lill-Istati Membri tal-UE biex 
jagħtu l-appoġġ tagħhom u jimpenjaw liċ-ċittadini tagħhom għal dan;

15. Jistieden lill-Istati Membri tal-UE biex jiffirmaw u jirratifikaw il-konvenzjonijiet u l-
protokolli fakultattivi dwar id-drittijiet tal-bniedem fundamentali kollha tan-NU u tal-
Kunsill tal-Ewropa, b’mod partikulari l-Konvenzjoni Internazzjonali dwar il-Ħarsien tad-
Drittijiet tal-Ħaddiema Migranti u l-Membri tal-Familji tagħhom kollha tal-1990, il-
Konvenzjoni Internazzjonali għall-Ħarsien tal-Persuni Kollha mill-Għajbien Sfurzat, u l-
Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabbiltajiet tan-NU;  jinsisti li l-Protokoll 
Fakultattiv għall-Konvenzjoni għandu jitqies bħala parti integrali tal-Konvenzjoni, u jitlob 
li jkun hemm adeżjoni simultanja għalih (Konvenzjoni u Protokoll)1;

                                               
1 Sa Diċembru 2009, l-Awstrija, il-Belġju, il-Ġermanja, l-Ungerija, l-Italja, il-Portugall, is-
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16. Jitlob lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex ikomplu bl-isforzi tagħhom biex jippromwovu 
r-ratifika universali tal-Istatut ta’ Ruma u l-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni ta’ 
implimentazzjoni nazzjonali, skont il-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2003/444/PESK tas-
16 ta’ Ġunju 2003 dwar il-Qorti Kriminali Internazzjonali1 u l-Pjan ta’ Azzjoni tal-2004 
biex ikun hemm azzjoni ta’ segwitu għall-Pożizzjoni Komuni; jilqa’ l-fatt li r-ratifiki tal-
Istatut ta’ Ruma mir-Repubblika Ċeka u ċ-Ċilì tul il-perjodu ta' rappurtar tellgħu n-numru 
totali ta’ Stati Kontraenti għal 110 f’Diċembru 2009;

17. Jitlob lill-Presidenza tal-UE biex isemmi l-importanza tal-kooperazzjoni mal-QKI fis-
samits kollha tal-UE u fid-djalogi ma' pajjiżi mhux membri tal-UE; iħeġġeġ lill-Istati 
Membri kollha tal-UE biex jikkoperaw iktar mal-Qorti u biex jikkonkludu ftehimiet 
bilaterali dwar l-infurzar tas-sentenzi, kif ukoll il-protezzjoni tax-xhieda u l-vittmi; 
jirrikonoxxi wkoll il-Ftehim ta’ Kooperazzjoni u Assistenza bejn l-UE u l-QKI u, fuq din 
il-bażi, jitlob lill-Unjoni Ewropea u lill-Istati Membri tagħha biex jipprovdu lill-Qorti bl-
assistenza kollha meħtieġa; jinnota bi tħassib kbir in-nuqqas tal-eżekuzzjoni tal-mandat 
tal-QKI għall-arrest tal-President al-Bashir tas-Sudan;

18. Jilqa’ s-suċċessi tal-UE fit-Tielet Kumitat tal-Assemblea Ġenerali tan-NU (dwar 
kwistjonijiet Soċjali, Umanitarji u Kulturali) dwar numru kbir ta’ riżoluzzjonijiet, b’mod 
partikulari l-appell għal moratorju fuq l-użu tal-piena tal-mewt, li żiedet in-numru tal-
pajjiżi li qed jappoġġawha, dwar id-drittijiet tat-tfal, dwar l-intolleranza reliġjuża u dwar 
is-sitwazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem f’Burma/il-Mjanmar u r-Repubblika 
Demokratika Popolari tal-Korea (RDPK);

19. Jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jagħmlu pressjoni fuq il-gvernijiet tal-pajjiżi 
kkonċernati biex jikkoperaw b'mod sħiħ mal-mekkaniżmi tan-NU u jippermettu aċċess 
għall-esperti indipendenti u r-Rapporteurs Speċjali tan-NU, biex jagħtuhom aċċess sħiħ 
għat-territorju tagħhom u biex iżommu lura milli jxekklu xogħolhom;

20. Jitlob li jkun hemm koperazzjoni msaħħa bejn il-Kunsill tal-Ewropa u l-Unjoni Ewropea 
fil-qasam tal-promozzjoni tad-drittijiet tal-minoranzi u l-ħarsien ta’ lingwi reġjonali u tal-
minoranzi, bl-użu tal-għodod legali tan-nondiskriminazzjoni biex ikunu appoġġjati d-
diversità u t-tolleranza;

Il-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti (UNHRC)

21. Jilqa’ l-ħidma tal-UNHRC u jagħmel enfasi fuq ir-rwol kruċjali tiegħu fi ħdan l-arkitettura 
ġenerali tan-NU u l-potenzjal tiegħu li jiżviluppa qafas siewi għall-isforzi multilaterali 
dwar id-drittijiet tal-bniedem tal-Unjoni Ewropea; jinnota li dan il-korp il-ġdid irid 
ikompli jaħdem biex jikseb aktar kredibilità;

                                                                                                                                                  
Slovenja, l-Isvezja u r-Renju Unit kienu rratifikaw kemm il-Konvenzjoni u kemm il-
Protokoll Fakultattiv; l-Istati Membri kollha kienu ffirmaw il-Konvenzjoni, iżda 15-il Stat 
Membru kienu għadhom ma rratifikawhiex (il-Bulgarija, Ċipru, l-Estonja, il-Finlandja, 
Franza, il-Greċja, il-Latvja, il-Litwanja, il-Lussemburgu, Malta, il-Pajjiżi l-Baxxi, il-
Polonja, ir-Rumanija, is-Slovakkja); 19-il Stat Membru wkoll kienu ffirmaw il-Protokoll, 
iżda 10 kienu għadhom ma rratifikawhx (il-Bulgarija, Ċipru, ir-Repubblika Ċeka, il-
Finlandja, Franza, il-Litwanja, il-Lussemburgu, Malta, ir-Rumanija, is-Slovakkja).

1 ĠU L 150, 18.6.2003, p. 67.
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22. Jenfasizza li l-parteċipazzjoni attiva tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili hija 
indispensabbli għall-effikaċja tal-UNHRC;

23. Jilqa’ bil-qalb il-fatt li l-amministrazzjoni attwali tal-Istati Uniti qed tipprova tinvolvi iktar 
involviment man-NU u ħadet siġġu fil-UNHCR għall-perjodu mill-2009 sal-2012; 
jirrikonoxxi li s-sħubija tal-Istati Uniti ssaħħaħ il-kredibilità u l-kapaċità tal-UNHRC; 
jitlob lill-UE biex isaħħaħ il-kooperazzjoni mal-Istati Uniti, partikolarment f'termini ta' 
skambju ta' esperjenzi ta' djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem;

24. Ifakkar li fl-2011 il-UNHRC se jkollu rieżami kbir tal-proċeduri tiegħu, u jappella lill-UE 
biex tipprepara għal dan ir-rieżami u tipparteċipa attivament fih;

25. Jenfasizza r-rwol importanti tar-Rieżamijiet Perjodiċi Universali (UPR) u jistieden lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni u, b’mod partikulari, lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni 
Esterna (SEAE) biex isegwi mill-qrib u jimmonitorja l-impenji li jittieħdu waqt ir-Rieżami 
Perjodiku Universali;

26. Jappoġġa bil-qawwa l-isforzi tal-UE biex tevita kwalunkwe parzjalità u manipulazzjoni 
tal-UPRs; f’dan il-kuntest, jiddeplora bil-qawwa r-riżultat tas-sessjoni ta’ Frar 2009, li 
batiet ħafna minn tfixkil proċedurali qawwi u tentattivi ta' manipulazzjoni tal-proċess 
matul il-proċes ta’ rieżami;

27. Jistieden lill-HR/VP biex iżżur l-UNHRC regolarment u li tiżgura personalment li jkun 
hemm l-eqreb rabtiet possibbli bejn il-UNHRC u s-SEAE fil-livelli kollha; jinkoraġġixxi 
s-sezzjoni futura tas-SEAE dwar id-drittijiet tal-bniedem biex twaqqaf kuntatt ta’ xogħol 
mill-qrib mal-UNHRC;

28. Jinnota li, kif jirrimarka r-Rapport Annwali, l-Istati Membri tal-UE huma fil-minoranza 
fil-UNHRC; jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE u l-Istati Membri biex jieħdu azzjoni 
konċertata fl-iżvilupp ta' alleanzi xierqa ma' dawk il-pajjiżi u l-atturi mhux statali li qed 
ikomplu jiddefendu n-natura universali u indiviżibbli tad-drittijiet tal-bniedem;

29. Jitlob lill-Kunsill, l-Kummissjoni u lis-SEAE biex isaħħu l-impenn tagħhom mal-
gvernijiet demokratiċi minn gruppi reġjonali oħrajn fi ħdan l-UNHRC, bil-għan li jtejbu ċ-
ċans tas-suċċess ta’ inizjattivi mmirati lejn ir-rispett għall-prinċipji li jinsabu fl-Istqarrija 
Universali dwar il-Jeddijiet tal-Bniedem; jitlob lill-Kummissjoni biex tipprovdi rapport 
annwali dwar ix-xejriet tal-votazzjonijiet fin-NU rigward kwistjonijiet li jikkonċernaw id-
drittijiet tal-bniedem, li janalizza kif dawn ġew affettwati mill-politiki tal-UE u l-Istati 
Membri tagħha u dawk ta’ blokki oħrajn;

30. Jafferma mill-ġdid l-importanza vitali tal-proċeduri speċjali u l-mandati tal-pajjiżi fi ħdan 
l-UNHRC; jilqa' l-mandat tematiku ġdid stabbilit fil-qasam tad-drittijiet kulturali, u jilqa' 
l-estensjoni tal-mandati tematiċi dwar id-dritt għall-ikel, għal-libertà ta' reliġjon jew 
twemmin, u dwar persuni spustati internament; jilqa' wkoll l-estensjoni tal-mandati dwar 
il-pajjiżi għall-Burundi, Ħaiti, il-Kambodja, is-Somalja, ir-Repubblika Demokratika 
Popolari tal-Korea (RDPK), il-Mjanmar u s-Sudan jiddispjaċih li l-mandati għal-Liberja u 
r-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK) ma kinux estiżi;

31. Jilqa' s-sessjonijiet speċjali tal-HRC dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-
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Lvant tar-RDK, dwar l-impatt tal-kriżijiet ekonomiċi u finanzjarji globali fuq ir-
realizzazzjoni universali u t-tgawdija effettiva tad-drittijiet tal-bniedem, dwar is-
sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fis-Sri Lanka, u dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-
bniedem fit-Territorji Palestinjani Okkupati u fil-Lvant ta' Ġerusalemm; jiddispjaċih li fil-
kuntest tas-sessjoni speċjali dwar it-Territorji Palestinjani Okkupati l-maġġoranza tal-
membri applikat interpretazzjoni li tiġbed lejn naħa waħda tar-rapport Goldstone;

32. Jappoġġa l-indipendenza tal-Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli għad-Drittijiet tal-Bniedem 
(OHCHR); jiddispjaċih li waqt l-10 sessjoni regolari f’Marzu 2009, minkejja l-
oppożizzjoni tal-UE, ġiet adottata riżoluzzjoni bl-għan li tillimita l-indipendenza tal-
OHCHR;

Linji gwida tal-UE dwar id-drittjiet tal-bniedem 

Il-piena tal-mewt

33. Ifakkar fir-riżoluzzjoni li tappella għal moratorju globali fuq l-użu tal-piena tal-mewt 
(Riżoluzzjoni 63/168) adottata mill-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti fit-18 ta’ 
Diċembru, 2008; jenfasizza li r-riżoluzzjoni issa għandha 106 pajjiż li jivvutaw favuriha, 
fatt li jikkonferma l-konsolidazzjoni gradwali tal-opinjoni globali kontra l-piena tal-mewt;

34. Jilqa’ d-deċiżjonijiet li jabolixxu l-piena tal-mewt fl-2009 mill-Burundi u t-Togo u mill-
Istat Amerikan ta' New Mexico;

35. Jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jinkoraġġixxu lil dawk il-pajjiżi li fadal li 
għadhom ma ffirmawx, ma rratifikatx jew ma implimentawx it-Tieni Protokoll Fakultattiv 
għall-Patt Internazzjonali dwar Drittijiet Ċivili u Politiċi (ICCPR), jew strumenti reġjonali 
simili, biex jagħmlu dan;

36. Itenni li l-UE topponi l-piena tal-mewt fiċ-ċirkostanzi kollha; ifakkar li l-UE hija d-
donatur ewlieni lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li jikkumbattu l-piena tal-mewt; 
jitlob lill-Kummissjoni biex tkompli tagħti prijorità lill-ġlieda kontra din il-peina krudili u 
inumana u biex tkompli żżommha bħala prijorità tematika fil-qafas tal-EIDHR;

37. Iħeġġeġ lill-mexxejja Iranjani biex idaħħlu liġi li inekwivokament tipprojbixxi t-tħaġġir 
bħala piena legali; jikkundanna l-fatt li r-reġim Iranjan għadu jikkundanna għall-mewt u 
jiġġustizzja delinkwenti minorenni; jikkundanna l-użu tal-piena tal-mewt mir-reġim 
Iranjan, li jqiegħed lill-Iran fit-tieni pożizzjoni, wara ċ-Ċina, fil-klassifika tal-pajjiżi li 
għandhom l-ogħla għadd ta’ eżekuzzjonijiet; jikkundanna bil-qawwa l-għadd akbar ta' 
eżekuzzjonijiet li segwa d-dimostrazzjonijiet paċifiċi wara l-elezzjonijiet presidenzjali fl-
Iran f'Ġunju 2009; huwa mħasseb li ċ-Ċina xorta għadha twettaq l-akbar numru ta’ 
eżekuzzjonijiet fid-dinja kollha; jilqa' l-azzjoni pożittiva li ħadu l-awtoritajiet tal-
Bjelorussja bit-twaqqif ta' Grupp ta' Ħidma biex jabbozza proposti dwar l-impożizzjoni ta’ 
moratorju fuq il-piena tal-mewt; għadu mħasseb dwar il-fatt li għadhom isiru l-
eżekuzzjonijiet fil-Bjelorussja, li hija l-uniku pajjiż Ewropew li għadha tuża l-piena tal-
mewt;

38. Jinnota li hemm 32 ġurisdizzjoni fid-dinja b’liġijiet li jippermettu li l-piena tal-mewt tkun 
applikata għal reati tad-droga; jinnota li l-Uffiċċju tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drogi u 
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l-Kriminalità (UNODC), il-Kummissjoni Ewropea u gvernijiet Ewropej individwali huma 
involuti b'mod attiv fil-finanzjament u/jew l-għoti ta' assistenza teknika, appoġġ leġiżlattiv 
u għajnuna finanzjarja bl-għan tat-tisħiħ ta’ attivitajiet ta' infurzar kontra d-droga fl-istati 
li għad għandhom il-piena tal-mewt għall-infurzar tad-droga; huwa mħasseb li tali 
assistenza tista’ twassal għal iktar pieni tal-mewt u eżekuzzjonijiet; jistieden lill-
Kummissjoni biex tiżviluppa linji gwida li jirregolaw il-finanzjament internazzjonali 
għall-attivitajiet ta' infurzar kontra d-droga fil-livell nazzjonali u reġjonali biex jiżguraw li 
programmi bħal dawn ma jirriżultawx fi ksur tad-drittijiet tal-bniedem inkluża l-
applikazzjoni tal-piena tal-mewt; jenfasizza li l-abolizzjoni tal-piena tal-mewt għal reati 
relatati mad-droga għandha tkun kundizzjoni stabbilita minn qabel għall-assistenza 
finanzjarja, l-assistenza teknika, il-bini tal-kapaċità u appoġġ ieħor ta’ infurzar kontra d-
droga;

Il-vjolenza kontra n-nisa 

39. Jinnota li l-programm tal-grupp ta' Tliet Presidenzi ta' Franza, ir-Repubblika Ċeka u l-
Isvezja (Lulju 2008 - Diċembru 2009) ta prijorità lill-kwistjoni tal-vjolenza kontra n-nisa 
u l-bniet, u jitlob għal koerenza fuq il-prinċipji u l-politiki kemm barra u kemm ġewwa l-
UE; jinnota l-adozzjoni reċenti ta' sett ġdid ta' linji gwida dwar din il-kwistjoni u jistenna 
li l-Kummissjoni tippreżenta r-riżultati tal-implimentazzjoni tiegħu lill-Parlament;

40. Jenfasizza l-importanza tal-implimentazzjoni komprensiva tal-aġenda doppja stabbilita fir-
Riżoluzzjoni 1325 (2000) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU dwar in-nisa, il-paċi u s-sigurtà, 
u jistieden lill-Kunsill biex isaħħaħ l-azzjonijiet tiegħu f'dan il-qasam;

41. Jistieden lill-HR/VP biex iżżid in-numru ta' impjegati li jaħdmu fuq kwistjonijiet tal-
ġeneru fl-azzjoni esterna u biex toħloq strutturi apposta; jirrikonoxxi l-progress li sar fil-
PSDK fiż-żewġ missjonijiet u fit-taħriġ tal-persunal;

42. Huwa mħasseb ħafna dwar is-sitwazzjoni tan-nisa u l-bniet fl-Afganistan; Jikkundanna 
Liġi dwar l-Istatus Personali tax-Xiti adottata f'Marzu 2009, li tikser bl-ikrah id-drittijiet 
tan-nisa Afgani u tikkontradixxi l-Kostituzzjoni Afgana u l-istandards internazzjonali tad-
drittijiet tal-bniedem; jilqa’ l-emendi magħmula għal-liġi dwar il-‘Kwistjonijiet Personali 
tas-Segwaċi tal-Ġurisprudenza Xita’ iżda jibqa' mħasseb serjament dwar ċerti artikoli tal-
liġi, li jikkontradixxu l-obbligi tal-Afganistan skont il-Patt Internazzjonali dwar id-
Drittijiet Ċivili u Politiċi, il-Konvenzjoni dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull Forma ta' 
Diskriminazzjoni kontra n-Nisa, u l-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal; iħeġġeġ lill-
awtoritajiet Afgani biex jieħdu azzjoni mingħajr dewmien sabiex itejbu l-qagħda tad-
drittijiet tan-nisa fil-pajjiż;

It-tortura u trattament krudili, inuman jew degradanti ieħor

43. Jitlob għar-rikonoxximent ta' abbużi tas-saħħa kontra pazjenti u individwi, b'mod 
partikolari dawk li ma jistgħux jiddefendu lilhom infushom, kemm jekk huma priġunieri 
politiċi kemm jekk huma persuni b'diżabilità mentali, bħala trattament krudili, inuman u 
degradanti, waqt li jirrikonoxxi d-diffikultà li tinstab prova ta’ ċerti atti;

44. Jistieden lill-istati kollha li għandhom mhumiex, biex isiru stati kontraenti tal-
Konvenzjoni Kontra t-Tortura u Trattament jew Pieni Krudili, Inumani jew Degradanti 



PE448.819v01-00 12/19 PR\830294MT.doc

MT

oħra u l-Protokoll Fakultattiv tagħha (OPCAT); iħeġġeġ lill-istati biex ineħħu r-riżervi li 
għamlu għal dawn l-istrumenti;

45. Jenfasizza l-importanza tal-implimentazzjoni effettiva tal-Linji Gwida tal-UE kontra t-
tortura u trattament jew pieni oħra krudili, inumani jew degradanti; jistieden lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni biex jippreżentaw ir-riżultati tal-implimentazzjoni ta’ linji gwida bħal 
dawn, waqt li jagħtu attenzjoni speċjali lir-riżultati f'termini ta' rijabilitazzjoni tal-vittmi 
tat-tortura tal-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem;

46. Jistieden lill-Istati Membri sabiex isegwu t-talbiet magħmula fir-riżoluzzjoni tiegħu dwar 
il-kummerċ ta' ċerti oġġetti li jistgħu jintużaw għall-piena kapitali, tortura jew trattament 
jew pieni oħra krudili, inumani jew degradanti1; jistieden lill-Kummissjoni biex 
tippreżenta malajr kemm jista' jkun reviżjoni ta' diversi dispożizzjonijiet tar-Regolament 
(KE) Nru 1236/2005 tas-27 ta’ Ġunju, 2005;

Id-drittijiet tat-Tfal

47. Jiddeplora l-fatt li, skont l-istimi, madwar 215 miljun tifel u tifla huma vittmi tal-impjieg 
tat-tfal, li minnhom tliet kwarti jagħmlu l-agħar tipi ta' xogħol tat-tfal (ċifri tal-ILO, 2009);

48. Ifakkar fis-suċċess tal-11-il Forum UE-NGO dwar id-Drittijiet tal-Bniedem organizzat 
f’Lulju 2009 fi Stokkolma, taħt il-presidenza Svediża, dwar it-tema tal-ġlieda kontra l-
vjolenza kontra it-tfal, u fl-appelli tiegħu biex titkompla l-ħidma legali għall-projbizzjoni 
ta’ kull forma ta' kastig korporali fil-kuntesti kollha, inkluża d-dar, għall-identifikazzjoni 
tal-aqwa prattiki u t-tagħlim li mill-ġlieda kontra l-vjolenza kontra t-tfal f’sitwazzjonijiet 
ta’ gwerra u ta’ wara l-gwerra, u biex tiżdied il-koerenza bejn l-azzjoni esterna tal-UE u l-
politiki interni tal-UE/tal-Istati Membri dwar id-drittijiet tat-tfal;

49. Jitlob li jiddaħħlu b’urġenza miżuri addizzjonali tal-UE kontra l-impjieg tat-tfal u jitlob 
lill-UE biex tapplika b'mod aktar effiċjenti l-istrumenti għad-dispożizzjoni tagħha billi 
tinkorporawhom fil-djalogi u l-konsultazzjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem; jitlob lill-
UE biex timplimenta b'mod effettiv il-Linji Gwida tal-UE dwar id-Drittijiet tat-Tfal u biex 
tistudja l-possibbiltà li tadotta linji gwida dwar il-ġlieda kontra l-impjieg tat-tfal; 
jirrikonoxxi r-rwol ta’ appoġġ tal-politika kummerċjali tal-UE fil-ġlieda kontra l-impjieg 
tat-tfal, l-iktar permezz tal-użu tal-inċentivi SPĠ+ ;

50. Jinnota li l-2009 mmarkat l-20 anniversarju tal-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal; 
jinnota b’sodisfazzjon li l-adeżjoni għall-Konvenzjoni hija issa kważi universali, u 
jħeġġeġ lill-pajjiżi li għadhom ma’ ngħaqdux mal-Konvenzjoni biex jagħmlu dan 
mingħajr dewmien; għadu mħasseb ħafna li għadhom jinkisru ħafna mid-drittijiet involuti; 
jilqa' wkoll l-ħatra tar-Rappreżentant Speċjali tas-Segretarju Ġenerali dwar il-Vjolenza 
Kontra t-Tfal, u jissottolinja l-importanza tal-mandat;

51. Jesprimi tħassib kbir dwar it-tfal affetwati minn kunflitti armati; Iħeġġeġ lill-Kummissjoni 
u lill-Kunsill biex isaħħu l-implimentazzjoni tal-Linji Gwida tal-UE dwar it-Tfal u l-
Konflitti Armati; Jilqa’ r-riżoluzzjoni l-ġdida tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU 1882 (2009), 
li tkompli ssaħħaħ il-protezzjoni tat-tfal affettwati minn kunflitti armati;

                                               
1 P7_TA-PROV(2010)0236.
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Difensuri tad-drittijiet tal-bniedem 

52. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-verżjoni riveduta tal-2008 tal-Linji Gwida tal-UE dwar id-
Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem1; jinnota l-iżvilupp ta' aktar minn 60 istrateġiji ta' 
implimentazzjoni lokali u l-ħatra tal-uffiċjali ta' kollegament rilevanti; jistieden lid-
diplomatiċi tal-UE li qed jaħdmu f’pajjiżi terzi biex ikunu infurmati għal kollox dwar id-
dispożizzjonijiet tal-linji gwida;

53. Iħeġġeġ lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jimplimentaw il-miżuri 
proposti mill-Parlament fir-riżoluzzjoni tiegħu dwar il-Politiki tal-UE favur id-difensuri 
tad-drittijiet tal-bniedem, adottata f’Ġunju 20102; 

54. Jappella, fil-kuntest tal-implimentazzjoni tat-Trattat ta’ Lisbona, lill-istituzzjonijiet tal-UE 
biex jistabbilixxu mekkaniżmu ta’ kooperazzjoni interistituzzjonali dwar id-difensuri tad-
drittijiet tal-bniedem; jagħraf li l-ħolqien ta’ mekkaniżmu ta’ dan it-tip jista’ jkun faċilitat 
permezz tat-twaqqif ta’ punti fokali għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem fl-
istituzzjonijiet u fl-organi kollha tal-UE, b’tali punti fokali li jaħdmu b’koperazzjoni mill-
qrib ma’ dawk responsabbli għad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fil-missjonijiet u 
d-delegazzjonijiet tal-UE; jistieden lill-Kummissjoni biex tistabbilixxi mekkaniżmu li 
jevalwa l-effettività tal-linji gwida; 

55. Jirrikonoxxi l-konklużjonijiet fil-ħafna rapporti dwar id-drittijiet tal-bniedem li d-difensuri 
tad-drittijiet umani qed isofru attakki dejjem aktar qawwija f’diversi forom, bħal attakki 
fuq il-libertà ta’ espressjoni jew assoċjazzjoni, arresti arbitrarji, proċessi inġusti u l-għeluq 
tal-uffiċċji ta' organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili;

56. Jibqa’ viġilanti vis-à-vis gvernijiet ta’ pajjiżi li mhumiex fl-UE li jużaw l-adozzjoni ta' 
liġijiet kontroversjali biex jirregolaw l-NGOs bħala tentattiv sottili biex isikktu l-
moviment tad-drittijiet tal-bniedem;

57. Jesprimi d-dispjaċir kbir tiegħu għall-qtil ta', fost oħrajn, Stanislav Markelov, Anastasia 
Baburova u Natalya Estemirova fir-Russja, id-detenzjoni arbitrarja ta’ Roxana Saberi u 
Abdolfattah Soltani fl-Iran, u l-proċess ta' Liu Xiaobo fiċ-Ċina, li kollha seħħew matul il-
perjodu ta' rappurtar;

58. Jinnota li d-detenzjoni, kif ukoll ir-rilaxx u d-deportazzjoni sussegwenti, tad-difensuri 
lokali tad-drittijiet tal-bniedem f’Kuba mingħajr id-dritt tar-ritorn hija wkoll ksur gravi 
tad-drittijiet tal-bniedem;

Klawżoli tad-drittijiet tal-bniedem

59. Jenfasizza l-importanza tal-klawsoli tad-drittijiet tal-bniedem fil-politiki tal-kummerċ, is-
sħubijiet u l-ftehimiet kummerċjali bejn l-UE u pajjiżi terzi; jipproponi “evalwazzjoni tad-
drittijiet tal-bniedem” ta’ pajjiżili mhumiex membri fl-UE li għandhom relazzjonijiet 
kummerċjali mal-UE;

                                               
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/GuidelinesDefenders.pdf

2 P7_TA-PROV(2010)0226.
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60. Jinnota b’sodisfazzjoni li l-funzjonament tar-reġim tal-GSP+ (Sistema Ġeneralizzata ta' 
Preferenzi) huwa mmonitorjat mill-qrib u li l-preferenzi tal-kummerċ jingħataw lil pajjiżi 
li rratifikaw u effetivament implimentaw konvenzjonijiet internazzjonali ewlenin dwar l-
iżvilupp sostenibbli, id-drittijiet soċjali u l-governanza tajba;

61. Jilqa' l-inklużjoni ta' klawsola dwar id-drittijiet tal-bniedem fil-Ftehim ta' Sħubija ffirmat 
mill-UE u l-Indoneżja u fil-Ftehim għall-Istabilizzazzjoni u għall-Assoċjazzjoni mal-
Albanija, li daħal fis-seħħ matul il-perjodu ta' rappurtar, li jġib għal aktar minn 120 in-
numru ta' pajjiżi li aċċettaw l-inklużjoni ta' din il-klawsola fi ftehimiet mal-UE;

Il-bini tad-demokrazija fir-relazzjonijiet esterni

62. Jilqa' l-Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar l-Appoġġ għad-Demokrazija fir-Relazzjonijiet 
Esterni tal-UE1 u l-adozzjoni tal-Aġenda tal-UE għal Azzjoni dwar l-Appoġġ għad-
Demokrazija fir-Relazzjonijiet Esterni tal-UE bħala mezz ta' titjib tal-koerenza u l-
effettività tal-appoġġ għad-demokrazija UE;

63. Jistieden lill-Kummissjoni biex tindirizza b'mod sistematiku il-kwistjoni ta' appoġġ għad-
demokrazija fid-Dokumenti Strateġiċi tal-Pajjiż, waqt li tiqis is-sitwazzjoni speċifika tal-
pajjiż u l-istrateġija reġjonali tal-UE;

64. Jistieden lir-Rappreżentant Għoli/Viċi President tal-Kummissjoni biex tiżgura li d-
drittijiet tal-bniedem u l-bini tad-demokrazija jkunu effetivament integrati fl-oqsma kollha 
tal-politika; jistenna bil-ħerqa l-konklużjonijiet aġġornati tal-Kunsill fil-kors tal-
Presidenza Belġjana, li jirrevedu l-progress li sar u b'kunsiderazzjoni għall-Pjan ta' 
Azzjoni adottat;

Dritt Umanitarju Internazzjonali (IHL)

65. Jilqa' l-konklużjonijiet adottati mill-Kunsill f'Diċembru 2009 dwar il-promozzjoni tal-
konformità mal-IHL, fl-istess sena li kien iċċelebrat is-60 anniversarju tal-Konvenzjonijiet 
ta' Ġinevra;

66. Jinnota l-adozzjoni tal-Linji Gwida Aġġornati tal-UE dwar il-promozzjoni tal-konformità 
mal-IHL fl-2009; jistieden lill-Kunsill biex jintegra l-implimentazzjoni tal-linji gwida tal-
IHL b'mod aktar effettiv mal-linji gwida oħra tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem u 
sabiex itejjeb l-integrazzjoni tal-IHL fl-azzjoni esterna kollha tal-UE;

Libertà ta' reliġjon u twemmin

67. Jilqa’ l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-libertà ta' reliġjon jew twemmin adottati 
f’Novembru 2009; jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jadottaw miżuri prattiċi 
għall-ġlieda kontra l-intolleranza reliġjuża u jippromwovu l-libertà ta’ reliġjon jew 
twemmin madwar id-dinja;

68. Għadu mħasseb ħafna li d-diskriminazzjoni bbażata fuq ir-reliġjon jew it-twemmin 
għadha teżisti fir-reġjuni kollha tad-dinja, u li l-persuni li jappartjenu għal komunitajiet 

                                               
1 GAERC 17 ta’ Novembru 2009.
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reliġjużi partikolari, inklużi minoritajiet reliġjużi, għadhom qed ikunu mċaħħda mid-
drittijiet tal-bniedem tagħhom f'ħafna pajjiżi; jikkundanna l-awtoritajiet Ċiniżi għall-
persekuzzjoni ta' individwi li jipprattikaw ir-reliġjon tagħhom barra l-kanali sanzjonati 
uffiċjalment, inklużi Kristjani, Musulmani, Buddisti u prattikanti tal-Falun Gong; iħeġġeġ 
lill-awtoritajiet Ċiniżi biex joqgħodu lura mill-politika oppressiva tagħhom fit-Tibet, li 
eventwalment tista’ twassal għall-qerda tar-reliġjon u l-kultura Tibetani; 

Libertà tal-espressjoni

69. Huwa imħasseb li l-libertà tal-espressjoni qed tkun attakata b’diversi moda ġodda, 
speċjalment bl-użu tat-tekonoloġiji moderni bħall-internet; itenni li l-libertà tal-espressjoni 
tinkludi d-dritt li wieħed ifittex, jirċievi u jagħti informazzjoni u ideat permezz ta' 
kwalunkwe mezz;

70. Jirrikonoxxi li t-teknoloġiji ġodda jipprovdu opportunitajiet mingħajr preċedent biex 
wieħed jipparteċipa fil-ħajja pubblika, jesprimi opinjonijiet, jikseb aċċess għall-
informazzjoni dwar id-drittijiet tal-bniedem u jgħarraf lill-bqija tad-dinja dwar 
vjolazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem;  huwa mħasseb li l-istati qed jużaw tekniki 
dejjem aktar sofistikati biex jissorveljaw l-attivitajiet fuq l-internet u li seħħew f'numru ta' 
pajjiżi atti ta’ fastidju, persekuzzjoni u anke detenzjoni u priġunerija ta’ persuni li jużaw l-
internet biex jeżerċitaw id-dritt għal-libertà ta' opinjoni u espressjoni;

71. Iħeġġeġ lill-pajjiżi li jillimitaw l-aċċess għall-internet biex ineħħu r-restrizzjonijiet fuq il-
fluss ħieles tal-informazzjoni; jinnota li skont ‘Reporters without Borders’ il-‘lista tal-
għedewwwa tal-internet’ tinkludi l-istati li ġejjin, li jagħmlu ċensura pervażiva tal-
internet: il-Bjelorussja, iċ-Ċina, Kuba, l-Eġittu, l-Iran, il-Mjanmar/Burma, il-Korea ta' 
Fuq, l-Arabja Sawdija, is-Sirja, it-Tuneżija, it-Turkmenistan, l-Użbekistan u l-Vjetnam;

72. Jappoġġja d-dritt ta' espressjoni u assemblea paċifika fir-Russja kif garantit mill-Artikolu 
31 tal-Kostituzzjoni Russa; jesprimi s-solidarjetà mal-organizzaturi u l-parteċipanti ta' 
Strateġija-31, is-serje ta' protesti ċiviċi b’appoġġ għal dan id-dritt li bdiet fil-31 ta' Lulju 
2009 u qed issir fi Pjazza Triumfalnaya f'Moska fil-31 ġurnata ta' kull xahar li fih 31 jum; 
jiddispjaċih li s'issa id-dimostrazzjonijiet kollha organizzati minn Strateġija-31 kienu 
miċħuda l-permess mill-awtoritajiet fuq il-bażi li attivitajiet oħra kienu skedati li jsiru fi 
Pjazza Triumfalnaya fl-istess ħin; huwa mħasseb ħafna minħabba li fil-31 ta’ Diċembru 
2009, fost għexieren ta' dimostranti paċifiċi oħra, il-pulizija Russa arrestat lill-President 
tal-Grupp Ħelsinki ta’ Moska, Lyudmila Alexeyeva, li kienet ippremjata bil-Premju 
Sakharov tal-Parlament ftit ġimgħat biss qabel id-detenzjoni tagħha;

Id-drittijiet tal-bniedem u l-ġlieda kontra t-terroriżmu

73. Jinnota li l-miżuri għall-ġlieda kontra t-terroriżmu rriżultaw fi ksur tad-drittijiet tal-
bniedem bażiċi f'numru ta' pajjiżi madwar id-dinja, fil-forma tal-applikazzjoni ta' miżuri 
ta' sorveljanza eċċessiva, detenzjonijiet illegali u l-użu tat-tortura bħala mezz biex tinkiseb 
informazzjoni minn persuni suspettati li huma terroristi ; jikkundanna dawn il-
vjolazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem u huwa konvint li l-libertajiet ċivili m'għandhomx 
jiġu kompromessi fil-ġlieda kontra t-terroriżmu, minħabba li t-tfixkil tal-ħajja 
demokratika normali fis-soċjetajiet tal-Punent huwa preċiżament dak li jridu t-terroristi;
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74. Ifakkar fid-deċiżjoni tal-President tal-Istati Uniti Barack Obama li jagħlaq il-kamp ta’ 
detenzjoni tal-Bajja ta' Gwantanamo f’Jannar 2009; Jesprimi d-dispjaċir tiegħu li din id-
deċiżjoni ma kinitx implimentata għal kollox; iħeġġeġ lill-Gvern tal-Istati Uniti li 
jirrispetta bis-sħiħ l-impenji li ħa;  jilqa’ l-impenn kostruttiv ta’ numru ta’ Stati Membri 
tal-UE fl-isforzi tagħhom li jgħinu billi jilqgħu ċerti ex-detenuti fi Gwantanamo u billi 
jfittxu akkomodazzjoni għal xi wħud mill-persuni li kienu nħelsu mill-kamp ta' detenzjoni; 

75. Jinnota li wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona l-proċedura ta' kodeċiżjoni tapplika 
għall-direttivi u forom oħra ta' leġiżlazzjoni rigward il-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-
kriminalità organizzata, waqt li ftehimiet internazzjonali relatati ma' dan is-suġġett irid 
ikollhom l-approvazzjoni mill-Parlament; jinnota li grazzi għal dawn il-bidliet, il-
Parlament se jkun jista’ jagħmel iktar pressjoni biex jinstab bilanċ ġust bejn is-sigurtà u d-
drittijiet tal-bniedem;

Djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem u konsultazzjonijiet ma' pajjiżi li mhumiex membri 
tal-UE

76. Jesprimi d-diżappunt tiegħu għan-nuqqas ta’ progress fid-djalogi u l-konsultazzjonijiet 
dwar id-drittijiet tal-bniedem; jiddeplora l-fatt li l-involviment tas-soċjetà ċivili f'dawn id-
djalogi u l-konsultazzjonijiet mhux garantit sistematikament u kultant hu suġġett għal 
restrizzjonijiet imposti mill-partijiet li mhumiex fl-UE;

77. Jitlob għall-parteċipazzjoni reali fl-evalwazzjonijiet li qed isiru tad-djalogi u l-
konsultazzjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem; Jitlob aċċess sħiħ għad-dokumenti finali 
u għal sorsi oħra rilevanti; jistenna, bħala riżultat tal-evalwazzjonijiet, l-iżvilupp ta’ 
indikaturi ċari biex ikejlu l-impatt tal-miżuri;

78. Jinnota l-ħtieġa li jiddaħħlu l-konklużjonijiet tad-djalogi u l-konsultazzjonijiet dwar id-
drittijiet tal-bniedem fis-samits tal-UE mas-sħab tagħha;

79. Huwa tal-fehma li, b’mod ġenerali, id-djalogi u l-konsultazzjonijiet dwar id-drittijiet tal-
bniedem għandhom ikunu ppjanati u mmexxija b'mod trasparenti, bl-għanijiet stabbiliti 
minn qabel id-djalogu u evalwati wara; jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex 
jinsistu mal-awtoritajiet tal-pajjiżi li mhumiex membri tal-UE għall-parteċipazzjoni 
ministerjali kbira fid-djalogi u l-konsultazzjonijiet;

80. Jilqa' t-twaqqif ta' djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem ma' kull wieħed mill-istati tal-Asja 
Ċentrali – it-Taġikistan, il-Kazakistan, il-Kirgiżistan u t-Turkmenistan - fl-2008; jilqa’ l-
ewwel seminar tas-soċjetà ċivili UE-Użbekistan dwar id-djalogu dwar id-drittijiet tal-
bniedem f'Ottubru 2008; jiddispjaċih li d-djalogi UE-Ċina dwar id-drittijiet tal-bniedem 
naqsu b'mod konsistenti li jwasslu għal kwalunkwe titjib rigward abbużi speċifiċi tad-
drittijiet tal-bniedem fiċ-Ċina; jesprimi d-diżappunt tiegħu li l-konsultazzjonijiet UE-
Russja dwar id-drittijiet tal-bniedem ma taw l-ebda riżultat sostanzjali; jilqa' t-tnedija fl-
2009 ta' djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem mal-Indonesja, u ż-żamma tal-ewwel laqgħat 
ta' djalogu mal-Ġeorġja u l-Armenja;

81. Jilqa’ l-ewwel djalogu UE-Bjelorussja dwar id-drittijiet tal-bniedem, li sar f'Ġunju 2009, 
filwaqt li jiddispjaċih li d-djalogu s'issa ma wassal għall-ebda bidla sostanzjali fis-
sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem f'dak il-pajjiż;
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82. Jinnota li f'April 2009 l-parlament tar-Repubblika Demokratika Popolari tal-Korea (il-
Korea ta’ Fuq) irreveda l-kostituzzjoni tal-pajjiż li tinkludi, fost affarijiet oħra, 
dispożizzjoni li l-Korea ta' Fuq ‘tirrispetta u tipproteġi d-drittijiet tal-bniedem’, jistieden 
lill-awtoritajiet tal-Korea ta’ Fuq biex jieħdu passi pożittivi ċari favur it-titjib tas-
sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, jenfasizza li mhux biss id-dispożizzjonijiet 
kostituzzjonali, iżda wkoll miżuri kostruttivi, għandhom jitqiesu waqt l-evalwazzjoni  tal-
qagħda tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiż; jesprimi t-tama tiegħu li l-Korea ta' Fuq turi 
interess f’impenn konstruttiv fid-djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem mal-UE;

Drittijiet ekonomiċi, soċjali u kulturali

83. Jirrikonoxxi li għandha tingħata l-istess importanza lid-drittijiet ekonomiċi, soċjali u 
kulturali li tingħata lid-drittijiet ċivili u politiċi, filwaqt li titiqies l-universalità, l-
indiviżibilità, l-interdipendenza u l-interkonnessjoni tad-drittijiet kollha tal-bniedem, kif 
ikkonfermat mill-Konferenza Dinjija dwar id-Drittijiet tal-Bniedem li saret fi Vjenna fl-
1993; iħeġġeġ lill-pajjiżi mid-dinja kollha biex jaderixxi għall-Protokoll Fakultattiv għall-
Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali (OP-ICESCR), li 
nfetaħ għall-firem fl-24 ta’ Settembru 2009;

84. Jenfasizza li d-drittijiet tal-bniedem jinkludu d-dritt għall-ikel, l-ilma, l-edukazzjoni, djar 
adegwati, art, xogħol deċenti, sigurtà soċjali u d-dritt li wieħed jifforma trejdjunjin; 
jirrikonoxxi li huwa l-faqar il-kaġun tal-parti l-kbira tas-sitwazzjonijiet ta' nuqqas ta’ 
osservanza ta' drittijiet bħal dawn; jitlob lill-UE biex tinvesti aktar sforzi u flus fit-temma 
tal-Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millennju (MDGs), fid-dawl tal-evidenza li d-dinja għadha ’l 
bogħod  mill-ilħuq tal-objettivi stabbiliti għall-2015;

85. Jirrikonoxxi l-importanza tas-sistema ta' sorveljanza tal-Organizzazzjoni Internazzjonali 
tax-Xogħol fid-difiża tad-drittijiet fl-oqsma tal-kummerċ u l-impjiegi, tas-sistemi ta' 
statistika, tal-politiki għall-ħarsien soċjali u l-impjiegi, kif ukoll tas-sigurtà u s-saħħa fuq 
il-post tax-xogħol;

86. Jilqa' l-isforzi tal-Kummissjoni u l-Istati Membri biex jiġġieldu kontra l-kriżi globali 
ekonomika u finanzjarja u b'dan il-mod inaqqsu l-konsegwenzi negattivi li din il-kriżi 
kellha fuq is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fid-dinja; jilqa’ l-Għaxar Sessjoni 
Speċjali tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem bit-titolu 'L-Impatt tal-Kriżi Globali 
Ekonomika u dik Finanzjarja fuq ir-Realizzazzjoni Universali u t-Tgawdija Effettiva tad-
Drittijiet tal-Bniedem’, li saret fl-20 ta’ Frar 2009;

Il-programmi ta’ għajnuna esterna tal-Kummissjoni u l-EIDHR

87. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-fatt li l-prijoritajiet tal-Parlament ġew meqjusa fid-dokumenti ta’ 
pprogrammar tal-2008 u l-2009 tal-EIDHR;

88. Jappoġġja l-kontribuzzjonijiet tal-EIDHR, prinċipalment permezz ta' proġetti tas-soċjetà 
ċivili minn organizzazzjonijiet lokali u internazzjonali tas-soċjetà ċivili (90% tal-
kontribuzzjonijiet), u wkoll permezz ta' organizzazzjonijiet reġjonali u internazzjonali 
f'dan il-qasam, bħall-Kunsill tal-Ewropa, l-OSKE u l-Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli tan-
NU għad-Drittijiet tal-Bniedem (10% tal-kontribuzzjonijiet);
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89. Jinnota b'sodisfazzjon li fil-perjodu 2008-2009 r-riżorsi għad-drittijiet umani u d-
demokrazija ammontaw għal aktar minn EUR 235 miljun, ammont li jippermetti l-
finanzjament ta’ 900 proġett f'xi 100 pajjiż.  Numru partikolarment għoli ta' proġetti kien 
ifinanzjat fil-pajjiżi koperti mill-Politika Ewropea tal-Viċinat, filwaqt li l-pajjiżi AKP 
rċevew l-ogħla ammont globali;

90. Jenfasizza li wieħed mill-aqwa punti tal-EIDHR hu l-fatt li hija ma tiddependix fuq il-
kunsens tal-gvern ospitanti u għalhekk hija kapaċi tiffoka fuq kwistjonijiet politiċi 
sensittivi u approċċi innovattivi u tikkopera direttament ma' organizzazzjonijiet lokali tas-
soċjetà ċivili, li jeħtieġu jippreservaw l-indipendenza tagħhom mill-awtoritajiet pubbliċi; 

91. Jenfasizza l-importanza li tintuża l-EIDHR bħala reazzjoni għat-theddidiet lid-drittijiet tal-
bniedem u mezz biex jiżdied l-appoġġ għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u l-vittmi 
ta' abbużi tad-drittijiet tal-bniedem; jappoġġa n-netwerk ta' 11-il organizzazzjoni 
ffinanzjati mill-EIDHR li jiffukaw fuq il-protezzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-
bniedem u fuq reazzjonijiet rapidi f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza;

92. Jitlob lill-Kummissjoni biex tiżgura li jkun hemm koerenza bejn il-prijoritajiet politiċi tal-
Unjoni u l-proġetti u l-programmi li hija tappoġġa, b’mod partikolari f’konnessjoni mal-
ipprogrammar bilaterali tagħha ma’ pajjiżi terzi;

93. Jistieden lill-persunal tal-Kummissjoni biex jiltaqa’ regolarment ma' rappreżentanti tas-
soċjetà ċivili fi Brussell sabiex irawwem djalogu ma' dawk is-sieħba li fil-fatt 
jimplimentaw proġetti fil-kamp;

94. Jilqa' l-firxa tal-fondi għad-drittijiet tal-bniedem permezz ta' programmi ġeografiċi, l-
implimentazzjoni tal-politika fil-livell nazzjonali u dak reġjonali li qed tkun appoġġjata 
mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp (fl-Istati Afrikani, Karibej u Paċifiċi), l-Istrument tal-
Kooperazzjoni għall-Iżvilupp (fl-Amerika Latina, l-Asja u l-Afrika t'Isfel) u l-Istrument 
Ewropew ta' Viċinat u Sħubija  (fir-reġjuni ġirien), kif ukoll permezz ta' strumenti tematiċi 
bħall-EIDHR, l-IfS, id-DCI u l-ICI Plus;

Għajnuna elettorali u osservazzjoni ta’ elezzjonijiet

95. Jinnota b’sodisfazzjon li l-UE qed tuża dejjem aktar l-għajnuna elettorali u l-osservazzjoni 
ta’ elezzjonijiet biex tippromwovi d-demokrazija f’pajjiżi terzi, biex b’hekk ittejjeb ir-
rispett għad-drittijiet tal-bniedem, il-libertajiet fundamentali u l-istat tad-dritt, u li l-
kwalità u l-indipendenza ta’ dawn il-missjonijiet huma rikonoxxuti sew;

96. Itenni l-appelli tiegħu sabiex il-proċess elettorali, inklużi l-istadji ta’ qabel u ta’ wara l-
elezzjoni, ikun inkorporat fil-livelli differenti ta’ djalogu politiku mal-pajjiżi terzi 
kkonċernati, sabiex tkun żgurata l-koerenza tal-politiki tal-UE u jkun affermat mill-ġdid 
ir-rwol kruċjali tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija;

97. Jilqa' l-ammont ta' fondi, li kien ta’ EUR 50 miljun oħra fil-perjodu ta’ 18-il xahar ta' dan 
ir-rapport;

L-użu mill-azzjonijiet tal-Parlament Ewropew dwar id-drittijiet tal-bniedem
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98. Jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jagħmlu użu sħiħ mir-riżoluzzjonijiet tal-
Parlament u komunikazzjonijiet oħra, billi jirrispondu b'mod konkret għat-tħassib u x-
xewqat espressi fihom;

99. Ifakkar lid-delegazzjonijiet tal-Parlament sabiex b'mod sistematiku jinkludu dibattiti dwar 
id-drittijiet tal-bniedem fl-aġendi tal-laqgħat interparlamentari, kif ukoll biex jiltaqgħu 
mad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u jipprovdulhom, fejn ikun xieraq, viżibilità u 
protezzjoni internazzjonali;

Jilqa’ t-twaqqif tan-Netwerk tar-Rebbieħa tal-Premju Sakharov; iħeġġeġ biex jinstabu 
mingħajr dewmien ir-riżorsi meħtieġa biex jintlaħqu l-għanijiet tiegħu u titħaffef il-
komunikazzjoni bejn ir-rebbieħa tal-Premju Sakharov u l-Parlament billi jingħata status 
speċjali lir-rebbieħa, li jippermettilhom jidħlu fil-bini tal-Parlament bi proċeduri ta’ dħul 
iffaċilitati;

*

* *

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri u tal-pajjiżi 
kandidati, lin-Nazzjonijiet Uniti, lill-Kunsill tal-Ewropa u lill-Organizzazzjoni għas-
Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa, u lill-gvernijiet tal-pajjiżi u t-territorji msemmija 
f’din ir-riżoluzzjoni.


