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PROPOSTA GĦAL RAKKOMANDAZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW LILL-
KUNSILL

dwar is-66 Sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti
(2011/2030(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta għal rakkomandazzjoni lill-Kunsill minn Alexander Graf 
Lambsdorff f’isem il-Grupp ALDE dwar il-prijoritajiet tal-Unjoni Ewropea għas-66 
Sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-NU (B7-0072/2010),

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tiegħu tal-25 ta' Marzu 2010 lill-Kunsill dwar il-65 
Sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti1,

– wara li kkunsidra l-prijoritajiet tal-UE għall-65 Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti 
adottati mill-Kunsill fil- 25 ta’ Mejju 20102,

– wara li kkunsidra l-Entità l-ġdida tan-NU dwar il-Ġeneru (l-Enitità għall-Ugwaljanza bejn 
is-Sessi u t-Tisħiħ tal-Pożizzjoni tan-Nisa - ONU Nisa),

– wara li kkunsidra l-65 Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti (UNGA), b'mod 
partikolari r-riżoluzzjonijiet ta' din l-entità dwar 'Kooperazzjoni internazzjonali dwar l-
assistenza umanitarja fil-qasam tad-diżastri naturali, minn serħan għal żvilupp'3, 'Is-
sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fir-Repubblika Iżlamika tal-Iran'4, 'Is-sitwazzjoni tad-
drittijiet tal-bniedem fir-Repubblika Demokratika Popolari tal-Korea'5, 'Il-promozzjoni ta' 
ordni internazzjonali demokratiku u ġust'6, 'Il-Promozzjoni tal-paċi bħala rekwiżit vitali 
għat-tgawdija sħiħa tad-drittijiet tal-bniedem kollha minn kulħadd'7, 'It-tisħiħ tal-
kooperazzjoni internazzjonali fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem'8, 'Attivitajiet operattivi 
għall-iżvilupp tas-sistema tan-Nazzjonijiet Uniti'9, 'Ir-rwol tal-Istati Uniti fil-promozzjoni 
tal-iżvilupp fil-kuntest tal-globalizzazzjoni u l-interdipendenza'10, 'Lejn Ordni Ekonomika 
Internazzjonali Ġdida'11, 'Il-kooperazzjoni bejn l-Istati Uniti, il-parlamenti nazzjonali u l-
Unjoni Interparlamentari'12, 'In-Nazzjonijiet Uniti f'governanza globali'13, 'Lejn dinja 
mingħajr armi nukleari: it-tħaffif tal-implimentazzjoni tal-impenni għad-diżarm 
nukleari'14, 'Reviżjoni tal-arkitettura għall-Konsolidazzjoni tal-Paċi tan-Nazzjonijiet                                                

1 ĠU C 4 E, 7.1.2011.
2 Kunsill tal-Unjoni Ewropea 10170/10.
3 Riżoluzzjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti A/RES/65/264.
4 Riżoluzzjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti A/RES/65/226.
5 Riżoluzzjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti A/RES/65/225 
6 Riżoluzzjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti A/RES/65/223.
7 Riżoluzzjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti A/RES/65/222.
8 Riżoluzzjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti A/RES/65/218 
9 Riżoluzzjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti A/RES/65/177.
10 Riżoluzzjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti A/RES/65/168 
11 Riżoluzzjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti A/RES/65/167.
12 Riżoluzzjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti A/RES/65/123.
13 Riżoluzzjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti A/RES/65/94.
14 Riżoluzzjoni  tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti A/RES/65/59.
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'Reviżjoni tal-arkitettura għall-Konsolidazzjoni tal-Paċi tan-Nazzjonijiet Uniti'1, u 'Iż-
Żamma tal-wegħda: magħqudin biex nilħqu l-Objettivi tal-Millenju għall-Iżvilupp2, 

– wara li kkunsidra l-abbozz ta' riżoluzzjoni tal-UNGA dwar 'Il-parteċipazzjoni tal-Unjoni 
Ewropea fil-ħidma tan-Nazzjonijiet Uniti'3

– wara li kkunsidra l-Konferenza ta' Reviżjoni 2010 tal-Partijiet għat-Trattat tan-
Nonproliferazzjoni ta' Armi Nukleari (NPT), u r-reviżjonijiet tal-Grupp Multidixxiplinari 
dwar il-Kriminalità Organizzata (GMD), tal-Kummissjoni għall-Konsolidazzjoni tal-Paċi 
(PBC) u tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem (HRC), 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Diċembru 2010 dwar il-futur tas-sħubija 
strateġika bejn l-UE u l-Afrika wara t-tielet Samit bejn l-UE u l-Afrika4,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Novembru 2010 dwar il-konferenza ta' 
Cancún dwar it-Tibdil fil-Klima (COP16)5, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Novembru 2010 dwar l-10 Anniversarju 
tar-Riżoluzzjoni 1325 (2000) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU dwar in-Nisa, il-Paċi u s-
Sigurtà6

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta’ Novembru 2010 dwar il-kooperazzjoni 
ċivili-militari u l-iżvilupp ta’ kapaċitajiet ċivili-militari7,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 121(3) u 97 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarrijiet Barranin u l-opinjoni tal-Kumitat 
għall-Iżvilupp (A7-0000/2011), 

A. billi qed issir trasformazzjoni kbira tal-ordni internazzjonali, li qed tistimola lill-Unjoni 
Ewropea biex timpenja ruħha b'mod iktar attiv mal-poteri kurrenti u emerġenti tad-dinja 
kif ukoll mas-sieħba bilaterali u dawk multilaterali sabiex ikunu promossi soluzzjonijiet 
effettivi għall-problemi li jaffetwaw kemm liċ-ċittadini Ewropej kif ukoll id-dinja kollha,

B. billi l-UE għandu jkollha sehem proattiv fil-bini ta' Nazzjonijiet Uniti li tista’ 
tikkontribwixxi b'mod attiv għas-soluzzjonijiet globali, għall-paċi u s-sigurtà u għall-ordni 
internazzjonali bbażat fuq l-istat tad-dritt;  billi, skont l-Artikolu 21 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea (TUE), l-UE hi impenjata b'mod formali għal multilateraliżmu effettiv 
b'NU b'saħħitha fil-qalba tiegħu, li hu essenzjali sabiex jiġu indirizzati l-isfidi globali, bħal 
ma' huma t-tibdil fil-klima u s-sigurtà u l-iżvilupp għal kulħadd, 

C. billi strutturi permanenti ġodda għar-rappreżentazzjoni esterna tal-UE nħolqu mit-Trattat 
                                               
1 Riżoluzzjoni  tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti A/RES/65/7.
2 Riżoluzzjoni  tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti A/RES/65/1.
3 Abbozz ta' Riżoluzzjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti A/RES/64/L.67.
4 Testi adottati, P7_TA-PROV(2010)0482.
5 Testi adottati, P7_TA-PROV(2010)0442.
6 Testi adottati, P7_TA-PROV(2010)0439.
7 Testi adottati, P7_TA-PROV(2010)0419.
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ta' Lisbona u, b'riżultat ta' hekk ir-rappreżentanti l-ġodda tal-UE huma mistennija li jieħdu 
l-funzjonijiet li qabel kienu jitwettqu mill-Presidenza b'rotazzjoni tal-UE, 

D. billi s-sħubijiet nazzjonali huma strumentali biex jintlaħqu miri globali identifikati b'mod 
konġunt; billi l-UE hi l-akbar fornitur ta' għajnuna għall-iżvilupp fid-dinja u sieħba 
maġġuri tan-NU fl-isforzi tagħha fit-tliet oqsma fundamentali tal-ħidma tagħha, inkluż 
f'sitwazzjonijiet ta' kriżi u ta' wara l-kriżi; billi sħubija solida u stabbli bejn l-UE u n-NU 
hi fundamentali għall-ħidma tan-NU u ċentrali għar-rwol tal-UE bħala attur globali,

E. billi l-istabbiliment tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) għandu 
jikkontribwixxi b'mod sinifikanti għall-implimentazzjoni ulterjuri tar-
Riżoluzzjonijiet 1325 u 1820 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU u ta' riżoluzzjonijiet 
sussegwenti permezz tal-istruttura interna tiegħu u wkoll permezz tal-azzjonijiet u l-
politiki esterni tiegħu,

F. billi l-isforzi msaħħa għall-ġlieda kontra t-terroriżmu fid-dinja żiedu l-bżonn li tiġi 
ndirizzata s-sigurtà filwaqt li d-drittijiet tal-bniedem jiġu rrispettati b'mod sħiħ, 

1. Jindirizza r-rakkomandazzjonijiet li ġejjin lill-Kunsill:

L-Unjoni Ewropea fis-sistema tan-Nazzjonijiet Uniti

(a) biex jiżviluppa multilateraliżmu effettiv bħala l-ambizzjoni strateġika prinċipali tal-
Unjoni u biex il-koerenza u l-visibilità tal-UE bħala attur globali fin-NU jissaħħu, 
fost l-oħrajn billi titnaqqas l-enfasi fuq l-konsultazzjonijiet interni tal-UE dwar 
kwistjonijiet tan-NU u bil-promozzjoni sussegwenti ta’ kamp ta’ azzjoni akbar fuq 
firxa wiesgħa ta' kwistjonijiet, sabiex l-UE tkun tistà tirrealizza b’suċċess l-aġenda 
tagħha fin-NU u tissodisfa l-aspettattivi tal-membri tan-NU dwar l-kapaċità tagħha li 
taġixxi;   biex jippromwovi aktar koeżjoni kemm fi ħdan is-sistema tan-NU kif ukoll 
bejn il-pożizzjonijiet tal-Istati Membri tal-UE u l-kandidati u l-pajjiżi kandidati 
potenzjali, sabiex jisfrutta kemm jista’ l-potenzjal offrut mit-Trattat ta' Lisbona għat-
tisħiħ tal-impatt tal-UE permezz tal-użu koordinat u strateġiku tal-punti ta' dħul varji 
u distintivi tagħha (UE u Stati Membri), 

(b)  filwaqt li jżomm l-istatus tiegħu ta' osservatur skont il-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti u 
n-natura intergovernattiva tan-NU, jagħmel l-arranġamenti neċessarji - sabiex 
jippermetti lir-rappreżentanti l-ġodda tal-UE jitkellmu b'mod effikaċi u f'waqtu dwar 
kwistjonijiet globali, f'konformità mal-Artikoli 18 u 47 tat-TUE - biex l-UE tkun 
tista' tipparteċipa b'mod effikaċi fil-ħidma tal-UNGA, fuq il-bażi ta' konsultazzjoni 
komprensiva mal-Istati Membri tan-NU; biex jikkonferma mill-ġdid l-impenn tiegħu 
li n-NU hi fiċ-ċentru tal-politika barranija tal-UE u li jtenni l-opinjoni li l-
parteċipazzjoni effettiva tiegħu fil-ħidma tan-NU mhix biss prijorità strateġika tal-
UE, iżda konsistenti wkoll malilħuq tal-miri tan-NU u, bħala tali, fl-interess tas-
sieħba kollha tagħha, 

L-UE u l-governanza globali

(c) biex isaħħaħ l-governanza globali u jfittex soluzzjonijiet sostenibbli għall-kwistjoni 
tar-relazzjoni bejn il-formazzjonijiet G u s-sistema tan-NU, li fuq il-bażi tagħha 
dibattiti tematiċi u d-dimensjoni ekonomika jistgħu jkunu koperti b'mod utli minn 
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dawk il-gruppi, sakemm in-NU żżomm ir-rwol ċentrali tagħha u tibqa' l-uniku korp 
leġittimu għal azzjoni globali;  fl-istess ħin, jikkunsidra l-G8 u l-G20 bħala fora 
importanti għad-definizzjoni tar-risposti globali li għalihom l-UE trid tikkontribwixxi 
b'mod attiv permezz ta' pożizzjonijiet koordinati;  biex jappoġġa l-inizzjattiva tal-
President tal-UNGA biex jorganizza dibattiti tal-Assemblea Ġenerali mal-Presidenza 
tal-G20 qabel u wara s-Samits tal-G20, 

(d) biex jappoġġa bis-sħiħ lill-ONU Nisa fir-rwol tagħha ta' promozzjoni tal-ugwaljanza 
bejn is-sessi u tal-protezzjoni u t-tisħiħ tal-pożizzjoni tan-nisa, inkluż 
f'sitwazzjonijiet ta' kunflitt u f'sitwazzjonijiet ta' wara kriżi, billi jaħdem 
f'koordinament mill-qrib ma' partijiet oħra tas-sistema tan-NU,

(e) biex juża l-ewwel test li qatt ġie nnegozjat dwar ir-riforma tal-KSNU bħala 
opportunità li jkun hemm enfasi b'mod li jinftiehem fuq punti ta’ konverġenza u biex 
jikseb progress tanġibbli fir-rigward tal-kjarifika tal-kompetenzi tal-KSNU li 
għandhom x’jaqsmu ma’ korpi oħrajn tan-NU, iż-żieda ta’ membri ġodda permanenti 
u mhux permanenti – possibbilment fuq bażi temporanja – sabiex tittejjeb ir-
rappreżentanza u l-leġittimità tal-KSNU, u r-reviżjoni ta’ metodi ta’ ħidma tal-
KSNU; biex jenfasizza li l-UE għad għandha l-għan li tikseb siġġu fil-KSNU 
ġaladarba żdiedu n-numru ta' siġġijiet fih,

Paċi u Sigurtà

Il-ġestjoni tal-kriżijiet, iż-żamma tal-paċi u l-konsolidazzjoni tal-paċi

(f) biex jaħdem biex jikseb kunsens dwar r-Responsabbilità tal-Protezzjoni (RtoP) u 
biex jiżviluppa approċċ aktar operattiv lejn dan il-prinċipju;  filwaqt li jenfasizza l-
importanza li jiġu evitati kunflitti, biex jinkuraġġixxi l-implimentazzjoni tar-
Responsabbilità tal-Protezzjoni (RtoP), fost l-oħrajn, bit-tisħiħ tar-rwol ta' 
organizzazzjonijiet reġjonali bħal ma hi l-Unjoni Afrikana (UA), bit-tisħiħ tal-
mekkaniżmi ta' twissija bikrija fi ħdan in-NU u bid-definizzjoni aħjar tar-rwoli tal-
korpi relevanti tan-NU;  jilqa' r-Riżoluzzjoni tal-KSNU S/2011/95 tas-26 ta' Frar 
2011, li talbet lill-Gvern Libjan jerfa’ r-responsabbilità tiegħu li jipproteġi l-
popolazzjoni tiegħu, l-ewwel darba li qatt instema' l-prinċipju tar-Responsabbilità 
tal-Protezzjoni (RtoP) fi stqarrija formali tal-KSNU b'referenza għal kriżi li għadha 
għaddejja,

(g) biex jippromwovi sigurtà u stabilizzazzjoni permezz tal-konsolidazzjoni tal-paċi, 
filwaqt li jindirizza l-konsolidazzjoni tal-paċi stess permezz ta’ sforzi fit-tul ta' 
żvilupp u billi jiżgura li ż-żamma tal-paċi tkun ippjanata u implimentata fi ħdan qafas 
ta' strateġija unika u komprensiva tan-NU, li tikkunsidra l-bżonnijiet tal-
konsolidazzjoni tal-paċi u l-bidla tal-futur għal strateġija fit-tul fl-istadji bikrija 
kemm tal-ippjanar kif ukoll tal-implimentazzjoni u li fuqha l-UE tibbaża l-miżuri 
tagħha;   peress li l-istabilizzazzjoni ta' pajjiż maqbud f'kunflitt teħtieġ azzjoni aktar 
kumplessa u approċċ integrat, u mhux sempliċiment truppi, il-kapaċitajiet neċessarji 
għandhom jiġu orkestrati permezz ta' strateġija bħal din, sabiex il-kawżi tal-kunflitt 
jiġu indirizzati mill-għeruq b'mod xieraq, peress li f’nofs il-pajjiżi fejn jintużaw l-
operazzjonijiet taż-żamma tal-paċi jerġgħu jinqala’ l-kunflitt fi żmien għaxar snin 
mit-tluq tal-forzi taż-żamma tal-paċi,



PR\860137MT.doc 7/10 PE460.818v01-00

MT

(h) biex jiżviluppa viżjoni ta' strateġija definita tal-istrumenti ta' ġestjoni tal-kriżi tal-UE 
u li dwarha, l-ewwel u qabel kollox, għandu jintlaħaq kunsens fost l-Istati Membri, 

Kooperazzjoni tal-ġestjoni tal-kriżijiet globali fil- qafas ta’ sħubijiet  

(i) biex iqis it-tisħiħ tas-sħubijiet internazzjonali tal-ġestjoni tal-kriżi bħala prijorità 
strateġika tal-UE u biex jitjieb id-djalogu ma' atturi ewlenija oħra fil-ġestjoni ta’ kriżi 
- bħan-Nazzjonijiet Uniti, in-NATO, l-Unjoni Afrikana (UA), u pajjiżi terzi bħall-
Istati Uniti tal-Amerika, it-Turkija, in-Norveġja u l-Kanada; biex jissinkronizza l-
azzjonijiet fuq l-art, it-tqassim tal-informazzjoni u l-kondiviżjoni tar-riżorsi bl-oqsma 
taż-żamma tal-paċi, il-konsolidazzjoni tal-paċi, inkluża l-kooperazzjoni rigward il-
ġestjoni tal-kriżi u, b'mod partikolari, is-sigurtà marittima, u l-ġlieda kontra t-
terroriżmu skont l-liġi internazzjonali;  biex itejjeb il-koordinazzjoni, f'dan ir-
rigward, mal-Istituzzjonijiet Finanzjarji Internazzjonali (IFIs) u donaturi bilatelari, 

(j) biex joħloq qafas ta' strateġija aktar wiesa' għas-sħubija tal-ġestjoni tal-kriżi bejn l-
UE, l-UA u n-NU u biex issaħħaħ, b'mod partikolari, relazzjoni trijangolari bejn il-
Kunsill tal-Paċi u s-Sigurtà tal-UA, il-KSNU u l-Kumitat Politiku u ta' Sigurtà tal-
UE, sabiex jgħin biex jiżgura l-koerenza u t-tisħiħ reċiproku tal-isforzi b’appoġġ 
għall-UA; biex isaħħaħ il-prevedibilità, is-sostenn u l-flessibità tal-finanzjament tal-
operazzjonijiet għall-paċi b'mandat min-NU mwettqa mill-UA;  biex ifittex 
soluzzjonijiet għal kooperazzjoni aktar mill-qrib bejn l-UE u l-UA fl-oqsma 
operattivi partikolari tagħhom, b'hekk jitjiebu l-kapaċitajiet tat-twissija bikrija u tal-
prevenzjoni tal-kunflitt u jinħoloq skambju tal-aħjar prattiki u tal=għarfien espert fil-
qasam tal-ġestjoni tal-kriżi,

L-arkitettura tal-konsolidazzjoni tal-paċi, ir-reviżjoni tal-Kummisjoni għall-
Konsolidazzjoni tal-Paċi

(k) biex jgħin fil-ħidma li tippermetti l-arkitettura tal-konsolidazzjoni tal-paċi tan-NU 
tilħaq l-aspettativi li kienu parti integrali mit-twaqqif tagħha, billi jressaq ir-
rakkomandazzjonijiet tal-proċess ta' reviżjoni tal-Kummissjoni għall-
Konsolidazzjoni tal-Paċi (PBC), bl-għan ukoll li jtejjeb aktar l-effikaċja tal-PBC; 
biex jappoġġa l-emerġenza ta' arkitettura tal-konsolidazzjoni tal-paċi soda b'mod 
ġenerali fuq bażi ta' sħubija bejn pajjiżi li qed jiżviluippaw u daw żviluppati, filwaqt 
li jagħti attenzjoni partikolari għat-titjib tar-realizzazzjoni tagħha fil-prattika, filwaqt 
li jsaħħaħ ir-relazzjonijet mal-IFIs – sabiex jinħolqu impjiegi u jiġu indirizzati 
kwistjonijiet ekonomiċi - u jadotta relazzjoni aktar organika bejn iż-żamma tal-paċi u 
l-konsolidazzjoni tal-paċi;  biex jippromwovi relazzjoni aktar strutturata bejn il-PBC 
u l-UNGA, il-KSNU u l-Kunsill Ekonomiku u Soċjali bl-għan tal-ħolqien ta’ 
sinerġija akbar bejn iż-żamma tal-paċi u l-konsolidazzjoni tal-paċi u l-azzjonijiet ta' 
żvilupp fuq il-post; biex ifittex modi kif jissaħħaħ ir-rwol konsultattiv tal-PBC vis-à-
vis il-KSNU, li lilu trid tirrispondi, modi kif titjieb il-kooperazzjoni mal-Uffiċju ta' 
Appoġġ għa-Konsolidazzjoni tal-Paċi (PBSO) u kif jissaħħu r-relazzjonijiet mal-
organizzazzjonijiet reġjonali u mal-IFIs,

Id-diżarm nukleari u n-nonproliferazzjoni, ir-reviżjoni tat-Trattat dwar in-
Nonproliferazzjoni tal-Armi Nukleari (NPT), il-ġlieda kontra t-terroriżmu
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(l) biex jippromwovi l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tar-reviżjoni tan-NPT 
tal-2010, b'mod partikolari għat-temma ta' dinja aktar sigura għal kulħadd u biex 
tinstab il-paċi u s-sigurtà f'dinja mingħajr armi nukleari, jkabbar aktar it-trasparenza 
sabiex tiżdied il-fiduċja reċiproka, jilħaq progress ġenwin aktar mgħaġġel lejn 
diżarm nukleari, jieħu aktar miżuri effettivi ta' diżarm nukleari li jkunu konsistenti 
mal-prinċipji fundamentali tat-trasparenza, ta' verifika u ta' irriversibiltà, 
jinkuraġġixxi l-istati tal-armi nukleari biex jirrappurtaw b'mod regolari dwar l-
implimentazzjoni tal-impenji tagħhom, u jirrevedi l-implimentazzjoni,   

(m) biex jiżviluppa aktar il-proċeduri ta' kooperazzjoni u l-mekkaniżmi mas-sħab esterni 
tal-UE, speċjalment mal-Istati Uniti, fil-qasam tal-ġlieda kontra t-terroriżmu, b'mod 
partikolari bl-għan li tiġi implimentata l-istrateġija globali kontra t-terroriżmu, billi 
jipparteċipa fil-G8 Ruma/Lyon u l-Grupp ta' Azzjoni Kontra t-Terroriżmu u billi 
jsaħħaħ il;l-ftehimiet globali relevanti;  biex jimpenja ruħu b'mod aktar effiċjenti u 
aktar strutturat ma' dawn is-sħab, kemm fuq livell strateġiku kif ukoll fuq livell 
prattiku;  biex juri tmexxija u jagħti eżempju billi jikkonsolida r-rispett għad-drittijiet 
fundamentali u l-istat tad-dritt bħala ċ-ċentru tal-approċċ tal-UE għall-ġlieda kontra 
t-terroriżmu,

L-iżvilupp

(n) biex iżomm il-wegħdiet li għamel fis-samit dwar l-MDGs fir-rigward tal-ġbir tar-
riżorsi meħtieġa biex jintlaħqu l-miri sal-2015, b'mod partikolari billi jissodifa l-
impenji tal-UE dwar l-għajnuna għall-iżvilupp; biex jappoġġa ż-żieda fil-livell ta' 
investiment finanzjarju sabiex jintlaħqu l-miri tal-MGD u jżid malajr l-isforzi u 
jirriproduċi programmi u politiki innovattivi ppruvati, immiriti għall-iżvilupp globali 
u għat-trasformazzjoni ekonomika u soċjali. 

(o) biex jikkonċentra l-isforzi biex jintlaħqu l-MDGs b'mod partikolari dwar ir-reġjuni u 
l-pajjiżi li l-aktar waqgħu lura, speċjalment pajjiżi fl-Afrika sub-Saħarjana u l-Pajjiżi 
l-Anqas Żviluppati (LCDs), u dwar il-pajjiżi fraġli u maqbudin f'kunflitt,

Drittijiet tal-bniedem

Kwistjonijiet istituzzjonali

(p) biex jiżgura li s-SEAE jkun integrat sew u kkoordinat ma’ korpi internazzjonali u 
organizzazzjonijiet reġjonali oħra u x-xogħol tagħhom fil-promozzjoni tad-drittijiet 
tal-bniedem; biex jiżgura li r-rakkomandazzjonijiet, t-tħassib u l-prijoritajiet li ġew 
espressi fi ħdan is-sistema tan-NU u istituzzjonijiet internazzjonali oħra jkunu 
integrati bis-sħiħ u b'mod sistematiku fl-oqsma tal-politika u l-istrumenti kollha tal-
UE, u, b'mod partikolari, fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem, 

(q) biex jipprepara għar-reviżjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem (HRC) u s-
segwitu tagħha u jipparteċipa b'mod attiv fihom;  biex jindirizza l-kapaċità tal-HRC 
biex jitratta sitwazzjonijiet urġenti li jinkludu vjolazzjonijiet tad-drittijiet tal-
bniedem, itejjeb il-kapaċità tiegħu li jimplimenta normi u standards internazzjonali 
eżistenti u jsaħħaħ ir-rwol tiegħu bħala mekkaniżmu ta' twissija bikrija u prevenzjoni 
bl-għan li tiġi evitata aktar żieda fil-vjolazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem, inkluż 
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permezz tal-appoġġ tiegħu għat-tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-istituzzjonijiet nazzjonali 
għad-drittijiet tal-bniedem;     biex ifittex modi kif itejjeb il-proċeduri tal-elezzjoni 
tal-membri tal-HRC sabiex jindirizza l-kwistjoni tal-kwalità tas-sħubija tal-HRC;   
biex jiżviluppa relazzjoni ta' ħidma vijabbli bejn l-HRC u t-Tielet Kumitat, u bejn l-
HRC u l-UNHCR,

Kwistjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem

(r) biex ikompli l-proġetti kontinwi tiegħu fit-Tielet Kumitat tal-UNGA dwar numru 
kbir ta' riżoluzzjonijiet, b'mod partikolari dwar is-sejħa għall-moratorju dwar l-użu 
tal-piena tal-mewt, li kienet appoġġata minn aktar pajjiżi, dwar id-drittijiet, l-
intolleranza reliġjuża u l-abolizzjoni tat-tortura, 

(s) biex jappoġġa l-kapaċità, ir-responsabilità u l-effikaċja tal-ONU Nisa, sabiex din 
tkun tistà tikkoordina l-attivitajiet relevanti b'mod aktar effettiv, u tinkorpora 
perspettiva dwar is-sessi fil-politiki kollha tan-NU u toħloq koerenza/sinerġija 
istituzzjonali; biex jikkonċentra sforzi, ukoll billi jikkontribwixxi għal ippjanar 
strateġiku mtejjeb, għall-implimentazzjoni tar-Riżoluzzjoni 1325, speċjalment fir-
rigward tal-preżenza tan-nisa f'taħditiet dwar il-paċi, biex b’hekk dawn ikunu jistgħu 
jsiru medjaturi u jtejbu l-ħiliet tagħhom, u tingħatalhom l-opportunità tat-tisħiħ tal-
pożizzjoni tagħhom fit-teħid tad-deċiżjonijiet, u, b'mod ġenerali, ikunu konnessi mal-
iżvilupp,

Tibdil fil-klima

(t) biex jeżerċita tmexxija fil-qasam tal-governanza tal-klima globali u tal-kooperazzjoni 
internazzjonali dwar it-tibdil fil-klima, jiffoka fuq impenn politiku b'saħħtu ma' 
pajjiżi terzi u jiżviluppa djalogu aktar fil-fond ma' atturi ċentrali oħra, bħal ma' huma 
l-Istati Uniti, ir-Russja, il-poteri emerġenti (iċ-Ċina, il-Brażil, l-Indja) u pajjiżi li qed 
jiżviluppaw, peress li t-tibdil fil-klima sar element ċentrali tar-relazzjonijiet 
internazzjonali u theddida maġġuri għat-temma tal-għanjiet tal-MDGs; biex jibni 
bażi soda għan-negozjati tal-laqgħa li jmiss, li se jsiru fl-aħħar tal-2011 fl-Afrika ta' 
Isfel (COP17); biex jikkoopera b'mod aktar strateġiku u jirreaġixxi aktar għall-
bzonnijiet ta’ pajjiżi terzi; biex jikkontribwixxi għall-arkitettura istituzzjonali li tkun 
inklużiva, trasparenti, ġusta u li tipprovdi rappreżentanza bbilanċjata kemm ta' pajjiżi 
li qed jiżviluppaw kif ukoll ta' pajjiżi żviluppati u fil-korpi li jirregolaw relevanti,

Rakkomandazzjonijiet finali

(u) biex jipprowovi dibattitu dwar is-suġġett tar-rwol tal-parlamenti u l-partiti reġjonali 
fis-sistema tan-NU, li hu mistenni li jkun fl-aġenda tas-66 sessjoni tal-UNGA, u 
jippromwovi interazzjoni dwar il-kwistjonijiet globali bejn il-gvernijiet u l-
parlamenti;

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Viċi 
President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-
Politika ta' Sigurtà, lill-Kunsill, u, għall-informazzjoni, lill-Kummissjoni. 
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