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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar ir-rieżami tal-istrateġija tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem

(2012/2062(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 2, 3, 6, 8, 21, 33 u 36 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea 
(TUE),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni Konġunta tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-
Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà u tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2011 bit-titolu ''Id-Drittijiet tal-Bniedem u Demokrazija 
fil-Qalba tal-Azzjoni Esterna tal-UE – Lejn Approċċ Aktar Effettiv'' (COM(2011)0886),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament 
Ewropew tat-8 ta' Mejju 2001 dwar ir-rwol tal-Unjoni Ewropea fil-promozzjoni tad-
drittijiet tal-bniedem u l-proċess ta’ demokratizzazzjoni f’pajjiżi terzi (COM(2001)0252), 

– 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 r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta’ Frar 2006 dwar il-klawżola dwar id-
drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fil-ftehimiet tal-Unjoni Ewropea1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta' Lulju 2011 dwar politiki esterni tal-UE 
favur id-demokratizzazzjoni2,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tiegħu lill-Kunsill tat-2 ta' Frar 2012 dwar politika 
konsistenti fil-konfront ta' reġimi, li l-UE tapplika miżuri restrittivi kontrihom, meta l-
mexxejja tagħhom jeżerċitaw l-interessi personali u kummerċjali tagħhom fi ħdan il-
fruntieri tal-UE3,

– war li kkunsidra l-Linji ta' Gwida tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem,

– wara li kkunsidra l-Qafas Strateġiku tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-
Demokrazija u l-Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem kif adottati fit-
3179 laqgħa tal-Kunsill Affarijiet Barranin tal-25 ta' Ġunju 2012,

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

                                               
1 ĠU C 290E, 29.11.2006, p. 107.
2 Testi adottati, P7_TA(2011)0334.
3 Testi adottati, P7_TA(2012)0018.



PE487.734v01-00 4/11 PR\899023MT.doc

MT

– wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea1,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tiegħu lill-Kunsill tat-13 ta' Ġunju 2012 dwar ir-
Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem2,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

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;

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-
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;

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;

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;

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' 

                                               
1 ĠU C 303, 14.12.2007, p. 1.
2 Testi adottati, P7_TA(2012)0250.
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approċċ integrat ibbażat fuq ir-rabta bejn l-istrumenti esterni kollha tal-UE u l-
inkorporazzjoni adegwata 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;

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;

G. billi, bħala parti mill-proċess ta' rieżami, 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;

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 obbligu tar-rispett għall-koerenza u l-konsistenza tad-
dimensjonijiet interni u esterni tal-politiki kollha tal-UE;

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;
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Qafas Strateġiku tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija

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;

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;

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

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;

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;

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 
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tippermettilhom jivverifikaw il-konformità ta' proposta għal att leġiżlattiv mal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali, inklużi proposti relatati mal-istrumenti finanzjarji esterni;

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; 

7. Jilqa' ż-żieda fil-koerenza politika mal-konvenzjonijiet internazzjonali u reġjonali u l-
mekkaniżmi bħal dawk tan-NU u tal-Kunsill tal-Ewropa; jitlob inklużjoni sistematika ta' 
dawn l-istandards fl-istrateġiji nazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem, li għandhom 
ikunu d-dokument ta' referenza għall-politiki ġeografiċi u tematiċi, pjanijiet ta' azzjoni, 
strateġiji u strumenti; jissuġġerixxi li l-kooperazzjoni dwar id-drittijiet tal-bniedem, b'mod 
partikolari permezz tad-djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem ippjanati li jikkonċidu ma' 
samits internazzjonali, għandha tiġi estiża għas-sħab reġjonali u l-organizzazzjonijiet 
kollha u segwita minn dikjarazzjonijiet speċifiċi wara laqgħat ma' dawn is-sħab kif ukoll 
wara laqgħat ma' pajjiżi terżi, b'mod partikolari l-BRICs u ekonomiji emerġenti oħra;

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-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;

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;

Lejn approċċ inklużiv u effikaċi

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;

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; 
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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;

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;

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

Klawżola dwar id-drittijiet tal-bniedem 

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;

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;

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;

17. Jiddispjaċih mill-ġdid dwar il-fatt li l-Parlament mhuwiex involut fil-proċess tat-teħid tad-
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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;

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;

Valutazzjoni tal-impatt fuq id-drittijiet tal-bniedem 

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;

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;

Politika ta' valutazzjoni komparattiva 

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;

22. Jirrakkomanda li s-SEAE jiżviluppa sett ta' indikaturi kwalitattivi u kwantitattivi u punti 
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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;

Il-Politika Ewropea tal-Viċinat imġedda

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;    jemmen li din ir-responsabilità nazzjonali għandha ssir il-pilastru ċentrali 
tal-istrumenti finanzjarji esterni li qed jiġu attwalment rieżaminati;

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;

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;

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;

Responsabilità interistituzzjonali konġunta

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-
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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;

28. Jirrakkomanda li l-Parlament jiżviluppa relazzjonijiet aktar dinamiċi mad-delegazzjonijiet 
tal-UE, ibbażati fuq kuntatti regolari u skambji ta' informazzjoni permezz ta' rapporti ta' 
progress li jirriflettu 'aġenda għall-bidla' fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem u d-
demokrazija u l-objettivi u l-istadji sinifikanti definiti fil-pjan ta' azzjoni;

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;

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;

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;

32. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex iressaq din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni, lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, lill-gvernijiet u lill-parlamenti 
tal-Istati Membri u lill-Kunsill tal-Ewropa.


