
AD\915216MT.doc PE492.637v02-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Iżvilupp

2012/2062(INI)

9.10.2012

OPINJONI
tal-Kumitat għall-Iżvilupp

għall-Kumitat għall-Affarijiet Barranin

dwar ir-rieżami tal-istrateġija tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem
(2012/2062(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Alf Svensson



PE492.637v02-00 2/5 AD\915216MT.doc

MT

PA_NonLeg



AD\915216MT.doc 3/5 PE492.637v02-00

MT

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, bħala l-kumitat 
responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jerġa' jafferma li kull bniedem irid igawdi mid-drittijiet tal-bniedem u mil-libertajiet 
universali, stabbiliti fid-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem, 
indipendentement miċ-ċirkostanzi jew mis-sitwazzjonijiet, mir-reliġjon jew mit-twemmin, 
mis-sess, mill-oriġini razzjali jew etnika, mill-età, mid-diżabilità, mill-orjentament 
sesswali jew mill-identità tal-ġeneru;

2. Jistieden lill-Kummissjoni u lis-SEAE jirrispettaw l-impenn li jadottaw 'approċċ ibbażat 
fuq id-drittijiet tal-bniedem' fl-ambitu tal-proċess ta' kooperazzjoni għall-iżvilupp kollu
kemm hu;

3. Iħeġġeġ lill-Unjoni Ewropea żżomm u tonora ir-rwol li tiżvolġi għad-difiża tad-drittijiet 
tal-bniedem fid-dinja, permezz tal-użu effikaċi, konsistenti u meqjus tal-istrumenti 
disponibbli kollha għall-promozzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u l-effikaċja 
tal-politika tagħna ta' għajnuna għall-iżvilupp;

4. Jenfasizza l-importanza tal-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp bil-għan li jiġi garantit li l-
politiki tal-UE f'kull qasam jippermettu r-rispett dejjem akbar tad-drittijiet tal-bniedem, 
filwaqt li jiġi żgurat li l-ebda dritt tal-bniedem jinkiser minn ebda politika tal-UE;

5. Jitlob lill-Kummissjoni tintegra l-istrateġiji nazzjonali fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem 
fil-programmazzjoni u fl-għoti ta' kull tip ta' assistenza lill-pajjiżi terzi, kif ukoll fid-
dokumenti ta' strateġija u fil-programmi indikattivi pluriennali;

6. Jappella għall-inklużjoni ta' valutazzjoni fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem fil-ambitu tal-
implimentazzjoni tal-modalitajiet għall-għoti tal-għajnuniet tal-UE ddestinati għall-pajjiżi, 
partikolarment fir-rigward tas-sostenn lill-baġit;

7. Jappella għal aktar sforzi għall-protezzjoni u għas-sostenn tad-difensuri tad-drittijiet tal-
bniedem fil-pajjiżi terzi, u speċjalment dawk li jgħixu taħt theddid jew biża' minħabba l-
impenn tagħhom; jistenna b'ħerqa l-miżuri aktar flessibbli u mmirati li jkunu jistgħu 
jittieħdu għall-protezzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem fi ħdan il-qafas tal-Fond 
Ewropew għad-Demokrazija (EED); 

8. Ifakkar li r-rispett tad-drittijiet tal-bniedem għandu bħala kundizzjonijiet essenzjali l-
iżvilupp, id-demokrazija u l-Istat tad-dritt, u li bejniethom teżisti relazzjoni sinerġika ta' 
tisħiħ reċiproku; jistieden lill-UE tagħti sostenn lill-ħolqien ta' ideali ta' demokrazija u 
rispett tad-drittijiet tal-bniedem fis-soċjetà kollha, partikolarment bil-għan li jiġu promossi 
l-parità tal-ġeneru u d-drittijiet tat-tfal;

9. Jinsisti biex fil-ftehimiet kollha li l-Unjoni Ewropea tikkonkludi mal-pajjiżi terzi 
jiddaħħlu klawsoli eżekuttivi u mhux negozjabbli dwar id-drittijiet tal-bniedem;

10. Jenfasizza li r-Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet tal-Bniedem il-
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ġdid irid jikkunsidra l-aġenda tal-iżvilupp fl-azzjonijiet kollha mmiriti għall-promozzjoni 
tad-drittijiet tal-bniedem fid-dinja. jistenna, f'dan ir-rigward, li jkun hemm kollaborazzjoni 
stretta mal-Parlament u mal-kumitati rilevanti tiegħu dwar din il-kwistjoni;

11. Jistieden lill-Kummissjoni u lis-SEAE, fil-kuntest tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti 
dwar id-Drittijiet tat-Tfal u tal-bżonn li jiġi żgurat il-ħarsien assolut tad-drittijiet u li tiġi 
evitata l-erożjoni tad-drittijiet stabbiliti fiha, jagħtu sostenn partikolari għall-
prijoritizzazzjoni tal-bżonnijiet tat-tfal taż-żewġ sessi f'termini ta' salvagwardji u 
assistenza speċjali, abbażi tal-Konvenzjoni u tad-Dikjarazzjoni tad-Drittijiet tal-Tfal;

12. Jikkundanna bil-qawwa l-mutilazzjoni ġenitali femminili (MĠF) bħala ksur tal-integrità 
tal-ġisem tan-nisa u tal-bniet u jħeġġeġ lill-Kummissjoni u lis-SEAE jagħtu attenzjoni 
partikolari lil dawn il-prattiki tradizzjonali krudili fl-istrateġija tagħhom kontra l-vjolenza 
fuq in-nisa.
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