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EMENDI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, bħala l-kumitat 
responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Dan l-istrument ta’ finanzjament 
jikkontribwixxi biex jinkisbu l-għanijiet 
tal-azzjoni esterna tal-Unjoni, inklużi dawk 
tal-Politika Ewropea ta' Żvilupp.

(5) Dan l-istrument ta’ finanzjament 
jikkontribwixxi biex jinkisbu l-għanijiet 
tal-azzjoni esterna tal-Unjoni, inklużi dawk 
tal-Politika Ewropea ta' Żvilupp, fuq il-
bażi tal-Kunsens Ewropew għall-
Iżvilupp1, il-Koerenza tal-Politiki għall-
Iżvilupp u approċċ ibbażat fuq id-drittijiet 
tal-bniedem għall-iżvilupp.

_______________
1 ĠU C 46, 24.2.2006, p. 1.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Id-demokrazija u d-drittijiet tal-
bniedem huma inseparabbli, kif imsemmi 
fil-Konklużjonijiet tal-Kunsill tat-
18 ta' Novembru 2009, dwar l-appoġġ 
għad-demokrazija fir-relazzjonijiet esterni 
tal-UE. Il-libertajiet fundamentali tal-
espressjoni u tal-assoċjazzjoni huma l-
prerekwiżiti għall-pluraliżmu politiku u l-
proċess demokratiku, filwaqt li l-kontroll 
demokratiku u s-separazzjoni tal-poteri 
huma essenzjali sabiex tinżamm ġudikatura 

(8) Id-demokrazija, il-governanza 
demokratika, l-iżvilupp u r-rispett tad-
drittijiet tal-bniedem kollha huma 
interdipendenti u jsaħħu lil xulxin, kif 
imsemmi fil-Konklużjonijiet tal-Kunsill 
tat-18 ta' Novembru 2009, dwar l-appoġġ 
għad-demokrazija fir-relazzjonijiet esterni 
tal-UE. Il-libertajiet fundamentali tal-
espressjoni u tal-assoċjazzjoni huma l-
prerekwiżiti għall-pluraliżmu politiku u l-
proċess demokratiku, filwaqt li l-kontroll 
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indipendenti u l-istat tad-dritt li min-naħa 
tagħhom huma meħtieġa għall-ħarsien 
effettiv tad-drittijiet tal-bniedem.

demokratiku u s-separazzjoni tal-poteri 
huma essenzjali sabiex tinżamm ġudikatura 
u leġiżlatura indipendenti u l-istat tad-dritt 
li min-naħa tagħhom huma meħtieġa għall-
ħarsien effettiv tad-drittijiet tal-bniedem.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 9 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-kompitu li tinbena u tkun sostnuta 
kultura ta' drittijiet tal-bniedem u li d-
demokrazija ssir taħdem għaċ-ċittadini, 
għalkemm ferm urġenti u diffiċli 
f'demokraziji li qed jitfaċċaw issa, 
essenzjalment hija sfida kontinwa, li l-
ewwel u qabel kollox tappartjeni lill-poplu 
tal-pajjiż ikkonċernat imma mingħajr ma 
jitnaqqsu l-obbligi tal-komunità 
internazzjonali. Jeħtieġ ukoll firxa ta’ 
istituzzjonijiet, partikolarment parlamenti 
nazzjonali demokratiċi li għandhom 
jiżguraw il-parteċipazzjoni, ir-
rappreżentazzjoni, il-kapaċità ta' rispons u 
r-responsabbiltà.

(9) Il-kompitu li tinbena u tkun sostnuta 
kultura ta' drittijiet tal-bniedem u li d-
demokrazija ssir taħdem għaċ-ċittadini, 
għalkemm ferm urġenti u diffiċli 
f'demokraziji li qed jitfaċċaw issa, 
essenzjalment hija sfida kontinwa, li l-
ewwel u qabel kollox tappartjeni lill-poplu 
tal-pajjiż ikkonċernat imma mingħajr ma 
jitnaqqas l-obbligu tal-komunità 
internazzjonali li jippromwovu d-dritt għal 
proċess ta' żvilupp fejn jistgħu jitwettqu 
bis-sħiħ id-drittijiet tal-bniedem kollha u 
l-libertajiet fundamentali. Jeħtieġ ukoll 
firxa ta’ istituzzjonijiet, partikolarment 
parlamenti nazzjonali demokratiċi li 
għandhom jiżguraw il-parteċipazzjoni, ir-
rappreżentazzjoni, il-kapaċità ta' rispons u 
r-responsabbiltà.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) L-għajnuna tal-Unjoni skont dan ir- (11) L-għajnuna tal-Unjoni skont dan ir-
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Regolament hija mfassla biex 
tikkomplementa d-diversi għodod l-oħra 
għall-implimentazzjoni tal-politiki tal-
Unjoni dwar id-demokrazija u d-drittijiet 
tal-bniedem, li jvarjaw minn djalogu 
politiku u inizjattivi diplomatiċi għal 
diversi strumenti ta’ kooperazzjoni 
finanzjarja u teknika, li jinkludu kemm 
programmi ġeografiċi kif ukoll dawk 
tematiċi. Se tikkomplementa wkoll l-
azzjonijiet aktar relatati mal-kriżi taħt l-
Istrument għall-Istabbiltà.

Regolament hija mfassla biex 
tikkomplementa d-diversi għodod l-oħra 
għall-implimentazzjoni tal-politiki tal-
Unjoni dwar id-demokrazija u d-drittijiet 
tal-bniedem, li jvarjaw minn djalogu 
politiku u inizjattivi diplomatiċi għal 
diversi strumenti ta’ kooperazzjoni 
finanzjarja u teknika, li jinkludu kemm 
programmi ġeografiċi kif ukoll dawk 
tematiċi. Se tikkomplementa wkoll l-
azzjonijiet aktar relatati mal-kriżi taħt l-
Istrument għall-Istabbiltà u d-Dotazzjoni 
Ewropea għad-Demokrazija.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Taħt dan ir-Regolament, l-Unjoni se 
tipprovdi għajnuna biex tindirizza d-
drittijiet tal-bniedem globali, reġjonali, 
nazzjonali u lokali u kwistjonijiet ta’ 
demokratizzazzjoni fi sħubija mas-soċjetà 
ċivili li wieħed jifhem li jinkludu t-tipi 
kollha ta’ azzjoni soċjali minn individwi 
jew gruppi li huma indipendenti mill-istat u 
attivi fl-qasam tad-drittijiet tal-bniedem u 
tal-appoġġ tad-demokrazija.

(12) Taħt dan ir-Regolament, l-Unjoni se 
tipprovdi għajnuna biex tindirizza sfidi 
globali, reġjonali, nazzjonali u lokali bl-
għan li tippromwovi d-demokrazija, il-
governanza demokratika, l-iżvilupp u r-
rispett tad-drittijiet tal-bniedem kollha fi 
sħubija mas-soċjetà ċivili li wieħed jifhem 
li jinkludu t-tipi kollha ta’ azzjoni soċjali 
minn individwi jew gruppi li huma 
indipendenti mill-istat u attivi fl-qasam tad-
drittijiet tal-bniedem u tal-appoġġ tad-
demokrazija.

Or. en
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Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-appoġġ u l-konsolidazzjoni tar-riformi 
demokratiċi f'pajjiżi terzi, billi tissaħħaħ 
id-demokrazija rappreżentattiva u 
parteċipatorja, jiissaħħaħ iċ-ċiklu 
demokratiku ġenerali, u titjieb l-
affidabbiltà tal-proċess elettorali, b'mod 
partikolari permezz ta' missjonijiet ta' 
osservazzjoni tal-elezzjonijeit.

(b) l-appoġġ u l-konsolidazzjoni tar-riformi 
demokratiċi u l-governanza f'pajjiżi terzi, 
billi tissaħħaħ id-demokrazija 
rappreżentattiva u parteċipatorja, b'mod 
partikolari permezz tar-rwol ewlieni tal-
parlamenti nazzjonali u tas-soċjetà ċivili,
jissaħħaħ iċ-ċiklu demokratiku ġenerali, u 
titjieb l-affidabbiltà tal-proċess elettorali, 
b'mod partikolari permezz ta' missjonijiet 
ta' osservazzjoni elettorali u attivitajiet ta' 
osservazzjoni elettorali tas-soċjetà ċivili 
lokali.

Or. en

Emenda7

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a – sottopunt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) fit-tisħiħ tal-istat tad-dritt, il-
promozzjoni tal-indipendenza tal-
ġudikatura, it-tħeġġiġ u l-evalwazzjoni tar-
riformi legali u istituzzjonali u l-
promozzjoni tal-aċċess għall-ġustizzja;

(ii) fit-tisħiħ tal-istat tad-dritt, fil-
promozzjoni tal-indipendenza tal-
ġudikatura u tal-leġiżlatura – b'mod 
partikolari l-parlamenti nazzjonali, fit-
tħeġġiġ u l-evalwazzjoni tar-riformi legali 
u istituzzjonali u fil-promozzjoni tal-aċċess 
għall-ġustizzja; il-promozzjoni tar-rwol 
tas-soċjetà ċivili fil-monitoraġġ tal-
prestazzjoni tas-settur pubbliku;

Or. en
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Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b – punt x

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(x) l-edukazzjoni, it-taħriġ u l-monitoraġġ 
fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem u tad-
demokrazija, u fil-qasam kopert mill-punt 
(vii);

(x) l-edukazzjoni, it-taħriġ u l-monitoraġġ 
fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem u tad-
demokrazija;

Or. en

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt c – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) it-tisħiħ tal-qafas internazzjonali għall-
ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem, tal-
ġustizzja, tal-istat tad-dritt u d-
demokrazija, u l-promozzjoni tal-liġi 
umanitarja internazzjonali, b’mod 
partikolari billi:

(c) it-tisħiħ tal-qafas internazzjonali għall-
ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem, tal-
ġustizzja, tal-istat tad-dritt u d-
demokrazija, u l-promozzjoni tal-liġi 
umanitarja internazzjonali u d-dritt għal 
proċess ta' żvilupp fejn jitwettqu bis-sħiħ 
id-drittijiet tal-bniedem kollha u l-
libertajiet fundamentali, b’mod partikolari 
billi:

Or. en

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt d – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) permezz tal-użu tal-Missjonijiet ta’ 
Osservazzjoni Elettorali tal-Unjoni;

(i) permezz tal-użu tal-Missjonijiet ta’ 
Osservazzjoni Elettorali tal-Unjoni, fuq il-
bażi li tali missjonijiet ma jingħatawx 
iktar minn 25 % tal-baġit totali tal-
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Istrument maħluq hawnhekk;

Or. en

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt d – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

billi jingħata kontribut għall-iżvilupp tal-
kapaċita’ ta’ osservazzjoni elettorali tal-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fil-
livelli reġjonali u lokali, u billi jiġu 
appoġġati l-inizjattivi tagħhom biex 
jissaħħu l-parteċipazzjoni fil-proċess 
elettorali u s-segwitu għalih;

(iii) billi jingħata kontribut għall-iżvilupp 
tal-kapaċita’ ta’ osservazzjoni elettorali tal-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u billi 
jiġu appoġġati l-inizjattivi tagħhom biex 
jissaħħu l-parteċipazzjoni fil-proċess 
elettorali u s-segwitu għalih, u billi tiġi 
ggwidata parti mill-assistenza 
demokratika permezz tal-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fuq il-
livelli reġjonali u lokali;

Or. en

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt d – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) billi jiġu appoġġjati miżuri mmirati 
lejn l-integrazzjoni konsistenti ta’ proċessi 
elettorali fiċ-ċiklu demokratiku u għall-
implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet 
magħmula minn Missjonijiet ta' 
Osservaturi Elettorali tal-Unjoni;

(iv) billi jiġu appoġġati miżuri mmirati lejn 
l-integrazzjoni konsistenti ta’ proċessi 
elettorali fiċ-ċiklu demokratiku u għall-
implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet 
magħmula minn Missjonijiet ta' 
Osservaturi Elettorali tal-Unjoni u mid-
delegazzjonijiet tal-osservazzjoni elettorali 
tal-Parlament Ewropew; 

Or. en
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Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-promozzjoni u l-protezzjoni tal-
ugwaljanza bejn is-sessi, tad-drittijiet tat-
tfal, tad-drittijiet tal-popli indiġeni, tad-
drittijiet ta' persuni b'diżabilità, u tal-
prinċipji tal-għoti tas-setgħa, tal-
parteċipazzjoni, tan-nuqqas ta' 
diskriminazzjoni ta' gruppi vulnerabbli u ta' 
responsabilità għandhom jitqiesu meta 
jkun rilevanti mill-miżuri kollha ta’ 
għajnuna msemmija f’dan ir-Regolament.

2. Fil-qafas ta' approċċ ibbażat fuq id-
drittijiet tal-bniedem għall-iżvilupp, il-
promozzjoni u l-protezzjoni tal-ugwaljanza 
bejn is-sessi, tad-drittijiet tat-tfal, tad-
drittijiet tal-popli indiġeni, tad-drittijiet ta' 
persuni b'diżabilità, u tal-prinċipji tal-għoti 
tas-setgħa, tal-parteċipazzjoni, tan-nuqqas 
ta' diskriminazzjoni ta' gruppi vulnerabbli u 
ta' responsabilità għandhom jitqiesu mill-
miżuri kollha ta’ għajnuna msemmija f’dan 
ir-Regolament.

Or. en

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-miżuri ta' assistenza għandhom iqisu l-
karatteristiċi speċifiċi ta’ kriżi jew 
sitwazzjonijiet ta' urġenza u pajjiżi jew 
sitwazzjonijiet fejn hemm nuqqas serju ta' 
libertajiet fundamentali, fejn is-sigurtà tal-
bniedem hija l-aktar fil-periklu jew fejn l-
organizzazzjonijiet tad-drittijiet tal-
bniedem u tad-difensuri joperaw taħt l-
aktar kondizzjonijiet diffiċli.

4. Il-miżuri ta' assistenza għandhom iqisu l-
karatteristiċi speċifiċi ta’ kriżi jew 
sitwazzjonijiet ta' urġenza u pajjiżi jew 
sitwazzjonijiet fejn hemm nuqqas serju ta' 
libertajiet fundamentali, fejn is-sigurtà tal-
bniedem hija l-aktar fil-periklu jew fejn l-
organizzazzjonijiet tad-drittijiet tal-
bniedem u tad-difensuri joperaw taħt l-
aktar kondizzjonijiet diffiċli, jew fejn ikun 
hemm theddida serja għal ambjent li 
jippermetti l-parteċipazzjoni taċ-ċittadin.

Or. en


