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EMENDI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi 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 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Barra minn hekk, filwaqt li l-
istandards tad-demokrazija u tad-drittijiet 
tal-bniedem għandhom ikunu dejjem iktar 
integrati fl-istrumenti ta’ finanzjament 
għall-għajnuna esterna kollha, l-għajnuna 
tal-Unjoni skont dan ir-Regolament se 
jkollha rwol ieħor komplementari speċifiku 
minħabba n-natura globali tagħha u l-
indipendenza tal-azzjoni tagħha mill-
kunsens tal-awtoritajiet statali u oħrajn 
pubbliċi tal-pajjiżi terzi. Dan jippermetti l-
kooperazzjoni mas-soċjetà ċivili dwar 
kwistjonijiet sensittivi ta’ drittijiet tal-
bniedem u demokrazija, billi jipprovdi l-
flessibilità biex ikun hemm reazzjoni għaċ-
ċirkostanzi li qed jinbidlu. Dan għandu 
jipprovdi wkoll kapaċità tal-Unjoni li 
tartikula u tappoġġja għanijiet u miżuri 
speċifiċi fuq il-livell internazzjonali li la 
huma marbuta b’mod ġeografiku u lanqas 
relatati ma’ xi kriżi u li jistgħu jeħtieġu 
metodu transnazzjonali jew jinvolvu 
operazzjonijiet kemm fi ħdan l-Unjoni kif 
ukoll f’firxa ta’ pajjiżi terzi. Barra minn 
hekk, se jipprovdi l-qafas meħtieġ għal 
operazzjonijiet, bħal appoġġ għal 
missjonijiet ta’ osservazzjoni indipendenti 
tal-elezzjonijiet mill-UE, li jeħtieġu
koerenza politika, sistema ta’ ġestjoni 
unifikata u standards operattivi komuni.

(13) Barra minn hekk, filwaqt li l-
istandards tad-demokrazija u tad-drittijiet 
tal-bniedem u l-ugwaljanza bejn is-sessi 
għandhom ikunu dejjem iktar integrati fl-
istrumenti ta’ finanzjament għall-għajnuna 
esterna kollha, l-għajnuna tal-Unjoni skont 
dan ir-Regolament se jkollha rwol ieħor 
komplementari speċifiku minħabba n-
natura globali tagħha u l-indipendenza tal-
azzjoni tagħha mill-kunsens tal-awtoritajiet 
statali u oħrajn pubbliċi tal-pajjiżi terzi. 
Dan jippermetti l-kooperazzjoni mas-
soċjetà ċivili dwar kwistjonijiet sensittivi 
ta’ drittijiet tal-bniedem u demokrazija, 
billi jipprovdi l-flessibilità biex ikun hemm 
reazzjoni għaċ-ċirkostanzi li qed jinbidlu. 
Dan għandu jipprovdi wkoll kapaċità tal-
Unjoni li tartikula u tappoġġja għanijiet u 
miżuri speċifiċi fuq il-livell internazzjonali 
li la huma marbuta b’mod ġeografiku u 
lanqas relatati ma’ xi kriżi u li jistgħu 
jeħtieġu metodu transnazzjonali jew 
jinvolvu operazzjonijiet kemm fi ħdan l-
Unjoni kif ukoll f’firxa ta’ pajjiżi terzi. 
Barra minn hekk, se jipprovdi l-qafas 
meħtieġ għal operazzjonijiet, bħal appoġġ 
għal missjonijiet ta’ osservazzjoni 
indipendenti tal-elezzjonijiet mill-UE, li 
jeħtieġu koerenza politika, sistema ta’
ġestjoni unifikata u standards operattivi 
komuni.
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Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) L-Unjoni se tagħti attenzjoni 
partikolari lil pajjiżi u sitwazzjonijiet ta' 
urġenza fejn id-drittijiet tal-bniedem u l-
libertajiet fundamentali huma l-aktar 
f'riskju u fejn id-diżrispett għal dawn id-
drittijiet u libertajiet huwa partikularment 
qawwi u sistematiku. F'sitwazzjonijiet bħal 
dawn, il-prijoritjiet politiċi se jkunu li jiġi 
promoss ir-rispett għal-liġijiet 
internazzjonali rilevanti, u li jiġi pprovdut 
appoġġ tanġibbli u mezzi ta’ azzjoni għas-
soċjetà ċivili lokali u biex isir kontirbut 
għall-ħidma tagħha, imwettqa f'ċirkostanzi 
diffiċli ħafna. F’sitwazzjonijiet ta’ konflitt, 
l-Unjoni ser tippromwovi l-konformità tal-
partijiet kollha fil-kunflitt mal-obbligi 
legali tagħhom taħt il-liġi umanitarja 
internazzjonali, skont il-linji gwida 
rilevanti tal-Unjoni.

(14) L-Unjoni se tagħti attenzjoni 
partikolari lil pajjiżi u sitwazzjonijiet ta' 
urġenza fejn id-drittijiet tal-bniedem u l-
libertajiet fundamentali huma l-aktar 
f'riskju u fejn id-diżrispett għal dawn id-
drittijiet u libertajiet huwa partikularment 
qawwi u sistematiku. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari lill-vjolenza mwettqa 
fuq in-nisa f'sitwazzjonijiet ta' kunflitt.
F'sitwazzjonijiet bħal dawn, il-prijoritjiet 
politiċi se jkunu li jiġi promoss ir-rispett 
għal-liġijiet internazzjonali rilevanti, u li 
jiġi pprovdut appoġġ tanġibbli u mezzi ta’ 
azzjoni għas-soċjetà ċivili lokali u biex isir 
kontirbut għall-ħidma tagħha, imwettqa 
f'ċirkostanzi diffiċli ħafna. 
F’sitwazzjonijiet ta’ konflitt, l-Unjoni ser 
tippromwovi l-konformità tal-partijiet 
kollha fil-kunflitt mal-obbligi legali 
tagħhom taħt il-liġi umanitarja 
internazzjonali, skont il-linji gwida 
rilevanti tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 2 - paragrafu 1 - punt a - punt vi

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(vi) il-promozzjoni tal-parteċipazzjoni 
ugwali tal-irġiel u n-nisa fil-ħajja soċjali, 
ekonomika u politika, u l-appoġġ tal-
ugwaljanza ta' opportunità u l-

(vi) fil-promozzjoni tal-parteċipazzjoni 
ugwali tal-irġiel u n-nisa fil-ħajja soċjali, 
ekonomika u politika, u fl-appoġġ tal-
ugwaljanza ta' opportunità u l-
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parteċipazzjoni u r-rappreżentanza politika 
tan-nisa;

parteċipazzjoni u r-rappreżentanza politika 
tan-nisa billi jħeġġuhom joħorġu għall-
elezzjonijiet u jużaw id-drittijiet tal-vot 
tagħhom;

Or. en

Emenda 4

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) il-ġlieda kontra r-razziżmu u l-
ksenofobija, u d-diskriminazzjoni 
minħabba kwalunkwe raġuni, inklużi s-
sess, ir-razza, il-kulur, l-oriġini etnika jew 
soċjali, il-karatterisitiċi ġenetiċi, il-lingwa, 
ir-reliġjon jew it-twemmin, l-opinjoni 
politika jew kwalunkwe opinjoni oħra, is-
sħubija f’minoranza nazzjonali, il-
proprjetà, it-twelid, id-diżabilità, l-età jew 
l-orjentazzjoni sesswali;

[Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.]

Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 2 - paragrafu 1 - punt b - punt vi

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(vi) id-drittijiet tan-nisa kif proklamati fil-
Konvenzjoni dwar l-Eliminazzjoni tal-
Forom Kollha ta' Diskriminazzjoni kontra 
n-Nisa u l-Protokolli mhux obbligatorji 
tagħha, inklużi l-miżuri biex jiġu miġġielda 
l-mutilazzjoni tal-ġenitali femminili, iż-
żwiġijiet sfurzati, id-delitti tal-unur u 
kwalunkwe forma oħra ta' vjolenza kontra 
n-nisa;

(vi) id-drittijiet tan-nisa kif proklamati fil-
Konvenzjoni dwar l-Eliminazzjoni tal-
Forom Kollha ta' Diskriminazzjoni kontra 
n-Nisa u l-Protokolli mhux obbligatorji 
tagħha, inklużi l-miżuri biex jiġu miġġielda 
l-mutilazzjoni tal-ġenitali femminili, iż-
żwiġijiet sfurzati, it-traffikar, il-vjolenza 
sesswali inkluż l-istupru korrettiv, il-
vjolenza domestika u kwalunkwe forma 
oħra ta' vjolenza kontra n-nisa;
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Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 2 - paragrafu 1 - punt b - punt vii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(vii) id-drittijiet tat-tfal, kif proklamati fil-
Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal u l-
Protokolli mhux obbligatorji tagħha, 
inklużi l-ġlieda kontra t-tħaddim, it-
traffikar u l-prostituzzjoni tat-tfal, u r-
reklutaġġ u l-użu ta' suldati tfal;

(vii) id-drittijiet tat-tfal, kif proklamati fil-
Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal u l-
Protokolli mhux obbligatorji tagħha, 
inklużi l-ġlieda kontra t-tħaddim, it-
traffikar u l-prostituzzjoni tat-tfal, is-
sesswalizzazzjoni tal-bniet u r-reklutaġġ u 
l-użu ta' suldati tfal;

Or. en

Emenda 7

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 
magħmula f'għadd indaqs minn irġiel u 
nisa;

Or. en


