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SUĠĠERIMENTI

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

1. Ifakkar li d-drittijiet ekonomiċi u soċjali jiffurmaw parti integrali tad-drittijiet tal-bniedem 
mill-adozzjoni tad-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem fl-1948; iqis li hu 
dmir tal-UE li tgħin biex ikunu implimentati fil-pajjiżi l-inqas żviluppati u fil-pajjiżi li 
qegħdin jiżviluppaw li magħhom tiffirma ftehimiet internazzjonali, fosthom ftehimiet 
kummerċjali;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex tikkonkludi ftehimiet għall-kummerċ bil-kundizzjoni biss li l-
ftehimiet imsemmija jkun fihom klawżoli relatati mad-demokrazija u mad-drittijiet tal-
bniedem u dwar standards soċjali, tas-saħħa u ambjentali; itenni għal darba oħra t-talba 
tiegħu lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex jagħmlu effettivi l-klawżoli msemmija li minn 
issa stess diġà huma integrati fil-ftehimiet internazzjonali fis-seħħ u b'hekk jiġi stabbilit 
mekkaniżmu adattat skont l-Artikolu 8, 9 u 96 tal-Ftehim ta' Cotonou;

3. Jitlob li n-negozjati u l-ftehimiet kummerċjali kollha tal-UE ma’ pajjiżi terzi jkunu 
jinkludu klawżola dwar id-drittijiet tal-bniedem u valutazzjoni tal-impatt minn qabel tal-
ftehimiet maħsuba, li jqisu s-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem għall-partijiet kollha tal-
ftehimiet konċernati; Iqis li din l-analiżi trid tinkludi laqgħat ma’ difensuri tad-drittijiet 
tal-bniedem li jaħdmu fil-pajjiżi konċernati;

4. Jemmen li, speċjalment fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem, il-politiki domestiċi u esterni 
tal-UE jridu jkunu konsistenti u f’kull waqt jirrispettaw il-prinċipji stipulati fil-Kapitolu 1 
tat-Titolu V tat-Trattat UE dwar id-demokrazija, l-istat tad-dritt u l-universalità, l-
inaljenabbiltà u l-indiviżibbiltà tad-drittijiet tal-binedem u l-libertajiet fundamentali;  f’dan 
ir-rigward, jenfasizza li l-kredibilità internazzjonali tal-UE bħala promotur tad-drittijiet 
tal-bniedem tiddependi fuq il-ħila tagħha li tiżgura li l-korporazzjonijiet multinazzjonali 
tal-UE jirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem u l-istandards soċjali u ambjentali fl-attivitajiet 
tagħom barra mill-UE, b'mod partikolari f'pajjiżi li qed jiżviluppaw; Jitlob li jkun hemm 
implimentazzjoni fil-waqt tal-Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem – u tal-
Karta Ewropea dwar il-Libertajiet Fundamentali; jemmen li l-UE trid tapplika l-ECHR fl-
avvitajiet tagħha f’pajjiżi terzi kif rakkomandat mill-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-
Bniedem;

5. Jitlob lill-Kummissjoni bħala r-rappreżentant tal-Unjoni u tal-Istati Membri biex, quddiem 
id-WTO u l-membri tagħha, issostni l-ħtieġa li jitqiesu d-drittijiet tal-bniedem, l-
istandards soċjali, tas-saħħa u ambjentali fil-qafas tan-negozjati kummerċjali, u 
partikolarment dawk tal-ftehim ta' Doha, u biex tiżgura b'mod konkret fuq l-applikazzjoni 
u l-promozzjoni tagħhom fil-qafas tal-implimentazzjoni tal-ftehimiet għall-kummerċ; 
jitlob lill-Kummissjoni biex torbot lid-WTO u lill-membri tagħha biex jilqgħu, għall-
ewwel bħala osservaturi, lid-delegazzjonijiet tal-ILO u lis-segretarjat tal-Uffiċċju 
Internazzjonali tax-Xogħol u lis-segretarjati tal-ftehimiet ambjentali multilaterali u 
internazzjonali;
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6. Iħeġġeġ lill-Unjoni biex issostni d-dritt ta' aċċess għar-riżorsi naturali fin-negozjati tal-
ftehimiet għall-kummerċ u ssostni d-drittijiet tal-popli awtoktoni u indiġeni rigward l-
aċċess għar-riżorsi naturali essenzjali; jitlob lill-Kummissjoni biex tintegra fin-negozjati u 
fil-ftehimiet internazzjonali għall-kummerċ il-kwistjoni tax-xiri u tal-proprjetà tal-artijiet 
fil-pajjiżi terzi, partikolarment fil-pajjiżi l-anqas żviluppati u fil-pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw;

7. Jistieden lill-Kummissjoni biex timplimenta r-Riżoluzzjoni tal-Parlament tal-10 ta' Marzu 
2010 dwar is-sistema SĠP+; jitlobha b'hekk biex tiżviluppa sistema ta' punti ta' referenza 
aktar konsistenti u aktar ġust għall-pajjiżi kollha li huma assistiti mis-sistema msemmija 
sabiex, b'mod ċar u trasparenti u bbilanċjat, jiġu monitorjati kisbiet kif ukoll kontrattempi 
fl-iżvilupp tad-drittijiet tal-bniedem soċjali u politiċi, inklużi d-drittjiet soċjali u politiċi, 
ekonomiċi, kulturali u ambjentali;

8. Hu tal-fehma, madankollu, li l-insistenza unilaterali fuq l-applikazzjoni prattika tad-
drittijiet universali tal-bniedem tinnega l-fatt li l-implimentazzjoni teħtieġ ukoll 
finanzjament, li, fil-kundizzjonijiet eżistenti, ma jistax jingħata biss mill-pajjiżi 
b'ekonomija emerġenti u dawk li qegħdin jiżviluppaw;

9. Jenfasizza l-fatt li l-ftehim TRIPs hu maħsub biex jippromwovi d-dritt għas-saħħa; 
jemmen li l-UE għandha tiżgura li kwalunkwe ftehim kummerċjali li jinkludi klawżoli 
‘TRIP plus’ jirrispetta bis-sħiħ id-drittijiet tal-bniedem u b’mod proattiv jippromwovi d-
dritt għas-saħħa, b’mod speċjali fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw;

10. Jikkunsidra, f'dan il-kuntest, li f'leġiżlazzjoni futura l-Parlament għandu jinsisti fuq 
arranġament li bih il-vantaġġi kummerċjali, inklużi dawk li jirriżultaw mill-ftehimiet 
għall-kummerċ ħieles, jistgħu jiġu sospiżi b'mod temporanju mill-Kummissjoni biss jekk 
tinstab biżżejjed evidenza ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem jew tal-ħaddiema, jew tista’ 
tiġi sospiża mir-Rappreżentant Għoli/Viċi-President jew mill-Kummissjoni fuq talba ta' 
ċertu numru ta' Stati Membri u/jew tal-Parlament Ewropew;

11. Jemmen li l-UE trid b’mod effettiv tissorvelja u tinforza l-klawżoli dwar id-drittijiet tal-
bniedem fil-ftehimiet kummerċjali tagħha; Jenfasizza l-importanza tal-possibilità ta’ 
sospensjoni temporanja jew permanenti tal-preferenzi kummerċjali fil-każ ta' ksur tad-
drittijiet tal-binedem, u b'mod partikolari d-drittijiet tax-xogħol; jitlob lill-Kummissjoni 
tipprovdi informazzjoni dwar il-fattibilità tat-twaqqif ta’ korp ta’ arbitraġġ legalment 
vinkolanti u l-prosekuzzjoni internazzjonali ta' impriżi multinazzjonali;

12. Jenfasizza li għandhom jinstabu modi għall-monitoraġġ aktar mill-qrib tal-allegazzjonijiet 
ta’ ksur serju jew sistematiku tad-drittijiet tal-bniedem jew tal-ħaddiema; f'dan il-kuntest, 
jissuġġerixxi li jista' jagħti l-każ li jiġi kkunsidrat l-assoċjazzjoni tar-rappreżentanti tal-UE 
(attwalment mill-Kummissjoni, jew fil-futur mis-SEAE) fil-missjonijiet tal-
investigazzjoni mwettqa skont proċeduri speċjali tan-NU fejn hemm implikazzjonijiet 
għall-ftehimiet għall-kummerċ tal-UE;

13. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li, minkejja li tintlaqa' b'sodisfazzjon l-introduzzjoni ta' 
klawżoli soċjali, ambjentali u relatati mad-drittijiet tal-bniedem fil-ftehimiet 
internazzjonali għall-kummerċ, dawn jikkostitwixxu rekwiżiti minimi u strument wieħed 
fost oħrajn, u jenfasizza li għandu jiġi assolutament evitat l-abbuż tagħhom f'mod 
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protezzjonista, u għaldaqstant għandu jittieħed approċċ għall-implimentazzjoni ta' dawn 
il-klawżoli li jippromwovi l-konsultazzjoni u l-inklużjoni demokratika tal-partijiet kollha 
fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet;

14. Iħeġġeġ il-Kummissjoni tressaq mill-aktar fis proposta għal regolament li jipprojbixxi l-
importazzjoni fl-UE ta’ prodotti manifatturi bl-użu tal-forom moderni ta’ skjavitù, xogħol 
furzat, speċjalment ta’ gruppi partikolarment vulnerabbli, bi ksur tal-istandards bażiċi tad-
drittijiet tal-bniedem; jemmen li dan ir-regolament għandu jirreferi għad-drittijiet 
imsemmija kemm fil-Konvenzjoni Internazzjonali tad-Drittijiet tat-Tfal u d-Dikjarazzjoni 
tal-1998 tal-ILO dwar il-Prinċipji Fundamentali u d-Drittijiet relatati max-Xogħol; 
jenfasizza li tali regolament irid jippermetti li l-UE tinvestiga lmenti speċifiċi f'każ li 
jidher li jissussisti ksur ta' dawn l-istandards internazzjonali; fil-perjodu qabel jidħol fis-
seħħ regolament tali, jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ l-iċċekkjar tal-importazzjonijiet u 
l-monitoraġġ tal-istandards etiċi fil-katina tal-provvista f’pajjiżi li jesportaw lejn l-UE;

15. Jistieden lill-Istati Membri kollha biex jimplimentaw ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
1236/20051 tas-27 ta' Ġunju 2005 dwar il-kummerċ ta' ċerti oġġetti li jistgħu jintużaw 
għall-pieni tal-mewt, għat-tortura jew għal trattamenti jew pieni krudili, inumani jew 
degradanti oħra u biex id-dispożizzjonijiet tiegħu jsiru vinkolanti fil-ftehimiet 
internazzjonali għall-kummerċ kollha;

16. Huwa tal-fehma li d-drittijiet soċjali huma drittijiet universali, li madankollu mhux biss 
għandhom jiġu proklamati, iżda l-implimentazzjoni konkreta tagħhom għandha tiġi 
promossa wkoll; jistieden għaldaqstant lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex juru 
solidarjetà u b'mod partikolari jgħinu lill-ifqar pajjiżi tad-dinja fl-implimentazzjoni ta' 
dawn id-drittijiet;

17. Jistieden lill-Kummissjoni biex tirrevedi r-regolamenti relatati mal-esportazzjonijiet tal-
UE fid-dawl tal-ambitu tat-trasferiment tat-teknoloġiji mibjina skont l-istandards Ewropej, 
inklużi t-telefons ċellulari, in-netwerks u s-softwer tal-komunikazzjoni għall-iskennjar u 
ċ-ċensura tal-Internet, l-użu duali, il-ġbir tad-data u d-data mining, inkluża data ta’ natura 
personali, lil reġimi repressivi; jitlob lill-Kummissjoni biex tressaq proposta għal 
regolament dwar is-sistema l-ġdida ta' liċenzjar jekk din ir-reviżjoni tissuġġerixxi li hija 
meħtieġa azzjoni leġiżlattiva;

18. Jitlob li jsiru evalwazzjonijiet regolari tal-impenji relatati mad-drittijiet tal-bniedem 
previsti fil-ftehimiet internazzjonali għall-kummerċ;

19. Jistieden lill-Kummissjoni biex teżamina mill-ġdid ir-regolamenti tal-UE dwar l-
esportazzjonijiet fil-qasam tal-bejgħ, il-forniment, it-trasferiment jew l-esportazzjoni ta' 
armi u materjal relatat ta' kull tip, fosthom munizzjon, tagħmir u spare parts, lill-pajjiżi 
jew lir-reġimi li aktarx jużawhom għar-repressjoni interna tas-soċjetà ċivili u għall-ksur 
tad-drittijiet tal-bniedem;

20. Jitlob, b'impenn parallel lejn id-drittijiet tal-bniedem, l-għajnuna għall-iżvilupp u l-
ftehimiet internazzjonali għall-kummerċ, it-tisħiħ sostenibbli tal-proċess ta' żvilupp 
reġjonali fl-ambitu tal-Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millennju tan-Nazzjonijiet Uniti;

                                               
1 ĠU L 200, 30.7.2005, p. 1.
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21. Iħeġġeġ lir-rappreżentanti tal-UE (fl-istat attwali mill-Kummissjoni, jew fil-futur mis-
Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna - SEAE) biex jaqsmu l-għarfien dwar is-
sitwazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem mal-komunità kummerċjali.
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