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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar ir-Rapport Annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja fl-
2013, u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar is-suġġett
(2014/2216(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem (UDHR) u 
trattati u strumenti oħra tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-drittijiet tal-bniedem,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 21 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE),

– wara li kkunsidra l-Qafas Strateġiku tal-UE u l-Pjan ta’ Azzjoni dwar id-Drittijiet tal-
Bniedem u d-Demokrazija (11855/2012) kif adottati mill-Kunsill għall-Affarijiet 
Barranin fil-25 ta’ Ġunju 2012,

– wara li kkunsidra r-Rapport Annwali tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-
Demokrazija fid-Dinja fl-2013, adottat mill-Kunsill fit-23 ta' Ġunju 2014,

– wara li kkunsidra r-Rapport Annwali dwar l-Aspetti Ewlenin u l-Għażliet Bażiċi tal-
PESK fl-2013, approvat mill-Kunsill fit-22 ta' Lulju 2014,

– wara li kkunsidra r-Rapport Annwali tal-Kummissjoni tal-2014 dwar il-politiki tal-
Unjoni Ewropea għall-iżvilupp u l-assistenza esterna u l-implimentazzjoni tagħhom fl-
2013 (COM(2014)0501), adottat fit-13 ta' Awwissu 2014, u d-dokumenti ta' 
akkumpanjament, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar ir-Rapport 
Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja fl-2012 u l-politika 
tal-Unjoni Ewropea dwar is-suġġett1,

– wara li kkunsidra l-Linji Gwida tal-Unjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, 
b'mod partikolari l-Linji Gwida għall-promozzjoni u l-ħarsien tat-tgawdija tad-drittijiet 
tal-bniedem kollha minn persuni leżbjani, omosesswali, bisesswali, transġeneri u 
intersesswali (LGBTI), il-Linji Gwida dwar il-promozzjoni u l-ħarsien tal-libertà tar-
reliġjon jew it-twemmin, it-tnejn adottati mill-Kunsill fl-24 ta' Ġunju 2013, u l-Linji 
Gwida dwar il-libertà tal-espressjoni online u offline, adottati fit-12 ta' Mejju 2014,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-23 ta' Ġunju 2014 fl-għaxar 
anniversarju tal-Linji Gwida tal-UE dwar id-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' Ġunju 2010 dwar il-politiki tal-UE 
favur id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem2,

                                               
1 Testi adottati, P7_TA(2013)0575.
2 ĠU C 236 E, 12.8.2011, p. 69.
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– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Marzu 2014 dwar il-prijoritajiet tal-UE 
għall-25 sessjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti1,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tiegħu lill-Kunsill tat-2 ta' April 2014 dwar id-
69 sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' Novembru 2011 dwar appoġġ tal-UE 
għall-QKI: naffaċċjaw l-isfidi u negħlbu d-diffikultajiet3,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta’ Lulju 2014 dwar id-delitt ta' 
aggressjoni4,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta' Lulju 2011 dwar politiki esterni tal-UE 
favur id-demokratizzazzjoni5,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-NU tal-
20 ta' Diċembru 2012 (A/RES/67/176) dwar moratorju fl-użu tal-piena tal-mewt, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta’ Marzu 2014 dwar il-qerda tat-tortura 
fid-dinja6,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet 1325, 1820, 1888, 1889 u 1960 tal-Kunsill tas-
Sigurtà tan-NU dwar in-nisa, il-paċi u s-sigurtà,

– wara li kkunsidra r-rapport dwar l-indikaturi tal-UE għall-Approċċ Komprensiv għall-
implimentazzjoni mill-UE tar-riżoluzzjonijiet 1325 u 1820 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-
NU dwar in-Nisa, il-Paċi u s-Sigurtà, adottat mill-Kunsill fit-13 ta' Mejju 2011,

– wara li kkunsidra l-Prinċipji Gwida dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem: li 
jimplimentaw il-Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti ‘Ipproteġi, Irrispetta u Rrimedja’, 
approvati mill-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU fir-riżoluzzjoni tiegħu 17/4 tas-
16 ta' Ġunju 2011,

– wara li kkunsidra l-Gwida tas-Settur tal-ICT (teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-
komunikazzjoni) dwar l-Implimentazzjoni tal-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju 
u d-Drittijiet tal-Bniedem, ippubblikata mill-Kummissjoni fis-17 ta' Ġunju 2013,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Novembru 2010 dwar ir-responsabbiltà 
soċjali tal-kumpaniji fil-ftehimiet kummerċjali internazzjonali7,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Novembru 2010 dwar id-drittijiet tal-

                                               
1 Testi adottati, P7_TA(2014)0252.
2 Testi adottati, P7_TA(2014)0259.
3 ĠU C 59 E, 28.2.2012, p. 150.
4 Testi adottati, P8_TA(2014)0013.
5 ĠU C 33 E, 5.2.2013, p. 165.
6 Testi adottati, P7_TA(2014)0206.
7 ĠU C 99 E, 3.4.2012, p. 101.
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bniedem u l-istandards soċjali u ambjentali fi ftehimiet ta’ kummerċ internazzjonali1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Novembru 2010 dwar il-politika dwar 
il-kummerċ internazzjonali fil-kuntest tal-imperattivi marbuta mat-tibdil fil-klima2,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-14 ta’ Mejju 2012 dwar ‘Inżidu l-
Impatt tal-Politika tal-UE għall-Iżvilupp: Aġenda għall-Bidla’,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni Konġunta tal-Kummissjoni u tal-Viċi President tal-
Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' 
Sigurtà (VP/RGħ) tal-5 ta' Marzu 2014 (JOIN(2014)8) lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwar ‘Il-provenjenza responsabbli ta' minerali li joriġinaw f'żoni affettwati minn 
konflitti u f'żoni ta' riskju għoli: Lejn approċċ integrat tal-UE’, 

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti kontra l-Korruzzjoni (UNCAC),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Ottubru 2013 dwar il-korruzzjoni fis-
settur pubbliku u f'dak privat: l-impatt fuq id-drittijiet tal-bniedem f’pajjiżi terzi3,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar l-approċċ komprensiv tal-UE, 
12 ta’ Mejju 2014,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tiegħu lill-Kunsill tat-18 ta' April 2013 dwar il-
prinċipju tan-NU tar-‘Responsabbiltà ta' Protezzjoni’ (‘R2P’)4,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin u l-opinjonijiet tal-
Kumitat għall-Iżvilupp u l-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi 
(A8-0000/2014),

A. billi l-Artikolu 21 tat-TUE jsaħħaħ aktar l-impenn tal-UE biex taġixxi fix-xena 
internazzjonali ggwidata mill-prinċipji tad-demokrazija, l-istat tad-dritt, l-universalità u 
l-indiviżibilità tad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali, ir-rispett għad-
dinjità tal-bniedem, il-prinċipji ta’ ugwaljanza u solidarjetà, u r-rispett għall-prinċipji 
tal-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti, tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea u d-dritt internazzjonali;

B. billi r-rispett, il-promozzjoni u s-salvagwardja tal-universalità u l-indiviżibilità tad-
drittijiet tal-bniedem huma pedamenti tal-azzjoni tal-UE fix-xena internazzjonali;

C. billi l-kredibilità tal-UE fir-relazzjonijiet esterni tagħha tissaħħaħ billi tiżdied il-
konsistenza bejn il-politiki interni u esterni tagħha fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem;

                                               
1 ĠU C 99 E, 3.4.2012, p. 31.
2 ĠU C 99 E, 3.4.2012, p. 94.
3 Testi adottati, P7_TA(2013)0394.
4 Testi adottati, P7_TA(2013)0180.
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D. billi l-Viċi President il-ġdida tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-
Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (VP/RGħ) qalet li d-drittijiet tal-bniedem 
għandhom ikunu waħda mill-prijoritajiet globali tagħha u li għandha l-ħsieb li tużahom 
bħala l-boxxla fir-rigward tar-relazzjonijiet kollha tagħha mal-pajjiżi terzi; billi hija 
tenniet ukoll l-impenn tal-UE li tippromwovi d-drittijiet tal-bniedem fl-oqsma kollha 
tal-relazzjonijiet barranin ‘mingħajr eċċezzjoni’; billi l-adozzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni l-
ġdid tal-UE għad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija u t-tiġdid tal-mandat tar-
Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-drittijiet tal-bniedem se jkunu fuq l-aġenda tal-UE 
fil-bidu tal-2015;

E. billi fit-23 ta' Ġunju 2014 il-Kunsill adotta r-Rapport Annwali tal-UE dwar id-Drittijiet 
tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja fl-2013, li jkopri l-ewwel sena sħiħa ta' 
implimentazzjoni tal-Qafas Strateġiku tal-UE u l-Pjan ta' Azzjoni għad-drittijiet tal-
bniedem u d-demokrazija; billi l-2013 kienet ukoll l-ewwel sena sħiħa tal-mandat il-
ġdid tar-Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem;

F. billi r-Rapport Annwali tal-UE, u l-avvenimenti wara l-perjodu tar-rapportar tiegħu, 
iservu bħala tfakkir ċar tal-ispiża serja f'ħajja ta' bnedmin tan-nuqqas ta' osservanza tad-
drittijiet tal-bniedem; billi hemm ukoll spiża ewlenija materjali u baġitarja għall-UE 
b'riżultat tan-nuqqas ta' osservanza tad-drittijiet tal-bniedem, meta n-nuqqas ta' rispett 
għad-drittijiet tal-bniedem u n-nuqqas ta' parteċipazzjoni demokratika leġittima jwasslu 
għall-instabbiltà, stati falluti, kriżijiet umanitarji u konflitti armati, fenomeni li l-UE hija 
obbligata li twieġeb għalihom;

G. billi l-impenn tal-UE favur multilateraliżmu effettiv, bin-NU fil-qalba tiegħu, huwa parti 
integrali mill-politika esterna tal-Unjoni u għandu l-għeruq tiegħu fil-konvinzjoni li 
sistema multilaterali bbażata fuq regoli u valuri universali hija l-aktar adattata biex jiġu 
indirizzati kriżijiet, sfidi u theddid globali;

H. billi l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha ilhom alleati affidabbli tal-Qorti 
Kriminali Internazzjonali sa mill-bidu tagħha, jipprovduha b'appoġġ finanzjarju, 
politiku, diplomatiku u loġistiku filwaqt li jippromwovu l-universalità tal-Istatut ta' 
Ruma u jiddefendu l-integrità tagħha bl-għan li jsaħħu l-indipendenza tal-Qorti;

I. billi fir-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' Lulju 2014 il-Parlament tenna l-appoġġ b'saħħtu 
tiegħu għall-adozzjoni tal-Emendi ta' Kampala għall-Istatut ta' Ruma tal-QKI, inkluż l-
emenda dwar id-delitt ta' aggressjoni, u stieden lill-Istati Membri kollha tal-UE biex 
jirratifikawhom u jinkorporawhom fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom; billi l-emenda 
għad-delitt tal-aggressjoni se tikkontribwixxi għas-saltna tad-dritt f'livell internazzjonali 
u għall-paċi u s-sigurtà internazzjonali billi taġixxi ta' deterrent għall-użu illegali tal-
forza u b'hekk proattivament tikkontribwixxi għall-prevenzjoni ta' tali delitti u għall-
konsolidazzjoni ta' paċi dejjiema;

J. billi l-fokus tad-59 sessjoni tal-Kummissjoni tan-NU dwar l-Istatus tan-Nisa, li għandha 
ssir fi New York bejn id-9 u l-20 ta' Marzu 2015, se jkun is-segwitu għad-Dikjarazzjoni 
u l-Pjattaforma ta' Azzjoni ta' Pekin, inkluż l-isfidi attwali li jimpedixxu l-
implimentazzjoni tagħha u għalhekk il-kisba tal-ugwaljanza bejn is-sessi u l-għoti tas-
setgħa lin-nisa, u anke l-opportunitajiet għall-kisba tal-ugwaljanza bejn is-sessi u l-għoti 
tas-setgħa lin-nisa fl-aġenda tal-Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millennju wara l-2015;
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K. billi teżisti relazzjoni ċara bejn il-korruzzjoni u l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem; billi l-
korruzzjoni fis-setturi pubbliċi u privati hija responsabbli għal u taggrava l-inugwaljanzi 
u d-diskriminazzjoni, u konsegwentement tipprevjeni t-tgawdija ugwali tad-drittijiet 
ċivili, politiċi, ekonomiċi, soċjali u kulturali; billi huwa ppruvat li atti ta' korruzzjoni 
huma spiss marbuta mal-ksur tad-drittijiet tal-bniedem, l-abbuż ta' poter u n-nuqqas ta' 
responsabbiltà;

L. billi d-drittijiet tax-xogħol u d-drittijiet tat-trade unions huma taħt attakk serju madwar 
id-dinja, filwaqt li l-modi kif joperaw il-kumpaniji għandhom impatt profond fuq id-
drittijiet tal-ħaddiema, il-komunitajiet, u l-konsumaturi kemm ġewwa kif ukoll barra l-
Ewropa; billi l-liġi internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem timponi fuq l-Istati l-
obbligu li jipproteġu d-drittijiet tal-bniedem, li jiżguraw li l-attivitajiet tal-kumpaniji 
taħt il-ġurisdizzjoni tagħhom ma jiksrux id-drittijiet tal-bniedem, u li jiżguraw li forom 
effettivi ta' rimedju hum disponibbli għall-vittmi;

M. billi l-Artikolu 16 tal-UDHR jgħid li l-irġiel u n-nisa ta' kull età, mingħajr limitazzjoni 
minħabba r-razza, in-nazzjonalità jew ir-reliġjon, għandhom id-dritt għaż-żwieġ u d-
dritt għat-twaqqif ta' familja, u huma intitolati għal drittijiet indaqs fir-rigward taż-
żwieġ, kemm fiż-żwieġ kif ukoll f'xoljiment taż-żwieġ;

N. billi l-Artikolu 14 tal-UDHR jirrikonoxxi d-dritt tal-persuni li jfittxu l-ażil mill-
persekuzzjoni f'pajjiżi oħra; billi l-Konvenzjoni tan-NU dwar l-Istatus tar-Refuġjati 
tistqarr b'mod ċar li r-refuġjati kollha huma intitolati għal protezzjoni speċjali u li l-ebda 
stat m'għandu jkeċċi jew jibgħat refuġjat lura lejn territorju fejn huwa jew hija jiffaċċja 
persekuzzjoni jew theddid fuq il-ħajja jew il-libertà;

O. billi l-effetti tat-tibdil fil-klima, bħaż-żieda fit-temperaturi, iż-żieda fil-livelli tal-baħar, 
u kundizzjonijiet iżjed estremi tat-temp, għandhom jintensifikaw l-isfidi tal-instabbiltà 
globali u, konsegwentement, it-theddida ta' ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem; billi t-
terminu "refuġjat tal-klima", maħsub biex jiddeskrivi persuni mġiegħla jaħarbu mid-djar 
tagħhom u jfittxu refuġju barra mill-pajjiż b’riżultat ta' tibdil fil-klima, għadu mhuwiex 
rikonoxxut mil-liġi internazzjonali jew minn kwalunkwe ftehim internazzjonali ieħor li 
jorbot legalment;

P. billi dan ir-rapport, filwaqt li ġie abbozzat b'reazzjoni għar-Rapport Annwali tal-UE 
adottat mill-Kunsill, huwa analiżi progressiva tal-attivitajiet tal-UE f'dan il-qasam ta' 
politika; billi l-Parlament, fir-riżoluzzjonijiet tiegħu dwar ir-Rapport Annwali 
preċedenti u dwar ir-reviżjoni tal-istrateġija tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem, 
enfasizza l-ħtieġa għal riflessjoni kontinwa dwar il-prattiki proprja tiegħu relatati mal-
integrazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-attivitajiet tiegħu u mas-segwitu tar-
riżoluzzjonijiet urġenti tiegħu dwar il-ksur tad-demokrazija, tad-drittijiet tal-bniedem u 
tal-istat tad-dritt;

Iċ-ċentralità tad-drittijiet tal-bniedem fil-politiki esterni tal-UE

1. Ifakkar li l-preambolu għall-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea 
jafferma li l-UE ‘tqiegħed il-persuna fil-qalba tal-attivitajiet tagħha’; jenfasizza li dan 
ma kienx maħsub bħala kunċett astratt imma, għall-kuntrarju, dawn il-kliem kienu 
jimplikaw enfasi fuq il-ħajja reali, fuq l-aspetti konkreti tal-eżistenza, u fuq l-għoti ta' 
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bażi kostituzzjonali lil dawn il-ħtiġijiet fundamentali, imsejsa fuq id-dinjità invjolabbli 
ta' kull persuna;

2. Jistieden lill-istituzzjonijiet u l-Membri Stati kollha tal-UE biex iqiegħdu d-drittijiet tal-
bniedem fiċ-ċentru tar-relazzjonijiet tal-UE mal-pajjiżi terzi kollha, inkluż l-imsieħba 
strateġiċi tagħha u fl-istqarrijiet u l-laqgħat ta' livell għoli kollha; jenfasizza l-
importanza ta' implimentazzjoni effettiva, konsistenti u koerenti tal-politika tal-UE dwar 
id-drittijiet tal-bniedem, f'konformità mal-obbligi ċari stabbiliti fl-Artikolu 21 tat-Trattat 
dwar l-Unjoni Ewropea u l-Qafas Strateġiku tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-
demokrazija; ifaħħar lill-Viċi President il-ġdida tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant 
Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (VP/RGħ) li b'mod 
miftuħ iddikjarat l-impenn dirett tagħha għall-implimentazzjoni ta' dawn il-prinċipji;

3. Jenfasizza l-importanza għall-Istati Membri tal-UE li jitkellmu b'vuċi waħda f'appoġġ 
għall-indiviżibilità u l-universalità tad-drittijiet tal-bniedem u, b'mod partikolari, għar-
ratifika tal-istrumenti internazzjonali kollha dwar id-drittijiet tal-bniedem stabbiliti min-
NU; jistieden lill-UE ssostni l-indiviżibilità tad-drittijiet tal-bniedem, inklużi dawk 
minquxa fil-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali, 
f’konformità mal-Artikolu 21 tat-TUE; jistieden lill-UE tippromwovi iżjed l-istandards 
tad-drittijiet tal-bniedem universali bħala l-bażi tal-involviment tagħha ma' pajjiżi terzi 
u organizzazzjonijiet reġjonali, kemm f'djalogi politiċi kif ukoll dwar id-drittijiet tal-
bniedem;

4. Jindika li minbarra t-tbatija umana, l-UE għandha tinnota wkoll l-ispiża materjali u 
baġitarja tan-nuqqas ta' osservanza tad-drittijiet tal-bniedem fejn in-nuqqas ta' rispett 
għad-drittijiet tal-bniedem u n-nuqqas ta' parteċipazzjoni demokratika leġittima jwasslu 
għal instabbiltà, korruzzjoni, stati falluti, kriżijiet umanitarji jew konflitti armati, 
fenomeni li jimminaw l-isforzi tal-UE fil-politika tagħha għall-iżvilupp, u li għaliha l-
UE jew l-Istati Membri tagħha huma obbligati li jwieġbu fid-dominju tal-politika ta' 
sigurtà; jilqa', f'dan ir-rigward, l-isforzi riċenti tal-UE biex tinkludi l-ksur tad-drittijiet 
tal-bniedem fil-matriċi tagħha ta' twissija bikrija marbuta mal-prevenzjoni tal-kriżijiet; 
jitlob, madankollu, għal azzjoni preventiva iżjed b'saħħitha, u jħeġġeġ lill-VP/RGħ, lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżviluppaw element għall-prevenzjoni tal-
kriżijiet ibbażat fuq id-drittijiet tal-bniedem li għandu jiżdied mal-Approċċ Komprensiv 
tal-UE għall-konflitti u l-kriżijiet esterni;

Rapport Annwali tal-UE bħala l-għodda ta' rapportar għall-politika tal-UE dwar id-
drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija

5. Jilqa' l-adozzjoni mill-Kunsill tar-Rapport Annwali tal-UE dwar id-Drittijiet tal-
Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja fl-2013; jistieden lill-VP/RGħ l-ġdida tagħmel 
impenn għall-ġejjieni biex tipparteċipa f'żewġ dibattiti annwali ddedikati dwar il-
politika tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija f'seduti plenarji tal-
Parlament, tippreżenta r-rapport tal-UE, u twieġeb għar-rapport tal-Parlament;

6. Ifaħħar is-Servizz għall-Azzjoni Esterna u l-Kummissjoni għar-rapportar komprensiv u 
ċar tagħhom dwar l-azzjoni tal-UE meħuda matul il-perjodu tar-rapportar; itenni, 
madankollu, l-opinjoni tiegħu li r-rapporti tal-pajjiżi b'mod partikolari għandu jkollhom 
qafas iżjed rigoruż ibbażat fuq sett ta' indikaturi li jippermettu l-iffissar ta' parametri 
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referenzjarji biex jiġu vvalutati x-xejriet kemm pożittivi kif ukoll negattivi, jevalwaw l-
effiċjenza tal-azzjonijiet tal-UE, u jagħtu raġunijiet għall-adattament tal-livelli tal-
appoġġ tal-UE f'konformità mal-progress miksub fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem, 
id-demokrazija, l-istat tad-dritt u l-governanza tajba; jinnota li l-użu ta' dawn l-
indikaturi pubbliċi jkun konformi ma' diversi objettivi msemmija fil-Pjan ta' Azzjoni tal-
UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija, u jippermetti iżjed konsistenza fl-
implimentazzjoni tal-kundizzjonalità tad-drittijiet tal-bniedem jew fil-valutazzjoni tal-
impatt tad-drittijiet tal-bniedem tal-politiki tal-UE;

7. Jibqa' tal-opinjoni li l-istituzzjonijiet tal-UE għandhom jaħdmu flimkien biex itejbu l-
format tar-rapport bil-ħsieb li jkun jista' jissodisfa l-potenzjal tiegħu bħala għodda ta' 
komunikazzjoni filwaqt li ma jitlifx il-komprensività tiegħu bħala rapport ta' 
implimentazzjoni dwar il-Qafas Strateġiku tal-UE u l-Pjan ta' Azzjoni dwar id-Drittijiet 
tal-Bniedem u d-Demokrazija; itenni li huwa lest li jkun parti minn kooperazzjoni attiva 
u kostruttiva bejn l-istituzzjonijiet tal-UE għat-tħejjija ta' rapporti futuri;

L-implimentazzjoni tal-qafas strateġiku tal-UE u l-pjan ta' azzjoni

8. Itenni l-apprezzament tiegħu għall-Qafas Strateġiku tal-UE u l-Pjan ta' Azzjoni dwar id-
Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija, adottat mill-Kunsill fl-2012, bħala avveniment 
sinifikanti ewlieni li jiftaħ prospettivi ġodda fil-politika għall-iżvilupp u li jikkonferma 
mill-ġdid l-impenn tal-UE għall-obbligu tat-Trattat li tintegra d-drittijiet tal-bniedem fil-
politiki esterni kollha tal-UE ‘mingħajr eċċezzjoni’;

9. Jistieden lis-SEAE u lill-Kummissjoni jħejju rapport ta' implimentazzjoni xieraq dwar l-
ewwel Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija (2012-
2014), u jistieden lill-VP/RGħ u lis-SEAE jinvolvu lill-Istati Membri, lill-Kummissjoni, 
lill-Parlament u lis-soċjetà ċivili fir-reviżjoni u l-konsultazzjonijiet li jwasslu għall-
adozzjoni ta' Pjan ta' Azzjoni ġdid, li għandu jidħol fis-seħħ kmieni fl-2015; jilqa' d-
diskussjonijiet immirati lejn il-kisba ta' prijoritizzazzjoni aħjar tal-objettivi fil-Pjan ta' 
Azzjoni l-ġdid, imma jwissi kontra t-tnaqqis fil-livell ta' ambizzjoni f'termini tal-
integrazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-oqsma tal-politika tal-UE;

10. Jesprimi t-tħassib partikolari tiegħu dwar l-implimentazzjoni tal-impenn li sar fil-Qafas 
Strateġiku biex ‘id-drittijiet tal-bniedem jitqiegħdu fiċ-ċentru tar-relazzjonijiet tal-UE 
mal-pajjiżi terzi kollha, inkluż l-imsieħba strateġiċi tagħha’; iħeġġeġ, għaldaqstant, 
attenzjoni studjata mill-VP/RGħ u mis-SEAE għall-implimentazzjoni ta' dan l-impenn u 
biex tiġi żgurata l-integrazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u tad-demokrazija fir-
relazzjonijiet tal-UE mal-imsieħba strateġiċi tagħha f'kuntesti ċentrali bħal summits u 
konklużjonijiet tal-Kunsill;

Mandat tar-Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem

11. Jirrikonoxxi l-importanza tal-mandat mogħti lill-ewwel Rappreżentant Speċjali tal-UE 
(RSUE) għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-ħidma li saret sa issa; jinkoraġġixxi lir-RSUE 
biex ikompli jsaħħaħ il-viżibilità u l-involviment tal-UE f'mekkaniżmi multilaterali u 
reġjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem (in-NU, il-Kunsill tal-Ewropa, l-OSKE, l-
ASEAN, l-Unjoni Afrikana, l-OIC), jippromwovi l-prijoritajiet tematiċi ewlenin tal-UE, 
inkluż dawk riflessi fil-linji gwida tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem adottati 
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riċentement, jaħdem għall-għoti tas-setgħa lis-soċjetà ċivili madwar id-dinja, u 
jikkontribwixxi għall-integrazzjoni, il-koerenza, il-konsistenza u l-effikaċja tal-politika 
tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem;

12. Jistieden lill-Kunsill jadotta bħala prinċipju ġenerali l-prattika tal-inklużjoni tal-
kooperazzjoni mar-RSUE għad-Drittijiet tal-Bniedem b'mod sistematiku fil-mandat tar-
RSUE ġeografiċi futuri;

13. Jitlob li l-Kunsill jistituzzjonalizza l-pożizzjoni tar-RSUE għad-Drittijiet tal-Bniedem 
sabiex tkun tista' ssir funzjoni permanenti;

Koerenza interna/esterna fil-politika tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija

14. Jenfasizza li l-politika tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem teħtieġ li tkun konsistenti 
fil-konformità mal-obbligi tat-Trattat, filwaqt li tiżgura l-koerenza bejn il-politiki interni 
u esterni, u tevita standards doppji; jitlob, għalhekk, għall-adozzjoni tal-Konklużjonijiet 
tal-Kunsill għall-Affarijiet Barranin tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem rigward l-
imsieħba strateġiċi; jitlob, f'dan il-kuntest, għall-istabbiliment ta' limiti komuni għall-
Istati Membri u għall-uffiċjali tal-UE f'termini tat-tħassib dwar id-drittijiet tal-bniedem 
li jkollhom iqajmu, bħala minimu, mal-kontrapartijiet imsieħba strateġiċi tagħhom;

Għodda tal-politika tad-drittijiet tal-bniedem tal-UE

L-istrateġiji tal-pajjiżi dwar id-drittijiet tal-bniedem u r-rwol tad-Delegazzjonijiet tal-UE

15. Ifaħħar lis-SEAE għall-ikkompletar b'suċċess tal-ewwel ċiklu tal-istrateġiji tal-pajjiżi 
dwar id-drittijiet tal-bniedem żviluppati b'enfasi b'saħħitha fuq ir-responsabbiltà fil-
livell tad-Delegazzjoni tal-UE; jiddispjaċih, madankollu, għan-nuqqas kontinwu ta’ 
trasparenza fir-rigward tal-kontenut tal-istrateġiji tal-pajjiżi; jinkoraġġixxi lis-SEAE 
biex jadotta indikaturi biex jevalwa l-effikaċja tagħhom, u biex jittratta t-taqsimiet tal-
pajjiżi fir-Rapport Annwali b'mod iżjed espliċitu b'mod li jikkostitwixxu rapporti ta' 
implimentazzjoni dwar l-istrateġiji tal-pajjiżi; 

16. Jilqa' n-netwerk kważi komplut tal-punti fokali dwar id-drittijiet tal-bniedem u tal-
uffiċjali ta' kollegament għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem f'Delegazzjonijiet tal-
UE; jistieden lill-VP/RGħ u lis-SEAE biex jiżviluppaw linji gwida operazzjonali ċari 
dwar ir-rwol tagħhom fid-Delegazzjonijiet sabiex ikunu jistgħu jisfruttaw bis-sħiħ il-
potenzjal tagħhom, joħolqu standards kredibbli u jevitaw inkonsistenzi bejn id-
Delegazzjonijiet tal-UE; 

Djalogi u konsultazzjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem

17. Itenni l-appoġġ tiegħu għad-djalogi ddedikati dwar id-drittijiet tal-bniedem bħala 
għodda tal-politika tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem; jirrikonoxxi l-valur tal-
involviment fid-djalogu speċifiku dwar id-drittijiet tal-bniedem anke ma' pajjiżi bi 
problemi serji dwar id-drittijiet tal-bniedem; jenfasizza, madankollu, il-ħtieġa li l-UE 
tfassal konklużjonijiet politiċi ċari meta d-djalogu dwar id-drittijiet tal-bniedem ma 
jwassalx għal riżultati pożittivi, u f'dawn il-każijiet tqiegħed iżjed enfasi fuq id-
diplomazija pubblika bil-ħsieb li jiġi żgurat li l-kredibilità pubblika tal-politika tal-UE 
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dwar id-drittijiet tal-bniedem ma tiġix ipperikolata; iwissi, barra minn hekk, kontra d-
diverġenza tad-diskussjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem lil hinn mid-djalogi politiċi 
ta’ livell għoli;

Linji Gwida tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem

18. Jilqa' l-adozzjoni mill-Kunsill tal-Linji Gwida tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem 
għall-persuni leżbjani, omosesswali, bisesswali, transġeneri u intersesswali u l-Linji 
Gwida tal-UE dwar il-libertà tar-reliġjon jew it-twemmin, it-tnejn matul is-sena tar-
rapportar 2013, kif ukoll il-Linji Gwida dwar il-libertà tal-espressjoni online u offline, 
fl-2014;

19. Ifakkar lis-SEAE u lill-Kunsill, madankollu, fl-isfida tal-implimentazzjoni u 
konsegwentement fil-ħtieġa li tiġi evalwata l-implimentazzjoni tal-Linji Gwida tal-UE 
fil-livell tal-pajjiżi; jinkoraġġixxi lis-SEAE u lill-Istati Membri anke biex jinvolvu 
ruħhom f'taħriġ kontinwu u sensibilizzazzjoni fost il-persunal tas-SEAE u tad-
Delegazzjoni tal-UE, kif ukoll fost id-diplomatiċi tal-Istati Membri, sabiex jiġi żgurat li 
l-linji gwida tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem ikollhom l-effett maħsub fuq it-tfassil 
tal-politiki attwali fil-post;

Politiki tal-UE għall-appoġġ tad-demokratizzazzjoni u l-elezzjonijiet 

20. Jenfasizza l-importanza tas-segwitu tar-rapporti u r-rakkomandazzjonijiet tal-
Missjonijiet ta' Osservazzjoni Elettorali billi dawn jintużaw bħala parti minn ‘pjan 
direzzjonali għad-demokrazija’ fil-pajjiż ikkonċernat u billi jingħata mandat lill-Kap 
Osservatur biex jeżerċita rwol speċjali fil-monitoraġġ ta' segwitu tal-implimentazzjoni 
tar-rakkomandazzjonijiet, bħala parti koerenti mill-approċċ ta' appoġġ għad-
demokrazija komprensiva tal-Parlament u bl-appoġġ tal-korpi permanenti tal-Parlament 
(inkluż il-Grupp ta' Appoġġ għad-Demokrazija u Koordinazzjoni Elettorali);

21. Jistieden lill-UE tkompli taħdem għad-definizzjoni tal-aħjar prattiċi f'dan il-qasam 
sabiex jiġu appoġġjati u kkonsolidati l-proċessi ta' demokratizzazzjoni; jinkoraġġixxi l-
iżvilupp ta' għodda kemm ta' politika kif ukoll operazzjonali biex tiġi applikata f'pajjiżi 
ta' prijorità sabiex jiġu integrati l-miżuri ta' appoġġ għad-drittijiet tal-bniedem u d-
demokrazija, inkluż il-miżuri għall-prevenzjoni ta' konflitti u l-medjazzjoni, fl-approċċ 
tal-UE b'mod koerenti, flessibbli u kredibbli;

22. Jilqa' l-ħidma tal-pajjiżi pilota mwettqa sa issa minn disa' Delegazzjonijiet tal-UE biex 
jiksbu iżjed koerenza fl-appoġġ demokratiku fir-relazzjonijiet esterni tal-UE, kif mibdija 
fil-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-2009 u l-2010 u kif integrata fil-Qafas Strateġiku tal-
UE u l-Pjan ta' Azzjoni għad-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fl-2012;

23. Jitlob lill-Kummissjoni u lis-SEAE jsaħħu l-koordinazzjoni tal-azzjoni tal-UE fir-
rigward tat-tieni ġenerazzjoni ta' pajjiżi pilota sabiex jiġi żgurat li l-istituzzjonijiet 
kollha tal-UE jipparteċipaw u jikkombinaw il-ħiliet esperti tagħhom f'segwitu effikaċi 
ta' appoġġ għad-demokrazija f'pajjiżi terzi, f'konformità mal-approċċ ta' appoġġ 
komprensiv għad-demokrazija tal-Parlament;

Appoġġ tal-UE għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem 
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24. Jilqa' l-konklużjonijiet iddedikati tal-Kunsill dwar id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem 
fl-għaxar anniversarju tal-Linji Gwida tal-UE dwar id-Difensuri tad-Drittijiet tal-
Bniedem (DDB); ifaħħar, barra minn hekk, lill-Kummissjoni għall-użu ikbar minnha 
tal-finanzjament EIDHR biex tipprovdi għotjiet ta' emerġenza lid-difensuri tad-drittijiet 
tal-bniedem taħt theddida imminenti, u jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni tkompli tesplora 
modi ġodda ta' appoġġ għad-DDB;

25. Itenni t-talba tiegħu lis-SEAE biex ikompli jħares lill-NGOs, lid-difensuri tad-drittijiet 
tal-bniedem u lill-attivisti tas-soċjetà ċivili billi jtejjeb l-effikaċja tad-djalogi tal-UE 
dwar id-drittijiet tal-bniedem u billi jippromwovi l-prijoritajiet tematiċi tal-UE u l-linji 
gwida dwar id-drittijiet tal-bniedem; f'dan il-kuntest, jinkoraġġixxi l-organizzazzjoni ta' 
kampanji mmirati biex jilħqu lid-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem anke fiż-żoni l-iżjed 
remoti ta' pajjiżi terzi, sabiex jgħin fl-implimentazzjoni tal-objettivi tal-politika tal-UE;

26. Jitlob lis-SEAE u lid-Delegazzjonijiet tal-UE jinvolvu ruħhom mad-difensuri tad-
drittijiet tal-bniedem fi djalogu politiku prammatiku mmirat biex jinstabu l-aħjar modi 
ta' kif jiġi appoġġjat ambjent ta' abilitazzjoni għall-ħidma tagħhom; jitlob lill-UE ttejjeb 
id-diplomazija attiva tagħha f'pajjiżi terzi u ssaħħaħ il-pożizzjoni tal-punti fokali tad-
drittijiet tal-bniedem sabiex id-drittijiet tal-bniedem jiġu integrati fil-ħidma politika ta' 
kuljum tad-Delegazzjoni tal-UE, billi sistematikament jitressqu ismijiet ta' ħabsin u tkun 
involuta fil-monitoraġġ tal-proċess u fiż-żjarat fil-ħabsijiet; jenfasizza l-ħtieġa li l-UE 
tuża d-diplomazija pubblika biex tappoġġja lid-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u biex 
titlob għar-rilaxx ta' attivisti favur id-drittijiet tal-bniedem li jinsabu fil-ħabs;

Appoġġ tal-UE għall-organizzazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem universali u tad-drittijiet 
tal-bniedem multilaterali

27. Ifakkar fl-impenn tal-Parlament u tas-Sottokumitat tiegħu dwar id-Drittijiet tal-Bniedem 
li jappoġġjaw sistema b'saħħitha għad-drittijiet tal-bniedem multilaterali taħt il-
patronaġġ tan-Nazzjonijiet Uniti, inkluż it-Tielet Kumitat tal-Assemblea Ġenerali, il-
Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem (UNHRC), l-Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli għad-
Drittijiet tal-Bniedem, u l-ħidma ta' aġenziji speċjalizzati relatati tan-NU bħall-ILO;

28. Ifakkar fil-pożizzjoni inekwivokabbli tiegħu li tistituzzjonalizza l-preżenza tiegħu fis-
sessjonijiet tal-Assemblea Ġenerali tan-NU (AĠNU), kif espressa fir-riżoluzzjoni tiegħu 
tas-7 ta' Frar 2013 dwar il-prijoritajiet tal-UE fil-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem, u 
jqis li huwa indispensabbli li titkompla l-prattika li tintbagħat delegazzjoni tal-
Parlament Ewropew f'sessjonijiet rilevanti tal-UNHRC u tal-AĠNU;

29. Itenni l-importanza li l-UE tipparteċipa b'mod attiv fil-mekkaniżmi kollha tan-NU tad-
drittijiet tal-bniedem, notevolment it-Tielet Kumitat tal-Assemblea Ġenerali u l-
UNHRC; jinkoraġġixxi lill-Istati Membri tal-UE jagħmlu dan billi jikkosponserjaw u 
jmexxu riżoluzzjonijiet, billi jipparteċipaw attivament f'dibattiti u fi djalogi interattivi, u 
billi joħorġu stqarrijiet; jappoġġja bis-sħiħ il-prattika li qed tikber fl-UE ta' inizjattivi 
transreġjonali;

30. Jerġa' jisħaq fuq l-importanza ta' koordinazzjoni u kooperazzjoni effettivi bejn is-SEAE, 
il-Kummissjoni u l-Istati Membri tal-UE dwar kwistjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem; 
jinkoraġġixxi lis-SEAE, b'mod partikolari permezz tad-Delegazzjonijiet tal-UE fi New 
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York u f'Ġinevra, biex iżid il-koerenza tal-UE permezz ta' konsultazzjoni sostantiva u 
f'waqtha sabiex iwassal il-pożizzjoni tal-UE b'vuċi waħda;

31. Jafferma mill-ġdid l-importanza tal-integrazzjoni tal-ħidma li qed issir fi New York u 
f'Ġinevra fil-kuntest tal-AĠNU, it-Tielet Kumitat u l-UNHRC fl-attivitajiet interni u 
esterni rilevanti tal-UE sabiex tiġi żgurata l-koerenza;

Il-politika tal-UE dwar il-ġustizzja kriminali internazzjonali u l-Qorti Kriminali 
Internazzjonali

32. Itenni l-appoġġ sħiħ tiegħu għall-ħidma tal-QKI fir-rwol tagħha biex tintemm l-
impunità għal min iwettaq l-iktar delitti gravi ta' tħassib għall-komunità internazzjonali; 
jibqa' viġilanti rigward kwalunkwe attentat biex tiġi mminata l-leġittimità tagħha; iqis 
in-numru dejjem jikber tal-istati partijiet bħala żvilupp importanti fit-tisħiħ tal-
universalità tal-Qorti; jilqa' r-ratifika tal-Istatut ta' Ruma mill-Côte d’Ivoire fi Frar 2013;

33. Jiddispjaċih li l-Istatut ta’ Ruma tal-Qorti Kriminali Internazzjonali għadu mhuwiex 
inkluż fil-lista tar-Regolament il-ġdid tal-SPĠ ta' konvenzjonijiet meħtieġa għall-istatus 
SPĠ+; jinnota li numru ta’ applikanti tal-SPĠ+ mhumiex stati partijiet għall-Istatut jew 
għadhom ma rratifikawhx (eż. l-Armenja u l-Pakistan); itenni r-rakkomandazzjoni 
tiegħu li l-Istatut ta’ Ruma jiżdied ma' lista futura ta’ konvenzjonijiet;

34. Itenni t-talba tiegħu lill-UE biex tadotta pożizzjoni komuni dwar id-delitt ta' aggressjoni 
u l-Emendi ta' Kampala, u jistieden lill-Istati Membri tal-UE biex malajr jallinjaw il-
leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom mad-definizzjonijiet tal-Emendi ta' Kampala, kif ukoll 
obbligi oħra taħt l-Istatut ta' Ruma, sabiex ikunu jistgħu jsiru investigazzjonijiet u 
prosekuzzjonijiet nazzjonali mill-Istati Membri u tissaħħaħ il-kooperazzjoni mal-Qorti;

Azzjoni tal-UE kontra l-piena tal-mewt

35. Itenni l-oppożizzjoni mhux ambigwa tiegħu għall-piena tal-mewt, u jinkoraġġixxi lill-
Unjoni Ewropea u lill-Istati Membri tal-UE biex iżommu politika ta' livell għoli 
mmirata lejn l-abolizzjoni globali tal-piena tal-mewt; iħeġġeġ lis-SEAE biex jibqa' 
viġilanti fir-rigward tal-iżviluppi fil-pajjiżi kollha madwar id-dinja, u biex juża l-mezzi 
kollha ta' influwenza għad-dispożizzjoni tiegħu;

36. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar iż-żieda rrappurtata fl-għadd ta' eżekuzzjonijiet globali 
bejn l-2012 u l-2013, minkejja l-fatt li l-eżekuzzjonijiet huma limitati għal minoranza 
dejjem tiċkien ta' pajjiżi; jistieden lill-UE tieħu azzjoni xierqa rigward ir-rata 
kontinwament għolja ta' eżekuzzjonijiet fiċ-Ċina u fl-Iran, it-tkomplija tal-
eżekuzzjonijiet fl-2013 fl-Indoneżja, il-Kuwajt, in-Niġerja u l-Vjetnam, kif ukoll iż-
żieda notevoli fl-eżekuzzjonijiet irrappurtati fl-Iraq u fl-Arabja Sawdija;

37. Jinnota d-diskussjoni li reġgħet tqajmet fl-Istati Uniti dwar l-arbitrarjetà u n-natura 
suxxettibbli għall-iżbalji tal-piena tal-mewt, il-kampanja biex jitwaqqaf il-fluss tas-
sustanzi użati għall-eżekuzzjoni mill-Ewropa għall-Istati Uniti, u l-abolizzjoni tal-piena 
tal-mewt fl-2013 mill-istat ta' Maryland; iħeġġeġ lill-VP/RGħ, lir-RSUE u lis-SEAE 
biex jinvolvu ruħhom mal-gvern federali tal-Istati Uniti u mal-gvernijiet tal-istati sabiex 
iħaffu l-pass tal-eliminazzjoni tal-piena tal-mewt fl-Istati Uniti, fejn it-80 sentenza ta' 
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mewt kollha fl-2013 kienu joriġinaw fi 2 % biss tal-kontej fil-pajjiż kollu, u d-39 
eżekuzzjoni kollha saru f'madwar 1 % tal-kontej kollha;

38. Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni tuża l-flessibbiltà l-ġdida issa offruta mill-Istrument 
Ewropew għad-Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem sabiex tesplora modi ġodda kif 
tikkampanja għall-abolizzjoni tal-piena tal-mewt u tappoġġja l-azzjonijiet immirati biex 
jevitaw is-sentenzi ta' mewt jew l-eżekuzzjonijiet;

L-azzjoni tal-UE kontra t-tortura u trattamenti jew pieni oħra krudili, inumani u 
degradanti

39. Iħeġġeġ lill-VP/RGħ u lis-SEAE, fid-dawl tal-għadd li qed jikber ta' rapporti riċenti tal-
prattika mifruxa tat-tortura u l-abbuż madwar id-dinja, biex iżidu l-isforzi tal-UE fil-
ġlieda kontra t-tortura u trattamenti jew pieni oħra krudili, inumani u degradanti;

40. Iħeġġeġ lis-SEAE biex jagħti attenzjoni ddettaljata għall-konklużjonijiet tal-pajjiżi tal-
Kumitat tan-Nazzjonijiet Uniti kontra t-Tortura u tal-Kumitat tal-Kunsill tal-Ewropa 
għall-Prevenzjoni tat-Tortura, u jqajjem dan it-tħassib b'mod sistematiku fi djalogi 
politiċi mal-pajjiżi kkonċernati kif ukoll fi stqarrijiet pubbliċi; jistieden lis-SEAE u lill-
Istati Membri biex jiżviluppaw ukoll pjan ta' implimentazzjoni iżjed effettiv għal-Linji 
Gwida tal-UE dwar it-tortura u trattamenti jew pieni oħra krudili, inumani u degradanti;

Id-drittijiet tal-bniedem fil-ftehimiet kummerċjali tal-UE u ftehimiet internazzjonali oħra

41. Itenni t-talba tiegħu għall-inklużjoni sistematika ta' klawsoli dwar id-drittijiet tal-
bniedem fil-ftehimiet internazzjonali tal-UE, inkluż ftehimiet kummerċjali, konklużi 
ma' pajjiżi terzi, u jitlob għall-monitoraġġ effettiv tal-applikazzjoni tagħhom kif ukoll 
għar-rapportar lura lill-kumitat rilevanti tal-Parlament dwar l-aspetti tad-drittijiet tal-
bniedem fil-ftehimiet;

In-negozju u d-drittijiet tal-bniedem

42. Jappoġġja bis-sħiħ l-implimentazzjoni tal-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-
Drittijiet tal-Bniedem; ifakkar fl-importanza tal-promozzjoni tar-responsabbiltà soċjali 
korporattiva (CSR), inkluż f'operazzjonijiet tan-negozju barra mill-UE, u tal-iżgurar tar-
rispett lejha fil-katina tal-provvista kollha; huwa konvint li l-kumpaniji Ewropej u s-
sussidjarji u s-sottokuntratturi tagħhom għandu jkollhom rwol ewlieni fil-promozzjoni u 
t-tixrid ta' standards internazzjonali dwar in-negozju u drittijiet tal-bniedem madwar id-
dinja;

43. Jitlob lill-Kummissjoni u lis-SEAE jinkoraġġixxu lid-Delegazzjonijiet tal-UE madwar 
id-dinja biex jinvolvu ruħhom ma' negozji tal-UE sabiex jippromwovu r-rispett għad-
drittijiet tal-bniedem, u biex jiżguraw li n-‘negozju u d-drittijiet tal-bniedem’ tkun 
inkluża fost it-temi ffukati fis-sejħiet lokali għall-proposti tal-Istrument Ewropew għad-
Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem (EIDHR);

44. Itenni t-talba tiegħu lill-Kummissjoni biex tirrapporta fuq bażi regolari dwar l-
implimentazzjoni tal-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-
Bniedem mill-Istati Membri tal-UE, inkluż il-pjani ta' azzjoni nazzjonali tagħhom; 
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jiddispjaċih dwar in-nuqqas ta’ progress min-naħa tal-Kummissjoni fis-segwitu għat-
talba tal-Parlament li tipproponi leġiżlazzjoni li tirrikjedi li l-kumpaniji tal-UE jiżguraw 
li x-xirjiet tagħhom ma jappoġġjawx lil dawk li jwettqu konflitti jew ksur serju tad-
drittijiet tal-bniedem;

45. Jistieden lill-Kummissjoni u lis-SEAE biex jieħdu inizjattivi b'saħħithom biex itejbu l-
aċċess għall-ġustizzja għall-vittmi tal-ksur tad-drittijiet tal-bniedem marbut mal-
operazzjonijiet tan-negozju barra mill-UE;

46. Jistieden lill-UE tappoġġja l-inizjattivi emerġenti mmirati lejn il-konklużjoni ta' 
strument internazzjonali li jorbot legalment dwar in-negozju u d-drittijiet tal-bniedem 
fis-sistema tan-NU u biex tinvolvi ruħha minn kmieni fid-dibattitu dwar din il-
kwistjoni;

L-azzjoni tal-UE biex tiżgura l-libertà tad-drittijiet tal-espressjoni online u offline u biex 
tillimita l-impatt tat-teknoloġiji ta' sorveljanza fuq id-drittijiet tal-bniedem

47. Jirrikonoxxi li l-evoluzzjoni rapida tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-
komunikazzjoni ttrasformat l-ambjent għall-eżerċizzju tal-libertà tal-espressjoni fid-
dinja kollha, u ġġenerat kemm vantaġġi profondi kif ukoll tħassib serju; jilqa', f'dan il-
kuntest, l-adozzjoni mill-Kunsill f'Mejju 2014 tal-Linji Gwida tal-UE dwar il-libertà tal-
espressjoni online u offline;

48. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-firxa tat-teknoloġiji ta' monitoraġġ u filtrazzjoni, li 
jirrappreżentaw theddida li qed tikber għall-attivisti tad-drittijiet tal-bniedem u d-
demokrazija f'pajjiżi awtokratiċi u anke jqajmu mistoqsijiet inkwetanti rigward id-
drittijiet għall-privatezza f'pajjiżi demokratiċi, anke meta użati bil-pretest ta' għanijiet 
leġittimi bħal fil-ġlieda kontra t-terroriżmu jew fl-infurzar tal-liġi;

49. Ifaħħar lill-Kummissjoni għall-pubblikazzjoni tagħha f'Ġunju 2013 tal-Gwida tas-Settur 
tal-ICT (teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni) dwar l-Implimentazzjoni 
tal-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem; jibqa' mħasseb, 
madankollu, dwar il-kummerċ fil-prodotti u s-servizzi mmirati lejn iċ-ċaħda tal-aċċess 
għall-internet jew li jippermettu s-sorveljanza tal-massa u l-monitoraġġ tat-traffiku fuq 
l-Internet u tal-komunikazzjonijiet bil-mowbajl, jew dwar l-intrużjoni fuq 
konverżazzjonijiet privati; jitlob, għalhekk, għall-adozzjoni ta' linji gwida ġenerali dwar 
il-kontroll fuq l-esportazzjoni f'dan is-settur, abbażi tal-esperjenza ta' azzjonijiet simili 
meħuda mill-UE f'każijiet individwali;

50. Jistieden lill-Kummissjoni tkompli tappoġġja l-inizjattivi relatati mal-iżvilupp u t-tixrid 
ta' teknoloġiji tas-sigurtà diġitali sabiex tingħata s-setgħa lid-difensuri tad-drittijiet tal-
bniedem billi jiġu pprovduti bi ġbir sigur, kriptaġġ u mekkaniżmi ta' ħżin li jevitaw il-
monitoraġġ minn gvernijiet ripressivi;

L-appoġġ tal-UE għas-soċjetà ċivili u għal-libertà ta' għaqda u ta' assoċjazzjoni

51. Jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar l-ispazju li qed jinxtorob tal-azzjoni leġittima tas-
soċjetà ċivili f'ħafna pajjiżi madwar id-dinja; iqis li soċjetà ċivili libera hija wieħed mill-
pedamenti għall-protezzjoni u l-appoġġ tad-drittijiet tal-bniedem u tal-valuri 
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demokratiċi fis-soċjetajiet kollha;

52. Jistieden lill-UE u lill-Istati Membri tagħha biex isaħħu l-monitoraġġ tagħhom ta', u 
b'mod ċar u rapidu jikkundannaw, ir-restrizzjonijiet kollha fuq il-libertà ta' għaqda u ta' 
assoċjazzjoni, inkluż projbizzjonijiet fuq organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, użu 
aggressiv tal-liġijiet dwar id-diffamazzjoni kriminali u liġijiet restrittivi oħra, rekwiżiti 
eċċessivi ta' reġistrazzjoni u rapportar, regoli restrittivi żżejjed dwar il-finanzjament 
barrani, jew projbizzjonijiet fuq l-NGOs milli jinvolvu ruħhom f'attivitajiet politiċi jew 
li jkollhom kuntatt mal-barranin;

53. Itenni l-approvazzjoni tiegħu biex il-maġġoranza tal-finanzjament għall-EIDHR jiġi 
allokat biex jappoġġja lid-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u azzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili madwar id-dinja;

Libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza, u tar-reliġjon jew tat-twemmin

54. Jikkundanna l-vjolenza u d-diskriminazzjoni kollha abbażi tar-reliġjon jew tat-
twemmin; jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar ir-rapporti kontinwi ta' vjolenza u 
diskriminazzjoni kontra minoritajiet reliġjużi madwar id-dinja; jenfasizza li d-dritt għal-
libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza, tar-reliġjon jew tat-twemmin, huwa dritt tal-bniedem 
fundamentali, interrelatat ma' drittijiet tal-bniedem u libertajiet fundamentali oħra, li 
jinkludi d-dritt li temmen jew ma temminx, il-libertà li tipprattika bl-istess mod 
twemmin teistiku, nonteistiku jew ateistiku, u d-dritt li tadotta, tibdel u tabbanduna jew 
terġa' lura għal twemmin tal-għażla tiegħek;

55. Jilqa' l-adozzjoni matul is-sena ta' rapportar 2013 tal-Linji Gwida tal-UE dwar il-
promozzjoni u l-protezzjoni tal-libertà tar-reliġjon jew tat-twemmin, u jistieden lill-
istituzzjonijiet tal-UE u lill-Istati Membri biex jagħtu attenzjoni partikolari lill-
implimentazzjoni ta' dawn il-linji gwida, f'forums kemm internazzjonali kif ukoll 
reġjonali u fir-relazzjonijiet bilaterali ma' pajjiżi terzi;

Drittijiet tan-nisa u l-bniet

56. Jilqa' l-appoġġ tal-UE għar-riżoluzzjonijiet tan-NU dwar kwistjonijiet tal-ġeneru, 
notevolment dwar l-eliminazzjoni tal-vjolenza kontra n-nisa, dwar id-diskriminazzjoni 
kontra n-nisa, dwar ir-rwol tal-libertà tal-espressjoni u l-opinjoni fl-għoti tas-setgħa lin-
nisa, u għall-istqarrijiet tan-NU dwar iż-żwieġ bikri u furzat u dwar il-mutilazzjoni 
ġenitali femminili;

57. Jistieden lill-UE tipparteċipa b'mod attiv fid-59 sessjoni tal-Kummissjoni dwar l-Istatus 
tan-Nisa, u tkompli bil-ġlieda kontra l-attentati kollha biex tiġi mminata l-Pjattaforma 
ta' Azzjoni ta' Pekin tan-NU li tikkonċerna, fost elementi oħra, l-aċċess għall-
edukazzjoni u għas-saħħa bħala drittijiet bażiċi tal-bniedem, u d-drittijiet sesswali u 
riproduttivi;

58. Jafferma mill-ġdid il-kundanna tiegħu tal-forom kollha ta’ abbuż u vjolenza kontra n-
nisa, l-aktar l-użu tal-vjolenza sesswali bħala għodda tal-gwerra u l-vjolenza domestika; 
jistieden lill-Istati Membri kollha tal-Kunsill tal-Ewropa, għaldaqstant, biex jiffirmaw u 
jirratifikaw il-Konvenzjoni dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza kontra n-
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nisa; jistieden lill-UE għalhekk biex tieħu passi ta' adeżjoni għall-Konvenzjoni sabiex 
tiżgura l-koerenza bejn l-azzjoni interna u esterna tal-UE dwar il-vjolenza kontra n-nisa;

59. Jikkundanna bis-sħiħ l-użu tal-vjolenza sesswali kontra n-nisa bħala tattika tal-gwerra, 
inklużi delitti bħalma huma l-istupru tal-massa, l-iskjavitù sesswali, il-prostituzzjoni 
furzata, forom ta’ persekuzzjonijiet fuq il-bażi tal-ġeneru inkluża l-mutilazzjoni ġenitali 
femminili, it-traffikar, iż-żwieġ bikri u furzat, il-qtil tal-unur u kwalunkwe forma oħra 
ta’ vjolenza sesswali ta’ gravità komparabbli; jibqa' partikolarment imħasseb f'dan ir-
rigward dwar is-sitwazzjoni fir-reġjun tal-Lagi l-Kbar tal-Afrika; jesprimi l-appoġġ 
tiegħu għall-ħidma mwettqa minn UN Women, ir-Rapporteur Speċjali tan-NU għall-
vjolenza kontra n-nisa, il-kawżi u l-konsegwenzi tagħha, u r-Rappreżentant Speċjali tan-
NU għall-Vjolenza Sesswali marbuta mal-Konflitti;

60. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li delitti relatati mal-ġeneru u delitti ta’ vjolenza sesswali 
huma kklassifikati fl-Istatut ta’ Ruma bħala delitti tal-gwerra, delitti kontra l-umanità 
jew atti kostituttivi fir-rigward tal-ġenoċidju jew it-tortura; jilqa’, f’dan il-kuntest, ir-
Riżoluzzjoni 2106 (2013) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU dwar il-prevenzjoni ta’ 
vjolenza sesswali fil-konflitti, adottata fl-24 ta’ Ġunju 2013, li tafferma mill-ġdid li l-
QKI għandha rwol ewlieni fil-ġlieda kontra l-impunità għal delitti sesswali u bbażati fuq 
is-sessi; jitlob lill-UE tappoġġja għal kollox l-implimentazzjoni ta’ dawn il-prinċipji;

61. Ifakkar l-impenn tal-UE li tintegra d-drittijiet tal-bniedem u l-aspetti dwar il-ġeneru fil-
missjonijiet tal-PSDK f’konformità mar-riżoluzzjonijiet monumentali 1325 u 1820 tal-
Kunsill tas-Sigurtà tan-NU dwar in-nisa, il-paċi u s-sigurtà; itenni, f'dan ir-rigward, it-
talba tiegħu biex l-UE u l-Istati Membri tagħha jappoġġjaw, fil-proċess tal-bini ta' 
rikonċiljazzjoni sostenibbli, il-parteċipazzjoni sistematika tan-nisa bħala komponent 
vitali fil-proċessi tal-paċi, u jirrikonoxxu l-ħtieġa li jintegraw il-perspettivi tal-ġeneru 
fil-prevenzjoni ta' konflitti, fl-operazzjonijiet ta' żamma tal-paċi, fl-għajnuna umanitarja 
u rikostruzzjoni wara konflitt;

Id-drittijiet tal-bniedem u l-korruzzjoni

62. Ifakkar li l-korruzzjoni hija ksur tad-drittijiet tal-bniedem u li l-UE talbet kompetenza 
esklussiva għall-firma tal-Konvenzjoni tan-NU kontra l-Korruzzjoni (UNCAC);

63. Jiddispjaċih li sa issa ma kienx hemm segwitu għat-talba tal-Parlament indirizzata lill-
VP/RGħ biex tippreżenta Pjan ta' Azzjoni tal-UE kontra l-korruzzjoni sabiex 
timmonitorja b'mod effettiv ir-rakkomandazzjonijiet tal-UNCAC, inkluż l-obbligu tal-
istati partijiet li jippubblikaw u jxerrdu l-informazzjoni dwar il-korruzzjoni, 
tistabbilixxu kanali għar-rapportar tal-ksur, u biex toħloq qafas legali xieraq għall-
protezzjoni tax-xhieda u għall-attivitajiet tas-soċjetà ċivili f'dan il-qasam;

64. Jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa mekkaniżmi finanzjarji innovattivi biex 
timplimenta r-riformi fiskali u ssaħħaħ il-ġlieda kontra l-korruzzjoni, il-flussi finanzjarji 
illegali u l-evażjoni tat-taxxa; jinkoraġġixxi, f'dan il-kuntest, il-konsiderazzjoni ta' 
sħubiji pubbliċi-privati, it-taħlit ta' għotjiet u self, u l-għajnuna lill-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw biex jimmobilizzaw aħjar ir-riżorsi domestiċi tagħhom; jitlob għal taxxa 
internazzjonali fuq it-tranżazzjonijiet finanzjarji li tkun tista' taħdem bħala sors 
addizzjonali ta' finanzjament għall-iżvilupp, u jfakkar lill-Istati Membri li huma diġà 
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qablu li jintroduċu taxxa fuq it-tranżazzjonijiet finanzjarji fuq livell domestiku u li 
impenjaw ruħhom li jwarrbu parti mill-fondi miġbura għall-finanzjament ta' beni 
pubbliċi globali, inkluż l-iżvilupp;

65. Itenni t-talba tiegħu lill-UE u lill-Istati Membri tagħha biex jappoġġjaw il-ħatra ta' 
Rapporteur Speċjali tan-NU dwar il-kriminalità finanzjarja, il-korruzzjoni u d-drittijiet 
tal-bniedem;

Id-drittijiet tal-persuni LGBTI

66. Jindika li 78 pajjiż għadhom jikkriminalizzaw l-omosesswalità, inkluż sebgħa li 
jipprovdu għall-piena tal-mewt; jikkundanna bis-saħħa ż-żieda riċenti f'liġijiet u prattiki 
diskriminatorji u atti ta' vjolenza kontra individwi abbażi tal-orjentazzjoni sesswali 
tagħhom u l-identità tal-ġeneru, madwar id-dinja, u l-iżjed notevoli fin-Niġerja u fl-
Uganda; jinkoraġġixxi monitoraġġ mill-qrib tas-sitwazzjoni fin-Niġerja, l-Uganda, l-
Indja u r-Russja, fejn liġijiet ġodda jew żviluppi legali riċenti qed jheddu b'mod serju l-
libertà tal-minoritajiet sesswali; jerġa' jafferma l-appoġġ tiegħu għall-ħidma kontinwa 
tal-Kummissarju Għoli għad-Drittijiet tal-Bniedem biex jiġu miġġielda dawn il-liġijiet u 
l-prattiki diskriminatorji u għall-ħidma tan-NU b'mod aktar ġenerali fuq din il-
kwistjoni;

67. Jilqa' fl-2013 l-adozzjoni tal-Linji Gwida tal-UE għall-promozzjoni u l-protezzjoni tat-
tgawdija tad-drittijiet tal-bniedem kollha minn persuni leżbjani, omosesswali, 
bisesswali, transġeneri u intersesswali (LGBTI); jistieden lis-SEAE u lill-Kummissjoni 
biex iqajmu l-kwistjoni tad-drittijiet tal-persuni LGBTI fi djalogi politiċi u dwar id-
drittijiet tal-bniedem ma' pajjiżi terzi u f'forums multilaterali; jenfasizza l-importanza li 
l-Kummissjoni u s-SEAE jkomplu jqajmu l-kwistjoni tad-drittijiet tal-persuni LGBTI fi 
djalogi politiċi u dwar id-drittijiet tal-bniedem u li jużaw l-EIDHR bħala appoġġ għall-
organizzazzjonijiet li jiddefendu d-drittijiet tal-persuni LGBTI billi jingħataw is-setgħa 
li jisfidaw il-liġijiet omofobiċi u d-diskriminazzjoni kontra l-persuni LGBTI, iqajmu 
kuxjenza fost il-pubbliku ġenerali dwar id-diskriminazzjoni u l-vjolenza esperjenzata 
minn persuni b'orjentazzjonijiet sesswali differenti, u jiżguraw l-għoti ta' assistenza ta' 
emerġenza (minn għajnuna psikosoċjali u medika sa medjazzjoni u assistenza għall-
integrazzjoni mill-ġdid) lil dawk fil-bżonn ta' dan l-appoġġ;

68. Jilqa' l-legalizzazzjoni taż-żwieġ bejn persuni tal-istess sess jew unjonijiet ċivili bejn 
persuni tal-istess sess f'għadd jikber ta' pajjiżi, sbatax bħalissa, madwar id-dinja; 
jinkoraġġixxi lill-istituzzjonijiet tal-UE u lill-Istati Membri biex jikkontribwixxu iżjed 
għar-rikonoxximent taż-żwieġ bejn persuni tal-istess sess jew unjonijiet ċivili bejn 
persuni tal-istess sess bħala kwistjoni politika, soċjali u dwar id-drittijiet ċivili u tal-
bniedem;

69. Jilqa' l-annullament f'Ottubru 2013 tal-liġi tal-Moldova li tipprojbixxi l-‘propagazzjoni 
ta' kwalunkwe relazzjoni oħra għajr dawk relatati maż-żwieġ jew il-familja’, u jistieden 
lil-Litwanja u lir-Russja jsegwu l-eżempju tal-Moldova; jiddispjaċih għar-riżultat tar-
referendum Kroat f'Diċembru 2013, li approva projbizzjoni kostituzzjonali fuq żwieġ 
ugwali; jenfasizza li referenda bħal dawn jikkontribwixxu għal klima ta' omofobija u 
diskriminazzjoni; iqis li huwa aktar probabbli li d-drittijiet fundamentali ta' persuni 
LGBTI jkunu mħarsa jekk ikollhom aċċess għal istituzzjonijiet legali bħall-
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koabitazzjoni, sħubija reġistrata jew żwieġ;

Id-drittijiet ta' persuni b'diżabilità

70. Jilqa' r-ratifiki tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità 
(CRPD); itenni l-importanza tal-implimentazzjoni effiċjenti kemm mill-Istati Membri 
kif ukoll mill-istituzzjonijiet tal-UE u jenfasizza, b'mod partikolari, il-ħtieġa li jiġu 
integrati b'mod kredibbli d-drittijiet tal-persuni b'diżabilità fl-istrumenti tal-politika tal-
UE kollha, b'mod speċjali fir-rigward tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp;

Id-drittijiet tat-tfal 

71. Jilqa' l-kooperazzjoni tal-UE mal-UNICEF, li rriżultat f'sett ta' għodda għall-
integrazzjoni tad-drittijiet tat-tfal fil-kooperazzjoni għall-iżvilupp; jilqa' l-użu tal-flus 
tal-Premju Nobel mogħti lill-UE biex jingħataw l-għajnuna tfal f'sitwazzjonijiet ta' 
konflitt; jilqa' l-parteċipazzjoni tal-UE fit-Tielet Konferenza Globali dwar it-Tħaddim 
tat-Tfal li saret fi Brasilia f'Ottubru 2013, u l-parteċipazzjoni tagħha fin-negozjati tad-
dikjarazzjoni tripartitika dwar it-tħaddim tat-tfal;

72. Jistieden lill-Kummissjoni u lis-SEAE jkomplu jieħdu azzjoni rigward id-drittijiet tat-
tfal, b'fokus speċifiku fuq il-vjolenza kontra t-tfal, inkluż it-tortura, hekk kif każijiet ta' 
tortura u detenzjoni tat-tfal ġew irrapportati minn organizzazzjonijiet bħal UNICEF u l-
Amnesty International; jitlob għal fokus partikolari fuq il-kwistjonijiet tat-tħaddim 
furzat tat-tfal, iż-żwieġ tat-tfal, l-arrwolament tat-tfal fi gruppi armati u d-diżarm, ir-
riabilitazzjoni u l-integrazzjoni sussegwenti mill-ġdid tagħhom, kif ukoll it-tqegħid tal-
kwistjoni tal-maġija fost it-tfal fuq l-aġenda tad-djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem 
mal-pajjiżi kkonċernati; jenfasizza l-importanza li d-drittijiet tat-tfal jiġu pprijoritizzati 
fi ħdan il-politika esterna tal-UE;

73. Itenni l-ħtieġa li jiġu intensifikati l-isforzi sabiex tiġi implimentata l-Istrateġija ta’ 
Implimentazzjoni Riveduta tal-Linji Gwida tal-UE dwar it-Tfal u l-Konflitti Armati; 
jinkoraġġixxi lill-UE tapprofondixxi aktar il-kooperazzjoni tagħha mar-Rappreżentant 
Speċjali tan-NU għat-Tfal affettwati minn Konflitti Armati; jitlob għar-ratifika 
universali tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal, u notevolment tat-tielet 
Protokoll Fakultattiv li għandu jippermetti lit-tfal jissottomettu l-ilmenti tagħhom lill-
Kumitat tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal;

L-azzjoni tal-UE dwar il-migrazzjoni u r-refuġjati

74. Jenfasizza l-ħtieġa urġenti li jiġu żviluppati politiki iżjed b'saħħithom fil-livell tal-
Unjoni biex jiġu indirizzati l-kwistjonijiet urġenti relatati mal-migranti, ir-refuġjati u 
dawk li jfittxu l-ażil b'mod konsistenti mal-liġi internazzjonali dwar id-drittijiet tal-
bniedem u d-dinjità fundamentali tal-bniedem, u jistieden lill-UE tiggarantixxi standards 
komuni effettivi għall-proċeduri ta' akkoljenza fl-Unjoni kollha sabiex jiġu protetti 
dawk l-iżjed vulnerabbli; jistieden lill-VP/RGħ, lill-Kummissarju għall-Migrazzjoni u l-
Affarijiet Interni u lis-SEAE biex jippromwovu spirtu veru ta' kooperazzjoni u qsim 
ekwu tal-piżijiet bejn l-Istati Membri sabiex jiġu trattati l-isfidi multipli li jippersistu 
f'dan ir-rigward; ifakkar fl-impenn tal-Kummissjoni li tiżviluppa kanali ta' migrazzjoni 
legali adegwati, u, għal dan l-għan, jitlob għal reviżjoni tar-Regolament ta' Dublin, li 
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jqiegħed responsabbiltà sproporzjonata fuq Stati Membri fil-fruntieri esterni tal-Unjoni 
u jfixkel il-kapaċità tal-migranti li jfittxu u jiksbu l-ażil;

75. Jitlob li l-Kummissjoni u s-SEAE jipparteċipaw b'mod attiv fid-dibattitu dwar it-
terminu ‘refuġjat tal-klima’, inkluż id-definizzjoni legali possibbli tagħha fil-liġi 
internazzjonali jew fi kwalunkwe ftehim internazzjonali li jorbot legalment;

Id-drittijiet tal-bniedem u l-iżvilupp

76. Jitlob azzjoni miftiehma tal-UE biex tindirizza l-problema tal-ħtif tal-art; jinnota li ċ-
ċaħda tal-aċċess għall-art u r-riżorsi naturali għall-fqar rurali u urbani hija waħda mill-
kawżi ewlenin tal-ġuħ u l-faqar fid-dinja, biex b'hekk ikollha impatt fuq it-tgawdija 
mill-komunitajiet lokali tad-drittijiet tal-bniedem tagħhom, u b'mod partikolari fuq id-
dritt tagħhom għal ikel adegwat; jilqa' l-involviment tal-UE fl-iżvilupp tal-linji gwida 
globali volontarji dwar il-pussess tal-art, is-sajd u l-foresti, adottati taħt il-patronaġġ tan-
NU; jenfasizza, madankollu, il-ħtieġa urġenti li jiġu integrati konsiderazzjonijiet dwar 
id-drittijiet tal-bniedem u t-tnaqqis tal-faqar fit-teħid tad-deċiżjonijiet rigward l-akkwist 
jew il-kiri fit-tul ta' żoni kbar ta' art minn investituri; iqis it-tweġiba tal-UE għal din il-
kwistjoni bħala test importanti tal-impenn tagħha biex timxi lejn approċċ ibbażat fuq id-
drittijiet fil-politika dwar il-kooperazzjoni għall-iżvilupp tagħha;

Tisħiħ tal-azzjonijiet tal-Parlament Ewropew rigward id-drittijiet tal-bniedem

77. Itenni l-impenn tiegħu għal titjib kontinwu tal-proċeduri, il-proċessi u l-istrutturi proprji 
tal-Parlament sabiex jiġi żgurat li d-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija jkunu fil-
qalba tal-azzjonijiet u l-politiki tiegħu; iqis, barra minn hekk, li l-kooperazzjoni effettiva 
fil-Parlament kollu u l-integrazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem huma meħtieġa biex is-
Sottokumitat dwar id-Drittijiet tal-Bniedem ikun jista' jissodisfa l-missjoni tiegħu, kif 
speċifikat fir-Regoli ta' Proċedura, biex ‘tiġi żgurata l-koerenza bejn il-politiki esterni 
kollha tal-Unjoni u l-politika tagħha dwar id-drittijiet tal-bniedem’;

78. Jitlob għal reviżjoni tal-Linji Gwida għad-Delegazzjonijiet Interparlamentari tal-
Parlament Ewropew dwar il-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija, li 
għandha titwettaq mill-Konferenza tal-Presidenti tad-Delegazzjonijiet, f'kooperazzjoni 
mas-Sottokumitat dwar id-Drittijiet tal-Bniedem; jirrakkomanda, f'dan il-kuntest, 
prattika iżjed sistematika ta' kif jitqajmu l-kwistjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem, 
b'mod speċjali l-każijiet individwali msemmija fir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament, waqt 
żjarat tad- delegazzjoni f'pajjiżi terzi, u ta' kif isir ir-rapportar bil-miktub dwar 
azzjonijiet meħuda mis-Sottokumitat dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, u, fejn politikament 
ġustifikat, permezz ta' sessjoni speċifika informattiva;

79. Jenfasizza l-ħtieġa ta' riflessjoni kontinwa rigward l-iżjed modi xierqa kif tista' tiġi 
mmassimizzata l-kredibilità, il-viżibilità u l-effikaċja tar-riżoluzzjonijiet tal-Parlament 
dwar ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt;

80. Jinkoraġġixxi d-diskussjoni dwar l-inklużjoni tal-għodda differenti disponibbli għall-
Parlament rigward l-appoġġ għal u l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem f'dokument 
wieħed ta' strateġija, li għandu jiġi adottat mill-Parlament f'seduta plenarja;
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* * *
81. Jagħti struzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-

Kummissjoni, lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni 
għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lir-Rappreżentant Speċjali tal-UE dwar 
id-Drittijiet tal-Bniedem, lill-Gvernijiet u lill-Parlamenti tal-Istati Membri, lill-Kunsill 
tas-Sigurtà tan-NU, lis-Segretarju Ġenerali tan-NU, lill-President tad-69 Assemblea 
Ġenerali tan-NU, lill-President tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU, lill-
Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem, u lill-Kapijiet tad-Delegazzjoni
tal-UE.


