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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-
2014 u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni
(2015/2229(INI))

Il-Parlament Ewropew,

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

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 2, 3, 21 u 23 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE),

– wara li kkunsidra l-Qafas Strateġiku tal-UE u l-Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar id-Drittijiet 
tal-Bniedem u d-Demokrazija,1 kif adottati mill-Kunsill Affarijiet Barranin fil-
25 ta' Ġunju 2012,

– wara li kkunsidra l-Linji Gwida tal-Unjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem,

– wara li kkunsidra l-Pjan ta' Azzjoni dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-
Demokrazija 2015-2019, adottat mill-Kunsill fl-20 ta' Lulju 2015,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-14 ta' Mejju 2012 dwar Żieda fl-
impatt tal-Politika tal-UE għall-Iżvilupp: aġenda għall-bidla2,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2015/260 tas-17 ta' Frar 2015 li testendi l-
mandat tar-Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet tal-Bniedem3,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet urġenti tiegħu dwar każijiet ta' ksur tad-drittijiet tal-
bniedem, tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' Ġunju 2010 dwar politiki tal-UE favur 
id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem4,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta' Lulju 2011 dwar il-politiki esterni tal-
UE favur id-demokratizzazzjoni,5,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Ġunju 2013 dwar il-libertà tal-istampa 
u tal-midja fid-dinja6,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Ottubru 2013 dwar il-korruzzjoni fis-

                                               
1  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11855-2012-INIT/mt/pdf
2 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/130243.pdf
3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:32015D0260
4  Testi adottati, P7_TA(2010)0226.
5  Testi adottati, P7_TA(2011)0334.
6  Testi adottati, P7_TA(2013)0274.
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settur pubbliku u f'dak privat: l-impatt fuq id-drittijiet tal-bniedem f'pajjiżi terzi,1,

– 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-NU2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Marzu 2015 dwar il-prijoritajiet tal-UE 
għall-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem fl-20153,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tiegħu lill-Kunsill tat-2 ta' April 2014 dwar id-
69 sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti4,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Marzu 2014 dwar il-qerda tat-tortura 
fid-dinja5,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Marzu 2015 dwar ir-Rapport Annwali 
dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja fl-2013 u l-politika tal-Unjoni 
Ewropea dwar il-kwistjoni6,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta' Ġunju 2015 dwar ir-rieżami tal-Politika 
Ewropea tal-Viċinat7,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' Settembru 2015 dwar il-migrazzjoni u 
r-rifuġjati fl-Ewropa8,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar l-
istrateġija tat-tkabbir u l-isfidi ewlenin 2014-20159 tat-8 ta' Ottubru 2014,

– wara li kkunsidra d-Dokument ta' Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni dwar approċċ 
ibbażat fuq id-drittijiet, li jħaddan id-drittijiet tal-bniedem kollha għall-kooperazzjoni 
għall-iżvilupp tal-UE10 tat-30 ta' April 2014,

– 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 
(A8-0000/2015),

A. billi l-Artikolu 21 tat-TUE jimpenja lill-UE li tiżviluppa Politika Estera u ta' Sigurtà 
Komuni (PESK) iggwidata mill-prinċipji tad-demokrazija, l-istat tad-dritt, l-universalità 
u l-indiviżibbiltà tad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali, ir-rispett għad-

                                               
1 Testi adottati, P7_TA(2013)0394.
2 Testi adottati, P7_TA(2014)0252.
3  Testi adottati, P8_TA(2015)0079.
4 Testi adottati, P7_TA(2014)0259.
5 Testi adottati, P7_TA(2014)0206.
6 Testi adottati, P8_TA(2015)0076.
7 Testi adottati, P8_TA-PROV(2015)0272.
8  Testi adottati, P8_TA-PROV(2015)0317.
9 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-strategy-paper_mt.pdf
10 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2014/EN/10102-2014-152-EN-F1-1.Pdf
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dinjità tal-bniedem, il-prinċipji tal-ugwaljanza u s-solidarjetà, u l-konformità mal-Karta 
tan-Nazzjonijiet Uniti u mad-dritt internazzjonali;

B. billi r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem qed jiġi sfidat u jinsab mhedded fid-dinja 
kollha;

C. billi aktar minn nofs il-popolazzjoni dinjija tgħix taħt reġimi mhux demokratiċi, u billi 
l-libertà globali naqset b'mod kontinwu matul dawn l-aħħar ftit snin;

D. billi l-impenn tal-UE favur multilateraliżmu effikaċi, 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 
tindirizza kriżijiet, sfidi u theddid globali;

E. billi ż-żieda fil-koerenza bejn il-politika interna u esterna tal-UE tikkostitwixxi rekwiżit 
indispensabbli għal politika ta' suċċess tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem;

F. billi l-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet 
Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (VP/RGħ) iddikjarat, meta l-Pjan ta' Azzjoni Konġunt 
Ġdid dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija ġie propost, li d-drittijiet tal-
bniedem għandhom ikunu waħda mill-prijoritajiet predominanti tal-mandat tagħha, 
boxxla fir-relazzjonijiet kollha mal-istituzzjonijiet tal-UE kif ukoll mal-pajjiżi terzi, l-
organizzazzjonijiet internazzjonali u s-soċjetà ċivili;

G. billi s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE), il-Kummissjoni, il-Kunsill u l-
Istati Membri huma responsabbli għall-implimentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni ġdid;

H. billi jeħtieġ li jiġu żgurati riżorsi xierqa biex tittejjeb il-promozzjoni tad-drittijiet tal-
bniedem u d-demokrazija fil-pajjiżi terzi;

I. billi l-involviment mal-pajjiżi terzi, fil-fora bilaterali u multilaterali kollha, 
jikkostitwixxi waħda mill-għodod l-aktar effettivi biex jiġu indirizzati l-kwistjonijiet 
dwar id-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiżi terzi;

J. billi politika ta' appoġġ għad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija qed tiġi integrata 
permezz ta' politiki oħrajn tal-UE b'dimensjoni esterna, bħall-kummerċ u l-iżvilupp;

K. billi l-migrazzjoni tirrappreżenta sfida importanti tal-politika esterna tal-UE li teħtieġ 
soluzzjonijiet immedjati u effettivi;

L. billi l-piena tal-mewt għadha għadha waħda mill-preokkupazzjonijiet ewlenin tal-UE fl-
approċċ mal-pajjiżi terzi;

M. billi t-tfal u n-nisa qed iħabbtu wiċċhom ma' theddid li qed jiżdied, b'mod speċjali fiż-
żoni tal-gwerra;

N. billi l-libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza, tar-reliġjon u tat-twemmin għandha tittejjeb 
mingħajr kundizzjonijiet permezz ta' djalogi interreliġjużi u interkulturali;

O. billi l-UE tqis li l-kooperazzjoni mill-qrib mas-soċjetà ċivili fil-pajjiżi terzi hija waħda 
mill-prijoritajiet ewlenin tagħha biex jiġu indirizzati l-abbużi tad-drittijiet tal-bniedem;
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Kunsiderazzjonijiet ġenerali

1. Jesprimi tħassib profond dwar il-fatt li d-drittijiet tal-bniedem u l-valuri demokratiċi qed 
jiġu mhedda dejjem iżjed fid-dinja kollha;

2. Jitlob li l-UE u l-Istati Membri jżidu l-isforzi tagħhom biex iqiegħdu b'mod effettiv id-
drittijiet tal-bniedem u l-valuri demokratiċi fil-qalba tar-relazzjonijiet tagħhom mal-
bqija tad-dinja, billi impenjaw ruħhom li jagħmlu dan fit-TUE;

3. Itenni l-importanza kruċjali li tiġi żgurata żieda fil-koerenza bejn il-politika interna u 
esterna tal-UE fir-rigward tar-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u l-valuri demokratiċi; 
jenfasizza f'dan il-kuntest li, waqt li dan ir-rapport jittratta l-politika esterna tal-UE biex 
isir progress fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem, il-Parlament jadotta wkoll rapport 
annwali dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea, li jiġi 
abbozzat mill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern;

4. Iqis li, sabiex josservaw l-impenn tagħhom li jsir progress fir-rispett tad-drittijiet tal-
bniedem u d-demokrazija fid-dinja kollha, jeħtieġ li l-UE u l-Istati Membri jitkellmu 
b'vuċi konsistenti u waħda u jiżguraw li l-messaġġ tagħhom jinstema';

5. Jenfasizza, barra dan, l-importanza li tittejjeb il-kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni, il-
Kunsill, is-SEAE, il-Parlament u d-Delegazzjonijiet tal-UE biex tittejjeb il-koerenza 
ġenerali tal-politika tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija u ċ-ċentralità 
tagħha fost il-politiki kollha tal-UE b'dimensjoni esterna;

6. Jiġbed l-attenzjoni għall-impenn fit-tul tiegħu li jippromwovi d-drittijiet tal-bniedem u 
jsir progress fil-valuri demokratiċi, kif rifless, fost oħrajn, fl-għoti annwali tal-premju 
Sakharov għal-Libertà tal-Ħsieb, fix-xogħol tas-Sottokumitat għad-Drittijiet tal-
Bniedem u fid-dibattiti plenarji u r-riżoluzzjonijiet ta' kull xahar dwar każijiet ta' ksur 
tad-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u l-istat tad-dritt;

Strumenti ta' politika tal-UE biex jiġu promossi d-drittijiet tal-bniedem fid-dinja kollha

Rapport Annwali tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja 

7. Jilqa' l-adozzjoni tar-Rapport Annwali tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-
Demokrazija fid-Dinja fl-2014; iqis li r-Rapport Annwali jikkostitwixxi għodda 
indispensabbli għall-iskrutinju, il-komunikazzjoni u d-dibattitu dwar il-politika tal-UE 
dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja;

8. Itenni l-istedina tiegħu lill-VP/RGħ biex tiddibatti mal-Membri tal-Parlament Ewropew 
f'żewġ seduti plenarji kull sena, waħda meta jiġi ppreżentat ir-Rapport Annwali tal-UE, 
u l-oħra bħala rispons għar-Rapport tal-Parlament; iqis li huwa ta' dispjaċir li l-
Kummissjoni u s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) ma weġbux bil-
miktub għar-riżoluzzjoni tal-Parlament dwar ir-Rapport Annwali dwar id-Drittijiet tal-
Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja tal-2013; ifakkar li dawn it-tweġibiet bil-miktub 
għandhom rwol importanti fir-relazzjonijiet interistituzzjonali, billi jippermettu li 
jingħata segwitu sistematiku u profond għall-punti kollha mqajma mill-Parlament;

9. Ifaħħar lis-SEAE u l-Kummissjoni għar-rapportar eżawrjenti tagħhom dwar l-attivitajiet 
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imwettqa mill-UE fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fl-2014; iqis, 
madankollu, li l-format attwali tar-Rapport Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-
Demokrazija jista' jittejjeb billi tiġi offerta deskrizzjoni ġenerali aħjar tal-impatt konkret 
tal-azzjonijiet tal-UE fuq id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fil-pajjiżi terzi;

10. Jirrakkomanda f'dan ir-rigward li s-SEAE jadotta approċċ aktar analitiku fl-abbozzar 
tar-Rapport Annwali, waqt li jkompli jirrapporta dwar l-implimentazzjoni tal-Qafas 
Strateġiku u l-Pjan ta' Azzjoni tal-UE; iqis li r-Rapport Annwali m'għandux biss 
jenfasizza r-riżultati miksuba mill-UE u l-aħjar prattiki fil-qasam, iżda wkoll jindika 
liema sfidi u limitazzjonijiet tiltaqa' magħhom l-UE fl-isforzi tagħha biex tippromwovi 
d-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fil-pajjiżi terzi, u liema lezzjonijiet jistgħu 
jittieħdu għal azzjoni konkreta fis-snin li ġejjin;

11. Isostni l-opinjoni tiegħu li r-rapporti tal-pajjiżi ppreżentati fir-Rapport Annwali 
għandhom ikunu inqas deskrittivi, u minflok għandhom jirriflettu aħjar l-
implimentazzjoni tal-istrateġiji tal-pajjiżi dwar id-drittijiet tal-bniedem u jagħtu 
deskrizzjoni ġenerali tal-impatt tal-azzjoni tal-UE fil-prattika;

Qafas Strateġiku u l-Pjan ta' Azzjoni (l-ġdid) dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija

12. Itenni l-opinjoni tiegħu li l-adozzjoni tal-Qafas Strateġiku tal-UE u tal-Ewwel Pjan ta' 
Azzjoni dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fl-2012 ikkostitwixxiet kisba 
ewlenija għall-UE fil-proċess biex tpoġġi d-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fil-
qalba tar-relazzjonijiet tagħha mal-bqija tad-dinja;

13. Jilqa' l-adozzjoni mill-Kunsill f'Lulju 2015 ta' Pjan ta' Azzjoni ġdid dwar id-Drittijiet 
tal-Bniedem u d-Demokrazija għall-2015-2019; ifaħħar lis-SEAE talli kkonsulta l-
Kummissjoni, il-Parlament, l-Istati Membri, is-soċjetà ċivili u l-organizzazzjonijiet 
reġjonali u internazzjonali waqt l-evalwazzjoni tal-ewwel Pjan ta' Azzjoni u l-abbozzar 
tal-pjan il-ġdid;

14. Jilqa' t-tiġdid tal-impenn tal-UE li tippromwovi u tipproteġi d-drittijiet tal-bniedem u li 
tappoġġja d-demokrazija fid-dinja kollha; jinnota li l-Pjan ta' Azzjoni għandu l-għan li 
jippermetti lill-UE tadotta approċċ aktar iffukat, sistematiku u kkoordinat fil-qasam tad-
drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija, kif ukoll li ssaħħaħ l-impatt tal-politika u l-
għodod tagħha fil-prattika; jappoġġja, f'dan ir-rigward, il-prijoritizzazzjoni ta' ħames 
oqsma ta' azzjoni strateġiċi;

15. jistieden lill-VP/RGħ, lis-SEAE, lill-Kummissjoni, lill-Kunsill u lill-Istati Membri 
jiżguraw implimentazzjoni effiċjenti u koerenti tal-Pjan ta' Azzjoni l-ġdid; jiġbed l-
attenzjoni b'mod partikolari għall-importanza li tiżdied l-effettività u jiġi mmassimizzat 
l-impatt lokali tal-għodod użati mill-UE biex jiġi promoss ir-rispett għad-drittijiet tal-
bniedem u d-demokrazija fid-dinja; itenni l-importanza li jiġu intensifikati l-isforzi biex 
id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija jiġu integrati fl-azzjoni esterna kollha tal-UE, 
inkluż f'livell politiku għoli;

16. Jenfasizza li sabiex jintlaħqu l-objettivi ambizzjużi stabbiliti fil-Pjan ta' Azzjoni ġdid, l-
UE għandha talloka r-riżorsi u l-kompetenzi suffiċjenti, kemm f'termini ta' riżorsi umani 
ddedikati fid-Delegazzjonijiet u fil-Kwartieri Ġenerali, kif ukoll f'termini ta' fondi 
disponibbli għall-proġetti;
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17. Itenni l-opinjoni tiegħu li huma meħtieġa kunsens solidu u titjib fil-koordinazzjoni bejn 
l-Istati Membri u l-istituzzjonijiet tal-UE sabiex isir avvanz b'mod konsistenti u koerenti 
fl-aġenda tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija; jenfasizza bil-qawwi li l-Istati 
Membri għandhom jassumu sjieda akbar tal-implimentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni u tal-
Qafas Strateġiku tal-UE u jużawhom bħala mudell li fuqu jibbażaw il-promozzjoni tad-
drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija b'mod bilaterali u multilaterali;

18. Iħeġġeġ, f'dan ir-rigward, li l-Kunsill Affarijiet Barranin jiddiskuti b'mod regolari 
suġġetti fil-qasam tad-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem; itenni mill-ġdid is-sejħa 
tiegħu lill-Kunsill Affarijiet Barranin biex jorganizza dibattitu pubbliku annwali dwar l-
azzjoni tal-UE fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija;

19. Ifaħħar lis-SEAE u l-Kummissjoni għar-rapportar dwar l-implimentazzjoni tal-ewwel 
Pjan ta' Azzjoni u jistenna li dan ir-rapportar jiġi ssoktat fil-qafas tal-Pjan ta' Azzjoni 
ġdid; ifakkar, barra dan, id-determinazzjoni tiegħu li jkun assoċjat mill-qrib ma' u jiġi 
kkonsultat dwar l-implimentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni l-ġdid;

Deskrizzjoni ġenerali tal-istrumenti politiċi l-oħra tal-UE

20. Jesprimi tħassib dwar ir-ristrutturazzjoni reċenti tas-SEAE u d-Direttorat tiegħu għad-
Drittijiet tal-Bniedem u l-impatt li din ir-riorganizzazzjoni jista' jkollha fuq il-ħila tal-
UE li tintegra d-drittijiet tal-bniedem fid-dimensjonijiet kollha tal-politika esterna; 
jistieden lis-SEAE jieħu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżgura li d-Direttur 
Amministrattiv il-ġdid għad-Drittijiet tal-Bniedem, il-Kwistjonijiet Globali u 
Multilaterali jingħata l-mandat u r-riżorsi adegwati biex jintegra d-drittijiet tal-bniedem 
fl-aspetti ewlenin tax-xogħol tas-SEAE;

21. Ifakkar l-importanza tal-mandat tar-Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea (RSUE) 
għad-Drittijiet tal-Bniedem biex itejjeb il-viżibbiltà u l-effettività tal-UE biex tipproteġi 
u tippromwovi d-drittijiet tal-bniedem u l-prinċipji demokratiċi fid-dinja kollha; ifaħħar 
lid-detentur attwali tal-mandat għall-kisbiet sinifikanti tiegħu u talli involva ruħu fi 
skambji regolari mal-Parlament u mas-soċjetà ċivili;

22. Jilqa' l-estensjoni tal-mandat tar-RSUE sa Frar 2017 u jtenni t-talba tiegħu sabiex dan il-
mandat isir wieħed permanenti; jirrakkomanda, f'dan ir-rigward, li r-RSUE jkollu 
setgħat ta' inizjattiva proprja, viżibbiltà pubblika ogħla u riżorsi adegwati finanzjarji u 
ta' persunal biex jisfrutta l-potenzjal sħiħ tiegħu f'xogħlu.

23. Itenni s-sejħa tiegħu sabiex il-Kunsill jistipula fil-mandat tar-RSUE r-rekwiżit li 
jikkollabora mill-qrib mar-RSUE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem;

24. Jinnota li 132 strateġija tal-pajjiżi dwar id-drittijiet tal-bniedem (HRCS) ġew approvati 
mill-Kumitat Politiku u ta' Sigurtà, wara sforzi f'kollaborazzjoni bejn id-
Delegazzjonijiet tal-UE, l-istituzzjonijiet tal-UE u l-Istati Membri; itenni l-appoġġ 
tiegħu għall-objettiv tal-HRCS, li huwa li l-azzjoni tal-UE f'kull pajjiż titfassal 
speċifikament skont is-sitwazzjoni u l-ħtiġijiet speċifiċi tiegħu; jitlob għal aktar titjib fil-
kooperazzjoni bejn id-Delegazzjonijiet tal-UE, l-ambaxxati tal-UE u l-istituzzjonijiet 
tal-UE fl-abbozzar u l-implimentazzjoni tal-HRCS;

25. Itenni s-sejħa tiegħu sabiex il-membri tal-Parlament Ewropew ikollhom aċċess għall-
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kontenut tal-istrateġiji, sabiex jiġi permess livell ta' skrutinju xieraq; jinsisti li s-SEAE 
jinkludi indikaturi tal-progress ċari u li jistgħu jitkejlu għal kull strateġija individwali;

26. Jenfasizza bil-qawwi l-importanza li jitqiesu l-HRCS fil-livelli kollha tat-tfassil tal-
politika fir-rigward tal-pajjiżi terzi individwali, inkluż waqt it-tħejjija ta' djalogi politiċi 
ta' livell għoli, dokumenti ta' strateġija tal-pajjiżi u programmi ta' azzjoni annwali;

27. Jilqa' d-deżinjazzjoni ta' punti fokali tad-drittijiet tal-bniedem u/jew tas-sessi mid-
Delegazzjonijiet kollha u mill-missjonijiet tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni 
(PSDK) jinnota, madankollu, li f'bosta każi, l-informazzjoni disponibbli pubblikament 
onlajn hija skaduta, u jitlob, għaldaqstant, biex tiġi riveduta malajr;

28. Ifakkar ir-rakkomandazzjoni tiegħu lill-VP/RGħ u lis-SEAE biex jiżviluppaw linji 
gwida operattivi ċari dwar ir-rwol tal-punti fokali fid-Delegazzjonijiet, sabiex jingħataw 
is-setgħa jaġixxu bħala konsulenti veri dwar id-drittijiet tal-bniedem u jkunu jistgħu 
jwettqu xogħolhom b'mod effiċjenti; jemmen li x-xogħol tal-punti fokali dwar id-
drittijiet tal-bniedem għandu jiġi appoġġjat bl-istess mod mill-persunal diplomatiku tal-
Istati Membri;

29. Jirrikonoxxi li d-djalogi ma' pajjiżi terzi rigward id-drittijiet tal-bniedem jistgħu jkunu 
għodda effiċjenti għal impenn u kooperazzjoni bilaterali fil-promozzjoni u l-protezzjoni 
tad-drittijiet tal-bniedem; jilqa', għaldaqstant, l-istabbiliment ta' djalogi dwar id-drittijiet 
tal-bniedem ma' għadd dejjem jiżdied ta' pajjiżi; jilqa' l-fatt li sar l-ewwel djalogu dwar 
id-drittijiet tal-bniedem mal-Myanmar/Burma;

30. Iħeġġeġ lill-VP/RGħ u s-SEAE biex imexxu d-djalogi tagħhom dwar id-drittijiet tal-
bniedem u s-seminars korrispondenti mas-soċjetà ċivili bi ffukar ċar u orjentat lejn il-
kisba ta' riżultati li jirrifletti l-HRCS; iħeġġeġ lis-SEAE biex jinkludi b'mod konsistenti 
djalogu preparatorju mal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, li b'mod awtomatiku 
għandu jalimenta lid-djalogu nnifsu; ikompli jħeġġeġ lill-VP/RGħ u s-SEAE biex 
iqajmu l-każijiet individwali ta' difensuri tad-drittijiet tal-bniedem b'mod responsabbli u 
trasparenti waqt id-djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem; iqis li huwa essenzjali li s-
SEAE b'mod sistematiku jiżgura li l-impenji kollha magħmula waqt kull djalogu dwar 
id-drittijiet tal-bniedem jiġu osservati;

31. Itenni s-sejħa tiegħu li jiġi żviluppat mekkaniżmu komprensiv għall-monitoraġġ u r-
rieżami tal-funzjonament tad-djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem bil-għan li jittejjeb l-
impatt tagħhom; jemmen li, jekk dawn id-djalogi jfallu b'mod persistenti, għandhom 
jintużaw għodod alternattivi għall-appoġġ tal-avvanz tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiż 
ikkonċernat; jinnota, f'dan ir-rigward, li d-djalogu dwar id-drittijiet tal-bniedem mar-
Russja ġie sospiż fl-2014; iħeġġeġ, għaldaqstant, li s-SEAE jikkunsidra mill-ġdid b'mod 
profond l-istrateġija tiegħu fir-rigward tar-Russja;

32. Jilqa' l-adozzjoni tal-Kunsill f'Mejju 2014 dwar il-Linji Gwida tal-UE dwar id-Drittijiet 
tal-Bniedem dwar il-Libertà tal-Espressjoni Onlajn u Offlajn1; ifakkar, madankollu, it-
talba tiegħu lis-SEAE biex jiċċara l-proċess tal-għażla għas-suġġetti koperti mil-Linji 
Gwida tal-UE u biex jikkonsulta wkoll lill-Parlament u s-soċjetà ċivili dwar din il-
kwistjoni qabel ma jintgħażlu s-suġġetti;

                                               
1  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/142549.pdf
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33. Itenni t-talba tiegħu lill-VP/RGħ u lis-SEAE biex jirrevedu l-Linji Gwida tal-UE dwar 
id-Dritt Umanitarju Internazzjonali (IHL)1 fid-dawl tal-avvenimenti traġiċi f'pajjiżi 
bħas-Sirja u l-Iraq; jirrakkomanda, f'dan il-kuntest, li s-SEAE jappoġġja lill-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li jippromwovu r-rispett għall-IHL min-naħa tal-
atturi tal-Istat u mhux tal-Istat; iħeġġeġ, barra dan, li l-UE tuża b'mod attiv l-istrumenti 
kollha għad-dispożizzjoni tagħha biex ittejjeb il-konformità tal-atturi tal-Istat u mhux 
tal-Istat mal-IHL;

34. Jenfasizza bil-qawwi l-importanza li tiġi vvalutata b'mod sistematiku l-
implimentazzjoni tal-Linji Gwida tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem billi jintużaw 
parametri referenzjarji ddefiniti tajjeb; iqis li, sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni 
tajba tal-Linji Gwida, għandhom jittieħdu aktar miżuri mmirati biex iżidu l-għarfien tal-
kontenut tagħhom fost il-persunal tas-SEAE u tad-Delegazzjonijiet tal-UE;

L-iżgurar tal-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija permezz ta' politiki 
esterni u strumenti tal-UE

35. Ifakkar li l-UE impenjat ruħha li tqiegħed id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fiċ-
ċentru tar-relazzjonijiet tagħha mal-pajjiżi terzi; jenfasizza, għaldaqstant, li l-progress
fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem u l-prinċipji demokratiċi jeħtieġ li jiġi appoġġjat 
permezz ta' politiki tal-UE li għandhom dimensjoni esterna, bħall-politika ta' tkabbir u 
tal-viċinat, il-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni, u l-politiki ta' żvilupp, 
kummerċjali, tal-ġustizzja u tal-intern;

36. Jinnota l-isforzi tal-Kummissjoni biex twettaq l-impenn tagħha li tinkludi 
dispożizzjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem fil-valutazzjonijiet tal-impatt tagħha għal 
proposti leġiżlattivi u mhux leġiżlattivi, miżuri ta' implimentazzjoni u ftehimiet 
kummerċjali; iħeġġeġ lill-Kummissjoni ttejjeb il-kwalità u komprensività tal-
valutazzjonijiet tal-impatt u biex tiżgura l-inkorporazzjoni sistematika tal-kwistjonijiet 
tad-drittijiet tal-bniedem;

37. Ifakkar li l-politika ta' tkabbir tal-UE tikkostitwixxi waħda mill-għodod l-aktar 
b'saħħithom għat-tisħiħ tar-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u l-prinċipji demokratiċi; 
jilqa', għaldaqstant, l-implimentazzjoni tal-approċċ il-ġdid waqt in-negozjati għal 
adeżjoni tal-kapitoli li jkopru l-ġudikatura u d-drittijiet fundamentali, u l-ġustizzja, il-
libertà, u s-sigurtà, li jikkunsidra kif xieraq iż-żmien meħtieġ biex dawn ir-riformi jiġu 
implimentati tajjeb;

38. Jesprimi tħassib minħabba d-deterjorament tal-libertà tal-espressjoni u l-midja f'ċerti 
pajjiżi tat-tkabbir; jenfasizza l-ħtieġa urġenti li tissaħħaħ l-indipendenza tal-midja 
f'dawn il-pajjiżi u jiġu indirizzati l-pressjonijiet politiċi u ekonomiċi fuq il-ġurnalisti, li 
ta' spiss iwasslu għal awtoċensura; jistieden lill-Kummissjoni tkompli tipprijoritizza r-
rispett għal-libertà ta' espressjoni u għall-midja fil-proċess ta' negozjati għal adeżjoni;

39. Jiddeplora l-fatt li l-implimentazzjoni tajba tal-oqfsa ġuridiċi għall-protezzjoni tal-
minoranzi għadha tikkostitwixxi sfida, kif iddikjarat fl-Istrateġija ta' Tkabbir tal-
Kummissjoni għall-2014-20152; jistieden lill-pajjiżi tat-tkabbir biex iżidu l-isforzi 

                                               
1 https://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/hr/news53.pdf
2 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-strategy-paper_mt.pdf
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tagħhom biex isawru kultura ta' aċċettazzjoni ta' minoranzi permezz ta', pereżempju, it-
titjib tal-inklużjoni tal-minoranzi fis-sistema tal-edukazzjoni;

40. Jinnota bi tħassib id-deterjorament tal-kulturi politiċi demokratiċi f'xi pajjiżi kandidati u 
dawk kandidati potenzjali; ifakkar li d-djalogu politiku, il-kompromess u l-inklussività 
tal-partijiet interessati kollha fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet huma fil-qalba tar-
reġimi demokratiċi; jinnota bl-istess livell ta' tħassib il-progress dgħajjef magħmul mill-
pajjiżi tat-tkabbir fit-titjib tal-indipendenza tal-ġudikatura u fil-ġlieda kontra l-
korruzzjoni; iħeġġeġ, flimkien mal-Kummissjoni, lill-pajjiżi tat-tkabbir biex jibnu 
esperjenzi kredibbli ta' investigazzjonijiet, prosekuzzjonijiet u kundanni finali;

41. Ifakkar, fil-kuntest tar-rieżami li għaddej tal-Politika Ewropea tal-Viċinat, li t-TUE 
jistipula li l-Unjoni għandha tiżviluppa relazzjoni speċjali mal-pajjiżi tal-viċinat abbażi 
tal-valuri tal-Unjoni, li jinkludu r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija1; 
jenfasizza l-fatt li, minħabba l-isfidi sinifikanti li l-viċinat tal-Lvant u tan-Nofsinhar 
kellhom iħabbtu wiċċhom magħhom f'dawn l-aħħar snin, ir-rispett għad-drittijiet tal-
bniedem u l-prinċipji demokratiċi ġie affettwat b'mod sinifikanti;

42. Jesprimi, għaldaqstant, il-konvinzjoni tiegħu li l-Politika Ewropea tal-Viċinat riveduta 
għandu jkompli jkollha l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u l-prinċipji demokratiċi 
fil-qalba tagħha; itenni l-fatt li kemm il-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem kif ukoll 
tad-demokrazija huma fl-interess tal-pajjiżi sħab kif ukoll tal-UE;

43. Jenfasizza li l-UE għandha tkompli tappoġġja b'mod attiv lill-istituzzjonijiet 
demokratiċi u tad-drittijiet tal-bniedem effettivi u s-soċjetà ċivili tal-pajjiżi tal-viċinat fl-
isforzi tagħhom biex jippromwovu d-demokratizzazzjoni u r-rispett għad-drittijiet tal-
bniedem; jinnota b'mod pożittiv f'dan il-kuntest l-involviment konsistenti tal-Fond 
Ewropew għad-Demokrazija fil-viċinat tal-Lvant u tan-Nofsinhar tal-UE favur il-
promozzjoni demokratika u r-rispett għad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali;

44. Itenni l-appoġġ tiegħu għall-introduzzjoni ta' klawsoli dwar id-drittijiet tal-bniedem fil-
ftehimiet internazzjonali bejn l-UE u l-pajjiżi terzi; jistieden lill-Kummissjoni biex 
timmonitorja b'mod effettiv u sistematiku l-implimentazzjoni tal-klawsoli tad-drittijiet 
tal-bniedem u tirrapporta b'mod regolari lill-Parlament dwar ir-rispett tad-drittijiet tal-
bniedem min-naħa tal-pajjiżi sħab;

45. Jilqa' d-dħul fis-seħħ tal-Iskema Ġeneralizzata ta' Preferenzi (SĠP) l-ġdida 
(Regolament (UE) 978/2012) fl-1 ta' Jannar 2014; jinnota b'mod pożittiv li 14-il pajjiż 
ingħataw preferenzi SĠP+ sal-aħħar tal-2014 bħala mezz biex tiġi stimulata l-
implimentazzjoni effettiva tas-27 konvenzjoni internazzjonali ewlenin dwar l-istandards 
tad-drittijiet tal-bniedem u tax-xogħol; jistenna li l-Kummissjoni tirrapporta lura lill-
Parlament u l-Kunsill dwar l-istatus ta' ratifikazzjoni u l-implimentazzjoni effettiva tal-
konvenzjonijiet mill-benefiċjarji tal-preferenzi SĠP+ sal-aħħar tal-2015;

46. Jafferma mill-ġdid li l-attivitajiet tal-kumpaniji tal-UE li joperaw f'pajjiżi terzi 
għandhom ikunu konformi bis-sħiħ mal-istandards internazzjonali tad-drittijiet tal-
bniedem; jafferma mill-ġdid, barra dan, l-importanza li tiġi promossa responsabbiltà 
soċjali korporattiva u li l-impriżi Ewropej jiżvolġu rwol minn ta' quddiem fil-

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0027:0043:MT:PDF
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promozzjoni tal-istandards internazzjonali dwar in-negozju u d-drittijiet tal-bniedem;

47. Jemmen, għaldaqstant, li s-SEAE għandu jeżiġi li d-Delegazzjonijiet tal-UE jinvolvu 
ruħhom ma' kumpaniji tal-UE li joperaw f'pajjiżi terzi sabiex jippromwovu r-rispett 
għad-drittijiet tal-bniedem fl-attivitajiet tagħhom relatati man-negozju; ifakkar, barra 
dan, it-talba tiegħu li d-Delegazzjonijiet tal-UE jinkludu r-rispett għad-drittijiet tal-
bniedem fl-operazzjonijiet ta' negozju bħala prijorità fis-sejħiet lokali għal proposti 
mwettqa taħt l-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem 
(EIDHR);

48. Itenni t-talba tiegħu lill-Kummissjoni biex tirrapporta sa tmiem l-2015 dwar l-
implimentazzjoni tal-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-
Bniedem1 mill-Istati Membri tal-UE;

49. Iqis li l-kooperazzjoni għall-iżvilupp u l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u l-
prinċipji demokratiċi għandhom jimxu id f'id; ifakkar f'dan il-kuntest li n-NU ddikjaraw 
li, fin-nuqqas ta' approċċ ibbażat fuq id-drittijiet tal-bniedem, il-miri ta' żvilupp ma 
jistgħux jintlaħqu bis-sħiħ; ifakkar ukoll li l-UE impenjat ruħha li tappoġġja lill-pajjiżi 
sħab, waqt li tikkunsidra s-sitwazzjoni tal-iżvilupp u l-progress tagħhom fir-rigward tad-
drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija;

50. Jilqa' d-Dokument ta' Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni dwar approċċ ibbażat fuq id-
drittijiet, li jinkludi d-drittijiet tal-bniedem kollha għall-kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-
UE, ippubblikat f'April 2014 u milqugħ mill-Kunsill; Iħeġġeġ lill-Kummissjoni 
timmonitorja l-implimentazzjoni ta' approċċ ibbażat fuq id-drittijiet u tiżgura li d-
drittijiet tal-bniedem u l-kooperazzjoni għall-iżvilupp isaħħu lil xulxin b'mod reċiproku 
fil-prattika;

51. Jinnota b'mod pożittiv id-dokument dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu2 abbozzat mis-
SEAE u l-Kummissjoni u approvat mill-Kunsill bil-għan li jiżgura r-rispett tad-drittijiet 
tal-bniedem fl-ippjanar u l-implimentazzjoni ta' proġetti ta' għajnuna fil-ġlieda kontra t-
terroriżmu ma' pajjiżi terzi; jitlob lis-SEAE u l-Kummissjoni jiżguraw implimentazzjoni 
effettiva tad-dokument, l-ewwel nett bid-disseminazzjoni wiesgħa tiegħu; jappoġġja, 
f'dan il-kuntest, l-isforzi internazzjonali biex jitwaqqaf il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem 
li qed isir mill-ISIS/Da'esh;

52. Jesprimi s-solidarjetà tiegħu mal-għadd kbir ta' refuġjati u migranti li jsofru ksur gravi 
tad-drittijiet tal-bniedem bħala vittmi ta' kunflitti, nuqqasijiet tanġibbli mill-gvernijiet u 
netwerks ta' immigrazzjoni u traffikar illegali; jesprimi dispjaċir u niket kbar għat-telf 
traġiku tal-ħajjiet ta' nies li jkunu qed ifittxu ażil fl-UE;

53. Jesprimi l-ħtieġa urġenti li jiġu ttrattati l-kawżi oriġinali tal-flussi migratorji u, 
għaldaqstant, li tiġi indirizzata d-dimensjoni esterna tal-kriżi tar-refuġjati, inkluż billi 
jinstabu soluzzjonijiet sostenibbli għal kunflitti fil-viċinat tagħna; jenfasizza l-ħtieġa 
għal approċċ komprensiv ibbażat fuq id-drittijiet tal-bniedem lejn il-migrazzjoni u 
jistieden lill-UE biex tikkollabora man-NU, l-organizzazzjonijiet reġjonali, il-gvernijiet 
u l-NGOs sabiex jiġu indirizzati l-kawżi oriġinali tal-flussi migratorji; jinnota f'dan il-

                                               
1 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
2 http://eeas.europa.eu/fight-against-terrorism/index_en.htm
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kuntest l-operazzjoni tal-Forza Navali tal-Unjoni Ewropea - Mediterran (EUNAVFOR 
Med) kontra l-kuntrabandisti u t-traffikanti fil-Mediterran; jilqa' l-miżuri proposti mill-
Kummissjoni fid-9 ta' Settembru 2015 biex tiġi indirizzata d-dimensjoni esterna tal-kriżi 
tar-refuġjati;

Promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija permezz ta' organizzazzjonijiet 
multilaterali

54. Itenni l-appoġġ sħiħ tiegħu għal involviment qawwi tal-UE fil-promozzjoni tad-drittijiet 
tal-bniedem u l-prinċipji demokratiċi permezz ta' kooperazzjoni mal-istrutturi tan-
Nazzjonijiet Uniti u l-aġenziji speċjalizzati tagħhom, il-Kunsill tal-Ewropa, l-
Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa u l-Organizzazzjoni għall-
Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi, f'konformità mal-Artikoli 21 u 220 tat-TUE;

55. Itenni, barra dan, l-importanza li l-UE tinvolvi ruħha b'mod attiv u konsistenti fil-
mekkaniżmi kollha tan-NU dwar id-drittijiet tal-bniedem, b'mod partikolari t-Tielet 
Kumitat tal-AĠNU u l-UNHRC; jirrikonoxxi l-isforzi tas-SEAE, tad-Delegazzjonijiet 
tal-UE fi New York u f'Ġinevra u tal-Istati Membri tal-UE biex tiżdied il-koerenza tal-
UE fil-kwistjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem fil-livell tan-NU; iħeġġeġ lill-UE żżid l-
isforzi tagħha biex issemma' leħinha, inkluż bl-intensifikazzjoni tal-prattika li qed tikber 
ta' inizjattivi transreġjonali u bil-kosponsorizzazzjoni u billi tassumi t-tmexxija fir-
riżoluzzjonijiet;

56. Iqis li huwa ta' dispjaċir li l-prattika li ġiet istituzzjonalizzata li tintbagħat delegazzjoni 
parlamentari għand l-AĠNU ma ġietx irrispettata fl-2014; jilqa' t-tiġdid tal-prattika fl-
2015, fit-28 sessjoni tal-UNHRC;

57. Jenfasizza li sabiex tissaħħaħ il-kredibbiltà u l-leġittimità tal-UNHRC, il-membri kollha 
tiegħu għandhom jippromwovu l-ogħla standards tad-drittijiet tal-bniedem u jwettqu l-
impenji tagħhom dwar id-drittijiet tal-bniedem;

58. Jafferma mill-ġdid l-appoġġ qawwi tiegħu għall-Qorti Kriminali Internazzjonali (QKI) 
fit-twettiq tal-ġustizzja għall-vittmi ta' reati l-aktar serji li huma ta' tħassib għall-
komunità internazzjonali b'mod ġenerali, bħal ġenoċidju, delitti kontra l-umanità, delitti 
tal-gwerra u delitti ta' aggressjoni; iqis li huwa ta' dispjaċir li l-ebda Stat ma rratifika l-
Istatut ta' Ruma fl-2014; jesprimi t-tħassib tiegħu li diversi mandati ta' arrest għadhom 
ma ġewx eżegwiti;

59. Jistieden lill-UE u l-Istati Membri biex jippromwovu b'mod attiv il-QKI u l-ħtieġa 
għall-infurzar tad-deċiżjonijiet tagħha f'kull tip ta' djalogu ma' pajjiżi terzi;

Il-promozzjoni tar-rispett għad-drittijiet tal-bniedem fid-dinja

60. Ifakkar li l-libertajiet tal-ħsieb, tal-kuxjenza, tar-reliġjon u tat-twemmin huma drittijiet 
fundamentali tal-bniedem, kif rikonoxxuti fid-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-
Bniedem;

61. Jistieden lill-UE u l-Istati Membri biex iżidu l-isforzi tagħhom biex itejbu r-rispett għal-
libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza, tar-reliġjon u tat-twemmin u jippromwovu d-djalogu bejn 
ir-reliġjonijiet fl-impenn tagħhom mal-pajjiżi terzi; jappoġġja bis-sħiħ il-prattika tal-UE 
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li tieħu t-tmexxija fir-riżoluzzjonijiet tematiċi fl-UNHRC u l-AĠNU dwar il-libertà tar-
reliġjon u tat-twemmin; jitlob li tittieħed azzjoni konkreta għall-implimentazzjoni 
effettiva tal-Linji Gwida tal-UE dwar il-promozzjoni u l-protezzjoni tal-libertà tar-
reliġjon jew tat-twemmin, inkluż billi jiġi żgurat taħriġ sistematiku u konsistenti tal-
persunal tal-UE fil-Kwartieri Ġenerali u fid-Delegazzjonijiet;

62. Jilqa' d-Dikjarazzjoni Konġunta tal-VP/RGħ u s-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-
Ewropa1 ta' Ottubru 2014, li affermaw mill-ġdid l-oppożizzjoni qawwija u assoluta 
tagħhom għall-piena kapitali fil-każijiet kollha u taħt kull ċirkostanza; isostni l-opinjoni 
tiegħu li l-abolizzjoni fid-dinja kollha tal-piena kapitali għandha tikkostitwixxi wieħed 
mill-objettivi ċentrali tal-UE fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem;

63. Jesprimi t-tħassib tiegħu minħabba l-għadd li qed jikber ta' sentenzi tal-mewt fid-dinja 
kollha; iqis li huwa ta' dispjaċir li l-Belarussja reġgħet bdiet l-eżekuzzjonijiet wara 
waqfa ta' sentejn; itenni t-talba tiegħu lill-Belarussja sabiex timplimenta moratorju fuq 
il-piena tal-mewt, li fl-aħħar mill-aħħar għandu jwassal għat-tneħħija tagħha;

64. Jistieden lill-UE tkompli tinvolvi ruħha mal-pajjiżi li għad għandhom il-piena tal-mewt, 
billi tuża l-għodod diplomatiċi u ta' kooperazzjoni kollha sabiex tippromwovi l-
abolizzjoni tal-piena tal-mewt; itenni, barra dan, is-sejħa tiegħu sabiex l-UE tkompli 
timmonitorja l-kundizzjonijiet li taħthom jitwettqu l-eżekuzzjonijiet fil-pajjiżi li 
għadhom jeżerċitaw il-piena tal-mewt;

65. Iqis li, wara t-30 anniversarju tal-Konvenzjoni tan-NU kontra t-Tortura, u billi t-tortura 
u t-trattament krudili għadhom qed jitwettqu mad-dinja kollha, l-UE għandha 
tintensifika l-isforzi tagħha biex telimina dan il-ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem; 
iħeġġeġ, għaldaqstant, lis-SEAE u l-VP/RGħ biex jinvolvu ruħhom b'aktar qawwa fil-
ġlieda kontra t-tortura u trattament ieħor krudili, diżuman u degradanti jew pieni 
permezz ta' żieda fl-inizjattivi diplomatiċi u t-teħid ta' pożizzjonijiet pubbliċi b'mod 
aktar sistematiku; jirrakkomanda li s-SEAE, id-Delegazzjonijiet tal-UE u l-Istati 
Membri jagħmlu użu mill-istrumenti eżistenti kollha bħal-Linji Gwida tal-UE dwar it-
Tortura2 u jisfruttaw il-potenzjal kollu tagħhom;

66. Jikkundanna bil-qawwa kollha kwalunkwe forma ta' diskriminazzjoni, inklużi dawk fuq 
il-bażi ta' razza, kulur, sess, orjentazzjoni sesswali, lingwa, kultura, oriġini soċjali, 
kasta, twelid, età, diżabbiltà jew kwalunkwe status ieħor; iħeġġeġ lill-UE tintensifika l-
isforzi tagħha biex telimina kull tip ta' diskriminazzjoni, razziżmu u ksenofobija 
permezz tad-djalogi fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem u d-djalogi politiċi, ix-xogħol 
tad-Delegazzjonijiet tal-UE u d-diplomazija pubblika; iħeġġeġ ukoll lill-UE biex 
tkompli tippromwovi r-ratifikazzjoni u l-implimentazzjoni sħiħa tal-Konvenzjonijiet 
kollha tan-NU li jappoġġjaw din il-kawża, bħall-Konvenzjoni Internazzjonali dwar l-
Eliminazzjoni ta' Kull Forma ta' Diskriminazzjoni Razzjali jew il-Konvenzjoni tan-NU 
dwar id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabbiltajiet;

67. Jenfasizza li l-komunitajiet minoritarji fil-pajjiżi terzi għandhom ħtiġijiet speċifiċi u li 
għandha tiġi promossa l-ugwaljanza sħiħa tagħhom;

                                               
1 http://www.coe.int/en/web/portal/10-october-against-death-penalty
2 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/TortureGuidelines.pdf
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68. Ifakkar li l-Premju Sakharov 2014 ingħata lil Dr Denis Mukwege għall-involviment 
qawwi tiegħu mal-vittmi ta' vjolenza sesswali u l-promozzjoni kontinwa tad-drittijiet 
tan-nisa; jikkundanna bis-sħiħ kull forma ta' abbuż u vjolenza kontra n-nisa u l-bniet.

69. Iħeġġeġ lill-UE tkompli tintegra l-appoġġ għan-nisa fi ħdan l-operazzjonijiet tas-PSDK 
u ssegwi l-isforzi tagħha lejn l-implimentazzjoni tar-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-Sigurtà 
tan-NU 1325(2000) dwar in-nisa, il-paċi u s-sigurtà1;

70. Jistieden lill-Kummissjoni, lis-SEAE u lill-VP/RGħ biex ikomplu jippromwovu l-għoti 
tas-setgħat politiċi u ekonomiċi lin-nisa bl-integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi fil-
politiki esterni u l-programmi kollha tagħhom u billi jqajmu kwistjonijiet pubbliċi dwar 
kwistjonijiet ta' ugwaljanza bejn is-sessi;

71. Jafferma mill-ġdid il-ħtieġa urġenti għar-ratifikazzjoni universali u l-implimentazzjoni 
effettiva tal-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal tan-NU u l-Protokolli Fakultattivi 
tagħha;

72. Jilqa' l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-promozzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet tat-
tfal2, adottati f'Diċembru 2014 u jitlob lill-UE tkompli tappoġġja lill-pajjiżi sħab fil-
ġlieda kontra kull forma ta' vjolenza kontra t-tfal u t-tisħiħ tal-kapaċitajiet tagħhom biex 
jipproteġu d-drittijiet tat-tfal;

73. Itenni t-talba tiegħu lill-Kummissjoni biex tipproponi Strateġija u Pjan ta' Azzjoni 
komprensivi għad-Drittijiet tat-Tfal għall-ħames snin li ġejjin, sabiex tappoġġja l-isforzi 
tal-UE biex tippromwovi d-drittijiet tat-tfal, prinċipalment billi tikkontribwixxi biex 
tiżgura l-aċċess tat-tfal għall-ilma, is-sanità, il-kura tas-saħħa u l-edukazzjoni, kif ukoll 
bl-eliminazzjoni tat-tħaddim tat-tfal u billi tgħin lit-tfal fil-kunflitti armati;

74. Jilqa' l-kooperazzjoni attiva tal-UE ma' bosta Rapporteurs Speċjali tan-NU (UNSRs) li 
jaħdmu fuq drittijiet ekonomiċi, soċjali u kulturali (ESCR) inkluż is-SR dwar id-dritt 
tal-bniedem għal ilma tax-xorb sigur u sanità, is-SR dwar id-dritt għall-edukazzjoni, is-
SR dwar id-dritt għall-ikel, is-SR dwar il-faqar estrem u d-drittijiet tal-bniedem, u s-SR 
dwar djar adegwati; jinnota b'mod pożittiv li l-promozzjoni tal-ESCR issaħħet fil-
Programm Indikattiv Pluriennali tal-EIDHR 2014-2017, li għandu l-għan, fost oħrajn, li 
jikkontribwixxi għat-tisħiħ tat-trejdjunjins, iż-żieda fl-għarfien ta' kwistjonijiet marbuta 
mal-pagi, il-protezzjoni tal-wirt tal-art, il-promozzjoni tal-integrazzjoni soċjali permezz 
tal-għoti tas-setgħat ekonomiċi u t-tnaqqis fid-diskriminazzjoni ekonomika u l-vjolenza 
fuq il-post tax-xogħol;

Azzjoni tal-UE bħala appoġġ u konsolidazzjoni tad-demokrazija mad-dinja kollha

75. Jenfasizza l-involviment tal-UE fl-appoġġ u fil-promozzjoni tar-rispett għad-drittijiet 
tal-bniedem u l-valuri demokratiċi fir-relazzjonijiet tagħha mal-bqija tad-dinja; ifakkar 
li r-reġimi demokratiċi huma kkaratterizzati mhux biss minn proċessi elettorali ħielsa u 
ġusti, iżda wkoll mil-libertà tal-kelma u ta' assoċjazzjoni, l-istat tad-dritt u r-
responsabbiltà, l-indipendenza tal-ġudikatura, u l-amministrazzjoni imparzjali, fost 
aspetti oħrajn; jenfasizza li d-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem huma inseparabbli u 

                                               
1 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/720/18/PDF/N0072018.pdf?OpenElement
2 http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=MT&f=ST%2015559%202014%20INIT
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jsaħħu lil xulxin, kif imsemmi fil-Konklużjonijiet tal-Kunsill tat-18 ta' Novembru 2009 
dwar l-appoġġ għad-demokrazija fir-relazzjonijiet esterni tal-UE1; jilqa' l-fatt li l-Pjan 
ta' Azzjoni dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija jagħti aktar attenzjoni lill-
attivitajiet ta' appoġġ lid-demokrazija;

Id-difiża tal-libertà tal-espressjoni u t-tisħiħ tas-soċjetà ċivili

76. Itenni l-fatt li l-libertà tal-espressjoni hija komponent vitali ta' kwalunkwe soċjetà 
demokratika, billi trawwem kultura ta' pluraliżmu li tagħti s-setgħa lis-soċjetà ċivili u ċ-
ċittadini li jżommu l-gvernijiet tagħhom u dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet responsabbli, u 
tappoġġja r-rispett għall-istat tad-dritt; iħeġġeġ lill-UE, għaldaqstant, tintensifika l-
isforzi tagħha biex tippromwovi l-libertà tal-espressjoni permezz tal-politiki esterni u l-
istrumenti tagħha;

77. Itenni t-talba tiegħu lill-UE u l-Istati Membri tagħha biex itejbu l-monitoraġġ tagħhom 
ta' kull tip ta' restrizzjoni fuq il-libertà tal-espressjoni u l-midja fil-pajjiżi terzi u biex 
jikkundannaw malajr u b'mod sistematiku dawn il-limitazzjonijiet; jenfasizza l-
importanza li tiġi żgurata implimentazzjoni effettiva tal-Linji Gwida tal-UE dwar il-
Libertà tal-Espressjoni Onlajn u Offlajn u li jsir monitoraġġ regolari tal-impatt tagħhom;

78. Jinsab profondament imħasseb li s-soċjetà ċivili qed tispiċċa dejjem aktar attakkata 
madwar id-dinja; ifakkar li soċjetà ċivili indipendenti għandha rwol essenzjali fid-difiża 
u l-progress tad-drittijiet tal-bniedem u fil-funzjonament tas-soċjetajiet demokratiċi;

79. Jinnota b'mod pożittiv li fil-Pjan ta' Azzjoni l-ġdid il-VP/RGħ tenniet l-impenn tal-UE li 
tagħti s-setgħa lill-atturi lokali u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, u tenfasizza li, 
minħabba t-tnaqqis sinifikanti tal-ispazju tagħha, is-soċjetà ċivili, u b'mod partikolari d-
difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, jeħtieġu aktar attenzjoni u sforzi mill-UE; iħeġġeġ 
lill-UE u l-Istati Membri tagħha, għaldaqstant, biex jelaboraw tweġiba koerenti u 
komprensiva għall-isfidi ewlenin li s-soċjetà ċivili, inklużi d-difensuri tad-drittijiet tal-
bniedem, iħabbtu wiċċhom magħhom fid-dinja kollha;

80. Jistieden lill-UE u l-Istati Membri tagħha biex jimmonitorjaw b'mod aktar konsistenti u 
jqajmu każijiet ta' ksur tal-libertà ta' assemblea u ta' assoċjazzjoni, inkluż permezz ta' 
forom differenti ta' projbizzjonijiet u limitazzjonijiet fuq l-organizzazzjonijiet tas-
soċjetà ċivili u l-attivitajiet tagħhom;

81. Jistieden lill-UE u l-Istati Membri tagħha biex jużaw il-mezzi disponibbli kollha, bħad-
djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem, id-djalogi politiċi u d-diplomazija pubblika, biex 
iqajmu b'mod sistematiku kwistjonijiet ta' każijiet individwali ta' difensuri tad-drittijiet 
tal-bniedem u attivisti tas-soċjetà ċivili f'riskju, b'mod partikolari dawk li jikkonċernaw 
persuni li jinsabu fil-ħabs; iħeġġeġ lill-persunal diplomatiku tad-Delegazzjonijiet tal-UE 
u tal-Istati Membri biex ikomplu jappoġġjaw b'mod attiv lid-difensuri tad-drittijiet tal-
bniedem, billi jimmonitorjaw b'mod sistematiku l-proċessi, iżuru lil attivisti miżmuma l-
ħabs u joħorġu dikjarazzjonijiet dwar każijiet individwali, meta jkun xieraq; jenfasizza 
wkoll l-importanza ta' għodod tad-diplomazija siekta fid-difiża tad-difensuri tad-
drittijiet tal-bniedem;

                                               
1 http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=MT&f=ST%2016081%202009%20INIT
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82. Jinnota b'mod pożittiv l-assistenza tal-UE għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u s-
soċjetà ċivili madwar id-dinja permezz ta' finanzjament tal-Strument Ewropew għad-
Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem (EIDHR); jenfasizza l-importanza partikolari 
li jintuża l-EIDHR għall-protezzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem li jkunu 
jinsabu l-aktar f'riskju; jenfasizza wkoll li l-appoġġ għad-difensuri tad-drittijiet tal-
bniedem f'riskju għandu jikkunsidra primarjament il-kriterji ta' effettività u jevita 
kundizzjonijiet preskrittivi żżejjed; jistieden lill-Kummissjoni, lis-SEAE u lid-
Delegazzjonijiet tal-UE biex jiżguraw li l-finanzjament disponibbli għad-difensuri tad-
drittijiet tal-bniedem jintuża tajjeb;

L-appoġġ ta' proċessi elettorali ħielsa u ġusti u r-rispett għall-istat tad-dritt, l-indipendenza 
tal-ġudikatura u l-amministrazzjoni imparzjali

83. Jilqa' t-tmien Missjonijiet ta' Osservazzjoni Elettorali (MOE) u t-tmien Missjonijiet ta' 
Esperti Elettorali (EEMs) skjerati madwar id-dinja mill-UE fl-2014; itenni l-opinjoni 
pożittiva tiegħu tal-appoġġ kontinwu tal-UE għall-proċessi elettorali u l-għoti min-naħa 
tagħha ta' għajnuna elettorali u appoġġ għall-osservaturi domestiċi;

84. Ifakkar l-importanza ta' segwitu tajjeb għar-rapporti u r-rakkomandazzjonijiet tal-MOE 
bħala mod biex jittejjeb l-impatt tagħhom u jissaħħaħ l-appoġġ tal-UE għal standards 
demokratiċi fil-pajjiżi kkonċernati;

85. Jirrakkomanda li l-UE żżid l-isforzi tagħha biex tiżviluppa approċċ aktar komprensiv 
lejn il-proċessi ta' demokratizzazzjoni, li l-elezzjonijiet ħielsa u ġusti jikkostitwixxu biss 
dimensjoni waħda minnhom, sabiex jingħata kontribut pożittiv għat-tisħiħ tal-
istituzzjonijiet demokratiċi u l-fiduċja pubblika fil-proċessi elettorali fid-dinja kollha;

86. Jinnota b'mod pożittiv f'dan il-kuntest il-bidu tat-tieni ġenerazzjoni ta' proġetti pilota 
dwar l-appoġġ lid-demokrazija fi 12-il Delegazzjoni magħżula tal-UE fl-2014, 
b'segwitu għall-impenn meħud fil-konklużjonijiet tal-Kunsill ta' Novembru 2009 u fil-
Pjan ta' Azzjoni tal-2012 għad-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija; jenfasizza bil-
qawwi l-importanza ta' dawn il-proġetti pilota biex tintlaħaq aktar koerenza fl-appoġġ 
għad-demokrazija permezz tal-politiki esterni u l-istrumenti tal-UE;

87. Jilqa' l-impenn magħmul mill-Kummissjoni, mis-SEAE u mill-Istati Membri fil-Pjan ta' 
Azzjoni ġdid dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija biex jinvolvu ruħhom 
b'aktar qawwa u konsistenza mal-korpi tal-amministrazzjoni elettorali, l-istituzzjonijiet 
parlamentari u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fil-pajjiżi terzi, sabiex 
jikkontribwixxu biex jingħataw is-setgħa u, għaldaqstant, biex isaħħu l-proċessi 
demokratiċi;

88. Ifakkar li l-esperjenza miksuba u t-tagħlimiet mittieħda mit-tranżizzjoni għal 
demokrazija fil-qafas tal-politiki ta' tkabbir u tal-viċinat jistgħu jikkontribwixxu b'mod 
pożittiv għall-identifikazzjoni tal-aħjar prattiki li jistgħu jintużaw għall-appoġġ u l-
konsolidazzjoni ta' proċessi oħrajn ta' demokratizzazzjoni mad-dinja kollha;

89. Ifakkar li l-korruzzjoni hija theddida biex id-drittijiet tal-bniedem ikunu ugwali għal 
kulħadd u timmina l-proċessi demokratiċi bħall-istat tad-dritt u l-amministrazzjoni ġusta 
tal-ġustizzja; ifakkar ukoll li l-UE sostniet li għandha l-kompetenza esklużiva għall-
iffirmar tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti kontra l-Korruzzjoni (UNCAC);
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90. Jesprimi l-opinjoni tiegħu li l-UE għandha tenfasizza fil-pjattaformi kollha ta' djalogu 
ma' pajjiżi terzi l-importanza tal-integrità, ir-responsabbiltà u l-ġestjoni tajba tal-
affarijiet pubbliċi, tal-finanzi pubbliċi u tal-proprjetà pubblika, kif stipulat fl-UNCAC; 
jirrakkomanda li l-UE tappoġġja lill-pajjiżi terzi b'mod aktar konsistenti u sistematiku 
fl-indirizzar tal-korruzzjoni permezz ta' kompetenza u appoġġ fit-twaqqif u l-
konsolidazzjoni ta' istituzzjonijiet indipendenti u effettivi kontra l-korruzzjoni;

91. Huwa tal-opinjoni li l-UE għandha ssaħħaħ l-isforzi tagħha biex tippromwovi l-istat tad-
dritt u l-indipendenza tal-ġudikatura f'livell multilaterali u bilaterali; iħeġġeġ lill-UE 
tappoġġja l-amministrazzjoni tajba tal-ġustizzja mad-dinja kollha billi tassisti l-proċessi 
tar-riformi leġiżlattivi u istituzzjonali fil-pajjiżi terzi; iħeġġeġ ukoll lid-Delegazzjonijiet 
tal-UE u l-ambaxxati tal-Istati Membri biex iwettqu b'mod sistematiku l-monitoraġġ tal-
proċessi bil-għan li tiġi promossa l-indipendenza tal-ġudikatura;

* * *
92. 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 tas-70 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-
Delegazzjonijiet tal-UE.


