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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 
êitazzjoni 8 a (ādida) 
 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

 wara li kkunsidra r-riŜoluzzjoni tiegħu 

tal-10 ta' Frar 2010, dwar it-terremot 

f'Ħaiti, ir-riŜoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' 

Frar 2010 dwar il-Venezwela u r-

riŜoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Marzu 2010 

dwar is-sitwazzjoni tal-priāunieri politiëi 

u tal-kuxjenza f'Kuba, 

 

Or. es 



 

AM\812781MT.doc 2/4 PE439.753v01-00 

 MT 

 

14.4.2010 A7-0111/2 

Emenda  2 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 
f'isem il-Grupp PPE 

 

Rapport A7-0111/2010 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 
L-istrateāija tal-UE għar-relazzjonijiet mal-Amerika Latina 

2009/2213(INI) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 
Premessa H a (ādida) 
 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

 H a. wara li kkunsidra l-avveniment 

storiku tar-ratifikazzjoni reëenti mill-UE 

tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti 

dwar il-Ħarsien tad-Drittijiet tal-Persuni 

b'DiŜabilità u dak li tista' tirrappreŜenta l-

implimentazzjoni tagħha inkwantu tal-

eŜerëizzju effettiv tad-drittijiet ëivili u 

soëjali u tal-promozzjoni tal-

opportunitajiet indaqs għal iktar minn 60 

miljun persuna b'diŜabilità li jgħixu fl-

Amerika Latina. 
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35. Ifaħħar l-isforzi magħmula fil-qasam 

tal-koeŜjoni soëjali tul dawn l-aħħar snin 

mill-Kummissjoni Ewropea, mill-Bank 

Inter-Amerikan tal-Investiment (IDB), il-

Programm tan-Nazzjonijiet Unit tal-

IŜvilupp (UNDP), il-Kummissjoni 

Ekonomika għall-Amerika Latina u l-

Karibew (ECLAC), il-Fond Monetarju 

Internazzjonali (FMI) u l-Bank Dinji, u 

jirrakkomanda t-tiādid u l-intensifikazzjoni 

tal-Programmi EUROsociAL, URB-AL u 

EUrocLIMA;  

35. Ifaħħar l-isforzi magħmula fil-qasam 

tal-koeŜjoni soëjali tul dawn l-aħħar snin 

mill-Kummissjoni Ewropea, mill-Bank 

Inter-Amerikan tal-Investiment (IDB), il-

Programm tan-Nazzjonijiet Uniti tal-

IŜvilupp (UNDP), il-Kummissjoni 

Ekonomika għall-Amerika Latina u l-

Karibew (ECLAC), il-Fond Monetarju 

Internazzjonali (FMI) u l-Bank Dinji, u 

jirrakkomanda t-tiādid u l-intensifikazzjoni 

tal-Programmi EUROsociAL, URB-AL u 

EUrocLIMA, kif ukoll l-implimentazzjoni 

xierqa fil-futur tal-Konvenzjoni tan-

Nazzjonijiet Uniti dwar il-Ħarsien tad-

Drittijiet tal-Persuni b'DiŜabilità bl-għan 

tal-promozzjoni tal-opportunitajiet indaqs 

favur 60 miljun ëittadin li, kaāun ta' xi tip 

ta' diŜabilità, jiffaëëjaw riskji kbar ta' 

eskluŜjoni soëjali fir-reājun 

Latinamerikan. 
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57. Jenfasizza l-importanza tal-istrumenti 

finanzjarji differenti tal-UE iŜda jinsisti li 

għandna mmorru lil hinn minn sempliëi 

għajnuna fil-kooperazzjoni għall-iŜvilupp 

mal-Amerika Latina u nikkonëentraw ir-

riŜorsi finanzjarji tal-Istrument ta' 

finanzjament tal-Kooperazzjoni għall-

IŜvilupp (DCI) fuq il-pajjiŜi l-aktar fqar u 

l-gruppi l-aktar vulnerabbli - u li 

nistabbilixxu forom āodda ta' 

kooperazzjoni mal-pajjiŜi b'ekonomiji 

emerāenti u mal-pajjiŜi bi dħul medju fl-

Amerika Latina permezz tal-Istrument 

għall-PajjiŜi Industrijalizzati (ICI+);  

57. Jenfasizza l-importanza tal-istrumenti 

finanzjarji differenti tal-UE iŜda jinsisti li 

għandna mmorru lil hinn minn sempliëi 

għajnuna fil-kooperazzjoni għall-iŜvilupp 

mal-Amerika Latina u nikkonëentraw ir-

riŜorsi finanzjarji tal-Istrument ta' 

finanzjament tal-Kooperazzjoni għall-

IŜvilupp (DCI) fuq il-pajjiŜi l-aktar fqar u 

l-gruppi l-aktar vulnerabbli - u li 

nistabbilixxu forom āodda ta' 

kooperazzjoni mal-pajjiŜi b'ekonomiji 

emerāenti u mal-pajjiŜi bi dħul medju fl-

Amerika Latina permezz tal-Istrument 

għall-PajjiŜi Industrijalizzati (ICI+); 

iħeāāeā, għal dan il-għan, li jkunu 

inkorporati l-kriterji u l-prinëipji miābura 

fl-Artikolu 32 tal-Konvenzjoni tan-

Nazzjonijiet Uniti dwar il-Ħarsien tad-

Drittijiet tal-Persuni b'DiŜabilità fil-

politika ta' kooperazzjoni tal-UE fir-

reājun imsemmi, bl-għan li jkunu 

promossi u jingħataw spinta politiki attivi 

favur l-inkluŜjoni soëjali effettiva ta' 

dawn il-persuni; 
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