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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Premessa Q a (ādida) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  Qa. wara li kkunsidra r-riŜoluzzjoni 
tiegħu tal-25 ta' Novembru 2010 dwar is-
sitwazzjoni fis-Saħara tal-Punent1, 

 

Or. en 

                                                 
1 Testi adottati, P7_TA-PROV(2010)0443. 
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Subintestatura 6 (ādida) u paragrafu 66 a (ādid) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  Drittijiet ta' persuni LGBT 

 66a. Fid-dawl tal-għadd kbir ta’abbuŜi 
tad-drittijiet tal-bniedem fil-konfront ta’ 
lesbjani, omosesswali, bisesswali u 
persuni transāeneru madwar id-dinja 
kollha fl-2009, jilqa’ l-adozzjoni mill-
Grupp ta’ Ħidma tal-Kunsill tal-Unjoni 
Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem 
tas-Sett ta’ Għodod għall-Promozzjoni u l-
Protezzjoni tat-Tgawdija tad-Drittijiet tal-
Bniedem kollha mil-Lesbjani, l-
Omosesswali, il-Bisesswali u l-Persuni 
Transāeneru (LGBT); jistieden lid-
delegazzjonijiet tal-UE u s-Servizz 
Ewropew għall-Azzjoni Esterna biex 
jimplimentaw bis-sħiħ il-linji gwida 
inkluŜi fis-Sett tal-Għodod; 

  

Or. en 
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Paragrafu 75a (ādid) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  75a. Jilqa' r-riŜoluzzjoni tal-Kunsill tan-
NU tas-16 ta' Āunju 2009 dwar id-
Drittijiet tal-Bniedem rigward il-mortalità 
u l-morboŜità fost l-ommijiet, li jistgħu 
jiāu evitati u rigward id-drittijiet tal-
bniedem, li titlob għal azzjoni urāenti 
b'konformità mal-Għanijiet ta' śvilupp 
tal-Millennju sabiex in-nisa ma jibqgħux 
imutu waqt it-tqala u l-ħlas, meta dan 
ikun jista' jiāi evitat; jinnota li r-
riŜoluzzjoni kienet sostnuta mill-Istati 
Membri tal-UE, u jistedinhom 
jippromwovu b'mod effettiv il-protezzjoni 
tad-drittijiet tal-bniedem tan-nisa u t-
tfajliet, b'mod partikolari d-drittijiet 
tagħhom għall-ħajja, għall-ugwaljanza 
fid-dinjità tagħhom, għall-edukazzjoni, id-
dritt li jkunu liberi li jfittxu, li jirëievu u li 
jagħtu l-informazzjoni, u li jgawdu mill-
ogħla livell ta' saħħa mentali u fiŜika 
possibbli, inkluŜa s-saħħa sesswali u 
riproduttiva; 

Or. en 

 

 


