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Paragrafu 116 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

116. Jistieden lir-RGħ/VP tal-Kummissjoni 

biex tiŜgura li d-drittijiet tal-bniedem u l-

bini tad-demokrazija jkunu effetivament 
integrati fl-oqsma kollha tal-politika; 
jistenna bil-ħerqa l-konkluŜjonijiet 

aāāornati tal-Kunsill fil-kors tal-
Presidenza Belājana, li jirrevedu l-
progress li sar b’kunsiderazzjoni tal-Pjan 
ta’ Azzjoni adottat; 

116. Jistieden lir-RGħ/VP tal-Kummissjoni 

biex tiŜgura li d-drittijiet tal-bniedem u l-

bini tad-demokrazija jsiru effikaëement il-
fil kunduttur fl-oqsma kollha tal-politika 

esterna; jinnota sadattant, u bi tħassib, li 
l-Kunsill għadu ma ħax nota formali ta’ 
kwalsiasi rapport ta’ segwitu f’dak li 
għandu x’jaqsam mal-konkluŜjonijie tal-

Kunsill ta’ Novembru 2009 dwar l-Appoāā 
għad-Demokrazija fir-Relazzjoni Esterni 
tal-UE u l-Aāenda għal Azzjoni dwar l-
Appoāā għad-Demokrazija, 
kuntrarjament għal dak li jintqal fil-
konkluŜjonijiet imsemmijin tal-Kunsill; 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

113. Jistieden lill-Kummissjoni biex 

tindirizza b’mod sistematiku l-kwistjoni 
ta’ appoāā għad-demokrazija fid-
Dokumenti Strateāiëi tal-PajjiŜ, waqt li 

dejjem tqis is-sitwazzjoni speëifika tal-

pajjiŜ u l-istrateāija reājonali tal-UE;  

113. Jistieden lill-Kummissjoni biex 

tintegra l-aāenda għal appoāā għad-

demokrazija b’mod aktar komplut fil-
programmi ta’ azzjoni ta’ kull sena tal-
istrumenti esterni tagħha, b’mod 
partikolari dawk tal-EIDHR, kif ukoll fil-
papers ta' strateāija reājonali u tal-pajjiŜ, 
biex b’hekk waqt li dejjem tqis is-

sitwazzjoni speëifika tal-pajjiŜ u l-

istrateāija reājonali tal-UE 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

173. Jinnota b’sodisfazzjon li fil-perjodu 

2008-2009 r-riŜorsi għad-drittijiet umani u 

d-demokrazija ammontaw għal aktar minn 

EUR 235 miljun, ammont li ppermetta l-

finanzjament ta’ 900 proāett f’xi 100 

pajjiŜ, li numru partikolarment għoli ta’ 

proāetti kien iffinanzjat fil-pajjiŜi koperti 

mill-Politika Ewropea tal-Viëinat, filwaqt 

li l-pajjiŜi AKP rëevew l-ogħla ammont 

globali; jikkunsidra li l-finanzjament 

EIDHR għandu jiŜdied b’mod sinifikanti, 

sabiex jinkludi finanzjament xieraq għall-

Fond Ewropew għad-Demokrazija, biex 

jappoāāja l-bini tal-kapaëità għad-drittijiet 

tal-bniedem u l-promozzjoni tad-

demokrazija fl-aktar soëjetajiet li 

għandhom ħtieāa;  

173. Jinnota li fil-perjodu 2008-2009 r-

riŜorsi għad-drittijiet umani u d-

demokrazija ammontaw għal aktar minn 

EUR 235 miljun, ammont li ppermetta l-

finanzjament ta’ 900 proāett f’xi 100 

pajjiŜ, li numru partikolarment għoli ta’ 

proāetti kien iffinanzjat fil-pajjiŜi koperti 

mill-Politika Ewropea tal-Viëinat, filwaqt 

li l-pajjiŜi AKP rëevew l-ogħla ammont 

globali; jinnota bi tħassib l-iŜbilanë għad-
detriment tal-proāetti għall-assistenza tad-
demokrazija għajr l-osservazzjoni 
elettorali; jikkunsidra li l-finanzjament 

EIDHR għandu jiŜdied b’mod sinifikanti, 

sabiex jinkludi finanzjament xieraq għall-

Fond Ewropew għad-Demokrazija, biex 

jappoāāja l-bini tal-kapaëità għad-drittijiet 

tal-bniedem u l-promozzjoni tad-

demokrazija fl-aktar soëjetajiet li 

għandhom ħtieāa;  
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

 87a. Huwa profondament imħasseb li l-
Ewropa tal-Lvant u l-AŜja êentrali 
għadhom jiffaëëjaw Ŝidiet b'pass 
mgħaāāel fl-infezzjonijiet tal-HIV fost l-
irāiel, nisa u tfal; jinnota bi tħassib li l-
aëëess għat-trattament antiretrovirali 
għandu fost l-aktar baxx fid-dinja; 
jinnota bi tħassib li l-istigmatizzazzjoni u 
d-diskriminazzjoni li jivvjolaw il-jeddijiet 
baŜiëi u d-dinjità tat-tfal milqutin bl-HIV 
qed ixekklu l-progress ulterjuri fil-
prevenzjoni, il-kura u l-appoāā; jistieden 
lill-Kummissjoni tikkunsidra r-riformi fil-
politika, ëaqliq programmatiku u 
riallokazzjoni tar-riŜorsi ħalli tħares il-
jeddijiet u d-dinjità tat-tfal u Ŝ-ŜgħaŜagħ li 
huma vulnerabbli, jinsabu f’riskju u qed 
jgħixu mal-HIV jew huma milqutin bih; 

Or. en 

 

 

 


