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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 3 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

3. Jenfasizza, barra minn hekk, li l-politiki 

tal-Unjoni għandhom ukoll ikunu 

konsistenti u eŜempleri fi ħdan l-UE, kif 

ukoll koerenti u konformi mal-valuri u 

mal-prinëipji fundamentali bil-għan li jiāu 

massimizzati l-kredibbiltà tal-UE fuq livell 

dinji u l-effikaëja tal-politiki fil-qasam tad-

drittijiet tal-bniedem; 

3. Jenfasizza, barra minn hekk, li l-politiki 

tal-Unjoni għandhom ukoll ikunu 

konsistenti u eŜempleri fi ħdan l-UE, kif 

ukoll koerenti u konformi mal-valuri u 

mal-prinëipji fundamentali bil-għan li jiāu 

massimizzati l-kredibbiltà tal-UE fuq livell 

dinji u l-effikaëja tal-politiki fil-qasam tad-

drittijiet tal-bniedem; jinsisti li jkun hemm 
indikazzjoni ëara li r-
rakkomandazzjonijiet magħmula fir-
rapport Fava 2007 dwar it-trasport u d-
detenzjoni illegali ta’ priāunieri se jiāu 
implimentati, u jilqa’ l-inizjattiva li 
jitfassal rapport Parlamentari ta’ segwitu; 
Jiddispjaëih li, minkejja s-sejħa espliëita 
magħmula mill-Parlament fir-rapport 
msemmi hawn fuq, numru ta' Stati 
Membri tal-UE naqsu milli jindirizzaw 
bis-sħiħ u b'mod trasparenti l-kompliëità 
tagħhom fil-ksur madwar id-dinja kollha 
tad-drittijiet tal-bniedem li sar fil-kuntest 
tal-programm ta' eŜekuzzjoni u detenzjoni 
sigrieta tal-Istati Uniti, u l-ksur tad-
drittijiet domestiëi tal-bniedem li 
akkumpanja dan; jemmen li din is-
sitwazzjoni hija impediment gravi u serju 
għall-promozzjoni fid-dinja tad-drittijiet 
tal-bniedem u l-pretensjonijiet ta’ awtorità 
morali min-naħa tal-UE; jitlob lill-
istituzzjonijiet tal-UE sabiex isostnu l-
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pressjoni fuq l-Istati Membri sabiex isiru 
investigazzjonijiet sħaħ u trasparenti; 
jenfasizza l-importanza li jitkompla x-
xogħol fuq ir-responsabbiltà notevolment 
dwar ir-rikors għad-detenzjoni sigrieta fil-
kuntest tal-ālieda kontra t-terroriŜmu; 

Or. en 



 

AM\898658MT.doc  PE486.747v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

12.4.2012 A7-0086/3 

Emenda  3 

Richard Howitt 

f'isem il-Grupp S&D 

 

Rapport A7-0086/2012 

Richard Howitt 

Rapport Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fid-Dinja u l-politika fl-Unjoni Ewropea dwar 

il-kwistjoni inkluŜi l-implikazzjonijiet għall-politika strateāika tal-UE dwar id-drittijiet tal-

bniedem 

2011/2185(INI) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

42. Jenfasizza għal darb’oħra li huwa 

importanti li jintgħaŜlu pajjiŜi prijoritarji 

għal missjonijiet ta’ osservazzjoni elettorali 

fuq il-baŜi tal-potenzjal tal-missjoni li 

jkollha impatt fuq il-promozzjoni ta’ 

demokratizzazzjoni āenwina fit-tul; 

42. Jenfasizza għal darb’oħra li huwa 

importanti li jintgħaŜlu pajjiŜi prijoritarji 

għal missjonijiet ta’ osservazzjoni elettorali 

fuq il-baŜi tal-potenzjal tal-missjoni li 

jkollha impatt fuq il-promozzjoni ta’ 

demokratizzazzjoni āenwina fit-tul, bħal 
fil-kaŜijiet ta’ Timor Leste fl-2007 u s-
Sudan, l-Ukraina u l-KirgiŜistan fl-2010; 
jiddispjaëih, għall-kuntrarju, bid-
deëiŜjoni li tinbagħat missjoni ta’ 
oservazzjoni elettorali mill-EU fl-Etjopja 
fl-2010 wara l-proëess elettorali tal-2005 
fejn kien hemm irregolaritajiet evidenti 
peress li l-gvern awtoritarju tal-Etjopja 
ma ħalliex liŜ-Ŝewā missjonijiet jagħtu r-
rapporti ta' rakkomandazzjoni finali 
tagħhom fil-pajjiŜ u fejn ma kien hemm l-
ebda tip ta' segwitu;  

Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  64a. Itenni l-istedina tiegħu lill-VP/RGħ u 
lill-Istati Membri tal-UE ħalli jaħdmu lejn 
poŜizzjoni komuni tal-UE dwar is-segwitu 
għall-missjoni ta' sejbien ta' fatti fil-
kunflitt ta' GaŜa, billi jitlob pubblikament 
li jkun hemm l-implementazzjoni tar-
rakkomandazzjonijiet tal-istess Missjoni u 
r-responsabilità politika għall-
vjolazzjonijiet kollha tad-dritt 
internazzjonali, indipendentement mill-
allegat perpetratur, permezz ta' 
investigazzjonijiet indipendenti, 
imparzjali, trasparenti u effettivi; huwa 
tal-fehma li mhuwiex possibbli jkun 
hemm proëess ta' paëi effettiv fil-Lvant 
Nofsani mingħajr responsabilità politika 
u āustizzja; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

73. Itenni li l-Unjoni hija kuntrarja għall-

piena tal-mewt f’kull ëirkostanza, u jitlob 

lill-UE tkompli tuŜa l-kooperazzjoni u d-

diplomazija għall-abolizzjoni tal-piena tal-

mewt fil-fora kollha possibbli madwar id-

dinja kollha b’konformità mal-Linji Gwida 

tal-UE dwar il-piena tal-mewt, u biex 

tiŜgura wkoll li d-dritt għal proëess āust 

jiāi rrispettat bis-sħiħ għal kull persuna li 

tkun qiegħda tiffaëëja eŜekuzzjoni, 

mingħajr l-uŜu ta’ tortura u trattament 

ħaŜin ieħor li jintuŜa sabiex jinkisbu 

konfessjonijiet; ifakkar li l-Unjoni 

Ewropea hija d-donatriëi prinëipali li tgħin 

lill-organizazzjonijiet tas-soëjetà ëivili li 

jiāāieldu kontra l-piena tal-mewt; jitlob 

lill-Kummissjoni ŜŜomm din il-piena kiefra 

u inumana bħala prijorità tematika skont l-

EIDHR; 

73. Itenni li l-Unjoni hija kuntrarja għall-

piena tal-mewt f’kull ëirkostanza, u jitlob 

lill-UE tkompli tuŜa l-kooperazzjoni u d-

diplomazija għall-abolizzjoni tal-piena tal-

mewt fil-fora kollha possibbli madwar id-

dinja kollha b’konformità mal-Linji Gwida 

tal-UE dwar il-piena tal-mewt, u biex 

tiŜgura wkoll li d-dritt għal proëess āust 

jiāi rrispettat bis-sħiħ għal kull persuna li 

tkun qiegħda tiffaëëja eŜekuzzjoni, 

mingħajr l-uŜu ta’ tortura u trattament 

ħaŜin ieħor li jintuŜa sabiex jinkisbu 

konfessjonijiet; fil-pajjiŜi fejn, minkejja l-
isforzi tal-UE u ta’ oħrajn, il-piena tal-
mewt għadha tintuŜa, jitlob li jkun hemm 
rispett tad-drittijiet baŜiëi tal-bniedem ta’ 
persuni li āew kundannati, inkluŜ l-aëëess 
sħiħ għall-informazzjoni dwar is-
sitwazzjoni tagħhom, għallanqas għall-
familja u l-qraba fil-qrib tagħhom, ir-
rispett għall-āisem u d-dritt għal funeral 
xieraq. Filwaqt li jikkundanna l-
eŜekuzzjonijiet riëenti fil-Bjelorussja ta’ 
Dźmitryj Kanawałau u Uładzisłaua 
Kawaliou, jenfasizza li dawn id-drittijiet 
baŜiëi ma āewx rispettati, peress li l-
eŜekuzzjonijiet saru bil-moħbi, mingħajr 
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l-għarfien tal-familja u mingħajr il-
possibiltà li l-iāsma jiāu rkuprati sabiex 
jindifnu b’mod rispettuŜ;   ifakkar li l-

Unjoni Ewropea hija d-donatriëi prinëipali 

li tgħin lill-organizazzjonijiet tas-soëjetà 

ëivili li jiāāieldu kontra l-piena tal-mewt; 

jitlob lill-Kummissjoni ŜŜomm din il-piena 

kiefra u inumana bħala prijorità tematika 

skont l-EIDHR; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

Drittijiet tal-bniedem, libertà tar-reliājon u 

l-persekuzzjoni tal-Kristjani fid-dinja 

Drittijiet tal-bniedem, u l-libertà tar-

reliājon, tal-kuxjenza u tat-twemmin 

Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  108a. Jilqa’ b’sodisfazzjon l-impenn tal-
Kunsill, is-SEAE, il-VP/RGħ, il-
Kummissjoni u l-Istati Membri favur id-
drittijiet tal-bniedem tan-nies LGBT fir-
relazzjonijiet bilaterali ma' terzi pajjiŜi, 
f'fora multilaterali, u permezz tal-
EIDHR; jilqa’ l-introduzzjoni mill-ādid 
mill-Assemblea Āenerali tan-NU tal-
orjentament sesswali bħala baŜi għall-
protezzjoni minn eŜekuzzjoniji 
estraāudizzjarja, sommarja jew arbitrarja, 
u jilqa’ l-isforzi tal-UE għal dan il-għan; 
jitlob lill-Kummissjoni tippromwovi l-
irtirar tal-identità tal-āeneru mil-lista ta’ 
diŜordnijiet mentali u ta’ māiba fin-
negozjati dwar il-11-il verŜjoni tal-
Klassifikazzjoni Internazzjonali tal-Mard 
(ICD-11) u li tfittex klassifikazzjoni mill-
ādid li mhix patoliāizzanti; jasserixxi mill-
ādid li l-prinëipju tan-nuqqas ta’ 
diskriminazzjoni, inkluŜ ukoll fuq baŜi ta’ 
sess u orjentament sesswali m’għandux 
jiāi kompromess fis-sħubija ACP-UE; 
itenni t-talba tiegħu li l-Kummissjoni 
tipproduëi programm komprensiv kontra 
l-omofobija, it-transfobija u d-
diskriminazzjoni abbaŜi ta' orjentament 
sesswali u l-identità tal-āeneru, li 
jindirizza wkoll il-ksur tad-drittijiet tal-
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bniedem għal dawn ir-raāunijiet fid-
dinja; jitlob lill-Istati Membri biex jagħtu 
aŜil lin-nies li qed jaħarbu mill-
persekuzzjoni f’pajjiŜi fejn in-nies LGBT 
huma kriminalizzati, filwaqt li 
jikkunsidraw il-biŜgħat fondati tal-
applikanti ta' persekuzzjoni u l-
identifikazzjoni tagħhom bħala nies 
leŜbjani, omosesswali, bisesswali jew 
transgender; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  108b. Jilqa' l-'għodda' adottata fl-2010 
mill-grupp ta' ħidma tal-Kunsill dwar id-
drittijiet tal-bniedem bl-għan li jgħin l-
istituzzjonijiet tal-UE, l-Istati Membri, id-
delegazzjonijiet u entitajiet oħra 
jirreaāixxu b'ħeffa meta jkun hemm ksur 
tad-drittijiet tal-bniedem ta' persuni 
LGTB; jistieden lill-Kummissjoni 
tindirizza l-kawŜi strutturali ta’ 
vjolazzjonijiet bħal dawn, u lill-Kunsill 
sabiex jaħdem favur linji gwida vinkolanti 
f’dan il-qasam; 

Or. en 
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paragrafu 118a (ādid) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  118a. Iqis id-deëiŜjoni ta’ Google li 
tikkunsidra mill-ādid in-negozju tagħha 
fië-êina bħala eŜempju poŜittiv tad-
deëiŜjonijiet diffiëli li jiffaëëjaw il-
kumpaniji tal-ICT fejn id-drittijiet tal-
bniedem, b’mod partikolari l-libertà tal-
espressjoni u d-dritt ta’ privatezza, ikunu 
f’riskju; jistieden il-kumpaniji tal-ICT, fil-
qawmien tar-Rebbiegħa Għarbija, biex 
jintegraw il-proëeduri ta’ valutazzjoni tar-
riskji fl-istrateāiji korporattivi tagħhom; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

120. Jinnota li t-teknoloāiji āodda 

jippermettu wkoll ix-xhieda u d-difensuri 

tad-drittijiet tal-bniedem li jiābru 

informazzjoni u jaqsmu dokumentazzjoni 

dwar l-abbuŜi tad-drittijiet tal-bniedem li 

tista’ ’l quddiem tintuŜa biex tiŜgura 

āustizzja għall-vittmi; jilqa’ inizjattivi 

minn għadd ta' partijiet interessati u kodiëi 

ta’ kondotta bħall-Inizjattiva ta’ Netwerk 

Globali; jinnota madankollu li l-kontroll 

demokratiku u d-difiŜa u l-promozzjoni 

tad-drittijiet fundamentali huma kompiti 

ewlenin tal-gvern; jistieden lill-

Kummissjoni biex tappoāāja l-iŜvilupp u t-

tixrid ta’ teknoloāiji ta’ sigurtà diāitali biex 

jagħtu s-setgħa lid-difensuri tad-drittijiet 

tal-bniedem permezz ta’ mekkaniŜmi ta’ 

ābir sigur, enkriptjar u ħŜin għal dawk ir-

rekords sensittivi u l-uŜu ta’ teknoloāija 

‘cloud’ sabiex tiŜgura li dan il-materjal ma 

jiāix skopert u mħassar; 

120. Jinnota li t-teknoloāiji āodda 

jippermettu wkoll ix-xhieda u d-difensuri 

tad-drittijiet tal-bniedem li jiābru 

informazzjoni u jaqsmu dokumentazzjoni 

dwar l-abbuŜi tad-drittijiet tal-bniedem li 

tista’ ’l quddiem tintuŜa biex tiŜgura 

āustizzja għall-vittmi; jilqa’ inizjattivi 

minn għadd ta' partijiet interessati u kodiëi 

ta’ kondotta bħall-Inizjattiva ta’ Netwerk 

Globali; jinnota madankollu li l-kontroll 

demokratiku u d-difiŜa u l-promozzjoni 

tad-drittijiet fundamentali huma kompiti 

ewlenin tal-gvern; jistieden lill-

Kummissjoni biex tappoāāja l-iŜvilupp u t-

tixrid ta’ teknoloāiji ta’ sigurtà diāitali biex 

jagħtu s-setgħa lid-difensuri tad-drittijiet 

tal-bniedem permezz ta’ mekkaniŜmi ta’ 

ābir sigur, enkriptjar u ħŜin għal dawk ir-

rekords sensittivi u l-uŜu ta’ teknoloāija 

‘cloud’ sabiex tiŜgura li dan il-materjal ma 

jiāix skopert u mħassar; jitlob b’mod 
partikolari lill-Kummissjoni biex teŜamina 
u tappoāāja l-iŜvilupp ta’ teknoloāiji 
b’sors miftuħ bħal dawk Ŝviluppati mill-
Proāett Martus appoāājat mid-
Dipartiment tal-Istat tal-Istati Uniti; 

Or. en 



 

AM\898658MT.doc  PE486.747v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

12.4.2012 A7-0086/11 

Emenda  11 

Richard Howitt 

f'isem il-Grupp S&D 

 

Rapport A7-0086/2012 

Richard Howitt 

Rapport Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fid-Dinja u l-politika fl-Unjoni Ewropea dwar 

il-kwistjoni inkluŜi l-implikazzjonijiet għall-politika strateāika tal-UE dwar id-drittijiet tal-

bniedem 

2011/2185(INI) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 146 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

146. Jirrikonoxxi li l-Komunikazzjoni 

taëëetta l-ħtieāa għall-attivitajiet kollha ta’ 

kontra t-terroriŜmu li jitwettqu 

b’konformità sħiħa mad-drittijiet tal-

bniedem internazzjonali, id-dritt 

umanitarju u d-dritt dwar ir-rifuājati; 

jenfasizza li dan il-prinëipju għandu 

jifforma parti mid-diskussjonijiet dwar il-

miŜuri kollha kontra t-terroriŜmu fi ħdan l-

UE u ma' sħab f'pajjiŜi terzi; itenni li l-

politika ta’ kontra t-terroriŜmu tal-UE 

għandha tagħmel referenza speëifika għall-

projbizzjoni tat-tortura fil-kuntest ta' kontra 

t-terroriŜmu, kif rikonoxxut fil-

konkluŜjonijiet tal-Kunsill tad-

29 ta' April 2008; 

146. Jirrikonoxxi li l-Komunikazzjoni 

taëëetta l-ħtieāa għall-attivitajiet kollha ta’ 

kontra t-terroriŜmu li jitwettqu 

b’konformità sħiħa mad-drittijiet tal-

bniedem internazzjonali, id-dritt 

umanitarju u d-dritt dwar ir-rifuājati; 

jenfasizza li dan il-prinëipju għandu 

jifforma parti mid-diskussjonijiet dwar il-

miŜuri kollha kontra t-terroriŜmu fi ħdan l-

UE u ma' sħab f'pajjiŜi terzi; jemmen li l-
UE għandha konsistentement tqajjem 
mal-imsieħba strateāiëi l-eŜempji kollha 
mhux konformi ta’ miŜuri ta’ kontra t-
terroriŜmu u tfittex kontabilità għall-ksur, 
kemm fi ħdan l-UE, kif ukoll barra 
minnha; itenni li l-politika ta’ kontra t-

terroriŜmu tal-UE għandha tagħmel 

referenza speëifika għall-projbizzjoni 

assoluta tat-tortura fil-kuntest ta' kontra t-

terroriŜmu, kif rikonoxxut fil-

konkluŜjonijiet tal-Kunsill tad-

29 ta' April 2008; 

Or. en 

 

 


