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Isabel Wiseler-Lima
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il-kwistjoni - rapport annwali 2018
(2019/2125(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11. Jiġbed l-attenzjoni għal każi ta' 
persekuzzjoni u diskriminazzjoni relatati 
mal-etnija, in-nazzjonalità, il-klassi soċjali, 
il-kasta, ir-reliġjon, it-twemmin, il-lingwa, 
l-età, is-sess, is-sesswalità, u l-identità tal-
ġeneru, li għadhom ferm imxerrdin f'bosta 
pajjiżi u soċjetajiet; jinsab serjament 
imħasseb bir-risposti dejjem aktar 
intolleranti u mimlija mibegħda mogħtija 
lill-persuni li jisfaw vittmi ta' dan il-ksur 
tad-drittijiet tal-bniedem; jitlob li l-persuni 
responsabbli għal dak il-ksur jagħtu kont 
ta' għemilhom;

11. Jiġbed l-attenzjoni għal każijiet ta' 
persekuzzjoni u diskriminazzjoni relatati 
mal-etnija, in-nazzjonalità, il-klassi soċjali, 
il-kasta, ir-reliġjon, it-twemmin, il-lingwa, 
l-età, is-sess u s-sesswalità, li għadhom 
ferm imxerrdin f'bosta pajjiżi u soċjetajiet; 
jinsab serjament imħasseb bir-risposti 
dejjem aktar intolleranti u mimlija 
mibegħda mogħtija lill-persuni li jisfaw 
vittmi ta' dan il-ksur tad-drittijiet tal-
bniedem; jitlob li l-persuni responsabbli 
għal dak il-ksur jagħtu kont ta' għemilhom;
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dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar 
il-kwistjoni - rapport annwali 2018
(2019/2125(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Jinnota li l-għadd ta' persuni 
spostati b'mod furzat fl-2018 qabeż is-
70 miljun ruħ, li jinkludi 26 miljun rifuġjat, 
41 miljun persuna spostati internament u 
3.5 miljun persuna li qed ifittxu asil10; 
jinnota, barra minn hekk, li hemm madwar 
12-il miljun persuna apolida fid-dinja 
kollha; huwa tal-fehma li l-gwerer, il-
kunflitti, it-terroriżmu, il-vjolenza, l-
oppressjoni politika, il-persekuzzjoni 
minħabba r-reliġjon jew it-twemmin, il-
faqar, u l-insigurtà tal-ilma u l-ikel jagħtu 
lok għal riskji ta' kunflitti ġodda u għal 
aktar spostament tal-popolazzjonijiet; 
jirrikonoxxi li l-konsegwenzi ambjentali 
tat-tibdil fil-klima, bħall-aċċess aktar 
limitat għall-ilma tax-xorb sikur, jistgħu 
jaggravaw l-ispostament tal-
popolazzjonijiet;

_________________
10 UNHCR – rapport Global Trends 2018 
(19 ta' Ġunju 2019).

12. Jinnota li l-għadd ta' persuni 
spostati b'mod furzat fl-2018 qabeż is-
70 miljun ruħ, li jinkludi 26 miljun rifuġjat, 
41 miljun persuna spostati internament u 
3.5 miljun persuna li qed ifittxu asil10; 
jinnota, barra minn hekk, li hemm madwar 
12-il miljun persuna apolida fid-dinja 
kollha; huwa tal-fehma li l-gwerer, il-
kunflitti, it-terroriżmu, il-vjolenza, l-
oppressjoni politika, il-persekuzzjoni 
minħabba r-reliġjon jew it-twemmin, il-
faqar, u l-insigurtà tal-ilma u l-ikel jagħtu 
lok għal riskji ta' kunflitti ġodda u għal 
aktar spostament tal-popolazzjonijiet; 
jirrikonoxxi li l-konsegwenzi ambjentali 
tat-tibdil fil-klima, bħall-aċċess aktar 
limitat għall-ilma tax-xorb sikur, jistgħu 
jaggravaw l-ispostament tal-
popolazzjonijiet; jissottolinja l-ħtieġa li 
jiġi appoġġjat "id-dritt li wieħed jibqa' 
f'art twelidu";
_________________
10 UNHCR – rapport Global Trends 2018 
(19 ta' Ġunju 2019).
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14. Jisħaq fuq il-fatt li l-libertà tal-
kelma u tal-espressjoni u l-pluraliżmu tal-
midja, kemm online kif ukoll offline, huma 
fil-qalba tas-soċjetajiet demokratiċi 
reżiljenti; jikkundanna l-użu ħażin ta' 
għanijiet leġittimi bħall-ġlieda kontra t-
terroriżmu, is-sigurtà tal-istat u l-infurzar 
tal-liġi sabiex jillimitaw il-libertà tal-
espressjoni; jikkundanna l-propaganda 
tal-midja u l-miżinformazzjoni kontra l-
minoranzi; jitlob li jiġu stabbiliti l-aħjar 
salvagwardji possibbli kontra d-diskors ta' 
mibegħda u r-radikalizzazzjoni, il-
kampanji ta' diżinformazzjoni u l-
propaganda ostili, speċjalment dawk li 
joriġinaw minn stati awtoritarji u atturi 
mhux statali bħal gruppi terroristiċi, billi 
jiġi żviluppat qafas legali, kemm fil-livell 
tal-UE kif ukoll f'dak internazzjonali, 
biex jiġi indirizzat it-theddid ibridu, 
inkluża l-gwerra ċibernetika u tal-
informazzjoni, filwaqt li ma jiġux 
kompromessi d-drittijiet fundamentali; 
ifakkar li l-midja għandha tirrifletti 
pluralità ta' opinjonijiet diversi filwaqt li 
tappoġġja u tobdi l-prinċipju tan-
nondiskriminazzjoni; jisħaq, f'dan ir-
rigward, li persuni li jappartjenu għal 
minoranzi għandu jkollhom aċċess 
indiskriminat għall-mezzi tax-xandir, 
inkluż fil-lingwa tagħhom stess;

14. Jisħaq fuq il-fatt li l-libertà tal-
kelma u tal-espressjoni u l-pluraliżmu tal-
midja, kemm online kif ukoll offline, huma 
fil-qalba tas-soċjetajiet demokratiċi 
reżiljenti; jikkundanna l-użu ħażin ta' 
għanijiet leġittimi bħall-ġlieda kontra t-
terroriżmu, is-sigurtà tal-istat u l-infurzar 
tal-liġi sabiex jillimitaw il-libertà tal-
espressjoni; ifakkar li l-midja għandha 
tirrifletti pluralità ta' opinjonijiet diversi 
filwaqt li tappoġġja u tobdi l-prinċipju tan-
nondiskriminazzjoni; jisħaq, f'dan ir-
rigward, li persuni li jappartjenu għal 
minoranzi għandu jkollhom aċċess 
indiskriminat għall-mezzi tax-xandir, 
inkluż fil-lingwa tagħhom stess;
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Isabel Wiseler-Lima
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17. Jinnota l-importanza tar-
riżoluzzjonijiet tiegħu dwar il-ksur tad-
drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u l-
istat tad-dritt u tal-ħidma tas-Sottokumitat 
għad-Drittijiet tal-Bniedem; 
jirrakkomanda bil-qawwa li l-
Kummissjoni u s-SEAE jsaħħu l-
involviment tagħhom mas-Sottokumitat 
għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Parlament 
sabiex ikun jista' jipparteċipa fil-Pjan ta' 
Azzjoni futur u jimmonitorja l-
implimentazzjoni tiegħu; jistieden lis-
SEAE jipprovdi lill-Parlament rapporti 
regolari dwar l-azzjonijiet ta' segwitu li ħa 
dwar ir-riżoluzzjonijiet kollha ta' urġenza 
u/jew ir-rakkomandazzjonijiet dwarhom;

imħassar
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 43

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

43. Jitlob li l-UE u l-Istati Membri 
tagħha jkomplu jibnu alleanzi u jsaħħu l-
kooperazzjoni ma' firxa wiesgħa ta' pajjiżi 
u organizzazzjonijiet reġjonali, sabiex 
titwettaq bidla pożittiva dwar il-libertà tar-
reliġjon jew tat-twemmin, speċjalment 
f'żoni ta' kunflitt fejn il-gruppi ta' 
twemmin, bħall-Insara fil-Lvant Nofsani, 
huma l-aktar vulnerabbli; jappoġġja bis-
sħiħ il-prattika tal-UE li tieħu l-inizjattiva 
dwar riżoluzzjonijiet tematiċi fil-Kunsill 
tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU, u dwar 
il-libertà ta' reliġjon jew ta' twemmin fl-
Assemblea Ġenerali tan-NU;

43. Jitlob li l-UE u l-Istati Membri 
tagħha jkomplu jibnu alleanzi u jsaħħu l-
kooperazzjoni ma' firxa wiesgħa ta' pajjiżi 
u organizzazzjonijiet reġjonali, sabiex 
titwettaq bidla pożittiva dwar il-libertà tar-
reliġjon jew tat-twemmin, speċjalment 
f'żoni ta' kunflitt fejn il-gruppi ta' twemmin 
huma l-aktar vulnerabbli, filwaqt li 
jiżguraw appoġġ speċjali u fit-tul għall-
Insara fil-Lvant Nofsani, u billi ma jieħdu 
l-ebda impenn li jkun ta' dannu għal 
dawn il-komunitajiet Insara; jappoġġja 
bis-sħiħ il-prattika tal-UE li tieħu l-
inizjattiva dwar riżoluzzjonijiet tematiċi 
fil-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-
NU, u dwar il-libertà ta' reliġjon jew ta' 
twemmin fl-Assemblea Ġenerali tan-NU;

Or. en
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 56

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

56. Jisħaq fuq il-ħtieġa urġenti li jiġu 
indirizzati l-kawżi fundamentali tal-flussi 
migratorji bħall-gwerer, il-kunflitti, ir-
reġimi awtoritarji, il-persekuzzjoni, in-
netwerks tal-migrazzjoni irregolari, it-
traffikar tal-bnedmin, il-kuntrabandu, il-
faqar, l-inugwaljanza ekonomika u t-tibdil 
fil-klima, u li jinstabu soluzzjonijiet fit-tul 
ibbażati fuq ir-rispett tad-drittijiet tal-
bniedem u d-dinjità; jissottolinja l-ħtieġa li 
jinħolqu mezzi u passaġġi legali għall-
migrazzjoni, u li jiġu ffaċilitati r-ritorni 
volontarji, fejn possibbli, inkluż 
f'konformità mal-prinċipju ta' non-
refoulement;

56. Jisħaq fuq il-ħtieġa urġenti li jiġu 
indirizzati l-kawżi fundamentali tal-flussi 
migratorji bħall-gwerer, il-kunflitti, ir-
reġimi awtoritarji, il-persekuzzjoni, in-
netwerks tal-migrazzjoni irregolari, l-
inċentivi għall-migrazzjoni, it-traffikar tal-
bnedmin, il-kuntrabandu, il-faqar, l-
inugwaljanza ekonomika u t-tibdil fil-
klima, u li jinstabu soluzzjonijiet fit-tul 
ibbażati fuq ir-rispett tad-drittijiet tal-
bniedem u d-dinjità, u jiġu stabbiliti 
faċilitajiet għar-ritorni volontarji;

Or. en


