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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, bħala l-
kumitat responsabbli:

– biex jinkorpora dan li ġej fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. jinnota li l-Artikolu 21 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jirrikjedi li l-Unjoni 
tippromwovi u tikkonsolida l-universalità u l-indiviżibilità tad-drittijiet tal-bniedem u 
tal-libertajiet fundamentali, kif protetti mill-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni 
tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali (KEDB) u l-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (il-"Karta"), biex tiżgura l-iżvilupp sostenibbli u l-
konsistenza bejn l-azzjoni esterna tagħha u politiki oħra;

2. jinnota li l-globalizzazzjoni ħolqot interdipendenzi bejn is-soċjetajiet, fejn kwalunkwe 
prodott jirriżulta minn ktajjen transnazzjonali kumplessi ta' provvista u valur u fejn id-
deċiżjonijiet meħuda mid-ditti Ewropej iħallu impatt fuq in-nies ikunu kapaċi jgawdu d-
drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali madwar id-dinja;

3. jiddispjaċih li ħafna deċiżjonijiet tan-negozji huma primarjament iggwidati minn 
kostijiet aktar baxxi u profitti ogħla b'kunsiderazzjoni inadegwata tal-impatti negattivi 
fuq id-drittijiet tal-bniedem u l-ambjent tul il-ktajjen ta' valur globali tagħhom, filwaqt li 
l-ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem spiss iseħħ fil-livell ta' produzzjoni primarja, 
b'mod partikolari meta tkun qed tiġi akkwistata l-materja prima u hi u ssir il-manifattura 
tal-prodotti;

4. jinsab serjament imħasseb dwar l-isfruttament u d-degradazzjoni persistenti tal-bnedmin 
permezz tal-prattiki tax-xogħol furzat li jaffettwaw 25 miljun persuna u li minnhom l-
ekonomija privata fl-2019 iġġenerat profitti li jammontaw għal 150 biljun dollaru 
globalment; jinnota bi tħassib li bħalissa huwa stmat li hemm madwar 152 miljun tifel u 
tifla li qed jiġu mħaddma, li 72 miljun minnhom jaħdmu f'kundizzjonijiet perikolużi;

5. jinnota li d-drittijiet fundamentali tax-xogħol, dawk soċjali u dawk ekonomiċi huma 
minquxa f'għadd ta' trattati u konvenzjonijiet internazzjonali dwar id-drittijiet tal-
bniedem, inkluż il-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali 
(ICESCR), l-Istandards Fundamentali tax-Xogħol tal-ILO, il-Karta Soċjali Ewropea kif 
ukoll fil-Karta;

6. jenfasizza li d-drittijiet għal rimedju effettiv u għal proċess ġust huma drittijiet tal-
bniedem bażiċi stabbiliti fl-Artikolu 8 tad-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-
Bniedem (UDHR), fl-Artikolu 2(3) tal-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u 
Politiċi (ICCPR), kif ukoll fl-Artikoli 6 u 13 tal-KEDB u fl-Artikolu 47 tal-Karta; 
jenfasizza li l-Unjoni, bħala parti mill-impenn tagħha li tippromwovi, tipproteġi u 
tissodisfa d-drittijiet tal-bniedem fid-dinja kollha, għandha tippromwovi d-drittijiet tal-
vittmi ta' ksur u ta' abbużi tad-drittijiet tal-bniedem relatati man-negozju li jammontaw 
għal offiżi kriminali f'pajjiżi terzi, f'konformità mad-Direttivi 2011/36/UE1 u 

1 Direttiva 2011/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' April 2011 dwar il-prevenzjoni u l-
ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin u l-protezzjoni tal-vittmi tiegħu, u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Qafas 



PE655.782v02-00 4/11 PA\1213625MT.docx

MT

2012/29/UE2 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill;

7. jenfasizza li l-Prinċipji Gwida tan-Nazzjonijiet Uniti dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-
Bniedem (UNGPs) jenfasizzaw id-dmir li l-istati għandhom li jipproteġu kontra l-
abbużi tad-drittijiet tal-bniedem fit-territorji tagħhom, il-ġurisdizzjonijiet tagħhom, jew 
fit-tnejn li huma, minn partijiet terzi, inklużi n-negozji; jenfasizza wkoll li, 
indipendentement mill-kapaċità u r-rieda tal-istati li jissodisfaw l-obbligi tagħhom dwar 
id-drittijiet tal-bniedem, in-negozji għandhom ir-responsabilità li jirrispettaw id-drittijiet 
tal-bniedem kull fejn joperaw u li jindirizzaw l-impatti negattivi fuq id-drittijiet tal-
bniedem li magħhom huma konnessi, inkluż billi jippermettu li jiġu pprovduti rimedji 
lill-vittmi;

8. jirrimarka li l-Linji Gwida tal-OECD għall-Intrapriżi Multinazzjonali u l-Gwida għad-
Diliġenza Dovuta għal Imġiba Responsabbli fin-Negozju jiddeskrivu aktar kif in-
negozji jistgħu jevitaw u jindirizzaw l-impatti negattivi relatati mal-ħaddiema, id-
drittijiet tal-bniedem, l-ambjent, il-korruzzjoni, il-konsumaturi u l-governanza 
korporattiva li jistgħu jkunu assoċjati mal-operazzjonijiet, il-ktajjen tal-provvista u 
relazzjonijiet kummerċjali oħra tagħhom; huwa tal-fehma li l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 
għandha tibni progressivament u b'mod kostruttiv fuq il-UNGPs u fuq dik il-gwida;

9. jinnota li rapporti speċjali suċċessivi tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-obbligi tad-drittijiet 
tal-bniedem relatati mat-tgawdija ta' ambjent sikur, nadif, san u sostenibbli rrikonoxxew 
ir-rabta diretta li hemm bejn it-tgawdija sħiħa tad-drittijiet tal-bniedem u l-bijodiversità, 
u jagħmluha ċara li t-telf u d-degradazzjoni tal-bijodiversità jdgħajfu t-tgawdija tad-
drittijiet li għandhom il-bnedmin għall-ħajja, is-saħħa, l-ikel u l-ilma; jinnota li l-Istati 
Membri huma partijiet għall-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika;

10. jirrimarka li l-korruzzjoni fil-kuntest ta' proċedimenti ġudizzjarji jista' jkollha effett 
devastanti fuq l-amministrazzjoni leċita tal-ġustizzja u fuq l-integrità ġudizzjarja, u 
intrinsikament tikser id-dritt fundamentali għal proċess ġust, id-dritt għal proċess dovut 
u d-dritt tal-vittma għal rimedju effettiv; jenfasizza li l-korruzzjoni ġeneralment twassal 
għall-abbuż sistematiku tad-drittijiet tal-bniedem fil-kuntest tan-negozju, pereżempju, 
billi tipprevjeni lill-individwi milli jkollhom aċċess għall-oġġetti u s-servizzi li l-istati 
huma obbligati li jipprovdu biex jissodisfaw l-obbligi tagħhom fir-rigward tad-drittijiet 
tal-bniedem, billi tinkoraġġixxi lin-negozji jakkwistaw jew japproprjaw art b'mod 
inġust, jew billi jingħataw liċenzji jew konċessjonijiet lin-negozji fis-settur estrattiv;

11. jiddispjaċih li minkejja t-tentattivi min-naħa ta' kumpaniji Ewropej biex jimplimentaw 
il-politiki ta' responsabilità korporattiva tagħhom sabiex jirrispettaw id-drittijiet tal-
bniedem, u d-diversi politiki u liġijiet fis-seħħ biex jinkoraġġixxu jew jirrikjedu d-
diliġenza dovuta fi Stati Membri differenti, huma biss 37 % tan-negozji li attwalment 
qed iwettqu d-diliġenza dovuta fil-ktajjen tal-provvista tagħhom u 16 % biss ikopru l-
katina tal-valur kollha kemm hi; jenfasizza li l-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u l-
prevenzjoni tal-abbużi u l-ksur relatati man-negozju ma jistgħux jinkisbu bil-politiki 
attwali u li hemm bżonn ta' leġiżlazzjoni vinkolanti tal-Unjoni biex din il-lakuna 

tal-Kunsill 2002/629/ĠAI (ĠU L 101, 15.4.2011, p. 1).
2 Direttiva 2012/29/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 li tistabbilixxi 
standards minimi fir-rigward tad-drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità, u li 
tissostitwixxi d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2001/220/ĠAI (ĠU L 315, 14.11.2012, p. 57).
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tingħalaq;

12. jinnota li l-korporazzjonijiet u l-investituri qed jitolbu d-diliġenza dovuta mandatorja 
fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem fil-livell tal-Unjoni, li l-istandards jiġu armonizzati, 
u li jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi globali, u ċertezza tad-dritt u ċertezza kummerċjali 
akbar;

– biex jinkorpora r-rakkomandazzjonijiet li ġejjin fl-anness tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
tiegħu:

13. iħeġġeġ lill-Kummissjoni tipproponi leġiżlazzjoni mandatorja tal-Unjoni dwar id-
diliġenza dovuta rigward id-drittijiet tal-bniedem u l-ambjent li timponi obbligi legali 
fuq il-kumpaniji tal-Unjoni u fuq il-kumpaniji domiċiljati jew li joperaw fis-suq intern 
tal-Unjoni u li tistabbilixxi mekkaniżmi effikaċi ta' monitoraġġ, infurzar u rimedju;

14. jirrakkomanda li d-diliġenza dovuta kif meħtieġa mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni tiġi estiża 
għall-impatti negattivi potenzjali jew attwali kollha li l-kumpanija jkollha jew setgħet 
ikkawżat, ikkontribwiet għalihom jew li magħhom tista' tkun marbuta direttament; din 
ir-rakkomandazzjoni testendi, fost ħwejjeġ oħra, għall-abbużi tul il-katina tal-valur 
kollha kemm hi, inkluża l-impriża ewlenija, is-sussidjarji kollha, il-fornituri diretti u 
indiretti u s-sottokuntratturi jew sħab kummerċjali oħra;

15. jirrakkomanda li l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni tkopri l-kumpaniji u s-setturi kollha, inklużi 
l-intrapriżi tal-istat, is-settur bankarju u l-istituzzjonijiet finanzjarji; inkluż il-Bank 
Ewropew tal-Investiment;

Ambitu tad-Drittijiet tal-Bniedem

16. jenfasizza li d-drittijiet tal-bniedem kollha huma universali, indiviżibbli, interdipendenti 
u interrelatati u għandhom jiġu promossi u implimentati b'mod ġust u ekwu; 
jirrakkomanda li l-obbligi tad-diliġenza dovuta għandhom japplikaw għall-abbużi 
kollha tad-drittijiet tal-bniedem relatati man-negozju;

17. jirrakkomanda li tiġi adottata leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar id-diliġenza dovuta 
mandatorja sabiex il-kumpaniji jkunu meħtieġa jidentifikaw u jindirizzaw l-impatti 
tagħhom b'referenza għad-drittijiet tal-bniedem kollha rikonoxxuti internazzjonalment, 
inklużi, bħala minimu, dawk koperti mill-UDHR, id-disa' trattati internazzjonali 
ewlenin dwar id-drittijiet tal-bniedem, id-Dikjarazzjoni tal-ILO dwar il-Prinċipji u d-
Drittijiet Fundamentali fuq ix-Xogħol u l-konvenzjonijiet fundamentali kollha tal-ILO, 
kif ukoll il-KEDB u l-ICESCR, li huma vinkolanti għall-istati membri tal-Kunsill tal-
Ewropa u li jorbtu b'mod vinkolanti wkoll lill-Istati Membri bħala riżultat tad-dritt tal-
Unjoni u t-tradizzjonijiet kostituzzjonali komuni tal-Istati Membri;

18. jinnota li l-Karta tapplika għal-leġiżlazzjoni kollha tal-Unjoni u għall-awtoritajiet 
nazzjonali meta tkun qed jiġi implimentat id-dritt tal-Unjoni kemm fl-Unjoni kif ukoll 
f'pajjiżi terzi;

19. jinnota li d-drittijiet tal-bniedem tal-gruppi li jinsabu f'riskju ta' vulnerabilità u 
emarġinazzjoni huma affettwati b'mod sproporzjonat mill-attivitajiet tan-negozji; jinsisti 
għalhekk li l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar id-diliġenza dovuta obbligatorja għandha 
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tirreferi għal strumenti speċifiċi għall-grupp meta tiddefinixxi l-kamp ta' applikazzjoni 
tad-diliġenza dovuta korporattiva fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem; jenfasizza, f'dan 
ir-rigward, li għandhom jiġu koperti d-drittijiet kollha skont id-dritt lokali, dak 
nazzjonali jew dak internazzjonali ggarantiti lil dawk il-gruppi affettwati b'mod l-aktar 
sever, kif minqux fl-Artikolu 5 tad-Dikjarazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-
Drittijiet tal-Popli Indiġeni;

20. ifakkar li l-Grupp ta' Ħidma tan-Nazzjonijiet Uniti dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-
Bniedem enfasizza l-impatt differenzjat u sproporzjonat tal-attivitajiet kummerċjali fuq 
in-nisa u l-bniet u ddikjara li d-diliġenza dovuta tad-drittijiet tal-bniedem għandha 
tkopri kemm l-impatti attwali kif ukoll dawk potenzjali fuq id-drittijiet tan-nisa;

21. ifakkar li r-Rapporteur Speċjali tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-
ambjent iddikjara li d-drittijiet għall-ħajja, is-saħħa, l-ikel, l-ilma u l-iżvilupp, kif ukoll 
id-dritt għal ambjent sikur, nadif, san u sostenibbli, huma meħtieġa għat-tgawdija sħiħa 
tad-drittijiet tal-bniedem; jirrimarka li l-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti 
rrikonoxxiet, fir-Riżoluzzjoni 64/292 tagħha, id-dritt għal ilma tax-xorb sikur u nadif u 
s-sanità bħala dritt tal-bniedem; konsegwentement jirrakkomanda li dawk id-drittijiet 
ikunu koperti mil-leġiżlazzjoni;

22. jinnota li l-Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-
Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem iddikjaraw li t-tibdil fil-klima għandu impatt negattiv 
fuq it-tgawdija sħiħa u effettiva tad-drittijiet tal-bniedem; jissottolinja li l-istati membri 
tan-Nazzjonijiet Uniti għandhom l-obbligu li jirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem meta 
jkunu qed jindirizzaw l-impatti negattivi tat-tibdil fil-klima; jirrimarka li l-Qorti 
Suprema tan-Netherlands ikkonfermat li l-Artikoli 2 u 8 tal-KEDB jimponu l-obbligu 
pożittiv li l-Istati Partijiet jieħdu miżuri xierqa biex jipprevjenu t-tibdil fil-klima 
perikoluż; jinsisti li l-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-adattament tiegħu f'konformità 
mal-għanijiet tat-temperatura tal-Ftehim ta' Pariġi għandhom jiffurmaw parti mill-
obbligi ta' diliġenza dovuta tan-negozji rigward id-drittijiet tal-bniedem u l-ambjent 
skont il-leġiżlazzjoni;

23. jinnota li xi korporazzjonijiet jisfruttaw illegalment ir-riżorsi naturali, ħaġa li mhux biss 
tikkostitwixxi sfida kbira għas-sostenibilità u l-ambjent iżda li tirriżulta wkoll f'impatti 
negattivi serji fuq id-drittijiet soċjali, ekonomiċi, kulturali, ċivili u politiċi tal-
komunitajiet lokali; prattiki ta' negozju bħal dawn jiksru d-dritt fundamentali tal-popli 
għall-awtodeterminazzjoni u l-prinċipju tas-sovranità permanenti u tal-kontroll fuq ir-
riżorsi naturali tagħhom u tal-aċċess għalihom, minqux fir-riżoluzzjoni 1803 (XVII) tal-
Assemblea Ġenerali tan-NU; jirrakkomanda li l-leġiżlazzjoni tirrikjedi li l-Istati Membri 
jirregolaw l-attività tan-negozji f'konformità mal-impenn tagħhom għall-prinċipji 
stabbiliti fil-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti, inklużi l-prinċipji fundamentali tal-
ugwaljanza, in-nondiskriminazzjoni u l-awtodeterminazzjoni tal-popli;

24. jinnota li l-korruzzjoni sistemika tikser il-prinċipji tat-trasparenza, tal-obbligu ta' 
rendikont u tan-nondiskriminazzjoni, b'implikazzjonijiet serji għat-tgawdija effettiva 
tad-drittijiet tal-bniedem; ifakkar li l-Konvenzjoni tal-OECD dwar il-Ġlieda kontra t-
Tixħim u l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti kontra l-Korruzzjoni jobbligaw lill-Istati 
Membri jimplimentaw prattiki effettivi mmirati għall-prevenzjoni tal-korruzzjoni; 
jenfasizza li d-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti kontra l-
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Korruzzjoni għandhom jiffurmaw parti mill-obbligi tad-diliġenza dovuta fil-
leġiżlazzjoni;

25. jinnota li xi negozji huma akkużati li bbenefikaw minn delitti tal-gwerra jew delitti 
kontra l-umanità, jew saħansitra li kienu kompliċi fihom, minħabba l-attività tagħhom 
stess jew minħabba dik tas-sħab kummerċjali tagħhom f'żoni milquta minn kunflitti jew 
minħabba r-relazzjonijiet ta' negozju tagħhom ma' atturi statali jew mhux statali involuti 
f'kunflitti globalment; jirrakkomanda li, sabiex jiġu prevenuti riskji sostanzjali ta' abbużi 
gravi tad-drittijiet tal-bniedem u ta' ksur serju tad-dritt internazzjonali, il-kamp ta' 
applikazzjoni tad-diliġenza dovuta fl-ambitu tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni jiġi estiż għall-
ksur tad-dritt kriminali internazzjonali u tad-dritt umanitarju internazzjonali li fih in-
negozji jistgħu jkunu implikati;

Rakkomandazzjonijiet prinċipali

Proċess u obbligi ta' diliġenza dovuta

26. jirrakkomanda li r-rekwiżiti għad-diliġenza dovuta korporattiva mandatorja rigward id-
drittijiet tal-bniedem u l-ambjent ikunu msejsa fuq il-prinċipju tar-responsabilità 
korporattiva għar-rispett tad-drittijiet tal-bniedem kif artikulati mill-UNGPs; in-negozji 
għandhom jevitaw li jiksru d-drittijiet tal-bniedem u jindirizzaw l-impatti negattivi fuq 
id-drittijiet tal-bniedem li huma direttament jew indirettament konnessi magħhom, li 
jinvolvu fil-prattika li għandu jkollhom politika integrata dwar id-drittijiet tal-bniedem, 
proċess ta' diliġenza dovuta rigward id-drittijiet tal-bniedem u miżuri xierqa u adegwati 
biex jiffaċilitaw l-aċċess għal rimedji effettivi għall-abbużi tad-drittijiet tal-bniedem 
relatati man-negozju, inkluż fil-livell tal-kumpaniji, u mekkaniżmi oħra ta' lmentar;

27. huwa tal-fehma li n-negozji għandhom ir-responsabilità li jiżguraw li l-attivitajiet 
tagħhom la jdgħajfu u lanqas ma jagħmlu ħsara lill-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem 
u dawk ambjentali; jinsisti li m'għandhomx jippromwovu, jipparteċipaw jew bi 
kwalunkwe mod jikkontribwixxu għal, jew japprovaw politiki u attivitajiet, li jistgħu 
jwasslu għal ksur tad-drittijiet tal-bniedem; jissottolinja li n-negozji jridu jagħmlu dak 
kollu possibbli, fil-kapaċitajiet tagħhom, biex jipprevjenu u jtaffu l-effetti tal-impatti 
negattivi;

28. jenfasizza li l-impatti fuq id-drittijiet tal-bniedem jistgħu jkunu speċifiċi għal ċerti 
detenturi tad-drittijiet u gruppi vulnerabbli minħabba fatturi li jintersezzjonaw bħall-
ġeneru, l-etniċità, l-istatus soċjali u tal-impjieg, l-istatus ta' migrant jew rifuġjat, l-
esponiment għall-kunflitt jew għall-vjolenza jew fatturi oħra; dan għandu jiġi rifless fil-
proċessi tad-diliġenza dovuta, inklużi l-fażi tal-valutazzjoni tal-impatt fuq id-drittijiet 
tal-bniedem u l-proċeduri ta' rimedju;

29. jinnota li r-riskju ta' impatti negattivi fuq id-drittijiet tal-bniedem relatati man-negozju 
mhux dejjem jiddependu mid-daqs tal-kumpanija; jinsisti li l-kamp ta' applikazzjoni tal-
obbligi tad-diliġenza dovuta jrid ikun ibbażat fuq ir-riskju ta' impatti negattivi u jrid 
ikun speċifiku għall-pajjiż u għas-settur tal-attività; ifakkar li skont il-UNGPs, 
għandhom jitqiesu tliet fatturi fil-valutazzjoni tas-severità tal-impatti tan-negozju fuq id-
drittijiet tal-bniedem: l-iskala tal-impatt, l-ambitu tal-impatt u jekk l-impatt huwiex 
irrimedjabbli;
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Trasparenza, rappurtar, monitoraġġ u evalwazzjoni skont il-punti ta' riferiment tad-drittijiet 
tal-bniedem

30. jinnota li r-riskji tad-drittijiet tal-bniedem huma speċifiċi għall-kuntest u li, sabiex 
jivvalutaw b'mod preċiż ir-riskji tad-drittijiet tal-bniedem, jipprevjenu, itaffu u 
jirrimedjaw l-impatti negattivi, in-negozji għandhom jinkludu fl-analiżi tagħhom, 
minbarra l-informazzjoni mingħand l-impjegati, id-detenturi tad-drittijiet, il-
komunitajiet affettwati u r-rappreżentanti tal-ħaddiema, informazzjoni minn sorsi 
esperti indipendenti affidabbli, li għalihom it-trasparenza hija essenzjali; jenfasizza, 
f'dan ir-rigward, ir-rwol ewlieni tal-istituzzjonijiet nazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem, 
tal-NGOs, tal-korpi ta' sorveljanza tad-drittijiet tal-bniedem, bħan-Nazzjonijiet Uniti, l-
ILO u l-Kunsill tal-Ewropa, il-mekkaniżmi ta' superviżjoni tal-OSKE, u l-Aġenzija tal-
Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali bħala sorsi rilevanti ta' informazzjoni u 
rappurtar;

31. jinnota li sabiex jiġu vvalutati r-riskji tad-drittijiet tal-bniedem, il-monitoraġġ 
indipendenti tal-impatti fuq id-drittijiet tal-bniedem u tal-kundizzjonijiet tax-xogħol fil-
ktajjen tal-provvista huwa essenzjali, b'mod partikolari l-monitoraġġ xprunat mill-
ħaddiema, li għandu lill-ħaddiema u lill-komunitajiet affettwati fil-qalba tiegħu u 
jinvolvi partijiet ikkonċernati rilevanti;

32. jinnota li d-diliġenza dovuta toħloq ukoll il-ħtieġa li titkejjel l-effikaċja tal-proċessi u l-
azzjonijiet u li r-riżultati jiġu komunikati, inkluż billi perjodikament jiġu prodotti 
rapporti ta' evalwazzjoni pubbliċi;

33. jenfasizza li t-trasparenza għandha tkun fil-qalba u l-prinċipju ewlieni tal-proċess ta' 
monitoraġġ u ta' valutazzjoni u li l-parteċipazzjoni, is-sorveljanza u l-verifika esterni 
huma elementi ewlenin għal diliġenza dovuta korporattiva robusta u sinifikattiva u 
għall-evalwazzjoni tagħha; jitlob, għaldaqstant, li l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar id-
diliġenza dovuta tirrikjedi l-pubblikazzjoni ta' listi tal-kumpaniji li jaqgħu fil-kamp ta' 
applikazzjoni tagħha, il-pubblikazzjoni ta' rapporti tad-diliġenza dovuta permezz ta' 
repożitorji pubbliċi online, u l-identifikazzjoni tal-kumpaniji li jikkonformaw jew li 
naqsu milli jikkonformaw mal-obbligi tad-diliġenza dovuta;

34. huwa tal-fehma li t-trasparenza m'għandhiex tkun immexxija mill-korporazzjonijiet iżda 
bbażata fuq id-dritt ta' għarfien ta' dawk li huma affettwati mill-attivitajiet kummerċjali, 
inklużi l-ħaddiema, il-komunitajiet u l-konsumaturi; jissuġġerixxi li l-partijiet 
ikkonċernati għandhom id-dritt li jkunu jafu tali informazzjoni b'mod komprensiv, 
f'waqtu u onest; jemmen li l-infurzar tad-dritt li wieħed ikun infurmat jippermetti li jiġu 
stabbiliti b'mod ċar id-dmirijiet u d-detenturi tad-dmirijiet, id-drittijiet u d-detenturi tad-
drittijiet;

Involviment mal-partijiet ikkonċernati u d-detenturi tad-drittijiet

35. jinnota li d-detenturi tad-drittijiet li huma primarjament affettwati minn abbużi tad-
drittijiet tal-bniedem relatati man-negozju ħafna drabi m'għandhomx aċċess adegwat 
għall-informazzjoni dwar id-drittijiet tagħhom u dwar kif dawn jingħataw effett fis-
sistemi leġiżlattivi domestiċi, u għandhom diffikultà biex jaċċessaw aġenziji tal-istat u 
organizzazzjonijiet ikkonċernati bil-protezzjoni u l-infurzar tad-drittijiet tagħhom; 
jirrakkomanda li l-leġiżlazzjoni tħeġġeġ lin-negozji jinvolvu ruħhom b'mod proattiv 
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mal-partijiet ikkonċernati affettwati u potenzjalment affettwati kollha, mar-
rappreżentanti tagħhom, jew mat-tnejn li huma, inklużi r-rappreżentanti tal-ħaddiema, 
fl-istadji kollha tal-proċess tad-diliġenza dovuta, mill-iżvilupp sal-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni, b'mod li jkun f'waqtu u sinifikattiv;

36. f'dan il-kuntest, jissottolinja l-importanza tal-libertà ta' assoċjazzjoni u d-dritt ta' 
negozjar kollettiv, kif ukoll il-kunsens liberu, minn qabel u infurmat mingħand il-
komunitajiet indiġeni;

Protezzjoni tal-informaturi, tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u ta' dawk ambjentali

37. jissuġġerixxi li l-kumpaniji jistabbilixxu mekkaniżmi ta' twissija effettivi; permezz tar-
rikors għal tali mekkaniżmi, kwalunkwe parti interessata, inklużi trejdjunjins, 
konsumaturi, ġurnalisti, organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, avukati, u difensuri tad-
drittijiet tal-bniedem u tal-ambjent, jew membri tal-pubbliku, għandha tkun kapaċi 
twissi lill-kumpanija dwar impatti negattivi u ksur tad-drittijiet tal-bniedem;

38. jenfasizza li l-proċeduri ta' divulgazzjoni u ta' lment iridu jiżguraw li l-anonimità, is-
sikurezza, l-integrità fiżika u legali tal-informaturi jiġu protetti, f'konformità mad-
Direttiva (UE) 2019/1937 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill3;

39. jinnota u jiddeplora l-fatt li qed jiġu dokumentati għadd dejjem akbar ta' attakki 
mwettqa fuq id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u fuq dawk ambjentali u li fl-2019 
biss seħħew 572 attakk; jenfasizza li l-Artikolu 12 tad-Dikjarazzjoni tan-Nazzjonijiet 
Uniti dwar id-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem jimponi dmir fuq l-istati biex 
jiżguraw il-protezzjoni ta' kull persuna kontra l-vjolenza, it-theddid, ir-ritaljazzjoni, id-
diskriminazzjoni jew kwalunkwe azzjoni arbitrarja oħra bħala konsegwenza tad-dritt 
leġittimu tiegħu jew tagħha li jippromwovu d-drittijiet tal-bniedem;

40. jirrakkomanda li l-leġislazzjoni tirrikjedi l-istabbiliment ta' mekkaniżmu ta' protezzjoni 
f'konformità mad-Direttiva (UE) 2019/1937 u mad-Dikjarazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti 
dwar id-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem, sabiex jipproteġu lill-partijiet ikkonċernati 
minn kawżi legali, attentati biex jiġu msikkta t-talbiet tagħhom, intimidazzjonijiet u 
milli b'xi mod ieħor jiġu skoraġġuti milli jfittxu li ssir ġustizzja;

Dritt ta' aċċess indaqs għall-ġustizzja u għal rimedju effettiv

41. jinnota li d-dritt għal rimedju effettiv huwa dritt tal-bniedem rikonoxxut 
internazzjonalment, minqux fl-Artikolu 8 tal-UDHR u fl-Artikolu 2(3) tal-ICCPR, u 
huwa wkoll dritt fundamentali tal-Unjoni (l-Artikolu 47 tal-Karta);

42. jenfasizza l-fatt li, kif imfakkar mill-UNGPs, l-istati għandhom id-dmir li jiżguraw, 
permezz ta' mezzi ġudizzjarji, amministrattivi, leġiżlattivi jew mezzi xierqa oħra, li 
dawk affettwati minn abbużi tad-drittijiet tal-bniedem relatati man-negozju jkollhom 
aċċess għal rimedju effettiv; jirrakkomanda li l-leġiżlazzjoni tagħmel referenza 
speċifika għal dan l-obbligu skont il-Prinċipji Bażiċi u l-Linji Gwida tan-Nazzjonijiet 
Uniti dwar id-Drittijiet għar-Rimedju u għar-Riparazzjoni għall-Vittmi ta' Ksur Serju 

3 Direttiva (UE) 2019/1937 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2019 dwar il-protezzjoni 
ta' persuni li jirrapportaw dwar ksur tal-liġi tal-Unjoni (ĠU L 305, 26.11.2019, p. 17).
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tad-Dritt Internazzjonali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u ta' Ksur Serju tad-Dritt 
Umanitarju Internazzjonali;

43. jenfasizza li bħala parti mid-diliġenza dovuta, kif meħtieġ mir-responsabilità 
korporattiva għar-rispett tad-drittijiet tal-bniedem, il-kumpaniji għandu jkollhom fis-
seħħ proċessi li jippermettu li jiġu rrimedjati l-impatti negattivi fuq id-drittijiet tal-
bniedem li huma jikkawżaw jew li għalihom huma jikkontribwixxu; għaldaqstant, il-
mekkaniżmi ta' lmentar fil-livell operattiv għandhom ikunu leġittimi, aċċessibbli, 
prevedibbli, ekwi, trasparenti, kompatibbli mad-drittijiet, ibbażati fuq l-involviment u d-
djalogu u sors ta' tagħlim kontinwu kif stabbilit fil-Prinċipju Gwida 31 tan-Nazzjonijiet 
Uniti; jenfasizza li tali mekkaniżmi ma għandhom qatt jintużaw biex jostakolaw l-
aċċess għall-ġustizzja permezz ta' mekkaniżmi ta' lmentar ibbażati fuq l-istat, ġudizzjarji 
u mhux ġudizzjarji;

44. jinsisti li l-aċċess għall-evidenza u l-limitazzjonijiet taż-żmien jistgħu jkunu ostakli 
prattiċi u proċedurali maġġuri li jħabbtu wiċċhom magħhom il-vittmi ta' abbużi 
korporattivi tad-drittijiet tal-bniedem f'pajjiżi terzi, huma u jfittxu li jiksbu aċċess għal 
rimedji legali effettivi; jenfasizza li l-oneru tal-provi għandu jgħaddi mingħand il-vittmi 
lill-kumpanija u li l-leġiżlazzjoni trid tesiġi li l-kumpaniji jiżvelaw l-informazzjoni 
kollha meħtieġa biex il-partijiet interessati jidħlu fi proċedimenti ġudizzjarji u biex il-
vittmi jkollhom aċċess għal rimedji;

45. jenfasizza kemm hu importanti li jkun hemm aċċess effettiv għal rimedji għall-persuni li 
jinsabu f'sitwazzjonijiet ta' vulnerabilità, kif minqux fl-Artikolu 13 tal-Konvenzjoni 
dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità; ifakkar li l-Artikolu 47 tal-Karta jirrikjedi li l-
Istati Membri jipprovdu għajnuna legali lil dawk li m'għandhomx biżżejjed riżorsi 
daqskemm tali għajnuna hija meħtieġa biex jiġi żgurat aċċess effettiv għall-ġustizzja;

46. jirrakkomanda li l-leġislazzjoni tistabbilixxi gwida dwar l-elementi ta' mekkaniżmu 
effettiv, ġust u ekwu ta' lmentar operattiv, bil-ħsieb li jiġu definiti miżuri xierqa għall-
prevenzjoni tal-ħsara, inkluż l-għoti ta' aċċess adegwat għal rimedji;

Infurzar, responsabilità ċivili u kriminali

47. jitlob li jkun hemm miżuri li jiżguraw li l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar id-diliġenza 
dovuta tiġi ssorveljata u infurzata b'mod adegwat minn korpi nazzjonali u tal-Unjoni 
mogħnija b'doveri u setgħat xierqa; tali korpi għandu jkollhom il-kompetenza li 
jinvestigaw l-abbużi, jagħtu bidu għal azzjonijiet ta' infurzar u jappoġġjaw lill-vittmi, 
pereżempju permezz ta' konsulenza legali, appoġġ tekniku u rappreżentanza;

48. jirrakkomanda li l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar id-diliġenza dovuta tirrikjedi li l-Istati 
Membri jiddeterminaw pieni u sanzjonijiet effettivi, proporzjonati u dissważivi għan-
nuqqas ta' konformità mill-kumpaniji b'obbligi ta' diliġenza dovuta, inkluż fir-rigward 
ta' dikjarazzjonijiet foloz jew qarrieqa;

49. jenfasizza li l-liġi kriminali u l-ġustizzja kriminali huma mezzi indispensabbli ta' 
protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem kontra l-ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem;

50. jinnota li l-Unjoni adottat leġiżlazzjoni dwar ir-responsabiltà kriminali korporattiva 
relatata mad-drittijiet tal-bniedem u li l-iskjavitù u x-xogħol furzat huma kriminalizzati 
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skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, inkluż b'mod partikolari skont id-Direttiva 2009/52/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill4, li l-Artikolu 9 tagħha jobbliga lill-Istati Membri 
jikkriminalizzaw forom partikolarment gravi ta' sfruttament tal-ħaddiema;

51. jirrakkomanda li l-leġiżlazzjoni tinkludi dispożizzjonijiet dwar ir-responsabilità 
kriminali għall-kumpaniji u d-diretturi u l-maniġment li jinżammu responsabbli fil-każ 
ta' ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem.

4 Id-Direttiva 2009/52/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Ġunju 2009 li tipprevedi 
standards minimi għal sanzjonijiet u miżuri kontra min iħaddem lil ċittadini minn pajjiżi terzi b'residenza 
illegali (ĠU L 168, 30.6.2009, p. 24).


