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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea 
dwar il-kwistjoni – rapport annwali 2019
(2020/XXXX(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem u t-trattati u l-
istrumenti l-oħra tan-NU dwar id-drittijiet tal-bniedem,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem,

– wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 2, 3, 8, 21 u 23 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 207 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE),

– wara li kkunsidra l-Istrateġija Globali għall-Politika Estera u ta' Sigurtà tal-Unjoni 
Ewropea, ippreżentata fit-28 ta' Ġunju 2016,

– wara li kkunsidra s-17-il Għan ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs) tan-NU u l-Aġenda 2030 
għall-Iżvilupp Sostenibbli,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal tal-
20 ta' Novembru 1989 u ż-żewġ Protokolli Fakultattivi tagħha adottati fil-
25 ta' Mejju 2000,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità tat-
30 ta' Marzu 2007,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-NU tat-
22 ta' Diċembru 2018 dwar sejħa globali għal azzjoni konkreta għall-eliminazzjoni totali 
tar-razziżmu, id-diskriminazzjoni razzjali, il-ksenofobija u l-intolleranza relatata u l-
implimentazzjoni komprensiva tad-Dikjarazzjoni ta' Durban u l-Programm ta' Azzjoni u 
s-segwitu tagħhom,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni 2467 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU tad-
29 ta' April 2019 dwar vjolenza sesswali b'rabta mal-konflitt,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Nru 190 tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-
Xogħol (ILO) tal-21 ta' Ġunju 2019 dwar il-Vjolenza u l-Fastidju,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni taċ-Ċentenarju tal-ILO għall-Futur tax-Xogħol tal-
21 ta' Ġunju 2019,

– wara li kkunsidra l-Memorandum ta' Qbil tas-16 ta' Awwissu 2019 dwar il-
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kooperazzjoni bejn il-Programm Ambjentali tan-NU u l-Uffiċċju tan-NU tal-
Kummissarju Għoli għad-Drittijiet tal-Bniedem,

– wara li kkunsidra l-Pjan ta' Azzjoni dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-
Demokrazija 2015-2019 – "Inżommu d-drittijiet tal-bniedem fiċ-ċentru tal-aġenda" tat-
28 ta' April 2015 (JOIN(2015)0016), adottat mill-Kunsill fl-20 ta' Lulju 2015, u r-
Reviżjoni ta' Nofs it-Terminu tiegħu ta' Ġunju 2017 (SWD(2017)0254),

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-18 ta' Frar 2019 dwar il-prijoritajiet 
tal-UE fil-Fora tan-NU dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fl-2019,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tas-17 ta' Ġunju 2019 dwar l-azzjoni tal-
UE biex jissaħħaħ il-multilateriżmu bbażat fuq ir-regoli,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-15 ta' Lulju 2019 dwar il-prijoritajiet 
tal-UE fin-NU u fl-74 sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-NU,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-14 ta' Ottubru 2019 dwar id-
demokrazija,

– wara li kkunsidra l-Linji Gwida tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem għan-
nondiskriminazzjoni fl-azzjoni esterna, adottati mill-Kunsill fit-18 ta' Marzu 2019,

– wara li kkunsidra l-Linji Gwida tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem b'rabta mal-ilma 
tax-xorb sikur u s-sanità, adottati mill-Kunsill fis-17 ta' Ġunju 2019,

– wara li kkunsidra r-Reviżjoni tal-2019 tal-Linji Gwida għall-Politika tal-UE Lejn Pajjiżi 
Terzi dwar it-Tortura u t-Trattament jew Pieni Krudili, Inumani jew Degradanti Oħra, 
adottati fis-16 ta' Settembru 2019,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni konġunta tal-Kummissjoni tal-25 ta' Marzu 2020 
bit-titolu "Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija 2020-
2024" (JOIN(2020)0005),

– wara li kkunsidra r-Rapport Annwali tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-
Demokrazija fid-Dinja 2019,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-3 ta' Lulju 2018 dwar il-ksur tad-drittijiet tal-
popli indiġeni fid-dinja, inkluż il-ħtif tal-art1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Jannar 2019 dwar id-drittijiet tal-
bniedem u d-demokrazija fid-dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni – 
rapport annwali 20182, u r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar rapporti annwali 
preċedenti,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet kollha tiegħu adottati fl-2019 dwar il-ksur tad-
drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u l-istat tad-dritt (magħrufa bħala riżoluzzjonijiet 

1 ĠU C 118, 8.4.2020, p. 15.
2 Testi adottati, P9_TA(2020)0007.
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ta' urġenza) skont l-Artikolu 144 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Premju Sakharov tiegħu għal-Libertà tal-Ħsieb, li fl-2019 ingħata lil 
Ilham Tohti, difensur tad-drittijiet tal-bniedem ta' Uyghur, professur tal-ekonomija, 
promotur tad-drittijiet tal-minoranza Uyghur taċ-Ċina u priġunier politiku detenut fiċ-
Ċina,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A9-0000/2020),

A. billi ċ-ċelebrazzjoni fl-2019 tal-10 anniversarju tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
UE stimolat lill-Unjoni biex b'mod riżolut issegwi azzjonijiet li jipproteġu, 
jippromwovu u jissodisfaw id-drittijiet tal-bniedem, kemm ġewwa kif ukoll barra l-
fruntieri tagħha; billi f'din l-okkażjoni, l-UE affermat mill-ġdid l-impenn tagħha li tibqa' 
protagonista influwenti fix-xena dinjija u li żżomm rwol ewlieni bħala difensur globali 
tad-demokrazija u tad-drittijiet tal-bniedem;

B. billi matul iċ-ċelebrazzjoni tat-30 anniversarju tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-
Drittijiet tat-Tfal (UNCRC) f'Novembru 2019, l-UE saħqet fuq l-impenn tagħha li 
tiżviluppa strateġija komprensiva dwar id-drittijiet tat-tfal u tpoġġihom fil-qalba tal-
politiki tal-UE; billi fl-20 ta' Novembru 2019, il-Parlament ospita konferenza ddedikata 
li indirizzat firxa ta' kwistjonijiet inklużi sfidi għall-protezzjoni tad-drittijiet tat-tfal 
f'dinja diġitali li dejjem qed tinbidel, il-fatt li jingħelbu l-ostakli għat-tgawdija sħiħa tad-
drittijiet tat-tfal u l-indirizzar tan-natura li qed tinbidel tal-konflitti armati u l-impatt 
tagħhom fuq il-futur tat-tfal;

C. billi l-kriżi kkawżata mill-pandemija globali tal-COVID-19, li faqqgħet l-ewwel darba 
f'Diċembru 2019, il-modi li bihom l-Istati rreaġixxew għaliha, it-tbatija li ħolqot u l-
impatt tagħha fuq ir-relazzjonijiet u l-konflitti internazzjonali għandhom 
implikazzjonijiet fit-tul fuq il-kwistjonijiet kollha li jinvolvu r-rispett għad-drittijiet tal-
bniedem;

D. billi, bħala eżempju, il-kriżi kkawżata mill-pandemija wasslet lill-biċċa l-kbira tal-
pajjiżi biex jadottaw miżuri ta' emerġenza, li jillimitaw il-libertajiet biex wieħed igawdi 
minn ħafna drittijiet tal-bniedem, bl-ewwel fosthom il-libertajiet ta' moviment u ta' 
għaqda, jew biex jistabbilixxu mezzi ġodda ta' sorveljanza sabiex tiġi evitata t-
trażmissjoni tal-virus COVID-19; billi dawk il-miżuri legalment qajmu mistoqsijiet 
dwar il-ħtieġa, il-legalità, il-proporzjonalità, in-natura mhux diskriminatorja u t-tul ta' 
żmien tagħhom, fl-ispirtu tas-salvagwardja tal-libertajiet fundamentali fuq perjodu ta' 
żmien qasir u itwal;

E. billi r-reċessjoni globali kkawżata mill-pandemija toħloq it-tentazzjoni għall-gvernijiet 
biex jirrispondu billi jagħtu prijorità lill-istimulazzjoni tal-attività ekonomika u jattiraw 
l-investimenti, filwaqt li jnaqqsu l-livell ta' ambizzjoni tagħhom f'termini ta' objettivi u 
standards politiċi għal xi oqsma oħra, bħall-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u l-
azzjoni dwar il-klima;

Id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija: tendenzi ġenerali u sfidi ewlenin
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1. Jilqa' r-reazzjonijiet għall-pandemija tal-COVID-19 ta' dawk l-Istati li poġġew id-
drittijiet għall-ħajja u s-saħħa bħala l-ewwel imperattivi tagħhom, fuq il-bażi tal-
prinċipju li l-miżuri ta' prekawzjoni, inklużi l-konfinamenti, għandhom jipprevalu fuq 
kunsiderazzjonijiet ekonomiċi;

2. Jesprimi tħassib serju ħafna, madankollu, dwar it-tnaqqis fl-istandards demokratiċi u 
tad-drittijiet tal-bniedem li l-kriżi kkawżat f'xi pajjiżi; huwa tal-fehma li din ir-
repressjoni primarjament tirriżulta mill-konsegwenzi ekonomiċi u soċjali devastanti tal-
kriżi u l-użu tagħhom bħala skuża biex jiġu mmanipulati l-istituzzjonijiet tal-Istat u l-
iskedi ta' żmien elettorali, jitrażżnu l-attivitajiet tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, 
l-avversarji politiċi, il-midja jew ir-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili, u jiġu ristretti l-
libertajiet fundamentali għal skopijiet mhux relatati mal-pandemija; jisħaq ukoll, f'dan 
ir-rigward, fuq iż-żieda fid-diskors ta' mibegħda, l-immirar ta' gruppi vulnerabbli 
akkużati li qed ixerrdu l-virus, u l-użu mifrux, bi ksur tad-drittijiet tal-bniedem, ta' 
teknoloġiji diġitali mmirati biex irażżnu l-pandemija billi jintraċċaw iċ-ċittadini u 
jirkupraw id-data privata tagħhom;

3. Jikkundanna bil-qawwa l-bosta każijiet ta' diskriminazzjoni u persekuzzjoni relatati 
mal-etniċità, 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 qed iseħħu f'ħafna pajjiżi 
u soċjetajiet; jiddeplora l-immirar lejn individwi jew komunitajiet b'dikjarazzjonijiet u 
azzjonijiet intolleranti u mifnija bil-mibegħda; iqis li l-prevalenza tar-razziżmu u tal-
ksenofobija f'ħafna pajjiżi mhix aċċettabbli;

4. Jissottolinja t-theddida tremenda u dejjem tikber għad-drittijiet tal-bniedem li t-tibdil fil-
klima, il-qerda ambjentali u t-telfien tal-bijodiversità jġibu magħhom billi jċaħħdu lin-
nies mid-dritt fundamentali għall-ħajja, b'mod partikolari minħabba livell ogħla ta' ġuħ 
globali, ir-restrizzjonijiet fuq l-aċċess għall-ilma u l-imwiet addizzjonali minħabba l-
malnutrizzjoni u ż-żieda fit-tixrid tal-mard; jiġbed l-attenzjoni, barra minn hekk, għar-
riskji ppreżentati mit-tibdil fil-klima għall-paċi u s-sigurtà, peress li l-insigurtà tal-ikel u 
l-iskarsezza tal-ilma jistgħu jwasslu għal kompetizzjoni fuq ir-riżorsi naturali u 
mbagħad għal instabilità u konflitti fi ħdan u bejn Stati fraġli; jenfasizza li l-pajjiżi l-
anqas żviluppati huma l-aktar vulnerabbli għat-tibdil fil-klima, peress li jsibuha l-aktar 
diffiċli biex jifilħu għall-impatti devastanti tiegħu;

5. Jafferma li l-promozzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u l-azzjoni dwar il-
klima u dik ambjentali huma interkonnessi, minħabba li, b'mod partikolari, id-dritt 
internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem jipprovdi aċċess għal rimedji u mezzi 
legali biex tiġi rrimedjata l-ħsara kkawżata mit-tibdil fil-klima, biex jiġu implimentati 
miżuri għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u biex l-Istati u n-negozji jinżammu 
responsabbli għar-reazzjonijiet tagħhom għat-tibdil fil-klima; jissottolinja l-ħtieġa li 
tingħata attenzjoni partikolari lill-għajnuna lil persuni li jiġu spostati għal raġunijiet 
ambjentali u klimatiċi;

6. Jesprimi tħassib kbir dwar id-deforestazzjoni, b'mod partikolari fl-Amażonja fl-2019, 
minħabba li l-foresti jikkontribwixxu biex jimmitigaw it-tibdil fil-klima billi jassorbu u 
jaħżnu d-diossidu tal-karbonju; jisħaq li l-popli indiġeni spiss kienu l-ewwel vittmi tad-
deforestazzjoni, li jipperikolaw id-drittijiet tagħhom għall-art u l-aċċess għar-riżorsi 
vitali;
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7. Jilqa' l-aspirazzjonijiet u l-mobilizzazzjonijiet dejjem jikbru taċ-ċittadini, b'mod 
partikolari l-iżgħar ċittadini, għal bidliet politiċi u soċjali li jiffavorixxu r-rispett għad-
drittijiet tal-bniedem, il-governanza demokratika, l-ugwaljanza u l-ġustizzja soċjali, 
azzjoni dwar il-klima aktar ambizzjuża u protezzjoni aħjar tal-ambjent; jenfasizza t-
tfaċċar fl-2019 ta' movimenti massivi ta' protesta f'kull reġjun fid-dinja li jirriflettu dawn 
l-aspirazzjonijiet, li jitfgħu dubju fuq l-ordnijiet istituzzjonali u ekonomiċi tas-
soċjetajiet u jappoġġjaw l-iżvilupp ta' soċjetà globali aktar ġusta;

8. Iqis essenzjali r-reazzjonijiet politiċi għat-talbiet leġittimi tas-soċjetajiet u l-individwi li 
huma bbażati fuq djalogu inklużiv; jikkundanna, min-naħa l-oħra, ir-repressjoni ta' 
movimenti paċifiċi, b'mod partikolari permezz tal-użu eċċessiv tal-forza minn aġenti 
tas-sigurtà, li ċerti gvernijiet wettqu fuq il-popolazzjonijiet tagħhom bil-għan li joħonqu 
l-ilħna demokratiċi;

9. Jisħaq li l-attakki fiżiċi, il-priġunerija, it-theddid ta' mewt, il-fastidju, l-intimidazzjoni u 
r-restrizzjonijiet fuq il-libertà tal-espressjoni jibqgħu għodod użati sistematikament 
madwar id-dinja kontra d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem (DDB), l-
organizzazzjonijiet mhux governattivi (NGOs) u l-attivisti tas-soċjetà ċivili u l-
ġurnalisti; jissottolinja l-eżistenza ta' xejriet politiċi lejn nazzjonaliżmu aktar profond u 
l-użu ħażin tar-reliġjon għal gwadann politiku, li jwasslu għall-intolleranza, b'mod 
partikolari lejn id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, in-nisa, il-persuni LGBTI u l-
migranti;

10. Jisħaq li huwa d-dmir tal-istituzzjonijiet tal-UE li jappoġġjaw b'mod attiv l-
organizzazzjonijiet u l-individwi impenjati fid-difiża tad-demokrazija u tad-drittijiet tal-
bniedem; jissottolinja, f'dan ir-rigward, l-importanza tal-azzjoni tal-Parlament biex 
isemma' leħinhom u biex jikseb il-ħelsien ta' difensuri tad-drittijiet tal-bniedem detenuti 
bħala riżultat tal-attiviżmu tagħhom;

11. Huwa mħasseb serjament dwar il-persistenza tat-tbatija tal-gwerer u l-konflitti militari li 
jagħtu lok għal ksur serju tad-dritt umanitarju internazzjonali u tad-drittijiet tal-
bniedem, b'mod partikolari l-qtil tal-massa u l-ispostamenti furzati tal-popolazzjonijiet 
ċivili; jikkundanna bil-qawwa l-involviment ta' setgħat awtoritarji fi gwerer bi prokura u 
jisħaq li s-soluzzjonijiet politiċi huma prerekwiżit għal paċi sostenibbli; jesprimi tħassib 
serju dwar tensjonijiet politiċi internazzjonali akbar, u f'ċerti reġjuni tad-dinja, dwar iż-
żieda fl-attività ta' gruppi armati mhux Statali u organizzazzjonijiet terroristiċi u l-
iżvilupp ta' vjolenza komunali;

12. Jiddeplora l-fatt li filwaqt li n-NU mmarkat il-ħamsa u sebgħin anniversarju tagħha fl-
2020, għadd ta' gvernijiet ispirati minn attitudnijiet li jħarsu 'l ġewwa ħadu azzjoni biex 
jiġġieldu l-isforzi ta' kooperazzjoni internazzjonali favur il-paċi, ir-riżoluzzjoni tal-
konflitti u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem ibbażati fuq l-għanijiet u l-prinċipji tal-
UNDHR, id-dritt internazzjonali, il-Karta tan-NU u l-Att Finali ta' Ħelsinki; jikkritika n-
nuqqas ta' tmexxija internazzjonali konġunta minn pajjiżi demokratiċi biex jirrispondu 
b'mod konsistenti għal ksur serju tad-dritt internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem 
u biex jingħaqdu flimkien biex javvanzaw id-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u s-
sistemi bbażati fuq ir-regoli mad-dinja kollha;

13. Jiddeplora s-sitwazzjoni serja tal-migranti u r-refuġjati madwar id-dinja, b'mod 
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partikolari n-nisa, it-tfal u l-persuni b'diżabilità spostati, li huma fost dawk l-aktar 
vulnerabbli; jinnota li n-numru ta' migranti internazzjonali fl-2019 huwa stmat li huwa 
kważi 272 miljun3, li huwa ekwivalenti għal 3,5 % tal-popolazzjoni globali, u li 
avvenimenti ta' spostament u migrazzjoni fuq skala kbira seħħew matul l-aħħar sentejn; 
jikkundanna l-miżuri politiċi li jnaqqsu d-drittijiet tal-bniedem tal-migranti u tar-
refuġjati u li jpoġġu f'riskju s-sikurezza tagħhom; jiġbed l-attenzjoni, f'dan ir-rigward, 
għat-tendenza negattiva lejn il-fastidju u l-kriminalizzazzjoni tal-ħidma ta' dawk li 
jiddefendu d-drittijiet tal-bniedem tal-migranti u tar-refuġjati u li jipprovdulhom 
assistenza;

14. Jilqa' l-fatt li l-isforzi biex jiġu avvanzati d-drittijiet tan-nisa u l-bniet kisbu aktar 
prominenza mad-dinja kollha; jisħaq, madankollu, fuq il-persistenza ta' vjolenza u 
diskriminazzjoni mifruxa speċifiċi għall-ġeneru f'kull reġjun tad-dinja, li ħafna drabi 
tirriżulta minn drawwiet kulturali jew sistemi legali diskriminatorji li ilhom stabbiliti; 
jenfasizza, barra minn hekk, l-użu ta' vjolenza sesswali mmirata lejn in-nisa minħabba l-
opinjonijiet, il-fidi, l-orjentazzjoni filosofika jew l-attiviżmu tagħhom fid-difiża tad-
drittijiet tal-bniedem; jikkundanna r-reġimi awtoritarji li qed jopponu jew jaggravaw 
rigressjoni negattiva kontra t-talbiet tan-nisa għal drittijiet ugwali; jissottolinja r-rwol 
prominenti li n-nisa għandhom permezz tal-attiviżmu tagħhom fil-movimenti politiċi u 
soċjali u jiddeplora l-konsegwenzi kbar li ġarrbu minħabba li kienu vittmi ta' vjolenza 
kkawżata minn repressjoni brutali;

15. Jesprimi tħassib serju dwar il-kontinwazzjoni ta' abbużi serji tad-drittijiet tal-bniedem 
kontra t-tfal madwar id-dinja fl-2019, is-sena tat-30 anniversarju tal-Konvenzjoni dwar 
id-Drittijiet tat-Tfal, jiġifieri t-traffikar u l-isfruttament tat-tfal, l-użu ta' suldati tfal 
f'konflitti armati u s-separazzjoni tal-familja u d-detenzjoni tat-tfal għal raġunijiet 
relatati mal-immigrazzjoni;

16. Jesprimi s-sogħba kbira tiegħu lejn l-attakki terroristiċi u l-attakki bil-bombi mwettqa fl-
ewwel nofs tal-2019 li kienu mmirati lejn nies reliġjużi b'mod partikolari f'postijiet ta' 
qima u jikkundanna dawn l-attakki; huwa allarmat li dawn l-atti orribbli ħabtu mal-
kampanji ta' mibegħda xprunati minn xi mexxejja politiċi u gruppi terroristiċi li 
għandhom l-għan li jiċħdu d-dritt għal-libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza, tar-reliġjon jew 
tat-twemmin;

Inpoġġu l-promozzjoni u l-protezzjoni tad-demokrazija u tad-drittijiet tal-bniedem fil-qalba 
tal-politika barranija tal-UE

17. Ifakkar li l-Unjoni hija msejsa fuq il-valuri tar-rispett għad-dinjità tal-bniedem, il-
libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-
bniedem, kif stipulati fl-Artikolu 2 tat-TUE; jisħaq li l-promozzjoni ta' dawn il-valuri 
esternament, l-avvanz tad-demokrazija, l-istat tad-dritt, l-universalità u l-indiviżibilità 
tad-drittijiet tal-bniedem jinsabu fil-qalba tal-politika estera u ta' sigurtà komuni tal-UE, 
skont l-Artikolu 21 tat-TUE u l-interess strateġiku tal-Unjoni, u għandhom jiġu riflessi, 
b'mod effettiv u koerenti, fl-oqsma kollha tar-relazzjonijiet tal-Unjoni ma' pajjiżi mhux 
tal-UE;

3 World Migration Report 2020 (Rapport Dinji dwar il-Migrazzjoni 2020) – l-Organizzazzjoni Internazzjonali 
għall-Migrazzjoni (https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf).

https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf
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18. Jisħaq fuq l-importanza tal-isforzi tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) 
u tal-Kummissjoni biex kontinwament isaħħu s-sensibilizzazzjoni u l-għarfien tal-
uffiċjali tal-UE u tal-Istati Membri tagħha fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem; jistieden 
lid-delegazzjonijiet kollha tal-UE u lill-punti fokali rispettivi tagħhom dwar id-drittijiet 
tal-bniedem biex b'mod konsistenti jirrispettaw l-obbligu tagħhom li jiltaqgħu mad-
difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, iżuru attivisti detenuti, jimmonitorjaw il-proċessi 
tagħhom u jippromwovu l-protezzjoni tagħhom fil-prattika;

Ħidma tal-UE fuq livell multilaterali

19. Jilqa' l-impenn tal-Kunsill li jippromwovi reazzjonijiet għall-effetti tal-pandemija tal-
COVID-19 billi jiżviluppa sistema globali ta' kooperazzjoni u djalogu u billi javvanza 
multilateraliżmu bbażat fuq ir-regoli u d-drittijiet; jisħaq fuq il-fehma tiegħu li d-dritt 
internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-wegħda li jintlaħqu l-Għanijiet ta' 
Żvilupp Sostenibbli sal-2030 għandhom jibqgħu l-pedamenti tar-reazzjonijiet kollha 
għall-pandemija; jirrakkomanda li l-UE tkompli bl-isforzi tagħha billi timpenja ruħha 
ma' pajjiżi u partijiet ikkonċernati li jistgħu jew ma jistgħux jaqsmu l-istess valuri bħall-
UE, sabiex jippreservaw jew jiżviluppaw standards internazzjonali fil-qasam tad-
drittijiet tal-bniedem;

20. Jitlob lill-Istati Membri biex jagħmlu l-politika estera u ta' sigurtà tal-UE aktar effettiva 
billi jużaw ir-regola tal-votazzjoni b'maġġoranza kwalifikata fil-Kunsill; jistieden lill-
Istati Membri jitkellmu b'vuċi waħda u b'saħħitha tal-UE fil-fora multilaterali, peress li 
dan huwa l-uniku mod li bih l-Unjoni jista' jkollha rwol ewlieni fix-xena internazzjonali 
u tuża l-influwenza tagħha biex iġġib bidliet pożittivi u reazzjonijiet aħjar għall-isfidi 
globali inklużi l-promozzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u l-ambjent u l-
isfidi relatati mal-klima;

21. Itenni li l-UE se tkun rikonoxxuta biss fix-xena globali jekk il-valuri fundamentali 
tagħha, b'mod partikolari dawk tar-rispett għad-demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem u 
l-istat tad-dritt ikunu kredibbli esternament, u dan ikun possibbli biss jekk l-UE tiżgura 
l-koerenza interna u esterna tal-politiki tagħha dwar dawn il-kwistjonijiet;

Ir-Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem

22. Jilqa' l-ħatra tas-Sur Eamon Gilmore fit-28 ta' Frar 2019 bħala Rappreżentant Speċjali 
tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem (RSUE); iħeġġeġ lir-RSUE biex ikompli bl-isforzi 
diplomatiċi biex itejjeb l-effikaċja tal-politika tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem, biex 
jikkonsolida alleanzi internazzjonali għall-promozzjoni tal-aġenda dwar id-drittijiet tal-
bniedem u biex jikkonvinċi lil interlokuturi madwar id-dinja biex jadottaw politiki li 
jikkonformaw mal-istandards għoljin tad-demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem, l-istat 
tad-dritt u l-governanza tajba, u d-dritt u n-normi internazzjonali, b'mod partikolari d-
dritt umanitarju internazzjonali u l-ġustizzja kriminali internazzjonali; jirrakkomanda, 
barra minn hekk, li r-RSUE jirdoppja l-isforzi tiegħu biex tiġi żgurata l-koerenza interna 
tal-UE fid-definizzjoni u l-implimentazzjoni tal-politika barranija tal-UE dwar id-
drittijiet tal-bniedem; jistieden lill-UE ssaħħaħ il-viżibilità tar-RSUE, tagħmlu 
pożizzjoni permanenti mogħni b'setgħat fuq inizjattiva proprja, riżorsi adegwati u l-
kapaċità li jitkellem pubblikament sabiex jirrapporta dwar il-kisbiet taż-żjarat f'pajjiżi 
mhux tal-UE u jikkomunika l-pożizzjonijiet tal-UE dwar suġġetti relatati mad-drittijiet 
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tal-bniedem;

Ftehimiet internazzjonali

23. Itenni t-talba tiegħu biex il-klawżoli dwar id-drittijiet tal-bniedem jiġu inklużi 
sistematikament fil-ftehimiet internazzjonali kollha bejn l-UE u pajjiżi mhux tal-UE u 
biex jiġu infurzati u mmonitorjati kif xieraq, inkluż permezz ta' punti ta' riferiment li 
jistgħu jitkejlu, bl-involviment tal-Parlament u tas-soċjetà ċivili; jisħaq li dawn il-
klawżoli għandhom jipprevedu mekkaniżmi li jiżguraw l-infurzar effettiv tagħhom u 
proċeduri li jistabbilixxu konsegwenzi ċari u kredibbli li jirriżultaw minn ksur tal-
ftehim, inkluża s-sospensjoni jew, bħala l-aħħar alternattiva, l-irtirar tal-UE mill-ftehim; 
jirrakkomanda li jiġu stabbiliti mekkaniżmi ta' monitoraġġ indipendenti dwar id-
drittijiet tal-bniedem fir-rigward tal-ftehimiet kummerċjali u ta' investiment barrani, kif 
ukoll mekkaniżmu indipendenti għall-ilmenti, biex iċ-ċittadini u l-partijiet ikkonċernati 
lokali affettwati jingħataw rikors effettiv għar-rimedju;

L-Istrument ta' Viċinat, ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni Internazzjonali

24. Jitlob li l-implimentazzjoni u l-baġit tal-attivitajiet u l-appoġġ għall-promozzjoni u l-
protezzjoni tad-demokrazija u tad-drittijiet tal-bniedem skont l-Istrument ta' Viċinat, ta' 
Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni Internazzjonali (NDICI) ikunu jaqblu 
mal-livell tal-impenn u l-ambizzjoni tal-Unjoni;

25. Jistieden lill-Kummissjoni timmonitorja u tinkludi bħala parti mir-rapport annwali 
tagħha dwar l-ilħuq tal-objettivi tal-NDICI, kapitolu dwar ir-rispett għad-drittijiet tal-
bniedem u l-konformità mal-Artikolu 8 – Prinċipji ġenerali tal-Istrument mill-pajjiżi 
sħab li jibbenefikaw mill-finanzjament tiegħu; jistieden lill-Kummissjoni tipproponi 
miżuri xierqa, inkluża s-sospensjoni tal-finanzjament tal-UE, f'każ ta' ksur tad-drittijiet 
tal-bniedem jew tal-prinċipji tal-NDICI mill-benefiċjarji tagħha;

Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija

26. Jilqa' l-adozzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-
Demokrazija 2020-2024; jiddispjaċih li s-SEAE ma kienx ta l-attenzjoni xierqa lill-
offerta tal-Parlament u tas-Sottokumitat tiegħu għad-Drittijiet tal-Bniedem biex 
jikkontribwixxu b'mod attiv għat-tħejjija tiegħu, fi spirtu ta' kooperazzjoni 
interistituzzjonali tajba; jistieden lis-SEAE u lill-Kummissjoni jipparteċipaw fi djalogu 
strutturat u regolari mal-korpi kompetenti tal-Parlament dwar l-implimentazzjoni tal-
Pjan ta' Azzjoni l-ġdid sabiex il-Parlament ikun jista' jwettaq il-parti tiegħu fl-attivitajiet 
tal-Pjan ta' Azzjoni, b'mod partikolari permezz tad-diplomazija parlamentari, u biex 
iwettaq b'mod effettiv ir-rwol ta' skrutinju tiegħu; jirrakkomanda li jiġu stabbiliti sett ta' 
punti ta' riferiment u indikaturi tal-progress sabiex l-implimentazzjoni tal-Pjan ta' 
Azzjoni tiġi mmonitorjata b'mod effettiv; jistieden lis-SEAE jirrapporta dwar il-progress 
li sar fl-ilħuq tal-objettivi tal-Pjan ta' Azzjoni skont dawn il-punti ta' riferiment; jitlob li 
s-SEAE jsegwi regolarment ir-riżoluzzjonijiet u d-dibattiti tal-Parlament li huma 
rilevanti għall-implimentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni;

Nirreaġixxu għall-isfidi globali tad-drittijiet tal-bniedem u tad-demokrazija

Governanza demokratika u spazju favorevoli għas-soċjetà ċivili
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27. Huwa tal-fehma li l-governanza demokratika u l-istat tad-dritt qed jiġu attakkati 
globalment minħabba taħlita ta' fatturi li jinkludu ż-żieda ta' awtoritarjaniżmu, iż-żieda 
fl-inugwaljanzi u l-faqar, it-tnaqqis fl-ispazju għas-soċjetà ċivili, it-telf tal-kredibilità 
tas-setgħa pubblika u d-dgħufija tal-organizzazzjonijiet kollettivi li jiddefendu l-interess 
pubbliku; jitlob lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jkomplu jappoġġjaw il-bini ta' 
istituzzjonijiet demokratiċi u proċessi elettorali trasparenti u kredibbli, filwaqt li jmorru 
lil hinn minn dan billi jipprovdu aktar appoġġ għal azzjonijiet li jinkoraġġixxu u 
jisfruttaw dibattitu demokratiku, jiġġieldu l-inugwaljanzi, jagħtu s-setgħa lill-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, jiġġieldu l-korruzzjoni u jsaħħu l-ġudikaturi;

L-azzjoni dwar il-klima u d-drittijiet tal-bniedem

28. Jafferma li l-promozzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u l-azzjoni dwar il-
klima u dik ambjentali huma interkonnessi, b'mod partikolari, minħabba li d-dritt 
internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem jipprevedi aċċess għal rimedji u mezzi 
legali biex tiġi rrimedjata l-ħsara kkawżata mit-tibdil fil-klima, biex jiġu implimentati 
miżuri għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u biex l-Istati u n-negozji jinżammu 
responsabbli għar-reazzjonijiet tagħhom għat-tibdil fil-klima;

29. Jappoġġja approċċ ibbażat fuq id-drittijiet biex tingħata spinta lill-azzjoni dwar il-klima 
li tiżgura l-parteċipazzjoni pubblika u l-aċċess għall-ġustizzja fit-teħid, l-
implimentazzjoni u r-reviżjoni tad-deċiżjonijiet politiċi relatati mat-tibdil fil-klima;

L-approċċ tal-UE għall-konflitti, l-obbligu ta' rendikont għall-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u 
l-ġlieda kontra l-impunità

30. Jissottolinja l-kumplessità tal-konflitti moderni, li ta' spiss jiżviluppaw domestikament 
fil-livell nazzjonali jew reġjonali, jinvolvu ħafna partijiet, inklużi organizzazzjonijiet 
terroristiċi u aġenti mhux Statali, u għandhom konsegwenzi umanitarji diżastrużi; jitlob 
lill-UE ssaħħaħ ir-reazzjoni tagħha għall-konflitti, billi tindirizza l-kawżi ewlenin 
tagħhom, tinvesti fil-prevenzjoni tal-konflitti u fl-isforzi ta' medjazzjoni, tfittex u 
żżomm spazju għal soluzzjonijiet politiċi, toħloq sħubiji u alleanzi ma' pajjiżi bl-istess 
fehma u organizzazzjonijiet reġjonali biex jibnu pontijiet bejn ġellieda u jfasslu pjanijiet 
ta' paċi, tinvolvi aktar nisa fix-xogħol tal-paċi, u tagħti aktar appoġġ lill-missjonijiet 
ċivili jew militari mmirati biex iżommu l-paċi;

31. Jistieden lill-Istati Membri jirrispettaw b'mod strett id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 7 
tat-Trattat tan-NU dwar il-Kummerċ tal-Armi dwar l-Esportazzjoni u l-Valutazzjoni tal-
Esportazzjoni u tal-Kodiċi ta' Kondotta tal-UE dwar l-Esportazzjoni ta' Armi, billi 
jirrifjutaw kwalunkwe trasferiment ta' armi li jirriżulta fir-riskju li l-Istat importatur 
jista' jikkommetti jew jiffaċilita ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem jew tad-dritt 
umanitarju internazzjonali;

32. Jafferma mill-ġdid l-appoġġ sod tiegħu għall-Qorti Kriminali Internazzjonali (QKI) u 
jistieden lill-Istati Partijiet għall-Istatut ta' Ruma biex jipprovdu lill-QKI b'riżorsi 
finanzjarji xierqa sabiex din tkun tista' twettaq il-kompiti tagħha fil-mandat tagħha; iqis 
li l-attakki kontra l-QKI huma ta' dispjaċir kbir u fl-aħħar jikkundanna s-sanzjonijiet 
individwali imposti mill-Istati Uniti fuq il-persunal tagħhom, b'mod partikolari dawk 
kontra l-prosekutur ewlieni tal-QKI, li huma inaċċettabbli; jisħaq li l-QKI hija l-unika 
istituzzjoni internazzjonali li għandha l-kapaċità li tieħu azzjoni kontra xi wħud mill-
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aktar reati orribbli tad-dinja u li tiddefendi l-vittmi li ma għandhom l-ebda rikors ieħor; 
jitlob lill-UE tkompli tipproteġi l-indipendenza u l-imparzjalità tal-QKI kontra attakki li 
għandhom l-għan li jfixklu l-funzjonament tal-ġustizzja kriminali internazzjonali; itenni 
r-rakkomandazzjoni tiegħu li jiġi stabbilit osservatorju Ewropew dwar il-prevenzjoni, l-
obbligu ta' rendikont, u l-ġlieda kontra l-impunità;

33. Jilqa' r-riżoluzzjoni 2467 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU (KSNU) dwar il-vjolenza 
sesswali b'rabta mal-konflitt u r-riżoluzzjonijiet kollha relatati tal-KSNU li jibdew mill-
KSNU 1325 dwar in-nisa, il-paċi u s-sigurtà, li tafferma l-impenn tal-KSNU li 
jipprevjeni l-użu tal-vjolenza sesswali bħala tattika tal-gwerra u t-terroriżmu permezz 
tal-użu tal-mezzi kollha għad-dispożizzjoni tiegħu, inklużi sanzjonijiet u miżuri mmirati 
oħra kontra dawk li jwettqu reati persistenti; jilqa', barra minn hekk, il-ħolqien min-NU 
ta' Fond Globali għas-Superstiti ta' Vjolenza Sesswali b'rabta mal-Konflitt fit-
30 ta' Ottubru 2019, bil-għan li jiġu megħjuna biex jiksbu kumpens;

34. Jitlob li jiġi adottat u implimentat mekkaniżmu globali tal-UE ta' sanzjonijiet b'rabta 
mad-drittijiet tal-bniedem bħala parti essenzjali mis-sett ta' għodod eżistenti tal-UE 
għad-drittijiet tal-bniedem u l-politika barranija li jsaħħaħ ir-rwol tal-UE bħala attur 
globali tad-drittijiet tal-bniedem, u li jippermetti sanzjonijiet immirati kontra individwi 
responsabbli għal jew kompliċi fi ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem; jisħaq fuq l-
importanza li jiġu allokati biżżejjed riżorsi biex ikun jista' jiġi implimentat b'mod 
effettiv; jitlob li jitwaqqaf kumitat konsultattiv fil-livell tal-UE bil-parteċipazzjoni tal-
Parlament;

35. Ifaħħar il-ħidma u l-kontribut għall-ġlieda kontra l-impunità tas-Sinjura Agnès 
Callamard, ir-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar eżekuzzjonijiet extraġudizzjarji, 
sommarji jew arbitrarji, fit-twettiq ta' investigazzjonijiet f'każijiet suspettati ta' qtil 
extraġudizzjarju fl-2019 filwaqt li kienet soġġetta għal intimidazzjonijiet u theddid;

Id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem

36. Jikkundanna l-qtil, id-detenzjoni arbitrarja, it-tortura, il-persekuzzjoni, il-fastidju, is-
sorveljanza diġitali mill-bogħod u l-kampanji ta' malafama kontra d-difensuri tad-
drittijiet tal-bniedem; jinnota bi tħassib kbir l-għadd kbir ta' difensuri tad-drittijiet tal-
bniedem b'rabta mal-art u l-ambjent li nqatlu jew ġew attakkati b'mod vjolenti fl-2019 
minħabba li tkellmu favur il-protezzjoni tar-riżorsi naturali u d-drittijiet tal-individwi li 
jgħixu f'ambjent sikur u b'saħħtu;

37. Jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE jsaħħu l-appoġġ tagħhom għad-difensuri tad-drittijiet 
tal-bniedem bħala parti ewlenija u integrali mill-politika esterna tal-Unjoni dwar id-
drittijiet tal-bniedem; jisħaq li d-djalogu politiku mal-awtoritajiet ta' pajjiżi mhux tal-
UE, l-osservazzjoni ta' proċessi, iż-żjarat lil difensuri tad-drittijiet tal-bniedem detenuti, 
l-appoġġ għar-rilokazzjoni u d-dikjarazzjonijiet pubbliċi huma strumenti ta' 
implimentazzjoni essenzjali ta' din il-politika; jistieden lill-UE u lill-Istati Membri 
tagħha jżidu l-isforzi tagħhom billi jaġixxu b'mod aktar magħqud u billi jużaw dawn l-
istrumenti b'mod koerenti u uniformi, irrispettivament mill-pajjiż ikkonċernat, f'każijiet 
fejn id-drittijiet tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem ikunu nkisru; jenfasizza l-azzjoni 
kontinwa fl-2019 tal-Parlament u tas-Sottokumitat tiegħu għad-Drittijiet tal-Bniedem 
biex jappoġġjaw u jiġbdu l-attenzjoni għas-sitwazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-
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bniedem, inklużi r-rebbieħa u l-persuni nominati tal-Premju Sakharov, b'mod partikolari 
meta jkunu fil-periklu jew jiffaċċjaw ksur tad-drittijiet tagħhom;

38. Jilqa' t-tiġdid f'Novembru 2019 għal tliet snin oħra tal-mekkaniżmu tad-difensuri tad-
drittijiet tal-bniedem tal-UE ProtectDefenders.eu; ifakkar fl-importanza ta' dan il-
mekkaniżmu fil-konfront tal-ħtiġijiet dejjem jikbru u d-diversità tal-problemi li qed 
jiffaċċjaw id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem; jitlob li dan il-mekkaniżmu jissaħħaħ u 
li jiġi vvalutat mill-ġdid b'mod kostanti skont il-ħtiġijiet tiegħu;

Id-drittijiet tan-nisa u l-ugwaljanza bejn is-sessi

39. Jitlob li jiġi adottat Pjan ta' Azzjoni ambizzjuż tal-UE dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi u 
t-tisħiħ tal-pożizzjoni tan-nisa fir-relazzjonijiet esterni għall-2021-2025 (Pjan ta' 
Azzjoni dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi III); jitlob, f'dan ir-rigward, li jissaħħaħ l-
appoġġ tal-UE għal pajjiżi mhux tal-UE li qed jimplimentaw politiki ġodda u bidliet 
leġiżlattivi bil-għan li jallinjaw l-oqfsa legali nazzjonali mal-impenji internazzjonali u 
tal-SDG li jikkonċernaw id-drittijiet tan-nisa u l-ugwaljanza bejn is-sessi, li jipproteġu 
d-difensuri nisa tad-drittijiet tal-bniedem, li javvanzaw is-saħħa u d-drittijiet sesswali u 
riproduttivi tan-nisa, li jagħtu liż-żgħażagħ edukazzjoni sesswali bbażata fuq ix-xjenza u 
komprensiva u li jipproteġu l-vjolenza sesswali u sessista u l-mutilazzjoni ġenitali 
femminili;

Id-drittijiet tat-tfal

40. Itenni t-talba tiegħu lill-UE u lill-Istati Membri tagħha biex iżidu l-kooperazzjoni u d-
djalogu tagħhom ma' pajjiżi mhux tal-UE, bil-għan li jiġi promoss ir-rispett tad-drittijiet 
tat-tfal kullimkien fid-dinja; iħeġġeġ, f'dan ir-rigward, lill-UE u lill-Istati Membri 
tagħha biex jaħdmu ma' pajjiżi sħab u biex iwiegħdu aktar riżorsi finanzjarji, b'mod 
partikolari fil-qafas tal-għajnuna uffiċjali għall-iżvilupp, sabiex jilqgħu l-isfidi globali 
rigward is-saħħa u l-edukazzjoni tat-tfal, il-qerda tat-tħaddim tat-tfal, il-ġlieda kontra l-
vjolenza, l-abbuż sesswali u ż-żwieġ tat-tfal prekoċi u sfurzat, it-traffikar u l-
isfruttament, u r-reklutaġġ u l-użu f'konflitti armati, li miljuni ta' tfal huma vittmi 
tagħhom; jilqa' l-attenzjoni mogħtija lill-azzjonijiet tal-UE dwar il-protezzjoni u l-
promozzjoni tad-drittijiet tat-tfal fl-okkażjoni tat-30 anniversarju tal-UNCRC u jtenni t-
talba tiegħu lill-Kummissjoni biex tesplora kif bħala korp l-UE tista' taderixxi mal-
UNCRC;

Id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità

41. Jilqa' r-ratifiki tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità u tal-
Protokoll Fakultattiv tagħha li saru fl-2019; jisħaq fuq l-importanza li tingħata 
kunsiderazzjoni sħiħa lill-bżonnijiet speċifiċi tal-persuni b'diżabilità; jitlob lill-UE 
tinkorpora l-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni ta' persuni b'diżabilità fil-politiki tagħha 
ta' azzjoni esterna u dwar l-għajnuna għall-iżvilupp, flimkien mal-ġlieda għal aċċess 
ugwali għas-suq tax-xogħol u l-aċċess għall-edukazzjoni u t-taħriġ, filwaqt li 
tippromwovi soluzzjonijiet li jagħmluha aktar faċli għall-persuni b'diżabilità li joperaw 
fis-soċjetà; itenni l-importanza ta' implimentazzjoni effettiva tal-Konvenzjoni tan-NU 
dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità kemm mill-Istati Membri tal-UE kif ukoll mill-
istituzzjonijiet tagħha, speċjalment fir-rigward tal-obbligi tal-UE dwar l-għajnuna 
umanitarja u l-kooperazzjoni internazzjonali fil-politiki rilevanti kollha tal-UE; jisħaq 
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fuq l-importanza tan-nondiskriminazzjoni u l-ħtieġa li l-prinċipju tal-aċċessibilità 
universali jiġi integrat b'mod kredibbli, u li jiġi żgurat ir-rispett għad-drittijiet kollha tal-
persuni b'diżabilità;

Id-drittijiet tal-persuni leżbjani, gay, bisesswali, transġeneru u intersesswali

42. Jiddispjaċih dwar l-iżviluppi diverġenti dejjem jiżdiedu bejn il-pajjiżi li qed jersqu lejn 
protezzjoni aħjar tad-drittijiet tal-persuni leżbjani, gay, bisesswali, transġeneru u 
intersesswali (LGBTI), b'mod partikolari billi l-omosesswalità tiġi dekriminalizzata, u 
dawk li jimminawhom u jħallu l-qasam ħieles mill-persekuzzjoni, id-diskriminazzjoni u 
l-istigmatizzazzjoni kontra l-persuni LGTBI; jemmen li l-prattiki u l-atti ta' vjolenza 
kontra individwi abbażi tal-orjentazzjoni sesswali tagħhom ma għandhomx jitħallew bla 
kastig, u jridu jinqerdu; jitlob lill-UE biex ikollha rwol ewlieni fid-difiża tad-drittijiet 
tal-bniedem tal-persuni LGBTI u biex tagħti eżempju fil-ġlieda kontra l-vjolenza u d-
diskriminazzjoni bbażati fuq l-orjentazzjoni sesswali u tiżviluppa strateġija ġdida u 
ambizzjuża għall-ugwaljanza bejn il-LGBTI+;

Il-popli indiġeni 

43. Huwa mħasseb serjament dwar it-tbatija u l-vulnerabilità tal-komunitajiet indiġeni li 
jirriżultaw mill-konsegwenzi tat-tibdil fil-klima u mill-pandemija tal-COVID-19, li 
huma aggravati mit-telf tal-artijiet u l-għajxien tagħhom minħabba attivitajiet 
korporattivi u ħsarat relatati; jiddispjaċih għall-fatt li l-popli indiġeni jkomplu jiffaċċjaw 
diskriminazzjoni u persekuzzjoni mifruxa u sistematika mad-dinja kollha, inklużi l-
ispostamenti furzati, l-arresti arbitrarji u l-qtil tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem; 
jirrakkomanda li l-UE u l-Istati Membri tagħha jinkludu referenzi għall-popli indiġeni u 
d-drittijiet li jinsabu fid-Dikjarazzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tal-Popli Indiġeni fl-
oqfsa rilevanti u emerġenti għad-diliġenza dovuta, u jiżguraw li l-kumpaniji bbażati fl-
UE jinżammu responsabbli f'każ ta' ksur tal-obbligi tagħhom;

44. Itenni t-talba lill-UE, lill-Istati Membri tagħha u lis-sħab tagħhom fil-komunità 
internazzjonali biex jadottaw il-miżuri kollha meħtieġa għar-rikonoxximent, għall-
protezzjoni u għall-promozzjoni sħiħa tad-drittijiet tal-popli indiġeni, inklużi l-artijiet, 
it-territorji u r-riżorsi tagħhom; jilqa' l-ħidma tas-soċjetà ċivili u tal-NGOs fuq dawn il-
kwistjonijiet; jafferma mill-ġdid il-ħtieġa li jinħoloq mekkaniżmu ta' lmentar biex 
jitressqu lmenti dwar il-ksur u l-abbużi tad-drittijiet tal-popli indiġeni li jirriżultaw mill-
attivitajiet tan-negozji bbażati fl-UE; qed iqis li jaħtar rapporteur permanenti dwar il-
popli indiġeni fil-Parlament, bil-għan li jimmonitorja s-sitwazzjoni tal-popli indiġeni 
relatata mad-drittijiet tal-bniedem; jistieden lill-pajjiżi jirratifikaw id-dispożizzjonijiet 
tal-Konvenzjoni Nru 169 tal-ILO tas-27 ta' Ġunju 1989 dwar il-Popli Indiġeni u Tribali;

Ir-razziżmu, id-diskriminazzjoni, il-ksenofobija u l-intolleranza relatata

45. Jilqa' l-adozzjoni fl-2019 mill-Kunsill tal-Linji Gwida tal-UE dwar id-Drittijiet tal-
Bniedem għan-Nondiskriminazzjoni fl-Azzjoni Esterna; jistieden lill-UE u lill-Istati 
Membri tagħha jużaw l-għodod kollha għad-dispożizzjoni tagħhom biex jiżguraw li 
dawk responsabbli għall-ksur tad-drittijiet minħabba r-razziżmu, id-diskriminazzjoni 
jew il-ksenofobija jinżammu responsabbli;

Il-libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza, tar-reliġjon jew tat-twemmin
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46. Huwa allarmat bl-għadd ta' każijiet ta' qtil, attakki u atti ta' persekuzzjoni, 
diskriminazzjoni, fastidju u inċitazzjoni minħabba antagoniżmu li seħħew, u l-għadd ta' 
restrizzjonijiet fuq drittijiet li ġew imposti fl-2019 kontra individwi u gruppi mmirati 
minħabba r-reliġjon jew it-twemmin tagħhom; jafferma mill-ġdid l-appoġġ tiegħu għall-
vittmi ta' vjolenza bbażata fuq ir-reliġjon jew it-twemmin u l-impenn tiegħu biex 
tinqered din il-vjolenza; jilqa' l-Iskambju Globali dwar ir-Reliġjon fis-Soċjetà, imniedi 
mill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet 
Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (VP/RGħ) fi Brussell fis-6 ta' Settembru 2019; 
jirrakkomanda, madankollu, li tingħata attenzjoni ugwali kemm lir-relazzjonijiet 
intrareliġjużi kif ukoll lil dawk interreliġjużi; jitlob, f'dan ir-rigward, li jiġi żviluppat 
appoġġ tal-UE għad-djalogu interreliġjuż fil-livell lokali bil-għan li jiġu miġġielda l-
estremiżmu u d-diskors ta' mibegħda; jitlob ukoll li l-objettivi tal-promozzjoni u l-
protezzjoni tal-libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza, tar-reliġjon jew tat-twemmin jiġu integrati 
f'firxa usa' ta' attivitajiet tal-UE relatati mad-drittijiet tal-bniedem;

Il-libertà tal-espressjoni, il-libertà tal-midja u d-dritt għall-informazzjoni

47. Jikkundanna t-tentattivi ta' xi reġimi u awtoritajiet li jeliminaw jew jillimitaw id-
drittijiet għal-libertà tal-espressjoni jew għal-libertà tal-midja, li jiġġustifikaw b'mod 
leġittimu bħala neċessarji għall-finijiet tat-tisħiħ tas-sigurtà jew tas-saħħa pubblika, jew 
il-ġlieda kontra t-terroriżmu, id-diffamazzjoni, l-insult jew l-atti blasfemi; ifakkar li 
kwalunkwe limitu fuq il-libertà tal-espressjoni jew il-libertà tal-midja għandu jkollu 
għan leġittimu f'konformità mal-obbligi internazzjonali stabbiliti fl-Artikolu 19 tal-Patt 
Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi;

48. Jenfasizza l-bidla kontinwa fix-xeni tal-midja u l-użu dejjem jiżdied tan-networks 
soċjali; jissottolinja l-isfidi u r-riskji li din l-evoluzzjoni toħloq, fost l-oħrajn, fir-rigward 
tal-ksur tal-libertà tal-espressjoni offline u online, iċ-ċensura, il-protezzjoni tad-data, id-
diskors ta' mibegħda u s-sikurezza tal-ġurnalisti; jistieden lill-Kummissjoni tirrevedi l-
politiki u l-prattiki tal-kumpaniji tal-midja soċjali, b'mod partikolari l-għodod 
awtoregolatorji tagħhom, li għandhom implikazzjonijiet fuq l-eżerċizzju tal-libertà tal-
espressjoni mad-dinja kollha, u tippreżenta proposti għal bidliet fil-politika jew fil-
leġiżlazzjoni fejn xieraq;

Il-piena tal-mewt, it-tortura u forom oħra ta' trattament ħażin

49. Jilqa' l-iżvilupp pożittiv fl-2019 tad-dgħufija tal-appoġġ politiku għaż-żamma tal-piena 
tal-mewt f'xi pajjiżi li ma abolixxewx din il-piena; jiddeplora madankollu d-
deċiżjonijiet ta' xi awtoritajiet ġudizzjarji nazzjonali li wasslu għal żieda fl-
eżekuzzjonijiet meta mqabbla mas-snin preċedenti; jistieden lill-UE tkompli 
tikkundanna sistematikament l-użu tal-piena tal-mewt u timplimenta kampanji ta' 
komunikazzjoni kontra l-piena tal-mewt mad-dinja kollha; iħeġġeġ lill-UE u lill-Istati 
Membri tagħha jiddefendu l-abolizzjoni fil-fora internazzjonali kollha u jippromwovu l-
akbar appoġġ possibbli għal din il-pożizzjoni;

50. Jafferma mill-ġdid l-impenn tiegħu li jipprojbixxi t-tortura kullimkien fid-dinja, 
jappoġġja l-vittmi u jżomm responsabbli lil dawk li jittorturaw; jilqa' l-aġġornament tal-
Linji Gwida tal-UE għall-Politika tal-UE Lejn Pajjiżi Terzi dwar it-Tortura u t-
Trattament jew Pieni Krudili, Inumani jew Degradanti Oħra; iħeġġeġ lill-Istati Membri 
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kollha u lill-pajjiżi l-oħra li għadhom ma għamlux dan biex jirratifikaw il-Konvenzjoni 
tan-NU kontra t-Tortura u Trattament jew Pieni Krudili, Inumani jew Degradanti oħra, 
li l-35 anniversarju tagħha ġie ċċelebrat fl-2019; jirrikonoxxi l-importanza tal-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem fil-ġlieda 
kontra t-tortura u forom oħra ta' trattament ħażin;

Il-ġlieda kontra l-iskjavitù moderna u t-traffikar tal-bnedmin

51. Jitlob li jkun hemm reazzjoni internazzjonali aktar b'saħħitha biex jiġu indirizzati l-
iskjavitù moderna u t-traffikar tal-bnedmin, bit-twaqqif ta' obbligi ġodda għan-negozji 
biex jieħdu azzjonijiet preventivi u jikkooperaw mal-awtoritajiet u t-titjib fil-politiki 
penali kontra t-traffikanti u dawk li jisfruttaw jew jibbenefikaw mill-iskjavitù moderna; 
jistieden lill-Istati li għadhom ma għamlux dan biex jirratifikaw il-konvenzjonijiet tal-
ILO rilevanti għall-ġlieda kontra dawn it-tbatijiet u t-tħaddim tat-tfal;

Drittijiet ekonomiċi, soċjali u kulturali

52. Jitlob lill-UE ssaħħaħ l-isforzi tagħha għall-promozzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet 
ekonomiċi, soċjali u kulturali permezz tal-politika barranija u l-azzjoni esterna tal-UE, 
b'mod partikolari billi tagħmel użu effettiv tal-klawżoli dwar id-drittijiet tal-bniedem ta' 
ftehimiet internazzjonali, inklużi dispożizzjonijiet dwar ix-xogħol; jilqa' l-adozzjoni tal-
Konvenzjoni tal-ILO dwar il-Vjolenza u l-Fastidju, li fiha standards internazzjonali tax-
xogħol ġodda u vinkolanti li huma essenzjali biex dawn it-tbatijiet ma jibqgħux jeżistu 
fil-qasam tax-xogħol u biex jiġu protetti l-vittmi;

In-negozju u d-drittijiet tal-bniedem

53. Jitlob li jiġi stabbilit strument obbligatorju tal-UE ta' diliġenza dovuta tad-drittijiet tal-
bniedem li jirrikjedi li l-kumpaniji jimpenjaw ruħhom b'mod attiv fl-identifikazzjoni, il-
valutazzjoni, il-mitigazzjoni, il-prevenzjoni u n-notifika ta' kwalunkwe impatt negattiv 
tan-negozji u l-ktajjen ta' provvista tagħhom fuq id-drittijiet tal-bniedem, filwaqt li tiġi 
stabbilita responsabilità ċivili u kriminali għall-korpi korporattivi, il-mexxejja u l-
eżekuttivi tan-negozju f'każ ta' ksur u li l-vittmi jingħataw aċċess għal ġustizzja u 
rimedju; jirrakkomanda li obbligu legali ta' diliġenza jiġi inkluż bħala element speċifiku 
ta' dan l-istrument sabiex jiġi evitat l-użu tal-iskjavitù moderna u t-tħaddim tat-tfal min-
negozji fil-ktajjen ta' provvista tagħhom barra mill-pajjiż;

It-teknoloġiji ġodda u d-drittijiet tal-bniedem

54. Jinsab imħasseb dwar l-użu ta' varjetà ta' għodod ibbażati fuq id-data u għodod ġodda 
mmexxija mit-teknoloġija bħala reazzjoni għall-pandemija tal-COVID-19; jissottolinja 
r-riskji li dawn joħolqu f'termini ta' tgawdija tal-libertajiet fundamentali, l-abbuż tal-
poter u aktar vulnerabilità għaċ-ċiberattakki meta ma jkunux stabbiliti salvagwardji 
tekniċi u legali effettivi; jitlob lill-UE, bħala mexxej fl-iffissar ta' standards globali dwar 
il-privatezza u l-protezzjoni tad-data, biex tistabbilixxi normi u l-aħjar prattiki ġodda 
kemm għall-użu intra-UE kif ukoll bħala soluzzjonijiet li għandhom jiġu replikati mad-
dinja kollha, sabiex jiġu evitati effetti potenzjalment dannużi ta' għodod ġodda bbażati 
fuq id-data;

Il-migranti u r-refuġjati
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55. Jinsab imħasseb ħafna dwar l-impatt negattiv sproporzjonat tal-pandemija tal-COVID-
19 fuq il-migranti u r-refuġjati; iħeġġeġ lill-gvernijiet biex jinvolvu ruħhom 
f'reazzjonijiet ibbażati fuq ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u d-dinjità u s-
soluzzjonijiet biex jindirizzaw il-vulnerabilità tal-migranti u tar-refuġjati u l-ħtieġa 
tagħhom għall-protezzjoni, f'konformità mal-prinċipji tas-solidarjetà u s-sħubija u li 
jippermettu perkorsi legali adegwati u aċċessibbli għall-migrazzjoni; jisħaq fuq l-
importanza li d-dritt għall-asil jiġi rrispettat mad-dinja kollha;

56. Jistieden, f'dan ir-rigward, lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri tal-UE biex 
jittrattaw b'rieda tajba u diliġenza u jagħtu l-benefiċċju tad-dubju lill-persuni li 
għandhom status ta' refuġjat, u biex iressqu talbiet għar-riunifikazzjoni tal-familja bil-
ħsieb li jintemmu s-sitwazzjonijiet fejn ir-refuġjati jiġu separati mill-qraba tagħhom, 
b'mod partikolari t-tfal;

57. Jitlob li l-appoġġ tal-UE u l-assistenza umanitarja jissaħħu u jsiru aktar flessibbli sabiex 
tiġi żgurata protezzjoni adegwata tar-refuġjati li qed jaħarbu lejn pajjiżi ġirien minħabba 
konflitti, kriżijiet umanitarji u ksur tad-drittijiet tal-bniedem;

Appoġġ għad-demokrazija

58. Jistieden lill-UE żżid l-appoġġ tagħha għall-attiviżmu ċiviku demokratiku, li ilu jikber 
mill-2019 fil-kuntest taż-żieda tal-populiżmu u r-reġimi awtoritarji; jenfasizza, f'dan ir-
rigward, l-attivitajiet ta' appoġġ għad-demokrazija implimentati mill-Parlament, inklużi 
l-monitoraġġ tal-elezzjonijiet, il-medjazzjoni, il-programmi ta' taħriġ u mentoraġġ, li 
jeħtieġ li jiġu adattati għas-sitwazzjoni li tkun qed tevolvi tal-pajjiżi sħab;

°

° °

59. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni 
għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lir-Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-
Drittijiet tal-Bniedem, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri, lill-Kunsill tas-
Sigurtà tan-NU, lis-Segretarju Ġenerali tan-NU, lill-President tal-74 sessjoni tal-
Assemblea Ġenerali tan-NU, lill-President tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-
NU, lill-Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem u lill-Kapijiet tad-
Delegazzjonijiet tal-UE.


