
PA\1212576MT.docx PE657.246v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

Parlament Ewropew
2019-2024

Kumitat għall-Iżvilupp

2020/2134(INI)

18.9.2020

ABBOZZ TA' OPINJONI
tal-Kumitat għall-Iżvilupp

għall-Kumitat għall-Affarijiet Barranin

dwar l-effetti tat-tibdil fil-klima fuq id-drittijiet tal-bniedem u r-rwol tal-
difensuri ambjentali dwar din il-kwistjoni
(2020/2134(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Miguel Urbán Crespo



PE657.246v01-00 2/3 PA\1212576MT.docx

MT

PA_NonLeg



PA\1212576MT.docx 3/3 PE657.246v01-00

MT

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, bħala l-kumitat 
responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jenfasizza li l-pajjiżi li qed jiżviluppaw huma dawk li jiġu l-aktar esposti għat-tibdil fil-
klima, u li l-attivisti tad-drittijiet tal-bniedem u d-difensuri ambjentali ta' tali pajjiżi 
huma partikolarment soġġetti għal theddid, repressjoni u persekuzzjoni ġudizzjarja talli 
jiddefendu l-art, il-wirt u l-ambjent tagħhom mill-konsegwenzi tal-isfruttament tar-
riżorsi naturali;

2. Jinsab tassew imħasseb biż-żieda fil-kriminalizzazzjoni u l-persekuzzjoni tal-attivisti 
ambjentali fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw min-naħa ta' gvernijiet u kumpaniji 
multinazzjonali li qegħdin jinvestu fl-isfruttament ta' riżorsi naturali u mhux 
rinnovabbli, u b'hekk jikkontribwixxu għad-deforestazzjoni, it-telfien tal-bijodiversità u 
l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem, li jaffettwaw l-aktar lill-popli indiġeni;

3. Jemmen li fis-snin li ġejjin it-tibdil fil-klima se joħloq aktar migranti ambjentali minn 
pajjiżi li qed jiżviluppaw, u li sabiex id-drittijiet tal-bniedem tagħhom jiġu protetti aħjar, 
l-istatus ta' rifuġjat ambjentali jeħtieġ rikonoxximent internazzjonali;

4. Iqis li l-introduzzjoni ta' leġiżlazzjoni vinkolanti tal-UE dwar id-diliġenza dovuta tan-
negozju tista' tgħin biex ittejjeb id-difiża tad-drittijiet tal-bniedem u l-konformità mal-
istandards ambjentali fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw; 
jistieden lill-Kummissjoni tkompli taħdem favur l-approvazzjoni tat-trattat vinkolanti 
tan-NU għall-korporazzjonijiet transnazzjonali fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem;

5. Jistieden lill-Kummissjoni tivverifika bir-reqqa li l-proġetti fil-qasam tal-infrastruttura u 
tal-enerġija ffinanzjati permezz tad-diversi strumenti ta' kooperazzjoni għall-iżvilupp u 
ta' politika esterna, inkluż permezz tal-Bank Ewropew tal-Investiment, ma 
jipperikolawx id-drittijiet tal-bniedem, l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli, l-objettivi tal-
Ftehim ta' Pariġi fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima jew il-Patt Ekoloġiku Ewropew;

6. Jistieden lill-Kummissjoni tirsisti aktar biex tipproteġi d-difensuri tad-drittijiet tal-
bniedem, l-attivisti ambjentali u l-organizzazzjonijiet impenjati fil-ġlieda kontra t-tibdil 
fil-klima fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw.


