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SUĠĠERIMENTI

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

1 Jirrikonoxxi li teżisti biżżejjed evidenza qawwija li turi li l-isforzi volontarji tal-
kumpaniji tal-Unjoni biex jipprevjenu u jimmitigaw l-impatti negattivi tal-imġiba 
tagħhom fuq il-pajjiżi li qed jiżviluppaw ma rnexxewx, għax il-ksur tad-drittijiet tal-
bniedem tal-individwi, b'mod partikolari d-drittijiet tal-ħaddiema, u tal-komunitajiet 
lokali għadu qed iseħħ fit-tarf tal-katina tal-provvista; 

2 Jemmen li teżisti ħtieġa qawwija ta' qafas obbligatorju u armonizzat fil-livell tal-Unjoni 
biex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi għan-negozju, u jilqa' l-ħidma kontinwa tal-
Kummissjoni fuq leġiżlazzjoni li tirrikjedi li l-kumpaniji tal-Unjoni jwettqu diliġenza 
dovuta fir-rigward tar-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u l-obbligi ambjentali tul il-
ktajjen tal-provvista tagħhom; 

3 Jistieden lill-Kummissjoni tapplika approċċ ibbażat fuq id-drittijiet tal-bniedem għal-
leġiżlazzjoni futura li għandha tiġi mfassla, implimentata, immonitorjata u evalwata bir-
rispett tal-prinċipji ewlenin tad-drittijiet tal-bniedem tat-trasparenza u l-aċċess għall-
informazzjoni, l-inklużjoni u n-nondiskriminazzjoni b'attenzjoni speċjali fuq l-aktar 
vulnerabbli; 

4 Jenfasizza li d-drittijiet tal-bniedem kollha għandhom ikunu koperti mil-leġiżlazzjoni 
futura; iqis li għandha ssir enfasi fuq d-drittijiet tal-ħaddiema u t-trade unions, in-nisa, 
it-tfal u l-popli indiġeni;  jenfasizza li għandu jiġi mfittex allinjament sħiħ mal-obbligi u 
l-istandards legali eżistenti fil-livell Ewropew u internazzjonali; hu tal-fehma li l-
leġiżlazzjoni għandha tindirizza kull tip ta' abbużi tad-drittijiet tal-bniedem; 

5 Jenfasizza li l-obbligu li jiġu rispettati u protetti d-drittijiet tal-bniedem u l-ambjent u li 
jiġi evitat ir-riskju ta' korruzzjoni għandu jiġi inkorporat fil-katini tal-valur, il-prodotti, 
is-servizzi u r-relazzjonijiet kummerċjali globali kollha; 

6 Huwa tal-fehma li l-leġiżlazzjoni l-ġdida għandha tapplika għas-setturi kollha, għal kull 
tip ta' intrapriża, kemm pubblika kif ukoll privata, u ta' kwalunkwe daqs fl-Unjoni; iqis 
li l-enfasi għandha titpoġġa fuq ir-riskji; 

7 Huwa tal-fehma li l-leġiżlazzjoni futura għandha tistabbilixxi proċessi obbligatorji u 
effettivi ta' diliġenza dovuta korporattiva li jkopru l-attivitajiet tal-kumpaniji u r-
relazzjonijiet ta' negozju tagħhom, inklużi l-ktajjen tal-provvista u ta' subkuntrattar 
tagħhom; 

8 Jissottolinja l-ħtieġa li tiġi mfassla sistema soda ta' monitoraġġ u li l-awtoritajiet 
kompetenti (fil-livell tal-Unjoni u fil-livell nazzjonali) jingħatawlhom strumenti effettivi 
għall-monitoraġġ tal-konformità mal-leġiżlazzjoni, b'mod partikolari fil-livell lokali; 

9 Jesprimi l-opinjoni li l-leġiżlazzjoni futura għandha tistabbilixxi sistema komprensiva 
ta' responsabbiltà li tinkludi responsabbiltà amministrattiva, ċivili u kriminali, u 
mekkaniżmu ta' sanzjonament li jinforza l-konformità mal-leġiżlazzjoni l-ġdida u 
jiżgura l-infurzar, inkluż permezz ta' penali u sanzjonijiet ta' kull xorta;
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10 Jenfasizza li l-aċċess għal rimedju effettiv huwa kruċjali; iqis li l-leġiżlazzjoni għandha 
tobbliga lill-kumpaniji jkollhom mekkaniżmu effettiv ta' lmentar li għandu jkun 
trasparenti, aċċessibbli, prevedibbli, sikur, affidabbli u akkontabbli; iqis, barra minn 
hekk, li l-mekkaniżmi ta' dan it-tip għandhom jipprevedu rimedji ġudizzjarji effettivi 
lill-vittmi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, ħsara ambjentali u abbużi ta' korruzzjoni, 
individwalment u permezz ta' azzjonijiet kollettivi; jemmen li għandha tingħata 
protezzjoni speċjali lid-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u l-avukati tagħhom; 

11 Jinsab konvint li huwa kruċjali li l-kapitoli dwar l-iżvilupp sostenibbli fil-ftehimiet ta' 
kummerċ ħieles isiru aktar infurzabbli u li l-leġislazzjoni l-ġdida għandha tesplora modi 
ta' kif ir-rekwiżiti ta' diliġenza dovuta jiġu integrati f'dawk il-kapitoli.


