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SUĠĠERIMENTI

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

1. Jappoġġa bis-saħħa l-konklużjoni tan-negozjati dwar il-Ftehim ta' Sħubija Volontarja 
(VPA) bejn l-UE u l-Honduras, li mhux biss jippromwovi l-kummerċ sostenibbli fi 
prodotti tal-injam legali, iżda għandu wkoll l-għan li jindirizza l-qtugħ illegali tas-siġar 
għall-injam u jtejjeb il-governanza tal-foresti, l-infurzar tal-liġi u t-trasparenza; 

2. Jilqa' l-impenn muri mill-Honduras u l-progress li sar s'issa, u huwa konxju li l-
implimentazzjoni sħiħa tal-VPA se tkun proċess fit-tul li jinvolvi l-adozzjoni ta' sett 
sħiħ ta' leġiżlazzjoni biex tiġi stabbilita Sistema ta' Garanzija tal-Legalità tal-Injam 
(TLAS) u biex din issir operattiva; jenfasizza li l-implimentazzjoni tal-VPA se tirrikjedi 
rieda politika sostnuta, kif ukoll id-dedikazzjoni ta' riżorsi umani u finanzjarji sinifikanti 
għall-funzjonament tat-TLAS; 

3. Jistieden lill-Kummissjoni talloka finanzjament biex jakkumpanja l-implimentazzjoni 
tal-VPA bħala parti mill-perjodu ta' programmazzjoni li jmiss tal-programmi bilaterali 
tal-UE (2021-2027); 

4. Jissottolinja l-importanza li jiġi żgurat l-involviment sħiħ tal-partijiet interessati, b'mod 
partikolari li jinżammu l-parteċipazzjoni u d-djalogu mal-popli indiġeni, li bdew b'mod 
promettenti, matul il-fażi ta' implimentazzjoni u monitoraġġ tal-VPA;

5. Jilqa' l-fatt li d-definizzjoni tal-legalità tal-VPA tirreferi b'mod espliċitu għad-drittijiet 
tal-Popli Indiġeni u Afrodixxendenti tal-Honduras li jgħixu f'żoni tal-foresti u għall-
prinċipji ta' kunsens liberu, minn qabel u infurmat (FPIC); 

6. Ifakkar li d-dominju ta' art kien sors ewlieni ta' vjolenza u abbużi tad-drittijiet tal-
bniedem fil-Honduras; jemmen, f'dan il-kuntest, li l-proċess tal-VPA jista' 
jikkontribwixxi biex jiċċara d-drittijiet tad-dominju ta' art;

7. Jenfasizza li s-suċċess tal-Ftehim se jiddependi wkoll, inter alia, fuq l-indirizzar tal-
frodi u l-korruzzjoni; 

8. Jappella lill-UE biex tiżgura l-koerenza tal-ftehim VPA mal-politiki kollha tagħha.


