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Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Emirati Għarab Magħquda  

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-26 ta' Ottubru 2012 dwar is-sitwazzjoni tad-

drittijiet tal-bniedem fl-Emirati Għarab Magħquda (2012/2842(RSP)) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-24 ta' Marzu 20111 dwar ir-relazzjonijiet tal-

Unjoni Ewropea mal-Kunsill ta' Kooperazzjoni tal-Golf, 

– wara li kkunsidra ż-żjara tad-Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Peniżola Għarbija fl-

Emirati Għarab Magħquda mid-29 ta' April sat-3 ta' Mejju 2012, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 30 tal-Kostituzzjoni tal-Emirati Għarab Magħquda, 

– wara li kkunsidra l-Karta Għarbija dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, li l-Emirati Għarab 

Magħquda huma firmatarji tagħha, 

– wara li kkunsidra r-rapporti annwali tiegħu dwar id-drittijiet tal-bniedem, 

– wara li kkunsidra l-Qafas Strateġiku tal-UE u l-Pjan ta' Azzjoni dwar id-Drittijiet tal-

Bniedem u d-Demokrazija, 

– wara li kkunsidra l-linji gwida tal-UE dwar id-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-

2004, kif aġġornati fl-2008, 

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-Ko-Presidenti fit-22 Kunsill Konġunt u Laqgħa 

Ministerjali UE-GCC f'Lussemburgu fil-25 ta' Ġunju 2012, 

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-Viċi President / Rappreżentant Għoli (VP/HR) wara 

l-Kunsill Konġunt u l-Laqgħa Ministerjali UE-GCC tal-20 ta' April 2011 u l-kummenti 

tagħha wara t-22 Kunsill Konġunt u Laqgħa Ministerjali UE-GCC tal-25 ta' Ġunju 2012, 

– wara li kkunsidra l-Ftehim ta’ Kooperazzjoni tal-25 ta' Frar 1989 bejn l-Unjoni Ewropea 

u l-Kunsill ta’ Kooperazzjoni tal-Golf, 

– wara li kkunsidra l-Programm ta' Azzjoni Konġunta (2010-2013) għall-implimentazzjoni 

tal-Ftehim ta' Kooperazzjoni UE-GCC tal-1989, 

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-1948, 

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni kontra t-Tortura u Trattament jew Pieni Krudili, Inumani 

jew Degradanti Oħra u l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi (ICCPR),  
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– wara li kkunsidra l-Protokoll għall-Prevenzjoni, Soppressjoni u Punizzjoni tat-Traffikar 

ta' Persuni, speċjalment ta' Nisa u Tfal (Protokoll ta' Palermo) u l-Konvenzjoni dwar l-

Eliminazzjoni ta' Kull Forma ta' Diskriminazzjoni kontra n-Nisa (CEDAW) u  l-

Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal (CRC),  

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjonijiet tar-Rapporteur Speċjali tan-Nazzjonijiet Uniti 

dwar it-traffikar tal-bnedmin, speċjalment in-nisa u t-tfal, tat-12 ta' April 2012, 

– wara li kkunsidra l-Artikoli 122(5) u 110(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

A. billi l-gvern tal-Emirati Għarab Magħquda aċċelera r-ripressjoni tad-difensuri tad-drittijiet 

tal-bniedem u l-attivisti tas-soċjetà ċivili fl-2012 u n-numru ta' priġunieri politiċi tela' għal 

64;  

B. billi fil-biċċa l-kbira dawn jinsabu f'detenzjoni incommunicado, billi jeżistu 

allegazzjoniijet ta' tortura u billi qed tinċaħdilhom l-għajnuna ġuridika;  

C. billi l-priġunieri jinkludu l-Viċi President tal-Assoċjazzjoni tal-Istudenti tal-Emirati 

Għarab Magħquda, Mansoor al-Ahmadi, imħallef fil-kariga, Mohamed al-Abdouly, żewġ 

ex imħallfin, Khamis al-Zyoudiand u Ahmed al-Za’abi, u żewġ avukati prominenti fil-

qasam tad-drittijiet tal-bniedem, Mohamed al-Mansoori – ex president tal-Assoċjazzjoni 

tal-Ġuristi – u Mohamed al-Roken;  

D. billi impjegati tal-avukat mill-Emirati Għarab Magħquda li qed joffri għajnuna ġuridika 

lill-priġunieri allegatament kienu soġġetti għal kampanja sistematika ta' fastidju u 

intimidazzjoni, inkluża d-deportazzjoni ta' tliet impjegati mhux mill-Emirati Għarab 

Magħquda għal raġunijiet ta' sigurtà nazzjonali; billi l-avukati li vvjaġġaw lejn l-Emirati 

Għarab Magħquda biex joffru għajnuna ġuridika lill-priġunieri kienu wkoll soġġetti għal 

fastidju; 

E. billi d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u l-attivisti fil-qasam tad-demokrazija kienu 

soġġetti għal fastidju, projbizzjoni fuq l-ivvjaġġar, restrizzjonijiet fuq il-libertà ta' 

espressjoni u l-libertà ta' għaqda, detenzjoni arbitrarja, ir-revoka taċ-ċittadinanza, 

deportazzjoni u priġunerija illegali; 

F. billi l-awtoritajiet tal-Emirati Għarab Magħquda saħqu li r-ripressjoni tagħhom hija 

reazzjoni għal pjan Islamista ta' ispirazzjoni barranija li l-għan tiegħu hu li jwaqqa' l-

gvern; billi l-priġunieri kollha għandhom konnessjonijiet mal-grupp paċifiku Islamista al-

Islah, li ilu jopera fl-Emirati Għarab Magħquda sa mill-1974; billi l-provi juru li s-sigurtà 

nazzjonali hija skuża għal ripressjoni fuq l-attiviżmu paċifiku bil-għan li toħnoq is-sejħiet 

għal riforma kostituzzjonali u għal riforma fi kwistjonijiet relatati mad-drittijiet tal-

bniedem bħall-apolidija;  

G. billi difensur prominenti tad-drittijiet tal-bniedem u blogger, Ahmed Monsour, ġie 

attakkat darbtejn f'dawn l-aħħar ġimgħat u sofra intimidazzjoni u theddid kostanti; billi 

għadda seba' xhur il-ħabs fl-2011 qabel ma nstab ħati f'Novembru talli insulta uffiċjali 

għoljin tal-pajjiż; billi l-awtoritajiet żammewlu l-passaport u ħarġulu projbizzjoni 

arbitarja fuq l-ivvjaġġar; 

H. billi, flimkien ma' attivisti oħrajn, Mansoor ġie akkużat li insulta lil personalitajiet politiċi 

fil-pajjiż wara li organizza u ffirma petizzjoni li tappella għal parteċipazzjoni politika 



akbar permezz ta' parlament elett b'setgħat leġiżlattivi u regolatorji sħaħ; 

I. billi fil-15 ta' Lulju 2012, fid-dikjarazzjoni tiegħu, il-prosekutur pubbliku ħabbar li l-

grupp ta' opponenti politiċi detenuti kien se jiġi investigat għall-ippjanar ta' 'reati kontra s-

sigurtà tal-Istat', 'oppożizzjoni kontra l-kostituzzjoni u s-sistema governattiva tal-Emirati 

Għarab Magħquda' u konnessjonijiet ma 'organizzazzjonijiet u aġendi barranin'; 

J. billi filwaqt li fl-Emirati Għarab Magħquda l-libertà tal-kelma u l-libertà tal-istampa 

huma protetti fil-livell kostituzzjonali, il-kodiċi penali tal-pajjiż tħalli lill-awtoritajiet 

iħarrku lin-nies għal diskors li jikkritika lill-gvern; billi tal-anqas forum ta' diskussjoni 

online wieħed safa magħluq u l-aċċess mill-Emirati Għarab Magħquda għal diversi siti 

politiċi tal-internet ġie mblukkat; 

K. billi organizzazzjonijiet mhux governattivi prominenti ta' fama internazzjonali li 

jippromwovu d-demokrazija fir-reġjun sfaw magħluqa fl-2012 mill-awtoritajiet tal-

Emirati Għarab Magħquda, b'mod partikolari l-uffiċċju ta' Dubai tal-Istitut Demokratiku 

Nazzjonali u l-uffiċju ta' Abu Dhabi tal-Konrad-Adenauer-Stiftung, think tank Ġermaniża 

favur id-demokrazija; 

L. billi, skont ir-rapport tar-Rapporteur Speċjali dwar it-traffikar tal-bnedmin, it-traffikar ta' 

persuni għal finijiet ta' sfruttament fil-qasam tax-xogħol għadu mifrux fl-Emirati Għarab 

Magħquda u l-vittmi ta' tali traffikar jibqgħu ma jiġux identifikati; 

M. billi l-gvern ftit kiseb progress fl-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjoni tal-Kumitat 

CEDAW fil-bidu tal-2010; 

N. billi għadhom jiġu imposti sentenzi tal-mewt fl-Emirati Għarab Magħquda; 

1. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar l-attakki, ir-ripressjoni u l-intimidazzjoni kontra d-difensuri 

tad-drittijiet tal-bniedem, l-attivisti politiċi u l-atturi tas-soċjetà ċivili fl-Emirati Għarab 

Magħquda li jeżerċitaw paċifikament id-drittijiet bażiċi tagħhom għal-libertà ta' 

espressjoni, opinjoni u għaqda; jistieden lill-awtoritajiet tal-Emirati Għarab Magħquda 

biex iwaqqfu r-ripressjonijiet minnufih;  

2. Jappella għar-rilaxx bla kundizzjoni tal-priġunieri tal-kuxjenza u l-attivisti kollha, inklużi 

d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, u jistieden lill-awtoritajiet tal-Emirati Għarab 

Magħquda biex jiżguraw li l-priġunieri meqjusa li kisru l-liġi jittellgħu l-qorti, jiġu 

akkużati b'reat u jingħataw l-għajnuna ġuridika tal-għażla tagħhom; 

3. Jistieden lill-awtoritajiet tal-Emirati Għarab Magħquda biex iwettqu investigazzjonijiet 

bir-reqqa u imparzjali dwar l-attakki u t-theddid pubbliku mwettqa kontra Ahmed 

Mansoor u l-każijiet l-oħra kollha ta' fastidju u attakki; 

4. Jappella għar-rispett tad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali, inklużi l-libertà 

ta' espressjoni, kemm online kif ukoll offline, il-libertà ta' għaqda, id-drittijiet tan-nisa u l-

ugwaljanza bejn is-sessi, il-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni, u d-dritt għal proċess ġust; 

5. Jilqa' b'sodisfazzjon l-adeżjoni tal-Emirati Għarab Magħquda fid-19 ta' Lulju 2012 mal-

Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti Kontra t-Tortura u Trattament jew Pieni Krudili, 

Inumani jew Degradanti oħra, u jħeġġeġ lill-awtoritajiet tal-Emirati Għarab Magħquda 

jaffermaw l-impenn tagħhom favur l-obbligi li assumew billi jwettqu investigazzjonijiet 



bir-reqqa, imparzjali u indipendenti dwar l-allegazzjonijiet ta' tortura kif ukoll dwar 

allegazzjonijiet ta' għajbien imġiegħel ta' ċerti individwi;  

6. Jistieden lill-awtoritajiet tal-Emirati Għarab Magħquda biex jaffermaw l-intenzjoni 

tagħhom 'li jżommu l-ogħla standards fil-promozzjoni u l-ħarsien tad-drittijiet tal-

bniedem' f'konformità mal-applikazzjoni tagħhom biex isiru membri tal-Kunsill tan-

Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Bniedem bejn l-2013 u l-2015 billi jirratifikaw il-

Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi (ICCPR) u l-Patt Internazzjonali 

dwar id-Drittijiet Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali (ICESR) u l-protokolli opzjonali 

tagħhom u billi joħorġu stedina permanenti lir-rappreżentanti kollha tan-Nazzjonijiet 

Uniti li għandhom mandat għall-proċeduri speċjali sabiex iżuru l-pajjiż tagħhom;  

7. Jikkundanna l-applikazzjoni tal-piena tal-mewt fi kwalunkwe ċirkostanza;  

8. Jilqa' b'sodisfazzjon l-adozzjoni tal-pakkett il-ġdid tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem u 

jħeġġeġ lill-istituzzjonijiet Ewropej, inkluż ir-Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-

Drittijiet tal-Bniedem, biex jieħdu azzjoni konkreta, flimkien mas-27 Stat Membru, sabiex 

jiżguraw politika tal-UE li tafferma b'mod ċar il-prinċipji tagħha fir-rigward tal-Emirati 

Għarab Magħquda billi tindirizza l-każijiet attwali ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, 

permezz ta' miżuri diplomatiċi, dikjarazzjonijiet pubbliċi u inizjattivi fil-Kunsill dwar id-

Drittijiet tal-Bniedem;  

9. Jistieden lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni u lill-

istituzzjonijiet Ewropej biex iqiegħdu d-drittijiet tal-bniedem fil-qalba tar-relazzjonijiet 

tagħhom mal-pajjiżi terzi kollha, inklużi s-sħab strateġiċi, b'enfasi speċjali fuq il-Laqgħa 

Ministerjali UE-GCC li jmiss;  

10. Jemmen li huwa essenzjali li jitkomplew l-isforzi biex tiżdied il-kooperazzjoni bejn l-UE 

u r-reġjun tal-Golf u biex jiġu promossi fehim u fiduċja reċiproċi; iqis li l-laqgħat 

interparlamentari regolari bejn il-Parlament u sħabu fir-reġjun huma forum importanti 

għall-iżvilupp ta' djalogu kostruttiv u sinċier dwar kwistjonijiet ta' tħassib komuni;  

11. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Gvern u l-

Parlament tal-Emirati Għarab Magħquda, lill-Viċi President tal-

Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' 

Sigurtà, lill-Kummissjoni, lir-Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem, 

lill-parlamenti u lill-gvernijiet tal-Istati Membri, lill-Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet 

Uniti għad-Drittijiet tal-Bniedem u lill-gvernijiet tal-Istati Membri tal-Kunsill ta' 

Kooperazzjoni tal-Golf.  

 


