
 
9431/13  mia/MIA/sib  ap/mia/erc/RUT/AGI 1 
 DG C   MT 

 

KUNSILL 
TAL-UNJONI EWROPEA 

 

 Brussell, 13 ta' Mejju 2013 (24.05) 
(OR. en) 

  

9431/13 
 
 
 
 
COHOM 82 
PESC 505 
COSDP 419 
FREMP 54 
INF 80 
JAI 362 
RELEX 387 

 
NOTA TA' TRASMISSJONI 
minn: Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill 
lil: Delegazzjonijiet 
Suġġett: Rapport Annwali tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-

Dinja fl-2012 (Rapporti Tematiċi) 
 
 
Id-delegazzjonijiet jirċievi fl-Anness ir-rapport intitolat "Rapport Annwali tal-UE dwar id-Drittijiet 

tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja fl-2012 (Rapporti Tematiċi)". 

 
 

________________________ 
 
 
 



 
9431/13  mia/MIA/sib  ap/mia/erc/RUT/AGI 2 
ANNESS DG C   MT 

ANNESS 

 
 

RAPPORT ANNWALI TAL-UE DWAR ID-DRITTIJIET TAL-
BNIEDEM U D-DEMOKRAZIJA  

 
FID-DINJA FL-2012 



 

 
9431/13  mia/MIA/sib  ap/mia/erc/RUT/AGI 3 
ANNESS DG C   MT 

WERREJ 
Werrej ................................................................................................................................................. 3 
Daħla mir-Rappreżentant Għoli/Viċi President ............................................................................. 5 
Kelmtejn ta’ qabel .............................................................................................................................. 7 
Qafas Strateġiku tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija .................................. 9 

Ħarsa ġenerali ............................................................................................................................. 9 
1 Inkorporazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-valutazzjonijiet tal-impatt kollha ................... 25 
2 Sħubija ġenwina mas-soċjetà ċivili, inkluż fil-livell lokali ................................................... 32 
3 Valutazzjoni regolari tal-implimentazzjoni ........................................................................... 36 

II Promozzjoni tal-universalità tad-drittijiet tal-bniedem ........................................................... 38 
4 Aderenza universali ............................................................................................................... 38 
5 Kultura ta' drittijiet tal-bniedem u demokrazija fl-azzjoni esterna tal-UE ............................ 40 

III Ilħuq tal-objettivi ta' politika koerenti, internament u internazzjonalment ........................ 42 
6 Appoġġ effettiv għad-demokrazija ........................................................................................ 42 
7 Kapaċità permanenti fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fil-Kunsill 
tal-UE ....................................................................................................................................... 51 
8 Kisba ta' aktar koerenza politika ............................................................................................ 53 
9 Rispett għad-drittijiet ekonomiċi, soċjali u kulturali ............................................................. 53 

IV Id-drittijiet tal-bniedem fil-politiki esterni u fl-istrumenti kollha tal-UE ............................. 56 
10 Ħidma lejn approċċ ibbażat fuq id-drittijiet fil-kooperazzjoni għall-iżvilupp .................... 56 
11 Il-ħidma kummerċjali ssir b'mod li jgħin id-drittijiet tal-bniedem ...................................... 58 
12 Id-drittijiet tal-bniedem riflessi fil-prevenzjoni tal-konflitti u f'attivitajiet ta' ġestjoni 
ta' kriżijiet ................................................................................................................................. 60 
13 Integrazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem f'attivitajiet tal-ġlieda kontra t-terroriżmu ............. 64 
14 Jiġi żgurat li d-drittijiet tal-bniedem isostnu d-dimensjoni esterna tal-ħidma fl-ispazju 
ta' libertà, sigurtà u ġustizzja .................................................................................................... 67 
15 Tiġi żgurata l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fid-dimensjoni esterna tal-
impjiegi u l-politika soċjali ....................................................................................................... 68 

V Implimentazzjoni tal-prijoritajiet tal-UE għad-drittijiet tal-bniedem .................................... 71 
16 Abolizzjoni tal-piena tal-mewt ............................................................................................ 71 
17 Eradikazzjoni tat-tortura u ta' trattamenti jew pieni krudili, inumani jew degradanti 
oħra  ......................................................................................................................................... 74 
18 Appoġġ effettiv għad-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem ................................................. 77 
19 Promozzjoni u protezzjoni tad-drittijiet tat-tfal ................................................................... 81 

Tfal  ............................................................................................................................... 81 
Tfal Affettwati mill-Konflitti Armati (CAAC) ............................................................... 83 
Tħaddim tat-tfal ............................................................................................................... 84 

20 Protezzjoni tad-drittijiet tan-nisa u l-protezzjoni kontra l-vjolenza sessista ........................ 85 
21 Konformità mad-dritt umanitarju internazzjonali (IHL) ..................................................... 89 
22 Tgawdija tad-drittijiet tal-bniedem minn persuni LGBTI ................................................... 89 
23 Libertà ta' Reliġjon jew Twemmin ...................................................................................... 92 
24 Libertà ta' espressjoni online u offline ................................................................................. 96 
24a Libertà ta' assoċjazzjoni u ta' għaqda ................................................................................. 99 
25 Implimentazzjoni tal-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-
Bniedem .................................................................................................................................. 101 
26 Amministrazzjoni tal-ġustizzja .......................................................................................... 108 
27 Rispons għall-ksur: l-iżgurar tar-responsabbiltà................................................................ 109 
28 Promozzjoni tar-rispett għad-drittijiet ta' persuni li jagħmlu parti minn minoranzi .......... 112 
28a Razziżmu, ksenofobija, nondiskriminazzjoni u rispett għad-diversità ............................ 114 



 

 
9431/13  mia/MIA/sib  ap/mia/erc/RUT/AGI 4 
ANNESS DG C   MT 

29 Politika msaħħa dwar kwistjonijiet indiġeni ..................................................................... 117 
30 Drittijiet tal-bniedem għal persuni b'diżabbiltà ................................................................. 120 

Konformità mad-dritt umanitarju internazzjonali (IHL) ......................................................... 122 
VI Ħidma ma' sħab bilaterali ....................................................................................................... 129 

Id-drittijiet tal-bniedem ser ikunu fiċ-ċentru tar-relazzjonijiet tal-UE mal-pajjiżi terzi 
kollha, inklużi s-sħab strateġiċi tagħha................................................................................... 129 
31 Impatt fuq il-post permezz ta’ approċċi mfasslin apposta ................................................. 130 
32 Impatt permezz ta’ djalogu ................................................................................................ 131 
33 Użu effettiv u interazzjoni tal-istrumenti tal-politika esterna tal-UE ................................ 133 

VII Ħidma permezz ta' istituzzjonijiet multilaterali .................................................................. 134 
34 Promozzjoni ta' multilateraliżmu effettiv - 35 Kondiviżjoni effettiva tal-piżijiet fil-
kuntest tan-NU ........................................................................................................................ 134 

67 sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-NU ................................................................. 134 
Il-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem ............................................................................. 137 

36 Mekkaniżmi reġjonali msaħħa għad-drittijiet tal-bniedem ............................................... 139 
Il-Kunsill tal-Ewropa (KtE) .......................................................................................... 141 
L-OSKE ........................................................................................................................ 142 

Kontribut għall-2012 mill-Parlament Ewropew - Rapport Annwali tal-UE dwar id-
Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja ...................................................................... 145 
Anness I - Laqgħa ta' livell għoli dwar l-istat tad-dritt fil-livelli nazzjonali u 
internazzjonali – impenji mill-UE ................................................................................................ 174 
Anness II - Tabella ta' taqsiriet .................................................................................................... 186 



 

 
9431/13  mia/MIA/sib  ap/mia/erc/RUT/AGI 5 
ANNESS DG C   MT 

DAĦLA MIR-RAPPREŻENTANT GĦOLI/VIĊI PRESIDENT  
Il-pubblikazzjoni tar-Rapport Annwali tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-

Dinja għall-2012 tnissel sodisfazzjon kbir. Dan ir-rapport jagħti stampa tal-ħidma tagħna favur id-

drittijiet tal-bniedem fil-firxa sħiħa tar-relazzjonijiet esterni tal-UE u jenfasizza l-kisbiet prinċipali 

tagħna. Jiggwida wkoll il-ħidma tagħna fil-ġejjieni, u jindika l-oqsma fejn jinħtieġ progress urġenti.  

 

Id-drittijiet tal-bniedem huma l-element ċentrali li jiggwida azzjonijietna kollha esterni. L-UE hi 

mibnija fuq impenn għat-tħaris ta' dawn il-valuri fl-Unjoni tagħna u fid-dinja kollha. Kull fejn 

nivvjaġġa, id-drittijiet tal-bniedem jagħmlu parti mill-konverżazzjoni, sew fi skambji uffiċjali ma' 

gvernijiet kif ukoll meta nitkellem mas-soċjetà ċivili u l-NGOs. 

 

L-2012 kienet sena fundamentali għad-drittijiet tal-bniedem fir-relazzjonijiet esterni tal-UE. Fil-25 

ta' Ġunju, l-Unjoni adottat il-Qafas Strateġiku dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija, l-

ewwel ġabra nett ta' prinċipji u objettivi li jiggwidaw il-ħidma tagħna għall-promozzjoni tad-

drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja. 

 

Il-Qafas Strateġiku hu marbut ma' Pjan ta' Azzjoni, li jiżgura li l-intenzjonijiet tajbin tagħna 

jissarrfu f'riżultati tanġibbli. Dan l-approċċ diġà wassal għal progress kbir. Pereżempju, bl-

identifikazzjoni tal-piena tal-mewt bħala kwistjoni ta' prijorità u permezz ta' pressjoni kontinwa 

mill-UE, ksibna l-adozzjoni ta' Riżoluzzjoni dwar moratorju dinji mill-Assemblea Ġenerali tan-

Nazzjonijiet Uniti.  

 

Is-sena li għaddiet l-UE ffinanzjat mijiet ta' proġetti b'appoġġ għal organizzazzjonijiet tas-soċjetà 

ċivili ddedikati għall-promozzjoni tad-demokrazija permezz tal-Istrument Ewropew għad-

Demokrazija u d-Drittijiet tal-Bniedem. Tajna ħajja wkoll lill-Fond Ewropew għad-Demokrazija 

biex jagħti appoġġ flessibbli u rapidu lil NGOs żgħar. Permezz ta' hekk aktar nies jistgħu jaħdmu 

b'mod effettiv għat-tħaris tad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali madwar id-dinja.  
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Biex nipproduċu riżultati aktar tanġibbli, qegħdin dejjem naġġornaw u ntejbu ħidmietna għall-

promozzjoni tad-demokrazija. Segwitu aktar sistematiku għall-missjonijiet ta' osservazzjoni tal-

elezzjonijiet jgħinna niżguraw li r-rakkomandazzjonijiet tagħna jissarrfu f'riformi tabilħaqq. 

Il-progress li ntwera f'bosta pajjiżi madwar id-dinja s-sena li għaddiet jispira lin-nies fid-dinja 

kollha biex iqumu għal drittijiethom u jkomplu jikkumbattu. Il-fatt li l-UE rnexxielha tappoġġjahom 

jimlieni b'sodisfazzjon kbir. 

Imma ma nistgħux nikkuntentaw biss bil-kisbiet tal-imgħoddi. Ġrajjiet, ritratti u filmati ta' kuljum 

ta' tbatijiet kbar iġegħluna nindunaw li tinħtieġ aktar azzjoni urġenti. Il-Pjan ta' Azzjoni ser jgħinna 

niżguraw tkomplija tal-progress.   

Biex insaħħaħ l-impenn tal-UE, is-sena li għaddiet ħtart Rappreżentant Speċjali għad-Drittijiet tal-

Bniedem, is-Sur Stavros Lambridinis. Huwa ħadem bla heda biex iwassal il-messaġġ tal-UE, jikseb 

progress u jipprovdi ispirazzjoni u appoġġ lil min jippromwovi d-drittijiet tal-bniedem madwar id-

dinja. Kellna wkoll ix-xorti li ngawdu mill-kompetenza esperta u l-għarfien lokali ta' NGOs u 

organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili kif ukoll individwi ddedikati li għenuna f'ħidmietna. Id-

drittijiet tal-bniedem jirrigwardaw libertajiet individwali u huma dawn l-individwi li fl-aħħar mill-

aħħar jagħmlu d-differenza. 

 

Fl-2012, l-Unjoni rċeviet il-Premju Nobel għall-Paċi għall-avvanz li għamlet fil-kawżi tal-paċi, ir-

rikonċiljazzjoni, id-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem fl-Ewropa. Dan ir-rikonoxximent huwa 

unur kbir għalina lkoll. Nemmen li għandu wkoll jispirana nżidu l-isforzi tagħna u ngħinu lin-nies 

fil-bżonn madwar id-dinja.  

 

Ir-Rapport Annwali jipprovdielna l-bażi biex nassumu din ir-responsabbiltà. Jippermettielna 

nagħmlu mappa tal-progress b'mod ċar, sempliċi u sistematiku u nindikaw fejn jinħtieġ progress 

ulterjuri bl-aktar mod urġenti. Iservi ta' ispirazzjoni biex inkomplu bil-ħidma importanti u biex id-

drittijiet tal-bniedem, il-libertajiet fundamentali u d-demokrazija nagħmluhom mhux biss privileġġ 

tal-ftit, iżda r-realtà għal kulħadd. Irrispettivament minn fejn ikun twieled. 
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KELMTEJN TA’ QABEL 

Il-qawwa fundamentali tad-drittijiet tal-bniedem tinsab fin-natura universali tagħhom – verità 

bażika mifruxa tul dan l-aktar Rapport Annwali reċenti dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-

Demokrazija fid-Dinja.  

Id-drittijiet tal-bniedem jaffermaw l-umanità komuni tagħna u jqegħduna lkoll fuq l-istess pjan.  

Ifakkruna li l-ġlieda ta' individwu wieħed fil-bogħod hija wkoll il-ġlieda tagħna nfusna. Sadattant, 

il-moviment tad-drittijiet tal-bniedem jagħtina s-sisien legali u l-lingwa biex nikkumbattu f'isem 

kull individwu. Hija lingwa li tippermettielna nwasslu l-messaġġ lil min hu fis-setgħa b'mod li 

jolqot lil kull bniedem fil-laħam il-ħaj – u b'hekk kapaċi tikkonvinċi lin-nies favuriha 

irrispettivament minn partiti, fruntieri, twemmin u ġeneru. 

 

Tabilħaqq, il-ġlidiet veri għad-drittijiet ma jsirux bejn familji kulturali differenti. F'kull soċjetà, id-

drittijiet tal-bniedem jirrappreżentaw l-"interessi universali tad-dgħajjef" kontra r-"relativiżmu ta' 

min hu b'saħħtu": l-interessi ta' mara abbużata kontra l-appelli għall-"valuri tradizzjonali tal-

familja" ta' żewġha li jabbuża minnha; l-interessi ta' attivist persegwitat kontra l-appelli għal 

"interessi speċjali ta' sigurtà" ta' Stat ripressiv. Jista' jkun għalhekk li l-universalità tad-drittijiet tal-

bniedem rari tiġi kkontestata mill-vittmi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, iżda spiss minn dawk 

responsabbli għal dak il-ksur.  

 

'Il fuq minn 60 sena ilu l-Ewropa introduċiet f'dan id-dibattitu l-esperjenza trawmatika ta' żewġ 

gwerer dinjija f'temp ta' ġenerazzjoni, kif ukoll l-agħar ġenoċidju ta' kull żmien fid-dinja, li 

kkonċentraw lill-imħuħ. L-Ewropa – u l-komunità internazzjonali – ħalfu li "qatt iżjed" ma għandha 

xi parti mid-dinja ġġarrab atroċitajiet bħal dawn. 
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Illum, l-UE hi ffokata fuq l-idea li l-universalità tad-drittijiet tal-bniedem tibda għandha stess, 

b'monitoraġġ strett tal-isfidi għad-drittijiet tal-bniedem fl-Ewropa nnifisha u r-rieda li tindirizzahom 

b'għadd ta' mekkaniżmi, bl-ebda lok għal kompjaċenza. Tressaq fuq quddiem nett ukoll l-għarfien li 

l-obbligu tagħha li tippromwovi u tipproteġi d-drittijiet tal-bniedem jifrex 'l hinn mill-fruntieri 

tagħha, u jrid għalhekk jinkiseb permezz tal-firxa sħiħa tal-istrumenti u l-azzjonijiet tal-politika 

barranija tagħha. 

 

Biex jinkiseb dan l-għan, il-Qafas Strateġiku ġdid u Pjan ta' Azzjoni għad-Drittijiet tal-Bniedem 

jorbot lill-istituzzjonijiet tal-UE biex jaħdmu dejjem aktar qrib xulxin sabiex jiżguraw kemm jista' 

jkun koerenza u konsistenza fil-politika tagħna. Nintrabtu li nużaw – u nqisu l-impatt ta' – l-

istrumenti kollha tagħna ta' politika barranija sabiex nippromwovu u nipproteġu d-drittijiet tal-

bniedem sal-aktar li jkun possibbli. Flimkien ma' sħabna bilaterali madwar id-dinja, nintrabtu li 

nħabirku biex inqiegħdu d-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fiċ-ċentru tal-azzjonijiet ta' 

bejnietna. Nagħmlu dan mhux biss billi "nippuntaw subgħajna" – kif ikollna nagħmlu meta jseħħ 

ksur gravi tad-drittijiet tal-bniedem – iżda wkoll billi "nimxu id f'id" sabiex nagħtu appoġġ konkret 

u gwida fl-implimentazzjoni tal-obbligi tad-drittijiet tal-bniedem. Nintrabtu barra minn hekk li 

nkunu sħab attivi li nipprovdu appoġġ fl-organizzazzjonijiet reġjonali u multilaterali kollha fdati 

bil-promozzjoni u l-ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem. U nagħrfu li fiċ-ċentru tal-politika tagħna 

dwar id-drittijiet tal-bniedem – fil-livelli nazzjonali, tal-UE, reġjonali u multilaterali – hemm soċjetà 

ċivili dinamika li twettaq rwol indispensabbli ta' kontrobilanċ għall-awtoritajiet pubbliċi, li tagħti s-

setgħa lin-nies ikunu jafu u jaffermaw drittijiethom, u li l-ispazju tagħha biex tiffunzjona bla biża', 

suspett jew persekuzzjoni jrid jitħares.  

 

Dan ir-Rapport Annwali jfassal mappa tal-ħidma ta' politika barranija tal-UE fil-qasam estensiv tad-

drittijiet tal-bniedem fl-2012. L-aktar ħaġa importanti, jidderieġi ħidmietna fis-snin li ġejjin. 

Għandu jiggwidana f'dak li jrid jitħares, dak li jrid jitjieb, u dak li jrid jinbidel – u jikkontribwixxi 

sabiex ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem isir realtà universali.  
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QAFAS STRATEĠIKU TAL-UE DWAR ID-DRITTIJIET TAL-BNIEDEM U D-DEMOKRAZIJA 

Ħarsa ġenerali 

 

Fil-25 ta' Ġunju 2012, l-UE adottat Qafas Strateġiku u Pjan ta' Azzjoni dwar id-Drittijiet tal-

Bniedem u d-Demokrazija, l-ewwel tat-tip tagħhom. Dawn id-dokumenti jiddeskrivu l-viżjoni tal-

UE għall-politika globali tagħha dwar id-drittijiet tal-bniedem fis-snin li ġejjin u jistabbilixxu lista 

dettaljata ta' azzjonijiet li l-UE ser timplimenta sabiex tippromwovi dawn l-objettivi fil-prattika. L-

adozzjoni tal-Qafas Strateġiku u tal-Pjan ta' Azzjoni hija ta' importanza partikolari vis-à-vis is-sħab 

fil-kumplament tad-dinja, sew jekk huma gvernijiet jew NGOs, peress li hija tistabbilixxi b'mod ċar 

l-istandards li l-UE hija determinata li tippromwovi.   

 

Il-Qafas Strateġiku jafferma mill-ġdid id-determinazzjoni tal-UE li tiżgura li d-drittijiet tal-

bniedem – sew jekk ċivili u poltiċi jew ekonomiċi, soċjali u kulturali – jingħataw lil kulħadd billi 

tappoġġa bl-aktar mod sħiħ lid-difensuri tal-libertà, id-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem fid-

dinja kollha. Il-Qafas Strateġiku jenfasizza li l-UE ser tfittex li tippromwovi d-drittijiet tal-bniedem 

fl-oqsma kollha tal-azzjoni esterna tagħha mingħajr eċċezzjoni, bħall-politiki dwar il-kummerċ, l-

investiment, it-teknoloġija, l-Internet u mezzi oħra elettroniċi ta' telekomunikazzjoni, l-enerġija, l-

ambjent, ir-responsabbiltà soċjali tal-kumpanniji u l-iżvilupp, kif ukoll fil-Politika ta' Sigurtà u ta' 

Difiża Komuni (PSDK) u d-dimensjonijiet esterni tal-impjiegi u l-politika soċjali u l-ispazju ta' 

libertà, sigurtà u ġustizzja, inkluża l-politika kontra t-terroriżmu.    

 

Il-Qafas jiddeskrivi l-prijoritajiet, l-objettivi u l-metodi ewlenin tal-UE, li huma kollha mfassla biex 

itejbu l-effettività u l-konsistenza tal-politika tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem fl-għaxar snin li 

ġejjin. Huwa jenfasizza l-importanza ta' ħidma konġunta għall-promozzjoni tad-drittijiet tal-

bniedem, li tinvolvi lill-Istati Membri, il-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni Ewropea u l-Kunsill. 

Barra minn hekk, huwa jenfasizza l-importanza li l-UE tagħti lid-djalogu tagħha ma' soċjetà ċivili 

vigoruża u indipendenti, kemm ġewwa l-UE kif ukoll barra. 
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Il-Qafas huwa kkompletat bi Pjan ta' Azzjoni li jistabbilixxi 97 azzjoni li l-UE ser timplimenta sal-

31 ta' Diċembru 2014. Dawn l-azzjonijiet ikopru l-aspetti kollha tad-drittijiet tal-bniedem, li jvarjaw 

mill-eradikazzjoni tat-tortura għall-ġlieda kontra ż-żwieġ furzat u għad-difiża tal-libertà ta' 

espressjoni. Filwaqt li jkompli l-ħidma li ilha għaddejja għal xi snin – bħall-ġlieda kontra l-piena 

tal-mewt u l-kampanja għall-eradikazzjoni tat-tortura – il-Pjan ta' Azzjoni jipprevedi inizjattivi tal-

UE f'oqsma ġodda, bħal rwol aktar ċentrali għall-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-

kooperazzjoni għall-iżvilupp, il-promozzjoni tal-libertà ta' espressjoni fuq l-Internet u l-prevenzjoni 

tal-apolidija.   

 

Il-Pjan ta' Azzjoni jistipula li fir-Rapport Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija 

fid-Dinja, l-UE tirrapporta dwar il-progress tagħha fl-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet li 

hemm fih1. Għalhekk, l-istruttura ta' dan ir-Rapport ġiet riveduta biex issegwi l-istruttura tal-Pjan ta' 

Azzjoni; kull taqsima tal-Parti A ta' dan ir-Rapport dwar il-Qafas Strateġiku u l-Pjan ta' Azzjoni fiha 

sommarju tal-implimentazzjoni tal-parti korrispondenti tal-Pjan ta' Azzjoni sa issa. Disa' azzjonijiet 

fil-Pjan ta' Azzjoni kellhom jiġu implimentati sa tmiem l-20122. Sar progress sostanzjali fil-kisba ta' 

dawn l-objettivi kważi kollha (ara aktar tagħrif dwar l-Azzjoni 3 hawn taħt).    

 

                                                 
1  Azzjoni 3: Preżentazzjoni tal-prestazzjoni tal-UE fl-ilħuq tal-objettivi tal-istrateġija tagħha 

tad-drittijiet tal-bniedem fir-rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija 
fid-dinja. 

2  Azzjonijiet 6(a), 6(d), 7, 14(a),16(a), 18(c), 23(a), 25(b) u 30(b) 
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Fil-25 ta' Ġunju 2012, il-Kunsill adotta wkoll il-mandat tar-Rappreżentant Speċjali tal-UE 

(RSUE) għad-Drittijiet tal-Bniedem. Is-Sur Stavros Lambrinidis, l-ex Ministru tal-Affarijiet 

Barranin tal-Greċja u l-Viċi President tal-Parlament Ewropew, ħa l-kariga tiegħu f'Settembru 2012. 

Ir-RSUE għad-Drittijiet tal-Bniedem (l-ewwel RSUE li ngħata mandat tematiku wara t-Trattat ta' 

Lisbona) ingħata l-kompitu li jiżgura l-koerenza, l-effettività u l-viżibbiltà tal-politika tal-UE dwar 

id-drittijiet tal-bniedem. Ir-RSUE ser jikkontribwixxi internament għall-implimentazzjoni tal-Qafas 

Strateġiku u l-Pjan ta' Azzjoni dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u ta' strumenti oħra bħal-Linji Gwida 

tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, sabiex jikkontribwixxi għall-koerenza politika. Ir-RSUE ser 

itejjeb ukoll id-djalogu dwar id-drittijiet tal-bniedem mal-gvernijiet ta' pajjiżi terzi, l-

organizzazzjonijiet internazzjonali u reġjonali u s-soċjetà ċivili, sabiex tiżdied l-effettività u l-

viżibbiltà tal-politika tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem. Fl-aħħar erba' xhur tal-2012, is-Sur 

Lambrinidis irrappreżenta lill-UE f'għadd ta' laqgħat ewlenin internazzjonali dwar id-drittijiet tal-

bniedem, inkluż fil-Laqgħa għall-Implimentazzjoni tad-Dimensjoni Umana tal-OSKE f'Settembru, 

is-67 sessjoni tat-Tielet Kumitat tal-Assemblea Ġenerali tan-NU (AĠNU), u l-Forum tan-NU dwar 

in-Negozji u d-Drittijiet tal-Bniedem f'Diċembru 2012. Ir-Rappreżentant Speċjali ltaqa' mal-kapijiet 

ta' għadd ta' organizzazzjonijiet multilaterali u reġjonali (NU, KtE, OSKE, Lega Għarbija, UA) u l-

kontropartijiet tiegħu fihom sabiex jippromwovi kooperazzjoni aktar mill-qrib u aktar objettivi tal-

UE dwar id-drittijiet tal-bniedem. Huwa ppresjeda wkoll id-delegazzjoni tal-UE għat-Tielet Djalogu 

bejn l-UE u l-Messiku dwar id-Drittijiet tal-Bniedem f'Ottubru u d-Disa' Djalogu bejn l-Unjoni 

Afrikana u l-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem. Is-Sur Lambrinidis għamel għadd ta' żjarat uffiċjali 

fil-pajjiżi, inkluża waħda fil-Federazzjoni Russa li matulha fetaħ il-Forum tas-Soċjetà Ċivili bejn l-

UE u r-Russja ta' Ottubru f'San Pietruburgu u ħa rwol prinċipali fl-ewwel Task Force bejn l-UE u l-

Eġittu li saret fl-14 ta' Novembru. Huwa kien involut ukoll b'mod estensiv mal-NGOs u mad-

difensuri tad-drittijiet tal-bniedem lokali u internazzjonali fi Brussell u madwar id-dinja.  
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Fl-2011, id-Delegazzjonijiet tal-UE, li jaħdmu mill-qrib mal-Missjonijiet tal-Istati Membri tal-UE 

fid-dinja kollha, bdew ifasslu strateġiji skont il-pajjiż dwar id-drittijiet tal-bniedem; fl-2012, il-

Kunsill approva 48 minn dawn l-istrateġiji u 90 oħra waslu biex jiġu adottati. L-istrateġiji jinkludu 

analiżi tas-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiż ikkonċernat u jidentifikaw ċerti 

kwistjonijiet bħala prijorità għall-azzjoni tal-UE. L-istrateġiji tfasslu f'konsultazzjoni mas-soċjetà 

ċivili u jistabbilixxu qafas ta' gwida kemm għall-azzjoni politika tal-UE kif ukoll għall-assistenza 

finanzjarja lil pajjiżi terzi; il-ħolqien ta' strateġiji għad-drittijiet tal-bniedem għall-pajjiżi kollha 

għaldaqstant jirrappreżenta pass sinifikanti lejn l-objettiv li jiġi żgurat li d-drittijiet tal-bniedem 

jitqiegħdu fil-qalba tar-relazzjonijiet esterni tal-UE b'mod prattiku u mmirat. Il-ħidma fuq l-

implimentazzjoni tal-istrateġiji diġà bdiet, u l-ewwel rapporti ta' implimentazzjoni huma mistennija 

fil-bidu tal-2013. 

 

Bħalma għamlet fl-adozzjoni tal-Qafas Strateġiku, l-UE ħadet għadd ta' azzjonijiet biex tagħmel il-

metodi ta' ħidma tagħha dwar id-drittijiet tal-bniedem aktar effiċjenti u aktar sistematiċi. Il-140 

Delegazzjoni u uffiċċji kollha tal-UE u l-15-il missjoni u operazzjoni tal-PSDK issa għandhom fis-

seħħ punti fokali għad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija. Ġew innominati wkoll uffiċjali ta' 

kollegament għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem f'101 pajjiż. Il-Grupp ta' Ħidma tal-Kunsill 

dwar id-Drittijiet tal-Bniedem (COHOM) żied il-frekwenza tal-laqgħat tiegħu. Il-Grupp 

Interdipartimentali tal-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Bniedem, li jgħaqqad is-SEAE u s-

servizzi tal-Kummissjoni, iltaqa' diversi drabi biex jissorvelja l-implimentazzjoni tal-Pjan ta' 

Azzjoni. F'April 2012, ġie stabbilit Grupp ta' Kuntatt ta' livell għoli għad-Drittijiet tal-Bniedem 

bejn il-Parlament Ewropew u s-SEAE biex jaġixxi bħala forum għal skambji regolari bejn l-MPE u 

uffiċjali għoljin tas-SEAE dwar kwistjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem.  



 

 
9431/13  mia/MIA/sib  ap/mia/erc/RUT/AGI 13 
ANNESS DG C   MT 

Fir-rigward tal-avvenimenti fil-kumplament tad-dinja, tendenza partikolarment inkwetanti fl-2012 

kienet it-tnaqqis tal-ispazju disponibbli għas-soċjetà ċivili f'ħafna pajjiżi terzi, ta' spiss attribwibbli 

għad-determinazzjoni li jiġi evitat it-tixrid ta' rivoluzzjonijiet ispirati mir-Rebbiegħa Għarbija, 

ikkombinata ma' sensibilizzazzjoni dwar is-setgħa dejjem akbar tal-Internet li jqanqal sfidi għal 

reġimi repressivi. L-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili ffaċċjaw dejjem aktar restrizzjonijiet severi 

fuq il-libertà ta' espressjoni u ta' assoċjazzjoni, bħal rekwiżiti ta' reġistrazzjoni u ta' rappurtar 

estremament onerużi, regoli ristrettivi ħafna li jikkontrollaw il-fondi barranin, projbizzjonijiet fuq 

NGOs milli jkunu involuti f'attivitajiet politiċi jew milli jkollhom kuntatti barranin, użu aggressiv 

ta' liġijiet kriminali dwar diffamazzjoni kontra NGOs jew projbizzjoni għalkollox tal-operat ta' 

NGOs. L-UE hija profondament imħassba dwar din it-tendenza. Hija intervjeniet, jew permezz ta' 

mezzi diplomatiċi kunfidenzjali jew permezz ta' dikjarazzjonijiet pubbliċi, f'għadd sinifikanti ta' 

każijiet individwali fejn l-attivisti tas-soċjetà ċivili jew id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem kienu 

qed jiffaċċjaw intimidazzjoni jew piena. L-UE kompliet tippromwovi l-iżvilupp ta' soċjetà ċivili 

attiva u indipendenti fid-dinja kollha, l-aktar permezz tal-Istrument Ewropew għad-Demokrazija 

u għad-Drittijiet tal-Bniedem (EIDHR), li pprovda appoġġ finanzjarju lid-difensuri tad-drittijiet 

tal-bniedem u lill-attivisti tas-soċjetà ċivili f'aktar minn 100 pajjiż fl-2012. F'Ottubru 2012, il-

Kummissjoni adottat Komunikazzjoni dwar L-għeruq ta' demokrazija u żvilupp sostenibbli: il-

kooperazzjoni tal-Ewropa mas-Soċjetà Ċivili fir-relazzjonijiet esterni1, li timpenja lill-UE biex 

tipprovdi aktar appoġġ lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili f'pajjiżi sħab, biex b'hekk huma 

jkunu jistgħu jieħdu sehem b'mod sħiħ fl-għoti tas-servizzi soċjali, it-trasparenza, il-governanza 

tajba u l-avukatura, u jkunu jistgħu jikkontribwixxu għat-twettiq tal-politika. Appoġġ akbar lis-

soċjetà ċivili huwa wkoll element prinċipali tal-Politika tal-Viċinat imġedda tal-UE. Għal dan il-

għan, l-UE ħolqot il-Faċilità għas-Soċjetà Ċivili fil-Viċinat, li talloka EUR 22 miljun fl-2012 u l-

2013 għall-appoġġ lis-soċjetà ċivili fil-Viċinat tan-Nofsinhar.  

 

                                                 
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0492:FIN:EN:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0492:FIN:mt:PDF
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Ottubru ra wkoll il-ħolqien tal-Fond Ewropew għad-Demokrazija (FED). Il-FED jieħu s-sura ta' 

fondazzjoni awtonoma tad-dritt privat u hu mfassal biex jappoġġa l-attivisti favur id-demokrazija li 

qed jissieltu għat-tranżizzjoni demokratika fil-Viċinat Ewropew u lil hinn minnu. Il-FED mhux 

strument tal-Unjoni Ewropea iżda ser jikkomplementa l-istrumenti eżistenti tal-UE, inklużi l-

EIDHR, billi jipprovdi appoġġ rapidu u flessibbli lill-atturi, bħal NGOs mhux irreġistrati u atturi 

emerġenti favur id-demokrazija, li attwalment għandhom biss aċċess limitat għall-appoġġ mill-UE. 

 

Wara l-iżvilupp importanti ħafna għad-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem li sar fil-Viċinat tan-

Nofsinhar fl-2011, fl-2012 saru elezzjonijiet f'konformità mal-istandards demokratiċi f'diversi 

pajjiżi, iżda għad hemm ostakoli persistenti għall-konsolidazzjoni tal-proċess tat-transizzjoni 

demokratika. Dimostrazzjonijiet ripetuti tal-massa - spiss akkumpanjati minn żamma tal-ordni b'id 

tal-ħadid - urew il-frustrazzjoni kontinwa taċ-ċittadini għat-tkomplija tan-nuqqas ta' 

implimentazzjoni sħiħa tad-drittijiet ċivili u politiċi, u għal-livell baxx ta' aċċess għad-drittijiet 

ekonomiċi u soċjali, riflessi fil-livelli għoljin ta' qgħad u privazzjoni. Sabiex tissaħħaħ is-sħubija 

bejn l-UE u l-pajjiżi u s-soċjetajiet tal-Viċinat tan-Nofsinhar, fl-2011 l-UE adottat il-prinċipju "aktar 

għal aktar", li skontu għandu jingħata appoġġ akbar lill-pajjiżi sħab involuti fil-bini ta' demokrazija 

profonda u sostenibbli. Fl-2012, l-UE ħadet azzjoni biex tqiegħed dan fil-prattika permezz tal-

ħolqien tal-allokazzjonijiet tas-Sostenn għas-Sħubija, ir-Riforma u t-Tkabbir Inklużiv (SPRING -

Support for Partnership Reform and Inclusive Growth), li jammontaw għal EUR 390 miljun għall-

perijodu 2011-2012. Barra minn hekk, l-UE u l-Kunsill tal-Ewropa adottaw Programm konġunt li 

Jsaħħaħ ir-riforma demokratika fil-Viċinat tan-Nofsinhar, li ser jippermetti lill-pajjiżi tal-Viċinat 

tan-Nofsinhar jużaw il-kompetenzi tal-Kunsill tal-Ewropa fil-ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem u 

tad-demokrazija. It-Task Forces ta' livell għoli mat-Tuneżija, il-Ġordan u l-Eġittu nħolqu biex 

jipprovdu appoġġ politiku għall-proċess ta' transizzjoni demokratika u involviment aktar mill-qrib 

mal-persuni, il-gvernijiet u l-atturi għall-iżvilupp f'dawk il-pajjiżi. Id-drittijiet tan-nisa għadhom 

sfida partikolari fir-reġjun; bi tweġiba għal dan, l-UE ħolqot programm reġjonali ta' EUR 7 miljun 

sabiex tagħti s-setgħa lin-nisa politikament u ekonomikament, li ser jiġi implimentat minn UN 

Women. 

 



 

 
9431/13  mia/MIA/sib  ap/mia/erc/RUT/AGI 15 
ANNESS DG C   MT 

Il-prinċipju "aktar għal aktar" kien applikat ukoll fil-Viċinat tal-Lvant, bil-ħolqien tal-Programm 

dwar l-Integrazzjoni u l-Kooperazzjoni ta’ Sħubija tal-Lvant f'Ġunju, li skontu ser ikun hemm 

disponibbli appoġġ finanzjarju akbar lill-pajjiżi li jieħdu passi biex jistabbilixxu demokazija 

profonda u sostenibbli.   

 

L-UE ħadet passi biex tipprova tiżgura l-ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem u tipprevjeni l-ksur tad-

dritt umanitarju internazzjonali f'sitwazzjonijiet ta' konflitt armat. Żewġ eżempji prominenti 

kienu s-Sirja u Mali. Fl-2012, is-sitwazzjoni fis-Sirja ddeterjorat għal konflitt dejjem aktar vjolenti 

akkumpanjat minn kriżi umanitarja, filwaqt li f'Mali kolp ta' stat u l-attivitajiet ta' gruppi armati 

estremisti wasslu għal vjolazzjonijiet kbar tad-drittijiet tal-bniedem. Bi tweġiba għall-ksur mifrux u 

sistematiku tad-drittijiet tal-bniedem u tad-dritt umanitarju internazzjonali fis-Sirja, l-UE 

ssospendiet il-kooperazzjoni bilaterali u imponiet sanzjonijiet, li jinkludu s-sospensjoni tal-

operazzjonijiet eżistenti kollha tal-BEI fil-pajjiż, ipprovdiet għajnuna umanitarja sostanzjali lir-

refuġjati u lill-persuni affettwati mill-kriżi fis-Sirja u kienet minn ta' quddiem fin-Nazzjonijiet Uniti 

biex tikkundanna l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u d-dritt umanitarju internazzjonali mir-reġim 

Sirjan. L-UE enfasizzat l-appoġġ tagħha għall-investigazzjonijiet internazzjonali tal-allegati reati 

kontra l-umanità u d-delitti tal-gwerra, u r-rikors lejn il-Qorti Kriminali Internazzjonali jekk dawn 

il-kwistjonijiet ma jiġux indirizzati kif suppost f'livell nazzjonali. F'Mali, l-UE fittxet li ssaħħaħ l-

appoġġ tagħha lis-soċjetà ċivili u terġa' talloka l-għajnuna għall-iżvilupp sabiex tappoġġa passi 

għall-paċi. L-UE adottat ukoll għadd ta' dikjarazzjonijiet li jenfasizzaw l-importanza ta' aċċess 

umanitarju kontinwat għall-pajjiż kollu u r-rispett tad-drittijiet tal-bniedem mill-partijiet kollha. 
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L-UE kompliet taħdem biex tippromwovi l-universalità tad-drittijiet tal-bniedem u biex 

tikkontesta – fil-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem – l-introduzzjoni ta' kunċetti li jimminaw ir-

rispett għall-universalità. L-UE tħeġġeġ lil pajjiżi terzi biex jirratifikaw it-trattati internazzjonali 

għad-drittijiet tal-bniedem, trattati internazzjonali għad-dritt umanitarju u l-Istatut ta' Ruma tal-

Qorti Kriminali Internazzjonali. Fil-Konferenza ta' Livell Għoli tan-NU tal-2012 dwar l-Istat tad-

Dritt, l-Istati Membri tal-UE enfasizzaw l-impenn tagħhom lejn l-universalità billi talbu li tiġi 

kkunsidrata l-adeżjoni ma' għadd ta' strumenti qofol għad-drittijiet tal-bniedem, bħall-Konvenzjoni 

għall-Prevenzjoni ta' Għejbien Furzat u l-Protokoll Fakultattiv għall-Konvenzjoni kontra t-Tortura, 

kif ukoll li jiġi aċċettat id-dritt tal-individwu li jressaq ilment skont għadd ta' konvenzjonijiet tan-

NU dwar id-drittijiet tal-bniedem. Fil-qasam tad-dritt umanitarju internazzjonali, wara r-ratifika 

minn żewġ Stati Membri fl-2012, l-Istati Membri kollha saru parti għall-Konvenzjoni ta' Ottawa 

dwar il-Projbizzjoni fuq l-Użu ta' Mini kontra l-Persunal.   

 

L-appoġġ lid-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem fid-dinja kollha baqa' kwistjoni ċentrali fl-2012. 

L-UE ħarġet 37 dikjarazzjoni pubblika li jesprimu l-appoġġ tagħha lid-difensuri individwali tad-

drittijiet tal-bniedem li qed jiffaċċjaw vjolenza, intimidazzjoni jew fastidju, u ppreżentat 11-il 

demarches kunfidenzjali. Id-delegazzjonijiet tal-UE pprovdew appoġġ prattiku lid-difensuri tad-

drittijiet tal-bniedem, filwaqt li intervjenew mal-awtoritajiet nazzjonali biex jippruvaw jiżguraw il-

ħelsien tagħhom meta huma kienu inġustament iddetenuti u ssorveljaw il-kawżi tagħhom. 

Madankollu, f'xi pajjiżi s-sorveljanti tal-UE kienu ripetutament mċaħħda l-aċċess għall-qrati. Fl-

2012, l-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem (EIDHR) ipprovda 

appoġġ dirett lil aktar minn 300 Difensur tad-Drittijiet tal-Bniedem ipperikolat f'aktar minn 20 

pajjiż. L-UE fittxet ukoll b'mod regolari li tikkonsulta lid-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem kemm 

fi Brussell kif ukoll f'pajjiżi terzi fir-rigward tas-sitwazzjoni f'pajjiżi partikolari u l-iżvilupp tal-

politiki tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem.   

 

Fl-2012 il-politika u l-azzjonijiet tal-UE fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem indirizzaw diversi sfidi 

li jikkonċernaw drittijiet ċivili u politiċi. 
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Fir-rigward tal-libertà tal-espressjoni, l-UE kkundannat ripetutament ir-restrizzjonijiet fuq il-

libertà ta' espressjoni u l-aċċess għall-Internet u l-arrest ta' bloggers f'xi pajjiżi terzi u fuq fora 

multilaterali. F'Ġunju, l-UE kellha rwol kruċjali biex tiżgura l-adozzjoni unanima mill-Kunsill tad-

Drittijiet tal-Bniedem tal-ewwel riżoluzzjoni li tipproteġi l-libertà tal-kelma fuq l-Internet, li kienet 

promossa mill-Isvezja1. L-UE kompliet tipprovdi appoġġ kontinwu, permezz tan-"No Disconnect 

Strategy" tagħha, lil kull min juża l-Internet kif ukoll lil bloggers u ċiberattivisti li jgħixu taħt reġimi 

awtoritarji sabiex jevitaw restrizzjonijiet arbitrarji tal-Internet u teknoloġiji oħra elettroniċi ta' 

komunikazzjoni. 

 

L-universalità tad-drittijiet tal-bniedem kienet ukoll l-isfida fl-2012 fil-qasam tal-libertà ta' 

reliġjon jew twemmin. L-UE kienet imħassba dwar għadd numeruż ta' każijiet ta' intolleranza jew 

diskriminazzjoni, sew jekk fil-forma ta' attakki fiżiċi fuq membri ta' komunitajiet reliġjużi 

partikolari jew ta' prattiki jew leġislazzjoni diskriminatorja. L-UE kienet inkwetata b'mod speċjali 

bit-tentattivi sabiex jiġi żviluppat il-kunċett tad-diffamazzjoni tar-reliġjonijiet, li jillimita kemm il-

libertà ta' reliġjon kif ukoll il-libertà ta' espressjoni u jista' jiftaħ it-triq għal maltrattament 

sistematiku ta' persuni li jappartjenu għal minoranzi reliġjużi. Fid-dawl ta' dan, l-UE ħarġet għadd 

ta' dikjarazzjonijiet – waħedha jew fi sħubija ma' organizzazzjonijiet internazzjonali oħra – li 

jenfasizzaw il-ħtieġa għaż-żamma tad-drittijiet tal-bniedem b'mod ġenerali u l-libertà ta' reliġjon 

jew twemmin, u l-libertà tal-espressjoni b'mod partikolari, li jappellaw għall-paċi u t-tolleranza u 

jikkundannaw il-vjolenza b'motivazzjoni reliġjuża mwettqa minn atturi statali jew mhux statali kif 

ukoll il-promozzjoni tal-mibegħda reliġjuża u t-tixwix għal vjolenza. Fil-Kunsill tad-Drittijiet tal-

Bniedem, l-UE pproponiet Riżoluzzjoni dwar il-Libertà ta' Reliġjon u Twemmin u kienet involuta 

ma' għadd ta' pajjiżi rigward din il-kwistjoni permezz ta' mezzi diplomatiċi. Permezz ta' negozjati 

intensivi mal-Organizzazzjoni tal-Kooperazzjoni Iżlamika (OIC), l-UE żgurat li la r-riżoluzzjoni 

tagħha stess u lanqas ir-riżoluzzjoni tal-OIC dwar il-materja ma jkun fihom xi approvazzjoni tal-

kunċett tad-diffamazzjoni tar-reliġjonijiet u li għaldaqstant iż-żewġ Riżoluzzjonijiet jiġu adottati 

b'kunsens. L-UE ser turi l-importanza li hija tagħti lil din il-kwistjoni billi tadotta l-Linji Ġwida tal-

Kunsill dwar il-Libertà ta' Reliġjon jew Twemmin fil-bidu tal-2013.  

 

                                                 
1  A/HRC/20/L.13 The promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet [Il-

promozzjoni, protezzjoni u tgawdija tad-drittijiet tal-bniedem fuq l-Internet] 
http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=20280  

http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=20280
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L-UE kompliet tippromwovi d-drittijiet tan-nisa b'mod attiv. Hija għamlet progress fl-

implimentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni tagħha dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi u l-Għoti tas-Setgħa 

lin-Nisa fl-Iżvilupp, u ppreżentat rapport dwar il-progress li sar sa issa. Fil-marġini tal-Assemblea 

Ġenerali tan-NU f'Settembru, l-UE, flimkien ma' tnax-il membru kofundatur, nedew l-Isħubija 

għall-Futur Ugwali, li ser tippromwovi l-parteċipazzjoni tan-nisa fil-politika u l-għoti tas-setgħat 

ekonomiċi lin-nisa. L-UE kompliet tieħu rwol prinċipali fl-implimentazzjoni tar-Riżoluzzjoni 1325 

tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU dwar in-nisa, il-paċi u s-sigurtà, l-aktar billi tinkludi l-

kunsiderazzjoni tal-ġeneri fil-missjonijiet u fl-operazzjonijet kollha tal-PSDK. Barra minn hekk, l-

UE ppromwoviet il-kwistjoni tan-nisa, il-paċi u s-sigurtà f'aktar minn 70 pajjiż, filwaqt li tat 

madwar EUR 200 miljun għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' pjani ta' azzjoni nazzjonali, 

finanzjament għal organizzazzjonijiet mhux governattivi, u taħriġ għal aġenziji governattivi. Fl-

2012 inħatar Konsulent tas-SEAE dwar il-Ġeneri biex jiżgura l-koordinazzjoni u l-effikaċja tal-

azzjonijiet. Issa hemm 109 strateġiji tal-pajjiż dwar id-drittijiet tal-bniedem li pprijoritizzaw il-

kwistjonijiet tal-ġeneri.  

 

L-UE hi impenjata wkoll sabiex tħares id-drittijiet ta' persuni b'diżabilità. Hija wkoll iffirmat u 

rratifikat il-Konvenzjoni tan-Nazzonijiet Uniti dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità u l-

Protokoll Fakultattiv. Hija l-unika awtorità reġjonali li għamlet dan. Hija waqqfet il-punt fokali u l-

mekkaniżmu indipendenti tagħha stess għall-implimentazzjoni ta' din il-Konvenzjoni biex jaħdmu 

flimkien mal-punti fokali u l-mekkaniżmi indipendenti tal-Istati Membri tagħha, li l-biċċa l-kbira 

minnhom issa rratifikaw kemm il-Konvenzjoni kif ukoll il-Protokoll.  
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Fl-isforzi tagħha biex tikkumbatti d-diskriminazzjoni abbażi tal-orjentazzjoni sesswali jew l-

identità tal-ġeneru, l-UE enfasizzat li hija tfittex li tiżgura li jiġu applikati l-istess drittijiet tal-

bniedem għal kulħadd fid-dinja kollha mingħajr diskriminazzjoni. L-UE adottat "għodda" li 

tiddefinixxi l-prijoritajiet tagħha f'dan il-qasam li fl-2013 ser tingħata status ogħla ta' Linji Gwida 

dwar id-Drittijiet tal-Bniedem. L-UE qajmet il-kwistjoni tad-drittijiet tal-persuni leżbjani, gay, 

bisesswali u transġeneru u persuni intersesswali (LGBTI) f'diversi interventi f'fora internazzjonali, 

kif ukoll fir-relazzjonijiet bilaterali tagħha ma' ċerti pajjiżi terzi. L-UE pprovdiet ukoll għajnuna 

finanzjarja skont l-EIDHR lill-gruppi tas-soċjetà ċivili li jagħmlu kampanja favur din il-kwistjoni.   

 

L-UE enfasizzat l-importanza li hija tagħti lill-iżgurar tar-rispett sħiħ tad-drittijiet tal-bniedem fil-

ġlieda kontra t-terroriżmu f'diversi fora, l-aktar f'żewġ konferenzi internazzjonali kbar dwar id-

drittijiet tal-bniedem u t-terroriżmu. L-UE adottat lista ta' pajjiżi u reġjuni li magħhom għandha 

tintensifika l-kooperazzjoni fil-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin.   

 

L-UE għamlet progress fl-implimentazzjoni ta' Linji Gwida stabbiliti tal-Kunsill, bħal-Linji Gwida 

kontra l-piena tal-mewt u t-tortura, dwar id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u dwar id-drittijiet 

tat-tfal.   

 

Fir-rigward tal-piena tal-mewt, l-UE fittxet li ssaħħaħ il-momentum internazzjonali li qed jikber 

kontra l-piena kapitali billi għamlet diversi dikjarazzjonijiet pubbliċi u interventi fil-forums 

internazzjonali. L-UE għamlet lobbying estensiv biex tippromwovi r-Riżoluzzjoni 67/176 tal-

Assemblea Ġenerali tan-NU li terġa' tafferma l-appell għal moratorju fuq il-piena tal-mewt, li kienet 

adottata b'għadd ta' voti favur li qatt ma kien hemm bħalu. Din ir-riżoluzzjoni kellha rwol prinċipali 

li terġa' tafferma t-tendenza fid-dinja kollha lejn l-abolizzjoni tal-piena tal-mewt. L-UE appoġġat 

diversi proġetti u avvenimenti tas-soċjetà ċivili fid-dinja kollha bil-ħsieb li ssaħħaħ l-appoġġ 

pubbliku għall-abolizzjoni. Fl-2012, l-UE adottat Linji Gwida riveduti kontra t-Tortura. Il-Linji 

Gwida emendati jenfasizzaw il-ħtieġa li tiġi żgurata implimentazzjoni adatta tar-

rakkomandazzjonijiet ta' mekkaniżmi internazzjonali ta' monitoraġġ, bħall-Kumitat tan-NU kontra 

t-Tortura, u jenfasizzaw il-projbizzjoni tat-tortura jew il-maltrattament fil-ġlieda kontra t-

terroriżmu. L-UE qajmet każijiet individwali ta' tortura direttament ma' pajjiżi terzi u tat 

EUR 16 miljun lil NGOs biex tappoġġa l-kampanja kontra t-tortura.   
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Fl-2012 l-UE mexxiet kampanja ta' lobbying dinji biex tippromwovi r-ratifika taż-żewġ Protokolli 

Fakultattivi għall-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal kif ukoll il-Konvenzjoni 182 tal-

Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO - International Labour Organisation) dwar l-agħar 

forom ta' tħaddim tat-tfal. Kienu żgurati 18-il ratifika oħra ta' dawn l-istrumenti. L-UE ffinanzjat 

proġetti f'aktar minn 50 pajjiż biex tippromwovi d-drittijiet tat-tfal, inklużi 15-il proġett kontra t-

tħaddim tat-tfal, li bejn wieħed u ieħor jammontaw għal EUR 11.1 miljun.  

 

Fl-aħħar nett, fl-2012, l-UE kompliet tappoġġa l-proċessi elettorali madwar id-dinja billi żviluppat 

Missjonijiet ta' Osservazzjoni Elettorali (EOM - Election Observation Missions) u Missjonijiet ta' 

Esperti Elettorali (EEM - Electoral Expert Missions) u pprovdiet assistenza u appoġġ elettorali lill-

osservaturi domestiċi. B'kollox, l-UE skjerat 13-il EOM u EEM matul l-2012. Dawn il-missjonijiet 

ikkontribwixxew għall-appoġġ tat-transizzjoni demokratika fil-viċinat tal-UE (EOM fl-Alġerija, 

Tim għall-Valutazzjoni tal-Elezzjonijiet fil-Libja, u EEM fl-Eġittu), kienu xiehda tat-trasferiment 

tal-poter lill-oppożizzjoni (EOM u EEM fis-Senegal, EEM fil-Messiku), u l-konsolidazzjoni tad-

demokrazija li tirriżulta minn konflitti (EOM f'Timor-Leste u fi Sierra Leone). L-UE żiedet ukoll l-

isforzi biex tiżgura segwitu sistematiku għar-rakkomandazzjonijiet mill-missjonijiet elettorali tal-

UE. F'Diċembru, bħala parti minn dawn l-isforzi, l-UE skjerat l-ewwel Missjoni ta' Segwitu 

Elettorali fil-Malawi, li kellha l-kompitu li tanalizza l-progress li sar fir-riformi elettorali u l-impatt 

tar-rakkomandazzjonijiet tal-EU EOM. L-UE fittxet ukoll li tintensifika l-ħidma tagħha fuq l-

appoġġ għad-demokorazija f'konformità mal-Konklużjonijiet tal-Kunsill1 ta' Diċembru 2009. L-

UE rrappurtat dwar l-implimentazzjoni tal-pjani ta' azzjoni ta' appoġġ għad-demokrazija f'disa' 

pajjiżi pilota, u ser tuża t-tagħlimiet meħuda sabiex tikkontribwixxi l-informazzjoni għat-tnedija tat-

tieni ġenerazzjoni ta' pajjiżi fil-bidu tal-2013. 

                                                 
1  Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar Appoġġ għad-Demokrazija fir-Relazzjonijiet Esterni tal-UE 

- Lejn Aktar Koerenza u Effettività (16081/09) 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st16/st16081.en09.pdf 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/mt/09/st16/st16081.mt09.pdf
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Id-drittijiet ekonomiċi, soċjali u kulturali (ESK) huma wkoll parti integrali mill-politika esterna 

tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem. Huwa ċar li l-implimentazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem 

(kemm ċivili u politiċi kif ukoll ekonomiċi, soċjali u kulturali), l-iżvilupp sostenibbli u l-

eradikazzjoni tal-faqar huma interdipendenti. Fid-dawl ta' dan, l-UE b'mod konsistenti enfasizzat il-

ħtieġa li d-drittijiet tal-bniedem, il-governanza, id-demokrazija u l-istat tad-dritt jiġu integrati fil-

qafas tal-Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millennju (MDG - Millennium Development Goals) wara l-2015. 

L-UE qajmet kwistjonijiet ta' drittijiet ekonomiċi u soċjali ma' pajjiżi terzi matul id-djalogi dwar id-

drittijiet tal-bniedem, organizzat avveniment ta' livell għoli dwar is-sigurtà tal-ilma man-

Nazzjonijiet Uniti u mal-Istati Uniti, u ħadmet mill-qrib mar-Relaturi Speċjali tan-NU dwar id-

drittijiet ESK, kif ukoll ħarġet Dikjarazzjoni tal-UE dwar il-Jum Dinji tal-Ilma li tinkludi referenza 

għad-dritt għall-ilma. Il-ħtieġa li jiġu rratifikati u implimentati l-Konvenzjonijiet tal-

Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol tqajmet b'mod regolari ma' pajjiżi terzi, filwaqt li l-UE 

pprovdiet għajnuna finanzjarja bilaterali sostanzjali għal proġetti li jippromwovu l-istandards 

għall-ħaddiema, bħat-titjib tal-kondizzjonijiet tax-xogħol fis-settur tal-minjieri. Madankollu, is-

SEAE jirrikonoxxi li l-attività f'dan il-qasam tista' tiżdied; f'konformità mal-Pjan ta' Azzjoni, inbdiet 

ħidma sabiex jiġu żviluppati modi kif tiġi żgurata kopertura aktar komprensiva tad-drittijiet ESK.  

 

L-UE kompliet tuża l-istrumenti kollha għad-dispożizzjoni tagħha biex tqajjem kwistjonijiet tad-

drittijiet tal-bniedem ma' pajjiżi terzi. Fl-2012, l-UE adottat Aġenda għall-Bidla li tqiegħed il-

promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, il-governanza tajba u d-demokrazija fil-qalba tal-

kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-UE1. Issa ser jiġu stabbiliti rabtiet aktar b'saħħithom bejn l-

għotjiet u s-self għall-iżvilupp mill-UE u l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem - inklużi d-

drittijiet ESK - u d-demokrazija. Il-Linji Gwida ta' Programmazzjoni adottati fl-2012 jipprevedu li 

l-għajnuna għall-iżvilupp tal-UE għandha tkun adattata għall-progress li sar minn pajjiżi terzi fl-

impenn lejn id-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u l-istat tad-dritt2. L-Appoġġ Baġitarju 

Ġenerali ser jiġi pprovdut fejn ikun hemm fiduċja li l-għajnuna ser tintefaq sabiex jinkisbu l-valuri 

fundamentali li l-UE u l-pajjiżi sħab huma impenjati li jiksbu; l-UE żviluppat metodoloġija biex 

tivvaluta l-valuri fundamentali.   

                                                 
1  Konklużjonijiet tal-Kunsill "Inżidu l-Impatt tal-Politika tal-UE għall-Iżvilupp: Aġenda għall-

Bidla" (It-3166 laqgħa tal-Kunsill Affarijiet Barranin, Brussell, 14 ta' Mejju 2012) 
2  Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar l-Approċċ Futur għall-Appoġġ Baġitarju tal-UE lil Pajjiżi 

Terzi (It-3166 laqgħa tal-Kunsill Affarijiet Barranin, Brussell, 14 ta' Mejju 2012) 
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Fil-qasam tal-politika kummerċjali, ir-Regolament GSP rivedut adottat f'Ottubru 2012 saħħaħ il-

mekkaniżmu għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-obbligi tad-drittijiet tal-bniedem minn 

pajjiżi terzi li jibbenefikaw mill-iskema ta' inċentivi għall-kummerċ GSP+. Ir-Regolament dwar il-

kummerċ ta' oġġetti li jistgħu jintużaw għall-piena kapitali jew għat-tortura kient rivedut biex 

jipprojbixxi l-kummerċ ta' ċerti sustanzi użati għall-eżekuzzjoni permezz tal-injezzjoni letali.   

 

Fl-2012, l-UE kompliet tiżgura li l-klawsoli dwar id-drittijiet tal-bniedem iddaħħlu fi ftehimiet 

qafas politiċi ma' pajjiżi industrijalizzati u bl-istess mod ma' dawk mhux industrijalizzati, anke fejn 

ma kienx faċli li jintlaħaq qbil mal-pajjiż sieħeb. Fl-2012, ġew iffirmati ftehimiet li fihom klawsoli 

dwar id-drittijiet tal-bniedem mal-Iraq, il-Vjetnam, l-Amerika Ċentrali u l-Filippini. Matul is-sena 

saru tletin djalogu u konsultazzjoni dwar id-drittijiet tal-bniedem, li fihom tqajmu kwistjonijiet 

ta' tħassib ma' pajjiżi sħab. Id-djalogi kollha saru abbażi tar-reċiproċità, mal-pajjiżi sħab filwaqt li 

ttieħdet l-opportunità biex jitqajmu mistoqsijiet estensivi dwar il-kwistjonijiet tad-drittijiet tal-

bniedem fi ħdan l-Unjoni Ewropea. Għadd li qed jiżdied ta' pajjiżi terzi wrew interess li 

jistabbilixxu djalogi jew konsultazzjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem mal-UE. Ġie stabbilit 

djalogu dwar id-drittijiet tal-bniedem mal-Afrika t'Isfel, id-djalogu lokali eżistenti dwar id-drittijiet 

tal-bniedem mal-Kolombja ġie msaħħaħ għal laqgħa bbażata fil-bliet kapitali filwaqt li ntlaħaq qbil 

dwar il-konsultazzjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem mal-Korea t'Isfel; l-ewwel ċiklu ser isir fl-

2013. Fid-dawl tal-għadd li qed jiżdied ta' djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem, l-UE hija involuta 

fi proċess ta' riflessjoni dwar kif tista' tagħmel l-aħjar użu minn dan l-istrument. Saru wkoll tnax-il 

seminar mas-soċjetà ċivili b'mod parallel mad-djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem. Fl-2012, ir-

Rappreżentant Għoli jew il-Kelliem tagħha għamlu 151 dikjarazzjoni dwar id-drittijiet tal-

bniedem, filwaqt li f'għadd ta' każijiet intużaw demarches kunfidenzjali. 
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F'livell multilaterali, l-UE kompliet twettaq rwol prinċipali fil-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem 

fis-sistema tan-Nazzjonijiet Uniti. Fit-tliet sessjonijiet tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem fl-

2012, l-UE ppreżentat riżoluzzjonijiet dwar is-sitwazzjonijiet fil-pajjiżi (is-Sirja, il-

Mjanmar/Burma, ir-Repubblika Demokratika Popolari tal-Korea (RPDK) u l-Bjelorussja), kif ukoll 

ir-riżoluzzjonijiet tematiċi dwar il-libertà ta' reliġjon u twemmin u d-drittijiet tat-tfal. L-UE 

appoġġat ħafna riżoluzzjonijiet oħra, inklużi riżoluzzjonijiet dwar is-Sri Lanka, l-Iran, l-Eritrea, il-

Côte d’Ivoire u s-Somalja. L-UE tat bidu għall-ħolqien ta' mandat ġdid dwar pajjiż għall-

Bjelorussja u appoġġat lir-Relatur Speċjali dwar l-Eritrea. L-UE appoġġat b'mod ferm il-ħidma tal-

Kummissjoni ta' Inkjesta dwar is-Sirja u kkontribwixxiet biex tiġi żgurata l-estensjoni tal-mandat 

tagħha.  

 

Matul is-67 Sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-NU, l-inizjattivi kollha tal-UE ġew approvati 

b'appoġġ wiesa'. L-UE kienet sodisfatta li kien possibbli jinkiseb kunsens dwar riżoluzzjoni dwar il-

Mjanmar li rrikonoxxiet il-progress waqt li identifikat l-oqsma li fadal ta' tħassib dwar id-drittijiet 

tal-bniedem. L-UE kienet sodisfatta wkoll li r-riżoluzzjoni dwar ir-RDPK ġiet adottata mingħajr 

votazzjoni u li inizjattiva dwar is-Sirja, introdotta minn koalizzjoni wiesgħa mmexxija minn pajjiżi 

Għarab, kisbet appoġġ rekord. Barra minn hekk, ġiet ippreżentata bl-appoġġ tal-UE riżoluzzjoni 

komprensiva dwar id-drittijiet tal-bniedem fl-Iran. Ir-riżoluzzjoni annwali tan-NU ppreżentata mill-

UE dwar il-libertà ta' reliġjon u twemmin għal darba oħra ġiet adottata b'kunsens. L-AĠNU adottat 

riżoluzzjoni dwar id-drittijiet tat-tfal b'attenzjoni fuq it-tfal indiġeni u, għall-ewwel darba, adottat 

riżoluzzjoni li tappella għat-tmiem tal-mutilazzjoni ġenitali femminili, inizjattiva Afrikana li kienet 

appoġġata bis-sħiħ mill-UE. 
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L-UE kompliet taħdem mill-qrib ma' sħab reġjonali, bħall-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-

Kooperazzjoni fl-Ewropa (OSKE), l-Unjoni Afrikana, is-Segretarjat tal-Forum tal-Gżejjer tal-

Paċifiku u l-Lega tal-Istati Għarab. L-UE saħħet ir-relazzjoni mill-qrib tagħha mal-Kunsill tal-

Ewropa billi adottat prijoritajiet għall-kooperazzjoni; l-UE u l-Kunsill tal-Ewropa komplew 

jimplimentaw għadd sinifikanti ta' programmi konġunti li jikkonċernaw l-istat tad-dritt, id-

demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem, li jammontaw għal EUR 101 miljun. L-UE, fl-Assemblea 

Ġenerali u l-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem, involviet ruħha wkoll ma' organizzazzjoni tematika 

bħall-Organizzazzjoni tal-Kooperazzjoni Iżlamika (OIC). 

 

F'Novembru 2012, il-Kumitat Norveġiż tal-Premju Nobel ħabbar l-għoti tal-Premju Nobel għall-

Paċi lill-UE b'rikonoxximent għall-ħidma tagħha fuq ir-rikonċiljazzjoni, id-demokrazija, il-

promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u t-tkabbir taż-żona ta' paċi u stabbiltà mal-kontinent kollu. 

Irċevew il-premju t-tliet Presidenti – is-Sur Martin Schultz, Parlament Ewropew, is-Sur Herman 

Van Rompuy, Kunsill Ewropew, u s-Sur Jose Manuel Barroso, Kummissjoni Ewropea, fl- 

10 ta' Diċembru. L-UE ħabbret li l-flus tal-premju ser jintużaw biex jiġu appoġġati proġetti li 

jipprovdu edukazzjoni lil tfal affettwati minn konflitti armati. 
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I Id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fil-politika kollha tal-UE  

1 Inkorporazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-valutazzjonijiet tal-impatt kollha 

 

Kummissjoni Ewropea 

 

Mill-2006 'l hawn, saru valutazzjonijiet tal-impatt tal-inizjattivi tal-UE mill-Kummissjoni Ewropea 

sabiex jiġi deskritt l-impatt potenzjali tagħhom fid-dimensjonijiet soċjali, ekonomiċi u ambjentali 

kollha. Il-valutazzjonijiet tal-impatt isiru għal proposti leġislattivi, proposti mhux leġislattivi 

b'impatt ekonomiku, soċjali u ambjentali ċar, u inizjattivi mhux leġislattivi li jiddefinixxu l-politiki 

futuri, inklużi d-direttivi ta' negozjar għal ftehimiet internazzjonali.   

 

Għalkemm l-impatt ta' inizjattiva fuq id-drittijiet tal-bniedem inizjalment ma kienx parti mill-

kwistjonijiet ikkunsidrati mill-Kummissjoni matul il-valutazzjonijiet tal-impatt, fl-2010 l-

Kummissjoni ħabbret li, sabiex tiġi żgurata l-konformità mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, hija 

ser tagħmel valutazzjoni tal-impatt tal-proposti leġislattivi tagħha fuq id-drittijiet fundamentali, 

inklużi dawk b'dimensjoni esterna, bħal ftehimiet kummerċjali jew regolamenti dwar l-għajnuna. Il-

Kummissjoni kkonfermat ukoll li l-Karta tapplika għall-politiki esterni tal-UE1. Fl-2011, il-

Kummissjoni adottat Gwida Operazzjonali dwar id-Drittijiet Fundamentali2 li tistabbilixxi l-passi li 

s-servizzi tal-Kummissjoni għandhom jieħdu sabiex jiġu riflessi d-drittijiet fundamentali fil-

Valutazzjonijiet tal-Impatt tal-Kummissjoni.   

 

                                                 
1  http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/application/index_en.htm 
2  Operational Guidance on taking account of Fundamental Rights in Commission Impact 

Assessments [Gwida Operazzjonali dwar kif għandhom jitqiesu d-Drittijiet Fundamentali fil-
Valutazzjonijiet tal-Impatt tal-Kummissjoni], SEC(2011) 567 final 
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Ir-rapport ta' kull sena tal-Kummissjoni dwar l-Applikazzjoni tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali 

tal-UE1 jissottolinja kif il-Karta tibqa' punt ta' riferiment għall-integrazzjoni tad-drittijiet 

fundamentali fl-atti legali kollha tal-UE u meta l-Istati Membri japplikaw id-dritt tal-UE. Huwa 

jippreżenta wkoll il-mod kif qed tiġi żviluppata kultura ta' drittijiet fundamentali fl-UE bl-

istabbiliment ta' leġislazzjoni ġdida, fejn l-UE jkollha kompetenza taġixxi, u permezz tal-

ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. Meta kull sena jkopru l-firxa sħiħa tad-

dispożizzjonijiet tal-Karta tal-UE, ir-rapporti annwali għandhom l-għan li jindikaw fejn qed isir 

progress, u fejn qed iqumu problemi ġodda. 

 

Id-dimensjoni tad-drittijiet tal-bniedem tal-valutazzjonijiet tal-impatt imwettqa fuq ftehimiet 

kummerċjali kienet imsaħħa matul l-2012 (ara t-taqsima 11 hawn taħt). 

 

Parlament Ewropew 

 

L-2012 kienet l-ewwel sena li fiha bdiet topera l-Unità tal-Valutazzjoni tal-Impatt u tal-Valur 

Miżjud Ewropew tal-Parlament Ewropew, stabbilita b'rispons għar-Rapport Niebler dwar l-iżgurar 

ta' valutazzjonijiet tal-impatt indipendenti li kien adottat mill-Parlament fit-8 ta' Ġunju 2011. 

 

                                                 
1  http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/application/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/application/index_en.htm
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L-Unità tal-Valutazzjoni tal-Impatt hija responsabbli biex tikkontribwixxi għat-tisħiħ tal-

indipendenza u l-kapaċitajiet istituzzjonali tal-Parlament billi tgħin biex jiġu identifikati, 

ikkwantifikati u ġġustifikati l-prijoritajiet ta' politika ġenerali tiegħu, u billi ttejjeb il-kapaċità tiegħu 

għal valutazzjoni ta' politika avvanzata, b'hekk tappoġġa l-objettiv ġenerali ta' titjib fit-tfassil tal-

liġijiet. F'din il-ħidma, il-Parlament ħa kont tal-valutazzjonijiet tal-impatt tal-Kummissjoni u 

għamel valutazzjonijiet tal-impatt tal-emendi sostantivi tiegħu stess, f'konformità mal-Manwal dwar 

il-Valutazzjoni tal-Impatt adottat mill-Parlament fl-2008. Fl-2012, id-Direttorat għall-Valutazzjoni 

tal-Impatt ipproduċa firxa ta' valutazzjonijiet rilevanti għall-azzjoni esterna tal-UE1.   

 

Għalkemm id-drittijiet tal-bniedem ma jissemmewx fil-manwal tal-2008, il-kriterji ddefiniti mill-

Parlament Ewropew jinkludu l-kunsiderazzjoni tal-impatt fuq il-gruppi soċjali vulnerabbli 

(valutazzjoni komparattiva soċjali) u fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi. Barra minn hekk, l-Unità tal-

Valutazzjoni tal-Impatt ikkonfermat l-importanza li hija tagħti lid-drittijiet tal-bniedem u ser 

tkompli teżamina din il-kwistjoni. 

 

                                                 
– 1 Evalwazzjoni inizjali tal-valutazzjoni tal-Impatt tal-Kummissjoni dwar il-proposta biex jiġi awtorizzat il-ftuħ ta' 

negozjati dwar Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-UE u l-Ġappun; Evalwazzjoni inizjali tal-valutazzjoni tal-impatt 
tal-Kummissjoni dwar il-proposta għal Direttiva dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea 
permezz tal-liġi kriminali; 

– Evalwazzjoni inizjali tal-Valutazzjoni tal-Impatt tal-Kummissjoni dwar il-proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar 
l-assoċjazzjoni tal-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej mal-UE; Evalwazzjoni inizjali tal-valutazzjoni tal-impatt tal-
Kummissjoni dwar il-proposta għal Regolament li jistabbilixxi l-Korp Volontarju Ewropew ta' Għajnuna 
Umanitarja; Evalwazzjoni inizjali tal-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni dwar il-proposta għal Regolament 
dwar il-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn. 

–  
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Il-Kunsill tal-UE 

 

F'konformità mal-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-valutazzjonijiet tal-impatt fl-2011, il-

Presidenza rrappurtat lill-COREPER dwar l-istat attwali tal-valutazzjoni tal-impatt fil-Kunsill1. Ir-

rapport iddeskriva r-riżultati ta' stħarriġ dwar il-valutazzjoni tal-impatt fil-konfigurazzjonijiet kollha 

tal-Kunsill; huwa nnota li l-valutazzjonijiet tal-impatt "normalment ma jidhrux f'żewġ 

konfigurazzjonijiet tal-Kunsill, jiġifieri Affarijiet Ġenerali u Affarijiet Barranin". 

 

Miżuri restrittivi 

 

Skont il-Linji Gwida dwar l-implimentazzjoni u l-valutazzjoni ta’ miżuri restrittivi (sanzjonijiet) fil-

qafas tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni tal-UE, l-impatt ta' miżuri restrittivi adottati taħt il-

PESK fuq id-drittijiet tal-bniedem għandu jiġi vvalutat kemm qabel ma jiġu adottati l-miżuri kif 

ukoll annwalment wara dan2. 

 

Il-paragrafu 8 tal-Linji Gwida jistipula kif ġej: "L-introduzzjoni u l-implimentazzjoni ta' miżuri 

restrittivi jridu jkunu dejjem f'konformità mad-dritt internazzjonali. Dawn iridu jirrispettaw id-

drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali, b'mod partikolari l-proċess debitu u d-dritt għal 

rimedju effettiv. Il-miżuri imposti jridu jkunu dejjem proporzjonati għall-objettiv tagħhom." 

 

Fl-2012, il-Linji Gwida kienu applikati b'rabta mal-analiżijiet annwali u għall-adozzjoni ta' miżuri 

ġodda b'rabta mal-Bjelorussja, il-Mjanmar/Burma, l-Iran, is-Sirja u ż-Żimbabwe. 

                                                 
1  Rapport tal-Presidenza/Segretarjat tal-Kunsill dwar il-Valutazzjoni tal-Impatt, 

21 ta' Novembru 2012, 16569/12 
2  11205/12 



 

 
9431/13  mia/MIA/sib  ap/mia/erc/RUT/AGI 29 
ANNESS DG C   MT 

Appoġġ baġitarju 

 

Wara l-adozzjoni tal-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar L-Approċċ Futur għall-Appoġġ Baġitarju tal-

UE lil Pajjiżi Terzi f'Mejju 2012, issir valutazzjoni tal-valuri tad-drittijiet tal-bniedem, id-

demokrazija u l-istat tad-dritt biex jiġi determinat jekk ikunx xieraq li jingħata appoġġ baġitarju lil 

pajjiż sieħeb. B'hekk l-UE tivvaluta jekk jeżistux il-prekondizzjonijiet biex jiġu fdati kuntratti ta' 

governanza tajba u żvilupp lil pajjiż sieħeb, jiġifieri jekk humiex issodisfati l-valuri fundamentali 

tad-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u l-istat tad-dritt u jekk tali kuntratti hux ser jappoġġaw 

riformi wesgħin li jwasslu għal tnaqqis tal-faqar u titjib fil-governanza, waqt li jkun issenjalat 

impenn reċiproku u kondiviż għall-valuri fundamentali universali.   

 

F'April 2012, biex isiru dawk il-valutazzjonijiet, il-Kummissjoni stabbilixxiet Kumitat ta' Tmexxija 

dwar l-Appoġġ Baġitarju (BSSC); is-SEAE huwa membru tal-BSSC. Il-Kumitat ser juża l-Qafas 

tal-Valutazzjoni tar-Riskju, ibbażat fost l-oħrajn fuq ir-rappurtar politiku mid-Delegazzjonijiet tal-

UE u d-djalogu politiku li għaddej. F'Settembru 2012, ġew stabbiliti Linji Gwida formali għall-

programmazzjoni, it-tfassil u l-ġestjoni tal-appoġġ baġitarju. Il-Kapitolu 4 tal-Linji Gwida huwa 

ddedikat għall-"valuri fundamentali". Huwa janalizza l-prinċipji li għandhom jiġu segwiti, l-ambitu 

tal-valutazzjoni, il-mod kif il-valuri fundamentali huma marbutin ma' aspetti differenti tal-Kuntratti 

ta' Governanza Tajba u ta' Żvilupp (GGDC) u forom oħra ta' appoġġ baġitarju (Kuntratti ta' Riforma 

tas-Settur u Kuntratti ta' Bini tal-Istat), u l-proċess għall-valutazzjoni u l-monitoraġġ tal-valuri 

fundamentali. 
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Bank Ewropew tal-Investiment (BEI)  

 

Bħala l-Bank tal-UE, il-BEI hu legalment marbut mad-dispożizzjonijiet tal-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Iggwidat mid-Dikjarazzjoni tiegħu ta' Prinċipji u Standards 

Ambjentali u Soċjali, id-diliġenza dovuta tal-Bank hija informata minn approċċ ibbażat fuq id-

drittijiet tal-bniedem fir-rigward ta' firxa ta' impatti1. Konsiderazzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem 

jinformaw il-valutazzjoni tal-impatt soċjali tal-BEI fil-livell ta' proġett, kif deskritt fil-Manwal dwar 

il-Prattika Ambjentali u Soċjali tal-Bank. Il-Bank "jillimita l-finanzjament tiegħu għal proġetti li 

jirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem" u proġetti jew attivitajiet li jonqsu minn dan huma 

speċifikament esklużi minn self tal-BEI2.  

 

F'riflessjoni tal-obbligi legalment vinkolanti tiegħu (TUE) u b'reazzjoni għall-approvazzjoni tal-

Prinċipji Gwida tan-NU dwar l-Impriżi u d-Drittijiet tal-Bniedem, matul l-2012 il-BEI kkonkluda 

eżerċizzju ta' Analiżi tad-Distakk tad-Drittijiet tal-Bniedem bil-għan li jivvaluta l-istandards 

eżistenti tiegħu ta' valutazzjoni soċjali mqabbla mad-dispożizzjonijiet tal-Karta tal-UE u l-Prinċipji 

Gwida tan-NU dwar l-Impriżi u d-Drittijiet tal-Bniedem. Ir-riżultat ta' dan l-eżerċizzju qed jiggwida 

l-ħidma tar-reviżjoni tal-istandards ta' diliġenza dovuta soċjali tal-Bank matul l-2012/3 u mistenni li 

r-riformulazzjoni ta' dawn l-istandards ser tkun pass importanti fil-proċess ta' aktar integrazzjoni ta' 

konsiderazzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem mill-aspett operazzjonali fl-attivitajiet ta' finanzjament 

tal-BEI. Din l-intenzjoni ġiet studjata aktar fil-fond meta f'Ottubru 2012 il-BEI ospita l-'Laqgħa 

Internazzjonali ta' Esperti Soċjali' (ISEM) ta' darba fis-sena, li indirizzat il-metodi kif l-

istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali jistgħu jintegraw l-aħjar id-drittijiet tal-bniedem fid-

diliġenza dovuta soċjali tagħhom, b'mod partikolari l-valutazzjoni tal-impatt.  

 

                                                 
1  Li huma: risistemazzjoni involontarja / spostament ekonomiku; drittijiet u interessi ta' 

popolazzjonijiet vulnerabbli; standards tax-xogħol; saħħa u sikurezza pubblika u fuq ix-
xogħol; parteċipazzjoni u konsultazzjoni pubblika. Skont il-kuntest tal-operazzjoni, jistgħu 
jiġu indirizzati wkoll suġġetti oħra, marbuta ma' kwistjonijiet ta' governanza, trasparenza u 
kapaċità; potenzjal ta' konflitt u sensittività marbuta mal-aċċess għal riżorsi jew l-allokazzjoni 
ta' benefiċċji ta' proġett; inugwaljanzi ggravati; u ambjenti u dinamika soċjali istituzzjonali 
kumplessi. 

2  Ara http://www.eib.org/attachments/documents/excluded_activities_2012_en.pdf għal lista ta' 
attivitajiet esklużi  

http://www.eib.org/attachments/documents/excluded_activities_2012_en.pdf
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L-iżvilupp parallel tal-Qafas għall-Kejl tar-Riżultati (REM) jitqies bħala element importanti fid-

diliġenza dovuta mtejba tal-Bank dwar, u l-monitoraġġ ta', aspetti soċjali, konsiderazzjonijiet ta' 

drittijiet tal-bniedem, responsabbiltà soċjali korporattiva, xogħol deċenti, prinċipji ambjentali u 

governanza tajba fil-proġetti ffinanzjati minnu. 

 

Fl-aħħar nett, fil-kuntest tal-impenji annwali tiegħu ta' responsabbiltà korporattiva, il-BEI 

jirrapporta dwar il-prestazzjoni ambjentali, soċjali u ta' governanza ("ESG") tiegħu u, 

speċifikament, għadd ta' indikaturi soċjali u ta' drittijiet tal-bniedem taħt l-eżerċizzju tal-Inizjattiva 

ta' Rapportar Globali ("GRI"). 
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2 Sħubija ġenwina mas-soċjetà ċivili, inkluż fil-livell lokali  

Fl-2012, l-UE kompliet issaħħaħ l-interazzjoni tagħha mas-soċjetà ċivili, kemm bħala sieħeb 

ewlieni kkonsultat biex jikkontribwixxi fl-iżviluppi tal-politika tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem 

u bħala mira partikolari ta' appoġġ politiku u finanzjarju, minħabba r-rwol indispensabbli tas-soċjetà 

ċivili fl-għoti tal-kapaċità lill-persuni biex jifhmu u jitolbu d-drittijiet tagħhom, u fl-iskrutinju tal-

azzjoni tal-awtoritajiet pubbliċi. 

L-uffiċjali tal-UE għamluha prattika sistematika li jkollhom konsultazzjonijiet mas-soċjetà ċivili fi 

Brussell u fil-pajjiż qabel id-djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem u li jagħmlu laqgħat ta' 

informazzjoni wara dawn.  

Barra minn hekk, fl-2012 ġew organizzati seminars formali tal-Organizzazzjonijiet tas-Soċjetà 

Ċivili (OSĊ) li jlaqqgħu lil NGOs Ewropej u dawk internazzjonali mal-kontropartijiet tagħhom 

mill-pajjiżi kkonċernati fil-qafas tad-djalogi uffiċjali dwar id-drittijiet tal-bniedem li saru mal-

Arġentina, il-Bangladexx, il-Brażil, iċ-Ċilì, il-Kolombja, il-Ġeorġja, l-Indoneżja, il-Kirgiżistan, ir-

Repubblika tal-Moldova, il-Messiku, l-Awtorità Palestinjana u t-Taġikistan. Għas-seminar dwar id-

drittijiet tal-bniedem li sar f'Galway f'Novembru 2012 attendew esperti legali u rappreżentanti tal-

OSĊ mill-UE u miċ-Ċina. 

Ir-rakkomandazzjonijiet ta' dawn is-seminars tal-OSĊ jikkontribwixxu fid-djalogi uffiċjali tal-UE 

dwar id-drittijiet tal-bniedem ma' dawn il-pajjiżi. Bħala l-aħjar prattika, ir-rappreżentanti tas-soċjetà 

ċivili attendew għad-djalogi uffiċjali dwar id-drittijiet tal-bniedem mal-Unjoni Afrikana, il-Messiku 

u r-Repubblika tal-Moldova biex jippreżentaw dawn ir-rakkomandazzjonijiet.  

Bl-istess mod, intalab is-sehem tas-soċjetà ċivili fit-tħejjija tal-Istrateġiji Speċifiċi għall-Pajjiż 

dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, lokalment u/jew fil-kwartieri ġenerali tal-UE. 
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Fl-2012 is-soċjetà ċivili kienet ikkonsultata dwar diversi żviluppi fil-politika, li jibdew mill-

elaborazzjoni tal-pakkett dwar id-drittijiet tal-bniedem adottat mill-Kunsill Affarijiet Barranin 

fil-25 ta' Ġunju u approvat sussegwentement mill-Kunsill Ewropew. Inkiseb ukoll is-sehem tas-

soċjetà ċivili fir-rigward ta' tali materji bħall-abbozzar tal-Linji Gwida tal-UE dwar il-Libertà ta' 

Reliġjon jew Twemmin, u dwar il-LGBTI, li t-tnejn għadhom qed jitħejjew.  

Bl-istess mod, l-Approċċ Globali tal-UE għall-Migrazzjoni u l-Mobilità (GAMM), il-qafas ġenerali 

tal-politika tal-UE għall-migrazzjoni esterna u l-mobilità, jenfasizza r-rwol tas-soċjetà ċivili fl-

implimentazzjoni tiegħu. B'hekk, is-soċjetà ċivili tiġi involuta sistematikament fid-djalogi kollha 

dwar il-migrazzjoni kif ukoll fl-oqfsa speċifiċi ta' kooperazzjoni, Sħubijiet ta' Mobilità, u ser ikunu 

inklużi fl-Aġendi Komuni futuri għall-Migrazzjoni u l-Mobilità. Barra minn hekk, l-Istrateġija tal-

UE lejn il-Qerda tat-Traffikar tal-Bnedmin 2012-20161 tenfasizza r-rwol tas-soċjetà ċivili fl-

implimentazzjoni tiegħu, li jinkludi l-parteċipazzjoni tagħhom f'Mekkaniżmi ta' Riferiment 

Nazzjonali u Transnazzjonali. Aktar speċifikament, l-Istrateġija tal-UE tipprevedi l-istabbiliment ta' 

Pjattaforma tal-UE ta' organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u fornituri ta' servizzi li jaħdmu fuq 

protezzjoni u assistenza lill-vittmi kemm fi Stati Membri kif ukoll f'pajjiżi terzi magħżula. 

Ir-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili jkunu involuti b'mod regolari mal-Grupp ta' Ħidma tal-Kunsill 

dwar id-Drittijiet tal-Bniedem (COHOM) u jingħataw informazzjoni dwar il-konklużjonijiet tiegħu. 

 

                                                 
1  http://ec.europa.eu/home-

affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf  

http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf
http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf
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Is-Soċjetà Ċivili baqgħet id-destinatarju ewlieni tal-għajnuna mill-Istrument Ewropew għad-

Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem1. Fl-2012 kważi 500 proġett ġdid, li jifformaw 

portafoll li hemm għaddej ta' 2500 proġett imħaddem madwar id-dinja, ġew iffinanzjati f'erba' 

oqsma ta' ħidma: 

 

• Il-kapaċità tal-UE li tindirizza s-sitwazzjonijiet l-aktar diffiċli, li tirreaġixxi b'mod 

rapidu għall-urġenzi tad-drittijiet tal-bniedem u li tistabbilixxi mekkaniżmu komprensiv 

tal-UE għad-Difiża tad-Drittijiet tal-Bniedem; 

• L-iżvilupp ta' soċjetajiet ċivili prosperi, li jingħataw kapaċitajiet fit-tfittxija u d-difiża 

tagħhom tad-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem u fir-rwol speċifiku tagħhom bħala 

atturi għal bidla pożittiva; 

•  Kampanji tematiċi, li jamalgamaw l-għoti ta' appoġġ u l-operazzjoniet fuq il-post. Fl-

2012, l-attenzjoni kienet fuq il-piena tal-mewt, l-impunità, l-aċċess għall-ġustizzja, it-

tortura u l-maltrattament, id-drittijiet tat-tfal, id-drittijiet tan-nisa, id-drittijiet 

soċjoekonomiċi u kulturali, il-libertajiet fundamentali, il-ġlieda kontra d-

diskriminazzjoni u d-diżabbiltajiet; 

•  Il-promozzjoni u l-appoġġ tad-demokrazija permezz tal-inkoraġġiment u t-titjib tad-

demokrazija parteċipattiva u rappresentattiva, u t-tisħiħ tar-rwol tas-soċjetà ċivili u l-

interazzjoni tagħha ma' mekkaniżmi tad-demokrazija universali, internazzjonali u 

reġjonali, inkluż il-monitoraġġ u l-implimentazzjoni ta' impenji internazzjonali favur id-

demokrazija. Fl-2012, ġew stazzjonati erba' Missjonijiet ta' Osservazzjoni Elettorali tal-

UE, kif ukoll Missjoni ta' Evalwazzjoni Elettorali fil-Libja u għadd ta' Missjonijiet ta' 

Esperti Elettorali. 

                                                 
1  http://www.eidhr.eu/  

http://www.eidhr.eu/
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Fl-2012 l-UE bdiet ukoll timplimenta l-konklużjonijiet tal-Kunsill u l-komunikazzjoni dwar "L-

għeruq ta’ demokrazija u żvilupp sostenibbli: il-kooperazzjoni tal-Ewropa mas-Soċjetà Ċivili 

fir-relazzjonijiet esterni"1; L-UE kellha l-kompitu fost l-oħrajn li tħejji pjani direzzjonali għall-

involviment tal-OSĊ f'pajjiżi sħab. Il-pjani direzzjonali jwieġbu għall-ħtieġa li jkun hemm l-

involviment konsistenti tal-UE mas-soċjetà ċivili. Huma ser jiżguraw l-implimentazzjoni tal-

politika l-ġdida fil-livell tal-pajjiż b'objettivi fit-tul ta' kooperazzjoni tal-UE mal-OSĊ, djalogu u 

appoġġ operazzjonali. Dan l-eżerċizzju ser ikun marbut mal-programmazzjoni tal-għajnuna esterna 

tal-UE, jiġifieri l-kooperazzjoni bilaterali, reġjonali u tematika, għaldaqstant ser jiżgura l-koerenza 

u l-komplementarjetà politika bejn l-istrumenti. L-istrateġiji speċifiċi għall-pajjiż dwar id-drittijiet 

tal-bniedem ser ikunu wkoll referenza importanti għall-programmazzjoni. 

 

L-14-il Forum annwali ta' suċċess bejn l-UE u l-NGOs dwar id-Drittijiet tal-Bniedem li sar fi 

Brussell fis-6 u s-7 ta' Diċembru, aktar minn qatt qabel, kien ir-riżultat tal-ħidma konġunta tal-UE (is-

Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna u l-Kummissjoni Ewropea) u s-soċjetà ċivili (in-netwerk ta' 

NGOs għad-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija u l-Fondazzjoni Dag Hammarksjöld). Huwa 

laqqa' aktar minn 200 parteċipant mis-soċjetà ċivili minn kull parti tad-dinja u rappreżentanti minn 

mekkaniżmi internazzjonali u reġjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem u mill-istituzzjonijiet tal-UE u 

mill-Istati Membri sabiex jiddiskutu "Il-promozzjoni tal-universalità: ir-rwol tal-mekkaniżmi 

reġjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-kooperazzjoni tagħhom mas-soċjetà ċivili". Huwa laqqa' 

wkoll il-kapijiet tad-dipartimenti tar-riżorsi umani tal-organizzazzjonijiet reġjonali. 

 

Il-forum ta' politika u djalogu huma komplimentati b'għadd kbir ta' laqgħat tekniċi bil-għan li jilħqu 

lill-OSĊ, u jipprovdu tagħrif, faċilitazzjoni ta' aċċess, finanzjament u appoġġ, fost oħrajn Djalogu 

Strutturali, Forum tal-EIDHR, sejħiet ta' tħejjija għal seminars. 

                                                 
1  COM (2012) 492 final; Konklużjonijiet tal-Kunsill "L-għeruq ta’ demokrazija u żvilupp 

sostenibbli: il-kooperazzjoni tal-Ewropa mas-Soċjetà Ċivili fir-relazzjonijiet esterni"; It-3191 
laqgħa tal-Kunsill Affarijiet Barranin, il-Lussemburgu, 15 ta' Ottubru 2012. 
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3 Valutazzjoni regolari tal-implimentazzjoni  

 

Il-Pjan ta' Azzjoni jistipula li fir-Rapport Annwali dwar id-Drittijiet tal-bniedem u d-Demokrazija 

fid-Dinja, l-UE tirrapporta dwar il-progress tagħha fl-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tagħha. 

Għalhekk, l-istruttura ta' dan ir-Rapport ġiet riveduta biex issegwi l-istruttura tal-Pjan ta' Azzjoni; 

kull taqsima tal-Parti A ta' dan ir-Rapport dwar il-Qafas Strateġiku u l-Pjan ta' Azzjoni fiha 

sommarju tal-implimentazzjoni tal-parti korrispondenti tal-Pjan ta' Azzjoni sa issa. Din l-istruttura 

hija maħsuba biex tipprovdi ċarezza u sempliċità u tagħmel id-dokument aktar faċli biex jinqara u 

jinftiehem. 

 

Disa' azzjonijiet fil-Pjan ta' Azzjoni kellhom jiġu implimentati sa tmiem l-20121. Sar progress 

sinifikanti fl-ilħuq tal-parti l-kbira tal-objettivi.  

1. F'Ottubru 2012 ġew adottati rapporti interim dwar id-demokrazija dwar disa' pajjiżi 

pilota u r-rappurtar finali huwa mistenni fil-bidu tal-2013, filwaqt li qed jiġu żviluppati 

pjani ta' azzjoni b'appoġġ għad-demokrazija għall-parti l-kbira tal-pajjiżi pilota.   

2. Ittieħdu passi biex jiġi ssistematizzat is-segwitu għall-Missjonijiet ta' Osservazzjoni 

Elettorali tal-UE permezz ta' użu aħjar tar-rappurtar mill-Kapijiet tal-Missjonijiet u l-

programmazzjoni tal-għajnuna tal-UE, kif ukoll biex jiġu żviluppati Linji Gwida ġodda 

għall-Missjonijiet u d-Delegazzjonijiet ta' Osservazzjoni Elettorali.  

3. F'Novembru 2012 ġiet stabbilita formazzjoni tal-Grupp ta' Ħidma tal-Kunsill dwar id-

Drittijiet tal-Bniedem fi Brussell.   

4. Lista ta' pajjiżi u reġjuni ta' prijorità għal sħubija fil-ġlieda kontra t-traffikar tal-bniedem 

ġiet adottata f'Diċembru 2012.   

                                                 
1  L-Azzjonijiet 6(a), 6(d), 7, 14(a), 16(a), 18(c), 23(a), 25(b) u 30(b). 
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5. L-UE għamlet lobbying estensiv biex tippromwovi r-Riżoluzzjoni 67/206 tal-Assemblea 

Ġenerali tan-NU li terġa' tafferma l-appell għal moratorju fuq il-piena tal-mewt, li 

kienet adottata b'għadd ta' voti favur li qatt ma kien hemm bħalu.   

6. Intgħażlu l-punti fokali għad-drittijiet tal-bniedem u tal-Uffiċjali ta' Kollegament tal-UE 

dwar id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem f'kull missjoni tal-UE. Saret ukoll ħidma 

sinifikanti biex tiġi ffaċilitata l-pubblikazzjoni tad-dettalji ta' kuntatt tagħhom. 

7. Bdiet ħidma biex jiġu żviluppati Linji Gwida dwar il-Libertà ta' Reliġjon u Twemmin. 

Saru konsultazzjonijiet mas-soċjetà ċivili, u l-UE mistennija tadotta l-Linji Gwida fil-

bidu tal-2013.   

8. Il-pubblikazzjoni tar-rapport dwar il-prijoritajiet tal-UE għall-implimentazzjoni effettiva 

tal-Prinċipji ta' Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem ġiet posposta 

għall-2013 sabiex jittieħed kont tad-diskussjonijiet fil-Forum tan-NU dwar in-Negozju u 

d-Drittijiet tal-Bniedem li saru f'Diċembru 2012.   

9. F'Awwissu 2012, il-Kummissjoni Ewropea lestiet l-aġġornament tagħha tan-Nota ta' 

Gwida dwar id-Diżabbiltà u l-Iżvilupp f'konformità mal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-

Drittijiet tal-Persuni b'Diżabbiltà.  
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II Promozzjoni tal-universalità tad-drittijiet tal-bniedem  

4 Aderenza universali  

 

F'konformità mal-Artikolu 21 TUE u l-Qafas Strateġiku u l-Pjan ta' Azzjoni dwar id-Drittijiet tal-

Bniedem, l-istandards universali tad-drittijiet tal-bniedem komplew jiġu promossi fl-2012 bħala l-

bażi għall-involviment tal-UE ma' pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet reġjonali. 

 

Fil-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem fl-2012, l-UE qagħdet attenta ħafna għal – u xi drabi opponiet 

– il-kontenut ta' inizjattivi, bħal dawk dwar il-valuri tradizzjonali u dwar il-multikulturaliżmu u d-

drittijiet tal-bniedem, li setgħu jdgħajfu l-universalità tad-drittijiet tal-bniedem. L-UE wriet biċ-ċar 

il-fehmiet tagħha f'dikjarazzjonijiet u fi spjegazzjonijiet tal-voti.  

 

L-UE inkoraġġiet u segwiet mill-qrib il-ħolqien ta' dikjarazzjoni ġdida tal-Assoċjazzjoni tan-

Nazzjonijiet tal-Asja tax-Xlokk (ASEAN) dwar id-drittijiet tal-bniedem fl-2012, filwaqt li 

enfasizzat li din hija pass importanti lejn it-tisħiħ tal-ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem fl-Asja. 

Madankollu, ir-Rappreżentant Għoli Ashton enfasizzat ukoll il-ħtieġa li jiġi żgurat li l-

implimentazzjoni tindirizza b'mod adegwat kwalunkwe problema ta' kompatibbiltà mal-istandards 

internazzjonali, b'mod partikolari d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem u t-trattati 

rilevanti tan-NU dwar id-drittijiet tal-bniedem. 

 

Fl-2012, ir-ratifika tal-istrumenti tan-NU għad-drittijiet tal-bniedem saret element standard ta' 

involviment, b'mod partikolari fi djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem, fid-dawl tas-sitwazzjoni tal-

pajjiżi terzi kkonċernati kif identifikat fl-istrateġiji speċifiċi għall-pajjiż dwar id-drittijiet tal-

bniedem.  
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Barra minn hekk, fl-2012 l-UE lestiet il-kampanja tagħha għar-ratifika universali taż-żewġ 

Protokolli Fakultattivi għall-Konvenzjoni dwar id-drittijiet tat-tfal u l-Konvenzjoni 182 relatata tal-

ILO dwar l-agħar forom ta' tħaddim tat-tfal. Il-kampanja kienet marbuta mal-għaxar anniversarju 

tad-dħul fis-seħħ ta' dawn l-istrumenti fil-bidu tal-2012. Il-kampanja tal-UE kellha impatt pożittiv, 

filwaqt li kkontribwixxiet għar-ratifika tal-Protokoll Fakultattiv dwar l-Involviment tat-Tfal 

f'Konflitti Armati minn 7 Stati, filwaqt li l-Protokoll Fakultattiv dwar il-Bejgħ tat-Tfal, il-

Prostituzzjoni tat-Tfal u l-Pedopornografija kien iffirmat minn Stat wieħed u rratifikat minn 10 oħra 

u l-Konvenzjoni 182 tal-ILO kienet irratifikata minn Stat wieħed. Madwar 12-il Stat kienu 

mistennija li jirratifikaw f'terminu qasir jew medju, minħabba r-reazzjonijiet pożittivi tagħhom 

matul il-kampanja ta' lobbying tal-UE. F'xi każijiet dan jista' jiddependi mid-disponibbiltà tal-

għajnuna.  

 

Il-kooperazzjoni mas-Segretarjat tal-Forum tal-Gżejjer tal-Paċifiku (PIF - Pacific Island Forum) ġiet 

stabbilita permezz ta' proġett tal-EIDHR biex tiġi promossa r-ratifika tal-istrumenti tan-NU għad-

drittijiet tal-bniedem mill-Istati Membri tal-PIF. 

 

Bl-istess mod, l-implimentazzjoni ta' rakkomandazzjonijiet minn korpi u relaturi speċjali tat-Trattat 

tan-NU, u tal-impenji proprji tal-Istati skont l-Eżami Perjodiku Universali, issa saru elementi 

standard ta' involviment bilaterali dwar id-drittijiet tal-bniedem ma' pajjiżi terzi. Fil-kuntatti 

bilaterali tagħha l-UE bħala rutina appoġġat ukoll l-estensjoni ta' stedini permanenti lir-relaturi 

speċjali tan-NU.   

 

Fl-2012 l-UE ssoktat fl-impenn tagħha ma' pajjiżi u organizzazzjonijiet sħab dwar il-libertà tar-

reliġjon u t-twemmin, li witta t-triq għal kontinwazzjoni tal-kunsens dwar ir-riżoluzzjonijiet 

ippreżentati mill-UE fil-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem u fl-Assemblea Ġenerali. L-UE involviet 

ruħha wkoll ma' sħab, b'mod partikolari l-OIC, dwar il-ġlieda kontra l-intolleranza reliġjuża u l-

adozzjoni tar-riżoluzzjonijiet relatati tan-NU, bil-għan taż-żamma tal-attenzjoni fuq id-drittijiet tal-

bniedem ibbażata fuq standards universali dwar il-libertà tar-reliġjon jew it-twemmin.   
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5 Kultura ta' drittijiet tal-bniedem u demokrazija fl-azzjoni esterna tal-UE  

 

F'konformità mal-Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija, is-SEAE 

pprovda taħriġ dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija matul l-2012, b'mod partikolari 

permezz ta' "Serje dwar id-drittijiet tal-bniedem" organizzata tliet darbiet f'sena għal ġimgħa sħiħa 

(Marzu, Ġunju, Ottubru 2012). 

 

Tliet sessjonijiet ġenerali dwar il-politika dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-demokrazija fir-

relazzjonijiet esterni tal-UE kienu segwiti minn moduli speċjalizzati dwar il-ġlieda kontra d-

diskriminazzjoni (libertà ta' reliġjon jew twemmin, diżabbiltà, LGBT), l-ugwaljanza bejn is-sessi, 

id-drittijiet tat-tfal, il-ġustizzja kriminali internazzjonali, l-appoġġ għad-demokrazija u l-

osservazzjoni elettorali, id-drittijiet tal-bniedem fil-kuntest tan-NU, u l-Kunsill tal-Ewropa u d-

drittijiet tal-bniedem. Għal uħud minn dawn il-korsijiet ta' taħriġ, is-SEAE talab għall-kompetenzi 

tal-persuni akkademiċi, l-NGOs min-Netwerk dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija, l-

aġenziji tan-NU u l-Kunsill tal-Ewropa. 

 

Għal dawn il-moduli ta' taħriġ attendaw il-persunal tas-SEAE u tal-Kummissjoni (kemm mill-

kwartieri ġenerali kif ukoll mid-delegazzjonijiet), il-persunal tal-missjoni u tal-operazzjoni tal-

PSDK, id-diplomati tal-Istati Membri u l-persunal tal-PE. B'parteċipazzjoni medja ta' 35 membru 

tal-persunal kuljum, huma rrappreżentaw element importanti tal-integrazzjoni tad-drittijiet tal-

bniedem u tad-demokrazija fil-politiki kollha tal-UE. Il-korsijiet kienu rreklamati permezz tan-

netwerk ta' punti fokali għad-drittijiet tal-bniedem fid-delegazzjonijiet, u rriżulta li għadd sinifikanti 

ta' membri tal-persunal tad-delegazzjonijiet inkiteb għalihom (52 persuna minn 48 pajjiż differenti) 

u qasmu bejniethom l-aħjar prattiki dwar il-kwistjonijiet topiċi dwar id-drittijiet tal-bniedem.  

 

Sabiex jingħata impetu ġdid lit-taħriġ tal-persunal, f'Settembru 2012, is-SEAE nieda eżerċizzju ta' 

mmappjar ta' korsijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija li jsiru mill-Istati Membri, bil-

ħsieb li jinġabru l-aħjar prattiki u jkun hemm għaqda bejniethom. Seba' Stati Membri qasmu l-

esperjenzi tagħhom.  
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Saru għadd ta' korsijiet oħra ta' taħriġ dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija bħala parti mis-

sessjonijiet qabel l-istazzjonar għall-Kapijiet tad-Delegazzjoni u l-uffiċjali għall-politika, Kapijiet 

tal-kooperazzjoni, seminars għad-diplomatiċi tal-Istati Membri, is-serje ta' induzzjoni tas-SEAE u 

seminars reġjonali tad-DG DEVCO, u bi tweġiba għal talbiet ad hoc. Issa ġiet inkluża b'mod 

sistematiku preżentazzjoni dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fit-taħriġ kollu ta' qabel l-

istazzjonar. 

Fl-2012 l-UE kompliet ukoll tappoġġa l-edukazzjoni dwar id-drittijiet tal-bniedem mad-dinja kollha 

permezz ta' varjetà ta' strumenti finanzjarji, inkluż l-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u għad-

Drittijiet tal-Bniedem. Il-proġetti promossi minn istituzzjonijiet akkademiċi u NGOs f'diversi 

reġjuni kienu mmirati lejn firxa wiesgħa ta' persuni, minn tfal tal-iskola sa mexxejja tal-komunità u 

awtoritajiet tal-pulizija, inklużi l-gruppi l-aktar vulnerabbli. Iċ-Ċentru Inter-Universitarju Ewropew 

għad-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokratizzazzjoni (EIUC) u n-netwerk tiegħu ta' Masters 

Reġjonali fl-Afrika, l-Asja/il-Paċifiku, il-Balkani, il-Kawkasu u l-Amerika Latina huma eżempji ta' 

proġetti li rnexxew f'dan il-qasam. In-netwerk joħloq ragruppament ġdid ta' 81 università madwar 

id-dinja u jipprovdi ċentru ta' eċċellenza interdixxiplinari li joffri taħriġ għal min ikun iggradwa 

dwar id-Drittijiet tal-Bniedem lil mijiet ta' studenti, mexxejja futuri, is-settur privat, l-OSĊ, is-

servizz ċivili u persunal tad-Delegazzjonijiet tal-UE. Fl-2012, in-netwerk tal-EIUC beda n-negozjati 

biex jistabbilixxi programm addizzjonali ta' Masters Reġjonali għar-reġjun tan-Nofsinhar tal-

Mediterran. 

 

F'konformità mal-Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija, id-

Delegazzjonijiet tal-UE u l-missjonijiet PSDK kollha ntalbu jinnominaw il-punti fokali għad-

drittijiet tal-bniedem u biex jippubblikaw id-dettalji ta' kuntatt fuq is-siti elettroniċi tagħhom. 

Sa tmiem l-2012, il-140 Delegazzjoni u l-15-il missjoni u operazzjoni tal-PSDK kollha kienu 

għamlu dan. F'ħafna każijiet, ġew innominati żewġ punti fokali, wieħed fit-taqsima politika u l-

ieħor fit-taqsima tal-operazzjonijiet (215-il punt fokali b'kollox). Inħatru uffiċjali speċifiċi ta' 

kollegament dwar id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem f'mitt pajjiż u wieħed. 67 delegazzjoni diġà 

ppubblikaw id-dettalji ta' kuntatt tal-punti fokali tagħhom għad-drittijiet tal-bniedem fuq is-siti 

elettroniċi tagħhom. Sitt delegazzjonijiet iddeċidew li ma jagħmlux dan għal raġunijiet ta' sigurtà. 
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Il-punti fokali għad-drittijiet tal-bniedem għandhom rwol ċentrali fil-koordinazzjoni tal-

implimentazzjoni lokali tal-istrateġiji speċifiċi għall-pajjiż dwar id-drittijiet tal-bniedem. Huma 

jipprovdu wkoll kwartieri ġenerali b'kompetenzi dwar l-iżviluppi lokali, jindirizzaw każijiet 

individwali, jagħmlu demarches u jagħmlu komunikazzjoni dwar il-prijoritajiet tal-UE fit-Tielet 

Kumitat tal-Assemblea Ġenerali tan-NU u fil-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem. Fir-rigward ta' 

dawn il-kwistjonijiet kollha, il-punti fokali kienu mħeġġa biex jaqsmu bejniethom l-aħjar prattika. 

Ser ikun hemm opportunità li jagħmlu dan fl-ewwel laqgħa tal-Punti Fokali għad-Drittijiet tal-

Bniedem fi Brussell fit-28 ta' Frar 2013. 

 

Il-proċess ta' tħejjija u implimentazzjoni tal-istrateġiji speċifiċi għall-pajjiż dwar id-drittijiet tal-

bniedem ħoloq dinamika ġdida ta' ħidma konġunta fuq id-drittijiet tal-bniedem mid-

Delegazzjonijiet tal-UE u mill-ambaxxati tal-Istati Membri. Fl-2012, f'ħafna postijiet dan 

irriżulta fl-istabbiliment ta' gruppi ta' ħidma għad-drittijiet tal-bniedem stabbiliti fil-livell tal-

kunsillieri politiċi u involva wkoll esperti dwar id-drittijiet tal-bniedem fit-taqsimiet ta' 

kooperazzjoni tad-delegazzjonijiet tal-UE u tal-ambaxxati tal-Istati Membri. Ħafna minn dawn il-

gruppi ta' ħidma taw lok għal koordinazzjoni aħjar ta' informazzjoni u azzjoni fir-rigward tad-

difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, li rriżultat fi tqassim effettiv tax-xogħol fost is-sħab lokali tal-

UE. Is-SEAE ser ikompli jippromwovi tali gruppi ta' ħidma lokali għad-drittijiet tal-bniedem bħala 

l-aħjar prattika. 
 

 

III ILĦUQ TAL-OBJETTIVI TA' POLITIKA KOERENTI, INTERNAMENT U INTERNAZZJONALMENT  

6 Appoġġ effettiv għad-demokrazija  

 

Sabiex jintlaħqu objettivi koerenti, u abbażi tal-impenji fl-Artikolu 21 TUE, fl-2012 l-UE kompliet 

il-ħidma tagħha fuq it-tisħiħ tad-demokrazija u d-demokratizzazzjoni mad-dinja kollha.  

 

L-istrumenti prinċipali użati kienu d-djalogu politiku b'messaġġi konsistenti, appoġġat 

b'missjonijiet ta' osservazzjoni elettorali u b'miżuri ta' kooperazzjoni għall-iżvilupp.  
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Il-ħidma fuq il-koerenza tista' ssir bl-aktar mod effettiv fil-livell tal-pajjiż u tibda bil-koerenza fost 

l-istrumenti tal-UE, inkluż id-djalogu politiku. Hija testendi għall-kooperazzjoni bejn l-UE u l-Istati 

Membri, billi l-messaġġi u l-attivitajiet jiġu allinjati u kkoordinati, u hija tilħaq l-għan tagħha meta 

jintlaħaq qbil fuq l-appoġġ u meta dan jingħata b'mod konġunt mal-pajjiż sieħeb. Qed tiġi 

żviluppata attenzjoni akbar fuq ir-riżultati sostenibbli, inkluż appoġġ għad-demokrazija. 

 

Barra mill-missjonijiet ta' osservazzjoni elettorali, li huma strumenti viżibbli ħafna b'appoġġ għall-

proċessi elettorali kredibbli, attivitajiet permezz tal-Strument Ewropew għad-Demokrazija u d-

Drittijiet tal-Bniedem (EIDHR) biex jiġi appoġġat aktar żvilupp tad-drittijiet ċivili u politiċi u d-

drittijiet ekomoniċi, soċjali u kulturali huma implimentati f'pajjiżi sħab permezz tal-kooperazzjoni 

mal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili.  



 

 
9431/13  mia/MIA/sib  ap/mia/erc/RUT/AGI 44 
ANNESS DG C   MT 

L-appoġġ għad-demokrazija ngħata wkoll fuq skala kbira fil-forma ta' appoġġ lil diversi 

istituzzjonijiet tas-settur pubbliku li huwa maħsub biex iżid is-servizzi għaċ-ċittadini u jrawwem l-

implimentazzjoni ta' drittijiet ekonomiċi u soċjali. L-appoġġ jingħata wkoll lill-parlamenti u lill-

organizzazzjonijiet taċ-ċittadini u jitrawmu miżuri ta' deċentralizzazzjoni, bil-għan li jiġi estiż l-

ispazju politiku, li jiżgura li ċ-ċittadini jkollhom vuċi u jiġu rrappreżentati. It-tisħiħ tal-kapaċitajiet 

u l-appoġġ istituzzjonali jsiru prinċipalment permezz tal-Istrument ta' Finanzjament tal-

Kooperazzjoni għall-Iżvilupp (DCI - Development Cooperation Instrument), l-Istrument Ewropew 

ta' Viċinat u Sħubija (ENPI - European Neighbourhood Policy Instrument) u l-Fond Ewropew 

għall-Iżvilupp (FEŻ).  

 

L-implimentazzjoni tal-Konklużjonijiet tal-Kunsill ta' Novembru 2009 u Diċembru 2010 issa hija 

parti mill-impenji favur id-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem skont il-Qafas Strateġiku u l-Pjan 

ta' Azzjoni.  

 

Fl-2012, kompliet il-ħidma fid-Delegazzjonijiet tal-UE flimkien mal-Istati Membri fid-disa' 

pajjiżi pilota li fadal għall-appoġġ għad-demokrazija (il-Benin, il-Bolivja, il-Gana, l-

Indoneżja, il-Kirgiżistan, il-Libanu, il-Maldivi, il-Mongolja u l-Gżejjer Solomon, identifikati 

fil-konklużjonijiet tal-Kunsill ta' Diċembru 2010) bl-għan li jitlestew il-profili tad-demokrazija u 

jitwaqqfu pjanijiet ta' azzjoni għad-demokrazija. F'Ottubru 2012 ġie adottat rapport interim. Ir-

rappurtar ta' tmiem is-sena u l-konklużjoni tal-fażi pilota tal-ewwel ġenerazzjoni huma mistennija 

kmieni fl-2013.  

 

Id-delegazzjonijiet pilota kollha pprovdew rapporti deskrittivi, jiġifieri deskrizzjoni tal-attivitajiet 

tal-komunità tad-donaturi b'appoġġ għad-demokrazija fil-pajjiż pilota.  Il-biċċa l-kbira minnhom 

analizzaw ukoll il-ħtiġijiet u qed jiżviluppaw pjanijiet ta' azzjoni b'appoġġ għad-demokrazija.  
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Il-ħidma ser tkompli fl-2013, u l-abbozzi ta' mudelli ser jiġu riveduti fid-dawl tar-rapporti riċevuti. 

Sa issa r-riżultati juru li r-rapporti li jiffukaw fuq id-demokrazija jagħtu informazzjoni addizzjonali 

dwar l-istrutturi politiċi u l-kwalità tal-istituzzjonijiet u jipprovdu valutazzjoni tal-proċessi politiċi li 

jew isaħħu d-demokrazija jew idgħajfuha. Huma juru wkoll il-ħtieġa għal aktar żvilupp tal-għodod, 

kemm f'termini ta' żvilupp u taħriġ tal-persunal u f'termini ta' Linji Gwida u mudelli għall-analiżi, l-

identifikazzjoni ta' azzjonijiet u l-implimentazzjoni u l-valutazzjoni ta' attivitajiet b'appoġġ għad-

demokrazija. 

 

It-tagħlimiet meħuda mill-ewwel ġenerazzjoni pilota ser jipprovdu sisien għat-tnedija tat-tieni 

ġenerazzjoni ta' pajjiżi pilota. 

 

L-għan tal-profili għad-demokrazija huwa li ssir valutazzjoni tal-UE tal-istat tad-demokrazija 

f'pajjiż partikolari, biex tiġi ssistematizzata l-informazzjoni dwar l-aspetti ewlenin u biex jiġu 

vvalutati l-prospetti għall-bidla. Idealment dan għandu jsir f'kooperazzjoni kemm mal-partijiet 

interessati lokali (minn korpi uffiċjali u s-soċjetà ċivili) kif ukoll mill-partijiet interessati 

internazzjonali. Konklużjoni tentattiva li toħroġ mill-kontenut ipprovdut fl-ewwel ġenerazzjoni hija 

li l-informazzjoni miġbura ser ikollha ħajja fuq l-ixkaffa relattivament twila u tipprovdi sfond utli 

għad-djalogi poltiċi, l-attiviatjiet ta' kooperazzjoni għall-iżvilupp u l-osservazzjoni/assistenza 

elettorali. 
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Il-pjani ta' azzjoni għad-demokrazzjoni huma maħsuba biex jirriflettu valutazzjoni maqbula ta' 

dawk l-oqsma li jeħtieġu appoġġ tal-UE jew tal-Istat Maġġur tal-Unjoni Ewropea (UE/EUMS) u 

appoġġ ieħor għat-tisħiħ tad-demokrazija. Idealment, dawn l-oqsma jkunu maqbula b'mod konġunt 

bejn l-UE/EUMS (u donaturi oħra) u l-pajjiż sieħeb. L-għan huwa li tiżdied il-koerenza u b'teħid ta' 

responsabbiltà għal azzjonijiet u li jinkisbu riżultati sostenibbli. Il-profili u l-pjani ta' azzjoni għad-

demokrazija ser jiġu ppreżentati lill-Kunsill u ser jintużaw sabiex tiġi żviluppata aktar il-

metodoloġija. L-ambizzjoni aħħarija hija li jiġu prodotti għodod li huma applikabbli fid-dinja 

kollha. 

 

L-elezzjonijiet ġenwini huma bażi essenzjali għal demokrazija li tiffunzjona u huma element 

prinċipali tal-iżvilupp sostenibbli. L-UE temmen li l-miżuri li jissalvagwardjaw id-dritt għal 

parteċipazzjoni f'elezzjonijiet ġenwini jistgħu jagħtu kontribut kbir għall-paċi, is-sigurtà u l-

prevenzjoni tal-konflitti. Fl-2012, l-UE kompliet tappoġġa b'mod vigoruż il-proċessi elettorali 

madwar id-dinja billi bagħtet Missjonijiet ta' Osservazzjoni Elettorali (EOM) u Missjonijiet ta' 

Esperti Elettorali (EEM) tal-UE fuq stedina tal-awtoritajiet u billi pprovdiet assistenza elettorali 

fuq talba u appoġġ lill-osservaturi domestiċi. 

 

Ġiet organizzata wkoll analiżi ta' nofs il-perijodu f'Ġunju biex jittejjeb il-funzjonament u l-użu tal-

fondi għall-EOM u l-EEM. 

 

Din is-sena ntbagħtu EOMs fis-Senegal, l-Alġerija, Timor Leste u fi Sjerra Leone. Minħabba l-

kondizzjonijiet speċifiċi tas-siġurtà, intbagħat Tim ta' Valutazzjoni Elettorali (EAT - Electoral 

Assessment Team) fil-Libja. Il-Missjonijiet ta' Esperti Elettorali ġew skjerati wkoll fl-Eġittu, il-

Jemen, El Salvador, il-Ginea Bissaw, is-Senegal, il-Messiku, l-Angola u l-Gana.  
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L-UE kompliet issaħħaħ l-approċċ fit-tul lejn il-proċessi elettorali billi bdiet tevalwa kemm jista' 

jkun aspetti taċ-ċiklu elettorali qabel l-elezzjonijiet (pereżempju, ir-reġistrazzjoni tal-votanti) u 

warajhom (is-segwitu għar-rakkomandazzjoni tal-EOM). Bil-ħsieb li jissodisfaw l-impenji fil-Qafas 

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

istituzzjonijiet tal-UE ħadu passi biex jissistematizzaw is-segwitu tal-EU/EOM billi jagħmlu użu 

aħjar mill-istrumenti eżistenti, bħar-rappurtar regolari mill-Kapijiet tal-Missjonijiet u l-

programmazzjoni tal-għajnuna tal-UE, u l-iżviluppi ta' għodod ġodda bħal Linji Gwida u 

istruzzjonijiet lid-delegazzjonijiet għas-segwitu tal-missjonijiet. Sabiex iżżid l-impatt tal-EOM, l-

UE ħadet sehem fl-ewwel ċiklu ta' missjonijiet ta' segwitu f'nofs iċ-ċiklu elettorali mfassal biex 

tissaħħaħ l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet mill-elezzjonijiet preċedenti biex jitjiebu l-

kondizzjonijiet għall-elezzjonijiet li jmiss. F'Diċembru 2012, l-UE għamlet missjoni ta' segwitu fil-

Malawi biex teżamina l-progress li sar fir-riformi elettorali u tikkontribwixxi għat-tħejjijiet tal-

elezzjonijiet li jmiss fl-2014. Qed jitħejjew diversi missjonijiet oħra għall-2013. 

 

Konxja li n-natura u l-format tar-rakkomandazzjonijiet huma essenzjali għall-implimentazzjoni 

b'suċċess tagħhom, l-UE kompliet ittejjeb il-gwida metodoloġika għall-missjonijiet ta' osservazzjoni 

tagħha dwar dawn il-kwistjonijiet u oħrajn, b'mod partikolari permezz tal-proġett NEEDS. 
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Proġett NEEDS 2008-2012 

 

In-Netwerk għal Appoġġ Elettorali u Demokratiku Msaħħaħ (NEEDS - Network for Enhanced 

Electoral and Democratic Support) kien it-tielet proġett iffinanzjat mill-UE f'dan il-qasam. Dan il-

proġett huma mmirat biex: 

 

1)  Jikkontribwixxi għall-konsolidazzjoni ta' metodoloġija konsistenti użata mill-EU/EOMs 

f'konformità ma' standards internazzjonali u reġjonali għal elezzjonijiet demokratiċi (inklużi r-

rabtiet mal-assistenza elettorali);  

2)  Itejjeb il-kapaċitajiet tal-osservaturi tal-UE, permezz tal-iżvilupp ta' approċċ komuni tal-UE 

għar-reklutaġġ u t-taħriġ tal-osservaturi;  

3)  Jappoġġa l-proċess demokratiku f'pajjiżi terzi, permezz ta' appoġġ immirat lejn il-gruppi ta' 

osservaturi domestiċi u organizzazzjonijiet rilevanti oħra tas-soċjetà ċivili permezz tas-sħab 

reġjonali; f'dan il-kuntest, jiżviluppa u jippromwovi strateġiji għall-implimentazzjoni ta' 

rakkomandazzjonijiet tal-EOMs tal-UE, inkluż it-tisħiħ tal-kapaċitajiet. 

 

Il-proġett ta' tliett snin (estiż għal sena oħra) irriżulta f'diversi għodod u Linji Gwida utli dwar il-

metodoloġija tal-EOMs tal-UE, filwaqt li organizza taħriġ għal mijiet ta' osservaturi għal perijodu 

qasir u fit-tul u għall-membri kruċjali tat-tim u tejjeb il-kapaċitajiet tal-organizzazzjonijiet tas-

soċjetà ċivli u n-netwerks reġjonali. 

 

Dawn l-objettivi ser jibqgħu jikkostitwixxu l-qalba tal-appoġġ ipprovdut mill-proġett ta' 

Osservazzjoni Elettorali u Appoġġ għad-Demokrazija (2013-2017) immexxi minn GIZ u Eris, bl-

appoġġ tas-sħab reġjonali u nazzjonali tagħhom fl-Afrika, l-Asja u l-Amerika Latina. 
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L-UE kompliet tkun minn ta' quddiem biex tikkoordina l-isforzi ta' diversi EOMs fil-qasam u kienet 

involuta fl-appoġġ għat-tisħiħ tal-kapaċitajiet ta' organizzazzjonijiet reġjonali oħra (pereżempju l-

Unjoni Afrikana u l-Lega tal-Istati Għarab). Id-delegazzjonijiet tal-UE kienu mħeġġa jsegwu r-

rakkomandazzjonijiet mill-osservazzjoni elettorali tal-OSKE/ODIHR. 

 

Kooperazzjoni bejn il-Lega tal-Istati Għarab (LAS - League of Arab States) u l-UE 

 

Fl-2012, il-proġett NEEDS iffaċilita programm ta' skambju u attivitajiet ta' għaxart ijiem li jlaqqa' l-

Lega tal-Istati Għarab (LAS) mal-Unjoni Ewropea (UE) biex jitkellmu dwar l-isfidi tal-missjonijiet 

ta' osservazzjoni elettorali. Il-laqgħa saret mis-7 sas-17 ta' Ottubru 2012, li bdiet b'laqgħat fi 

Brussell segwiti minn vjaġġ tal-LAS biex tosserva l-elezzjonijiet parlamentari fil-Litwanja fl-14 ta' 

Ottubru. Id-delegazzjoni tal-LAS ġabet 14-il membru professjonali mill-uffiċċju prinċipali tagħha 

involuti fil-missjonijiet ta' osservazzjoni elettorali tal-LAS u rappreżentant tal-Uffiċċju ta' 

Kollegament KE/LAS f'Malta. 

 

Is-seminar ipprovda lill-uffiċjali tal-LAS u tal-UE l-opportunità li jiskambjaw il-prattiki u l-

approċċi attwali għall-osservazzjoni elettorali u l-metodoloġiji tal-assistenza elettorali. Għalhekk 

huma tgħallmu aktar dwar l-esperjenzi ta' xulxin billi josservaw u kisbu ħarsa ġenerali komparattiva 

tal-metodoloġiji u l-istrateġiji ta' diversi gruppi internazzjonali u reġjonali oħrajn li jisponsorjaw 

lill-gruppi ta' osservazzjoni elettorali.  
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F'ħafna pajjiżi, l-UE appoġġat netwerks kredibbli ta' osservaturi nazzjonali permezz tal-

finanzjament u t-tisħiħ tal-kapaċitajiet. L-UE kompliet ukoll tipprovdi appoġġ teniku u materjali 

għall-proċessi elettorali, b'mod partikolari lill-Korpi ta' Ġestjoni Elettorali (EMBs - Electoral 

Management Bodies), appoġġ materjali għall-votazzjoni u l-operazzjonijiet ta' reġistrazzjoni, kif 

ukoll appoġġ dejjem akbar lill-partijiet interessati prinċipali li mhumiex EMB, sabiex tippromwovi 

l-inklużività u l-aċċettazzjoni tal-proċess. Dan jinkludi l-akkumpanjament lis-CSOs f'oqsma bħall-

edukazzjoni tal-votanti jew dik ċivika; il-promozzjoni ta' settur medjatiku imparzjali u professjonali 

li jinkludi t-taħriġ tal-ġurnalisti; l-għoti ta' taħriġ lill-membri u lill-kandidati tal-partiti politiċi, 

inkluż id-djalogu bejn il-partiti u d-dimensjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi; il-promozzjoni tal-

adozzjoni ta' mekkaniżmi tajbin għal riżoluzzjoni tat-tilwim u t-tisħiħ tal-ġudikatura. 

 

Fl-2012, l-UE pprovdiet assistenza elettorali f'għadd ta' pajjiżi inklużi l-Burkina Faso, El Salvador, 

in-Niġerja, il-Pakistan u t-Togo. Mingħajr ma naqqset l-isforz u l-attenzjoni dinjija tagħha, l-UE 

kienet qiegħda ssaħħaħ l-appoġġ tagħha għall-mewġa ta' demokratizzazzjoni li qed isseħħ fin-

Nofsinhar tal-Mediterran u fil-Lvant Nofsani. Għaldaqstant ġie pprovdut appoġġ għall-proċessi ta' 

riforma demokratika fil-Ġordan u fil-Libja. Qed jitħejja appoġġ għall-pajjiżi li jinsabu fil-proċess ta' 

konsolidazzjoni tal-istituzzjonijiet demokratiċi tagħhom, bħan-Nepal u t-Tanzanija, u għall-pajjiżi li 

għaddew minn kriżi fejn l-istituzzjonijiet transizzjonali għandhom jiġu ssotitwiti b'istituzzjonijiet 

eletti b'mod demokratiku, bħall-Madagaskar.  

 

L-iżvilupp tal-għarfien u tal-politika u l-kollaborazzjoni mal-atturi ewlenin fl-isfera tal-assistenza 

elettorali jibqgħu prijoritajiet għall-UE. Għall-workshop tematiku dwar "L-elezzjonijiet u t-

Tekonoloġija tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni", li sar f'Mombasa, il-Kenja, f'Marzu 2012, 

attendew aktar minn 200 parteċipant li inkludew rappreżentanti tal-kummissjonijiet elettorali minn 

ħafna pajjiżi li qed jiżviluppaw. Il-workshop kien organizzat f'kollaborazzjoni mal-Programm ta' 

Żvilupp tan-Nazzjonijiet Uniti (UNDP - United Nations Development Programme). Huwa pproduċa 

rapport sommarju komprensiv u nbidel f'kors ta' tagħlim elettroniku.  
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7 Kapaċità permanenti fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fil-Kunsill tal-

UE  

 

Il-Grupp ta' Ħidma tal-Kunsill li jitratta l-aspetti kollha tad-drittijiet tal-bniedem tar-

relazzjonijiet esterni tal-UE (COHOM) ilaqqa' lill-Istati Membri tal-UE, lill-Kummissjoni 

Ewropea u lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna. Il-COHOM huwa responsabbli għall-

iżvilupp u l-implimentazzjoni strateġiċi tal-politika tal-UE fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem u d-

demokrazija, inklużi d-diversi Linji Gwida tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem, id-djalogi u l-

konsultazzjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem ma' pajjiżi terzi u l-integrazzjoni tad-drittijiet tal-

bniedem fl-azzjoni esterna tal-UE.  

 

Kompitu prinċipali huwa l-identifikazzjoni tal-prijoritajiet strateġiċi tal-UE f'fora multilaterali dwar 

id-drittijiet tal-bniedem, b'mod partikolari l-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem u t-Tielet Kumitat tal-

Assemblea Ġenerali tan-NU. Il-COHOM kien il-forza motriċi wara l-abbozzar tal-Qafas Strateġiku 

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

implimentazzjoni ġenerali tiegħu.  

 

Il-COHOM ikollu skambji perjodiċi ta' fehmiet mal-President tas-Sottokumitat tal-Parlament 

Ewropew għad-Drittijiet tal-Bniedem u mar-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili. Diversi kelliema 

mistiedna oħra ta' livell għoli, bħar-Relaturi Speċjali tan-NU, ukoll jindirizzaw lill-COHOM dwar 

suġġetti speċifiċi fuq bażi regolari.  

 

F'dawn l-aħħar snin, il-Grupp ta' Ħidma ra żieda sostanzjali fl-ammont ta' xogħol u fit-tul tal-

laqgħat tiegħu minħabba l-estensjoni tal-politika tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem. Pereżempju, 

it-tul ġenerali tal-laqgħat tiegħu matul l-ewwel nofs tal-2012 kien kważi d-doppju ta' dak fl-2010. 

Dawn iċ-ċirkostanzi l-ġodda rrikjedew bidla fil-metodi ta' ħidma. 
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Il-laqgħat tas-soltu fil-bliet kapitali, li għalihom attendew Diretturi dwar id-Drittijiet tal-

Bniedem tal-Istati Membri tal-UE, issa huma kkomplementati minn laqgħat regolari tal-

formazzjoni ta' Brussell li ġiet stabbilita f'Novembru 2012. L-objettiv prinċipali mhuwiex biss li 

jiġi indirizzat l-ammont ta' xogħol tal-COHOM imma wkoll li huwa jkun jista' jirreaġixxi b'mod 

aktar rapidu għall-iżviluppi u biex tiġi żgurata interazzjoni mill-qrib mal-Kumitat Politiku u ta' 

Sigurtà u oħrajn, b'mod partikolari l-Gruppi ta' Ħidma tal-Kunsill li jitrattaw żoni ġeografiċi. Din 

hija illustrazzjoni ċara tad-determinazzjoni tal-UE biex tippromwovi d-drittijiet tal-bniedem u d-

demokrazija fl-azzjonijiet esterni kollha tagħha.  

 

Filwaqt li jibni fuq il-prattika eżistenti ta' Presidenzi b'rotazzjoni, il-COHOM stabbilixxa task 

forces li r-rwol tagħhom huwa li jappoġġaw il-ħidma tal-COHOM f'oqsma ta' prijorità speċifika 

permezz ta' tħejjija u diskussjoni profondi rigward diversi suġġetti, b'mod partikolari l-

implimentazzjoni tal-Linji Gwida tal-UE fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem (pereżempju, il-piena 

tal-mewt, it-tortura, it-tfal u l-konflitti armati, id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, id-drittijiet tat-

tfal, il-vjolenza kontra n-nisa u l-bniet). Dawn it-task forces huma mezz prattiku kif jitlaqqgħu l-

esperti rilevanti mis-SEAE, is-servizzi tal-Kummissjoni u l-Istati Membri u kif jiġu kondiviżi l-

piżijiet b'mod informali.  

 

Bħalissa, arranġamenti informali għall-kondiviżjoni tal-piżijiet jeżistu wkoll fil-fora tan-NU 

dwar id-drittijiet tal-bniedem (it-Tielet Kumitat tal-Assemblea Ġenerali u l-Kunsill tad-Drittijiet tal-

Bniedem) u organizzazzjonijiet multilaterali oħrajn bħall-Kunsill tal-Ewropa u l-OSKE.  

 

Arranġamenti effettivi dwar il-kondiviżjoni tal-piżijiet jiżguraw appoġġ politiku wiesa' u 

jippermettu l-aħjar użu mill-kompetenzi u l-kapaċitajiet. Id-diskussjonijiet dwar il-mod kif 

tissaħħaħ aktar il-kondiviżjoni tal-piżijiet ser ikomplu fl-2013.  
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8 Kisba ta' aktar koerenza politika  

 

L-UE hija impenjata lejn id-drittijiet tal-bniedem fl-isferi kollha. L-UE u l-Istati Membri tagħha 

huma impenjati biex jiżguraw ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem fi ħdan il-fruntieri tal-UE. Barra 

mit-territorju tagħha, l-UE hija determinata li tippromwovi d-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija 

permezz tal-azzjonijiet esterni kollha tagħha f'konformità mal-Artikolu 21 tat-Trattat dwar l-Unjoni 

Ewropea. Fl-2012, saru sforzi biex jiġu indirizzati kwistjonijiet ta' koerenza u konsistenza bejn il-

politiki interni u esterni tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem. Il-kooperazzjoni bejn il-Grupp ta' 

Ħidma tal-Kunsill dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, id-Drittijiet taċ-Ċittadini u l-Moviment Liberu ta' 

Persuni (FREMP) fi ħdan l-UE u l-Grupp ta' Ħidma dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fl-azzjoni esterna 

(COHOM) ser tiġi intensifikata fl-2013. 

 

9 Rispett għad-drittijiet ekonomiċi, soċjali u kulturali  

 

Id-drittijiet ekonomiċi, soċjali u kulturali (ESCR - Economic, social and cultural rights) huma parti 

integrali mill-politika esterna tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem, li tirrifletti impenn sod lejn l-

universalità u l-indiviżibbiltà tad-drittijiet kollha tal-bniedem. Fl-2012 intużaw diversi għodod biex 

jiġu promossi, imħarsa u rrispettati dawn id-drittijiet, inklużi l-kampanji ta' promozzjoni ta' livell 

għoli u l-isforzi diplomatiċi pubbliċi. 

F'negozjati intergovernattivi, l-UE ddefendiet ir-rikonoxximent tar-rabtiet bejn l-implimentazzjoni 

tal-istandards tad-drittijiet tal-bniedem u l-iżvilupp sostenibbli u l-eradikazzjoni tal-faqar. L-ESCR 

kienu diskussi wkoll ma' xi sħab fid-djalogi tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem matul l-2012. 

Pereżempju, fl-2012 id-djalogu dwar id-drittijiet tal-bniedem mal-Kolombja, il-Ġeorġja, l-Ukraina u 

l-Vjetnam indirizza l-ESCR, minn diversi angoli inklużi d-drittijiet għax-xogħol u d-drittijiet għal 

artijiet. Issa dan ser isir fuq bażi aktar sistematika, kif mitlub skont il-Pjan ta' Azzjoni dwar id-

Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija. 
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Matul is-sena, l-UE appoġġat u kkooperat b'mod attiv ma' diversi Relaturi Speċjali tan-NU li 

jaħdmu fuq l-ESCR, bħad-detenturi ta' mandat għad-dritt għall-ikel u l-ilma.  

Matul il-Ġimgħa Ministerjali tal-AĠNU fl-2012, l-UE b'mod konġunt mal-Istati Uniti tal-Amerika 

u mal-Kumitat konsultattiv dwar l-Ilma (UN Water) organizzat avveniment ta' livell għoli dwar 

is-sigurtà tal-ilma u l-importanza tagħha għall-provvista tal-ikel u l-enerġija u l-iżvilupp 

ekonomiku u soċjali. Ir-RGħ/VP Ashton u s-Segretarju tal-Istat tal-Istati Uniti Clinton indirizzaw il-

laqgħa madwar mejda tonda. Il-parteċipanti inkoraġġixxew kooperazzjoni u azzjoni rapida għall-

prevenzjoni tal-iskarsità tal-ilma u ssuġġerew li l-ġestjoni tal-ilma tista' tittejjeb permezz ta' sħubiji 

bejn il-gvern, in-negozji u l-istabbilimenti edukattivi. Is-sigurtà tal-ilma kienet indirizzata wkoll fil-

laqgħa informali tal-Ministri tal-Affaijiet Barranin tal-UE f'Ċipru f'Settembru. 

Bħala l-akbar fornitur tal-għajnuna għall-iżvilupp fid-dinja, l-UE ħadet azzjoni konkreta biex 

tappoġġa lill-isħab tagħha biex iwettqu l-ESCR. Skont l-istrateġija ta' implimentazzjoni tal-EIDHR, 

l-UE kienet impenjata li ttejjeb l-appoġġ tagħha għal inizjattivi għall-ESCR, inkluż billi tiddefendi 

l-iffirmar u r-ratifika tal-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali 

(ICESCR - International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) u l-Protokoll 

Fakultattiv tiegħu. 

L-Azzjoni 9 tal-Qafas Strateġiku u Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-

Demokrazija, "ir-rispett tad-drittijiet ekonomiċi, soċjali u kulturali", tistabbilixxi li l-UE għandha 

(a) tikkontribwixxi għat-tiswir tal-aġenda dwar id-drittijiet ekonomiċi, soċjali u kulturali 

b'attenzjoni speċjali fuq il-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem u f'kooperazzjoni mill-qrib mar-

Relaturi Speċjali tan-NU rispettivi, u (b) tindirizza l-kwistjonijiet speċifiċi relatati mad-drittijiet 

ekonomiċi, soċjali u kulturali fid-djalogi tagħha ma' pajjiżi terzi.  

Għal dan il-għan ser jitfassal pjan ta' ħidma sa nofs l-2013. F'Novembru 2012, bdew diskussjonijiet 

relatati fil-COHOM dwar il-bażi ta' dokument informali Portugiż u dawn ser ikomplu fil-bidu tal-

2013.   

http://m.state.gov/md198179.htm
http://m.state.gov/md198179.htm
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L-Azzjoni 10 torbot lill-UE biex taħdem favur il-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-

kooperazzjoni għall-iżvilupp (l-Azzjoni 10(c)) biex tintegra l-kwistjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem 

fil-promozzjoni tal-UE tal-aġenda globali għall-iżvilupp u kwistjonijiet globali oħrajn, b'mod 

partikolari l-proċess wara l-Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millennju. Diġà qed issir ħidma sabiex tiġi 

żgurata attenzjoni fuq id-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u l-governanza tajba fl-

aġenda għall-iżvilupp wara l-2015. 

 

Matul l-2012, l-UE kompliet bil-kooperazzjoni mill-qrib tagħha mal-Organizzazzjoni 

Internazzjonali tax-Xogħol. Hija implimentat il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni "Inżzidu l-impatt 

tal-Politika tal-UE għhall-Iżzvilupp: Aġgenda għhall-Bidla" (Ottubru 2011) li tenfasizza l-

importanza tal-impjiegi u tax-xogħol deċenti għal qafas għat-tkabbir inklużiv li jippermetti lill-

persuni li jipparteċipaw fil-ġid u l-ħolqien tal-impjiegi u jibbenefikaw minnhom.  

 

F'Lulju 2012, iċ-Ċentru Interuniversitarju Ewropew għad-Drittijiet tal-Bniedem u d-

Demokratizzazzjoni (EIUC - European Inter-University Centre for Human Rights and 

Democratisation) – appoġġat b'finanzjament mill-EIDHR – organizza konferenza diplomatika 

f'Venezja, l-Italja, dwar "L-UE u d-Drittijiet Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali". Il-konferenza 

laqqgħet lil partijiet interessati rilevanti (bħall-persuni akkademiċi u l-esperti dwar id-drittijiet tal-

bniedem u d-demokratizzazzjoni mill-istituzzjonijiet u mill-Istati Membri tal-UE) biex jiddiskutu 

modi kif tittejjeb il-politika tal-UE dwar id-drittijiet ekonomiċi, soċjali u kulturali.   

 

F'Marzu 2012, is-SEAE organizza taħriġ għall-persunal dwar id-drittijiet ekonomiċi, soċjali u 

kulturali. Il-persunal tas-SEAE, il-Kummissjoni Ewropea u l-Ministeri tal-Affarijiet Barranin tal-

Istati Membri pparteċipaw fih. 

http://ec.europa.eu/europeaid/news/agenda_for_change_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/news/agenda_for_change_en.htm
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IV ID-DRITTIJIET TAL-BNIEDEM FIL-POLITIKI ESTERNI U FL-ISTRUMENTI KOLLHA TAL-UE 

10 Ħidma lejn approċċ ibbażat fuq id-drittijiet fil-kooperazzjoni għall-iżvilupp  

 

Fl-2012 tnediet serje ta' politiki u azzjonijiet maħsuba biex itejbu l-approċċ ibbażat fuq id-drittijiet 

fil-kooperazzjoni għall-iżvilupp. L-"Aġenda għall-Bidla"1 u l-"Linji Gwida għall-Appoġġ 

Baġitarju"2 jistabbilixxu d-drittijiet tal-bniedem, il-governanza tajba u d-demokrazija bħala prijorità 

fil-kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-UE. Ir-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-23 ta' Ottubru 

2012, "Aġenda għall-Bidla: il-futur tal-politika għall-iżvilupp tal-UE"3, appellat lill-

Kummissjoni u lis-SEAE biex "jaġixxu skont il-wegħda tagħhom ta' 'appoċċ ibbażat fuq id-drittijiet' 

fil-proċess kollu tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp".  

 

It-tkabbir inklużiv u l-ġid soċjali u ekonomiku huma marbutin indissolubilment mad-drittijiet tal-

bniedem, id-drittijiet ċivili u politiċi. Skont l-Istruzzjonijiet ta' Programmazzjoni4 l-ġodda, l-UE 

għandha tkun involuta dejjem aktar mal-pajjiżi sħab biex tippromwovi d-demokrazija, id-drittijiet 

tal-bniedem u l-istat tad-dritt. L-UE għandha tadatta wkoll l-appoġġ tagħha (kombinazzjoni u livell 

ta' għajnuna, metodi u arranġamenti) għall-impenn proprju tal-pajjiż lejn id-drittijiet tal-bniedem, 

id-demokrazija u l-istat tad-dritt, u l-kapaċità tagħha li timplimenta riformi u tissodisfa t-talbiet u l-

ħtiġijiet tal-persuni. Il-Linji Gwida l-ġodda għall-Appoġġ Baġitarju5 jirrikonoxxu li l-appoġġ 

baġitarju ġenerali għandu jiġi pprovdut fejn ikun hemm fiduċja li l-għajnuna ser tintefaq biex 

jinkisbu l-valuri fundamentali u l-objettivi li l-UE u l-pajjiżi sħab huma impenjati li jiksbu. F'dan ir-

rigward l-UE żviluppat "Valutazzjoni tal-Valuri Fundamentali" (il-Kapitolu 4 u l-Anness 12 għal-

Linji Gwida għall-Appoġġ Baġitarju) li għandha ssir għal diversi tipi ta' kuntratti. Għal Kuntratti ta' 

Governanza Tajba u ta' Żvilupp, l-impenn rigward il-valuri fundamentali issa huwa prekondizzjoni.

                                                 
1  Konklużjonijiet tal-Kunsill "Inżidu l-Impatt tal-Politika tal-UE għall-Iżvilupp: Aġenda għall-

Bidla" (It-3166 laqgħa tal-Kunsill Affarijiet Barranin, Brussell, 14 ta' Mejju 2012). 
2  Li jirriflettu l-politika l-ġdida deskritta b'mod ċar fil-Konklużjonijiet tal-Kunsill "L-Approċċ 

Futur lejn l-Appoġġ Baġitarju tal-UE lil Pajjiżi Terzi"; It-3166 Laqgħa tal-Kunsill Affarijiet 
Barranin, Brussell, 14 ta' Mejju 2012. 

3  2012/2002(INI).  
4  Struzzjonijiet għall-programmazzjoni tal-ħdax-il Fond Ewropew għall-Iżvilupp (FEŻ) u l-Istrument ta' 

Kooperazzjoni għall-Iżvilupp (DCI - Development Cooperation Instrument) – 2014-2020 adottati fil-
15 ta' Mejju 2012. 

5  Adottati f'Settembru 2012. 
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Barra minn hekk, il-proposti ppreżentati f'Diċembru 2011 għall-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2014-

2020 juru l-bidla mid-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija bħala kwistjoni trasverali (ħafna drabi 

indirizzata biss bi strumenti tematiċi), għal approċċ mifrux fuq is-setturi. Għaldaqstant id-drittijiet 

tal-bniedem u d-demokrazija ma għadhomx jitqiesu bħala "elementi supplimentari" imma bħala l-

pedament għal programmazzjoni aktar koerenti u effettiva. Għalhekk l-azzjoni tal-UE tieħu diversi 

forom: prekondizzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem għall-appoġġ baġitarju ġenerali, Strument 

Ewropew għad-Demokrazija u d-Drittijiet tal-Bniedem aktar flessibbli u msaħħaħ, kooperazzjoni 

msaħħa u komunikazzjoni mtejba mas-soċjetà ċivili iżda fuq kollox l-integrazzjoni tad-drittijiet tal-

bniedem, id-demokrazija u l-governanza tajba fl-istrumenti ġeografiċi kollha. Għaldaqstant l-UE ser 

tiżgura li l-proġetti marbuta mad-demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem u l-istat tad-dritt mhux biss 

jimmiraw ir-riformi ġudizzjarji jew il-bini tal-istituzzjonijiet, imma wkoll il-proġetti infrastrutturali 

u ambjentali. Pereżempju, l-UE ser tiżgura li l-persuni affettwati jkunu jistgħu jesprimu l-fehmiet u 

l-ħtiġijiet tagħhom, jiġifieri jeżerċitaw id-drittijiet tal-bniedem tagħhom. F'dan ir-rigward fl-2013 l-

UE ser tiżviluppa "sett ta' għodda għall-ħidma lejn approċċ ibbażat fuq id-drittijiet għall-

kooperazzjoni tal-iżvilupp"1. L-istrateġiji speċifiċi għall-pajjiż dwar id-drittijiet tal-bniedem 

għandhom ikunu element prinċipali tal-programmazzjoni.  

 

B'mod parallel għall-eżerċizzju ta' programmazzjoni, l-UE attwalment qed ittejjeb il-koerenza u l-

koordinazzjoni bejn is-segwitu għal Rio+20 u l-aġenda għall-iżvilupp wara l-2015, filwaqt li 

tenfasizza li l-objettiv wara l-2015 għandu jkun li sal-2030 tipprovdi "Ħajja Deċenti għal Kulħadd". 

Kwistjonijiet relatati mal-governanza demokratika, l-istat tad-dritt u r-rispett sħiħ tad-drittijiet tal-

bniedem huma importanti għall-kisba tal-iżvilupp sostenibbli. Għalhekk l-UE ser taħdem biex 

tiżgura li dawn il-kwistjonijiet ewlenin jiġu integrati fl-aġenda globali għall-iżvilupp wara l-2015. 

                                                 
1  L-Azzjoni 10(a) tal-Pjan ta' Azzjoni għall-Qafas Strateġiku tal-UE dwar id-Demokrazija u d-

Drittijiet tal-Bniedem. 
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11 Il-ħidma kummerċjali ssir b'mod li jgħin id-drittijiet tal-bniedem  

 

Fil-bidu tal-2012, il-Kummissjoni adottat Komunikazzjoni dwar "Il-Kummerċ, it-Tkabbir u l-

Iżvilupp: It-tfassil tal-politika tal-kummerċ u tal-investiment għal dawk il-pajjiżi l-iktar fil-bżonn"1 

li reġgħet affermat li, f'konformità mal-Artikolu 3(5) TUE u mal-Artikolu 207 TFUE, il-politika 

kummerċjali tal-UE hija mmexxija mill-valuri qofol li jirfdu l-eżistenza tagħha stess, inkluż ir-

rispett għad-drittijiet tal-bniedem u l-iżvilupp sostenibbli u l-promozzjoni tagħhom.  

 

Fil-25 ta' Ottubru 2012, il-Kunsill adotta r-Regolament Nru 978/2012 li japplika skema ta' 

preferenzi tariffarji ġeneralizzata, li tissostitwixxi r-Regolament preċedenti dwar l-Iskema 

Ġeneralizzata ta' Preferenzi (GSP). Ir-Regolament GSP il-ġdid isaħħaħ il-mekkaniżmu għall-

monitoraġġ tal-konformità min-naħa tal-benefiċjarji tal-GSP+ ma' konvenzjonijiet internazzjonali, 

inklużi l-konvenzjonijiet qofol dwar id-drittijiet tal-bniedem. Il-Kummissjoni ser ittejjeb ir-

rappurtar dwar ir-rekord tal-implimentazzjoni tal-benefiċjarji tal-GSP+ billi tirrapporta kemm lill-

Kunsill kif ukoll lill-Parlament Ewropew kull sentejn. Dawn id-dispożizzjonijiet imtejba ser 

japplikaw ladarba l-preferenzi l-ġodda jidħlu fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2014. 

                                                 
1  COM (2012)27 
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Il-Ftehimiet ta' Kummerċ Ħieles tal-UE huma marbutin permezz tal-klawsoli "passerelle" għall-

ftehimiet qafas politiċi korrispondenti, li jinkludu klawsoli dwar id-drittijiet tal-bniedem. Jekk ma 

jkun fis-seħħ ebda Ftehim ta' Assoċjazzjoni jew Ftehim Qafas, fil-Ftehimiet ta' Kummerċ Ħieles 

tiddaħħal klawsola separata dwar id-drittijiet tal-bniedem. Dan l-approċċ ittieħed fil-Ftehim ta' 

Kummerċ Ħieles mal-Kolombja / il-Perù ffirmat f'Ġunju 2012, li rċieva l-kunsens tal-Parlament 

Ewropew f'Diċembru. Il-Valutazzjonijiet tal-Impatt isiru qabel proposta tal-Kummissjoni biex 

jinfetħu negozjati kummerċjali, filwaqt li l-Valutazzjonijiet tal-Impatt għas-Sostenibbiltà (VIS), li 

jsiru matul in-negozjati, jippermettu analiżi aktar dettaljata. Id-dimensjoni tad-drittijiet tal-bniedem 

ta' dawn iż-żewġ proċessi kompliet tittejjeb mill-adozzjoni fl-2011 tal-Gwida Operazzjonali dwar 

kif għandhom jitqiesu d-Drittijiet Fundamentali fil-Valutazzjonijiet tal-Impatt tal-Kummissjoni. 

Dan l-approċċ tqiegħed fil-prattika fl-2012 qabel ma bdew in-negozjati dwar Ftehim ta' Kummerċ 

Ħieles mal-Ġappun u għall-ewwel Ftehim bilaterali awtonomu dwar l-Investiment (kompetenza 

ġdida tal-UE skont it-Trattat ta' Lisbona) maċ-Ċina, kif ukoll fil-VIS dwar Ftehimiet ta' Kummerċ 

Ħieles Profondi u Komprensivi mal-Ġeorġja u mar-Repubblika tal-Moldova.  

 

Fir-rigward tar-Regolament Nru 1236/2005 dwar il-kummerċ ta' ċerti oġġetti li jistgħu jintużaw 

għall-piena kapitali jew it-tortura, f'Diċembru 2011 il-Kummissjoni Ewropea żieded is-sodju 

tijopental u sustanzi simili użati fl-injezzjoni letali mal-lista ta' oġġetti soġġett għall-kontrolli tal-

esportazzjoni1. Sabiex twieġeb, b'mod partikolari, għal appelli mill-Parlament Ewropew, il-

Kummissjoni bdiet, bl-għajnuna ta' grupp ta' esperti, analiżi ġenerali tar-Regolament 

Nru 1236/2005, li għandha titlesta fl-2013. L-analiżi ser tikkunsidra jekk il-lista ta' oġġetti 

kkontrollati għandhiex tkompli tiġi emendata, u ser teżamina jekk għandhomx jiġu proposti miżuri 

addizzjonali.  

Il-Kummissjoni bdiet konsultazzjonijiet dwar il-possibbiltà li tiġi adattata l-applikazzjoni ta' ċerti 

dispożizzjonijiet tar-Regolament eżistenti dwar il-Kontroll tal-Esportazzjoni Nru 428/2009 għal 

kontrolli tal-esportazzjoni ta' ċerti teknoloġiji sensittivi li jistgħu jintużaw fil-ksur tad-drittijiet tal-

bniedem f'żoni ta' konflitt u taħt reġimi awtoritarji.  

                                                 
1 Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1352/2011 tal-

20 ta' Diċembru 2011. 
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Bħala eżempju, wara d-deterjorament progressiv tas-sitwazzjoni fis-Sirja, ir-Regolament tal-Kunsill 

Nru 36/2012 "dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fis-Sirja" impona projbizzjoni fuq l-

esportazzjoni ta' tagħmir jew softwer maħsub primarjament għall-użu ta' monitoraġġ jew 

interċettazzjoni ta' komunikazzjonijiet bl-Internet u t-telefown mill-gvern Sirjan; il-projbizzjoni 

daħlet fis-seħħ fl-UE fit-18 ta' Jannar 2012. 

 

Matul il-Konferenza tan-NU dwar Trattat dwar il-Kummerċ tal-Armi, l-Unjoni Ewropea u l-

Istati Membri tagħha esprimew b'mod ċar il-konvinzjoni tagħhom li t-trasferimenti ta' armi 

m'għandhomx jitħallew isiru fejn ikun hemm riskju ċar li l-armi jkunu ser jintużaw għal ksur serju 

tad-dritt internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem jew tad-dritt umanitarju internazzjonali. 

 

12 Id-drittijiet tal-bniedem riflessi fil-prevenzjoni tal-konflitti u f'attivitajiet ta' ġestjoni ta' 

kriżijiet  

 

L-UE kompliet timplimenta u tikkonsolida l-politiki speċifiċi tagħha dwar id-drittijiet tal-bniedem u 

l-ugwaljanza bejn is-sessi fil-Politika ta' Sigurta u ta' Difiża Komuni. L-integrazzjoni tad-drittijiet 

tal-bniedem u ta' kwistjonijiet ta' ugwaljanza bejn is-sessi kompliet tifforma parti mill-proċess 

ta' ppjanar, implimentazzjoni u evalwazzjoni għall-missjonijiet u l-operazzjonijiet tal-PSDK. Is-

SEAE stabbilixxa task force interna dwar l-integrazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u ta' kwistjonijiet 

ta' ugwaljanza bejn is-sessi fil-PSDK, biex ilaqqa' b'mod regolari lill-partijiet interessati mis-

servizzi rilevanti kollha. Ir-rakkomandazzjonijiet tar-rapport tal-Kunsill tal-2012 "Lezzjonijiet u l-

aħjar prassi għall-integrazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u kwistjonijiet ta' ġeneru f'operazzjonijiet 

militari u missjonijiet ċivili ta' PSDK"1 baqgħu punt ta' referenza għall-azzjoni tal-UE f'dan il-

qasam, flimkien mal-impenji speċfiċi li jirriżultaw mill-Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar id-Drittijiet 

tal-Bniedem u d-Demokrazija.  

 

                                                 
1  Għal-lista sħiħa, ara d-dokument 17138/1/10 REV 1 
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F'Ġunju 2012, il-konsulenti tad-drittijiet tal-bniedem u l-konsulenti dwar is-sessi tal-missjonijiet u l-

operazzjonijiet tal-PSDK kellhom il-laqgħa annwali tagħhom, din id-darba eżatt wara l-laqgħa ta' 

implimentazzjoni annwali tal-Istati Membri tal-UE dwar UNSCR 1325. Il-laqgħa ppermettitilhom 

jiskambjaw prattiki tajbin u jagħmlu rakkomandazzjonijiet prattiċi dwar kif ix-xogħol tagħhom jista' 

jiġi appoġġat aħjar. Sittin fil-mija tal-missjonijiet ċivili u l-operazzjonijiet kollha inkludew 

konsulent jew persuna li tħarreġ tad-drittijiet tal-bniedem/u jew dwar is-sessi (EUTM Somali) bħala 

parti mill-persunal tagħhom fl-2012.  

 

Kien hemm aktar żvilupp fil-moduli tat-taħriġ dwar id-drittijiet tal-bniedem, il-protezzjoni tat-tfal 

u s-sessi, f'kooperazzjoni ma' istituti tat-taħriġ minn Stati Membri tal-UE u gruppi tas-soċjetà ċivili, 

u dawn għandhom ikunu lesti fl-2013. Dawn il-moduli ta' taħriġ ta' qabel l-istazzjonar, ibbażati fuq 

elementi ta' taħriġ li ntlaħaq qbil dwarhom mill-Istati Membri fl-2010, huma mmirati lejn persunal 

tal-missjonijiet u l-operazzjonijiet. Sessjonijiet ta' taħriġ iddedikati biex il-persunal tal-UE u l-Istati 

Membri jiffamiljarizza ruħu mal-impenji dwar id-drittijiet tal-bniedem tal-UE fil-qasam tal-PSDK 

komplew jiġu organizzati, b'mod partikolari bħala parti mill-programmi ta' taħriġ tal-KESD u 

SEAE.  

 

F'konformità mal-Pjan ta' Azzjoni, fl-2012 is-SEAE beda jiżviluppa sistema ta' twissija bikrija 

tal-kunflitt li fiha l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem huwa indikat bħala indikatur. Is-sistema għandha 

ttejjeb il-kapaċità tas-SEAE li tidentifika riskji ta' kunflitti vjolenti u għażliet għal azzjoni bikrija 

mill-UE. Hija ser titħaddem f'fażi pilota fi tmien pajjiżi fir-reġjun tas-Saħel fil-bidu tal-2013. 
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Fir-rigward tal-kooperazzjoni ma' organizzazzjonijiet internazzjonali, il-kumitat ta' tmexxija UE-

NU għamel skambju tal-aħjar prattika dwar l-integrazzjoni tad-drittijiet tal-bnidem fil-

ġestjoni ta' kriżijiet fil-laqgħa tiegħu ta' Novembru 2012. Permezz tad-djalogu bejn l-UE u l-UA 

f'Novembru 2012 sar ukoll skambju ta' fehmiet dwar din il-materja.  

 

Is-soċjetà ċivili kienet involuta mill-qrib ukoll fil-ħidma tal-UE f'dan il-qasam, b'mod partikolari 

permezz tal-parteċipazzjoni fil-laqgħa annwali tal-konsulenti dwar id-drittijiet tal-bniedem u dwar l-

ugwaljanza bejn is-sessi u permezz ta' skambji regolari ta' fehmiet fil-livell tal-ħidma, fi Brussell u 

fil-postijiet tal-missjonijiet u l-operazzjonijiet.  

 

F'Marzu 2012, il-Kunsill lesta l-analiżi tiegħu tad-dokument operazzjonali "Implimentazzjoni tal-

UNSCRs dwar in-Nisa, il-Paċi u s-Sigurtà fil-kuntest tal-missjonijiet u l-operazzjonijiet tal-PSDK"1 

li ġie adottat fl-2008.  

                                                 
1  7109/12. Jirreferi għall-UNSCR 1325 kif imsaħħa mill-UNSCR 1820, 1888, 1889 u 1960. 
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L-EUTM Somalia hija missjoni ta' taħriġ tal-UE maħsuba għas-suldati Somali bħala parti 

mill-proċess ta' Riforma tas-Settur tas-Sigurtà li għaddej fis-Somalja. Il-missjoni tinsab fl-

Uganda, bil-Kwartieri Ġenerali tagħha f'Kampala u b'kamp ta' taħriġ f'Bihanga. Minn meta 

tnediet fl-2010, l-EUTM Somalia ħarrġet madwar 3 000 suldat Somalu li issa jiffurmaw il-

bażi għall-Forzi Armati Nazzjonali Somali l-ġodda.  

 

Apparti t-taħriġ relatat mad-dmirijiet ta' suldati, fil-kurrikulu tat-taħriġ hemm b'mod 

permanenti modulu dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija. Is-suġġetti koperti taħt 

dan il-modulu jinkludu: id-drittijiet tal-bniedem relatati mad-dmirijiet ta' suldati, id-drittijiet 

tat-tfal, id-drittijiet tan-nisa, il-kunċett tal-familja (b'mod partikolari b'rabta mal-persuni 

spostata f'pajjiżhom), is-sistema demokratika u r-rwol tal-Forzi Armati Somali f'Somalja 

demokratika. B'kollox ġew iddedikati 12-il sessjoni ta' sagħtejn il-waħda lil dawn is-suġġetti. 

Dan il-modulu huwa obbligatorju għall-apprentisti kollha, indipendentement mill-grad jew l-

ispeċjalizzazzjoni. Sabiex jiġi vvalidat it-taħriġ mogħti, ġew inklużi xenarji ta' ksur tad-

drittijiet tal-bniedem fl-eżerċizzju finali.   

 

Minbarra li jeduka lil dawk li jitħarrġu dwar il-prinċipji bażiċi, it-taħriġ dwar id-Drittijiet tal-

Bniedem u d-Demokrazija jiżra' wkoll sens ta' kburija u esprit de corps fis-suldati, li issa jqisu 

l-protezzjoni ta' sħabhom iċ-ċittadini Somali bħala l-missjoni ewlenija tagħhom. Huwa għen 

ukoll biex tittejjeb il-koeżjoni bejn l-unitajiet differenti li spiss joriġinaw minn sfond ta' klann 

differenti. L-EUTM Somalia hija impenjata li tkompli tipprovdi taħriġ dwar id-Drittijiet tal-

Bniedem u d-Demokrazija lil apprentisti Somali u ser tagħmel ħilitha biex iżżomm il-

kurrikulu tagħha aġġornat mal-iżviluppi l-aktar reċenti, b'mod partikolari dawk li 

jikkonċernaw is-Somalja. Il-pass li jmiss huwa li r-rispett tad-drittijiet tal-bniedem jiġi inkluż 

fil-politiki tal-Forzi Armati Nazzjonali Somali, u li tiġi stabbilita l-kapaċità tagħhom stess li 

jagħmlu taħriġ intern. Dawn l-elementi kollha huma inklużi fil-mandat rivedut tal-EUTM 

Somalia. 
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13 Integrazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem f'attivitajiet tal-ġlieda kontra t-terroriżmu  

 

L-UE tagħti importanza kbira li jiġi ggarantit il-ħarsien sħiħ u effettiv tad-drittijiet tal-bniedem u 

tal-libertajiet fundamentali fil-ġlieda kontra t-terroriżmu fl-Ewropa u fid-dinja kollha. L-impenn 

strateġiku tal-Unjoni Ewropea, definit fl-Istrateġija tagħha għall-Ġlieda kontra t-Terroriżmu, 

huwa ċar ħafna f'dan ir-rigward: "Li t-terroriżmu jiġi miġġieled globalment filwaqt li jkunu 

rispettati d-drittijiet tal-bniedem, u li l-Ewropa ssir aktar sigura, waqt li tippermetti liċ-ċittadini 

tagħha jgħixu fi spazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja."  

 

L-istituzzjonijiet tal-UE u għadd ta' Stati Membri pparteċipaw f'konferenza dwar "Proċess ġust u 

debitu fil-kuntest tal-ġlieda kontra t-terroriżmu" organizzata mit-Task Force ta' 

Implimentazzjoni tan-NU għall-Ġlieda kontra t-Terroriżmu u l-Uffiċċju tan-NU għad-Drittijiet tal-

Bniedem fi Brussell f'Lulju 2012. L-UE reġgħet affermat l-importanza li jiġi żgurat ir-rispett tad-

drittijiet tal-bniedem fil-ġlieda kontra t-terroriżmu.   

 

Il-Presidenza Daniża organizzat workshop dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu u d-drittijiet tal-

bniedem, b'attenzjoni partikolari fuq l-assistenza għat-tisħiħ tal-kapaċitajiet, f'Kopenħagen 

f'Marzu 2012. Sabiex jakkumpanjaw il-workshop, il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Daniż, il-

Koordinatur tal-UE għall-Ġlieda Kontra t-Terroriżmu (CTC - EU Counter-Terrorism Coordinator) u 

r-Relatur Speċjali tan-NU dwar il-Ġlieda Kontra t-Terroriżmu u d-Drittijiet tal-Bniedem 

ippubblikaw artikolu konġunt għall-istampa bl-isem "Il-Ġlieda Kontra t-Terroriżmu u d-Drittijiet 

tal-Bniedem: ma jistax ikun hemm waħda mingħajr l-oħra". Għadd ta' Stati Membri ppreżentaw l-

aħjar prattiki tagħhom, bħad-Dokument ta' Gwida Prattika tal-Istitut Daniż għad-Drittijiet tal-

Bniedem dwar il-Ġlieda Kontra t-Terroriżmu u d-Drittijiet tal-Bniedem, u l-Gwida tar-Renju Unit 

dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fil-Qasam tas-Sigurtà Lil Hinn mix-Xtut u l-Assistenza tal-

Ġustizzja1.  

                                                 
1  Dawn id-dokumenti huma aċċessibbli fi: 

http://eu2012.dk/en/Meetings/Conferences/Mar/~/media/Files/Conferences/Jan_Mar/counteri
ng%20terrorism/Draft%20Practical%20Guidance%20Paper%20on%20Counter-
Terrorism%20and%20Human%20Rights.pdf; u 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/35447/osja-
guidance-151211.pdf.  

http://eu2012.dk/mt/meetings/conferences/mar/~/media/files/conferences/jan_mar/countering%20terrorism/draft%20practical%20guidance%20paper%20on%20counter-terrorism%20and%20human%20rights.pdf
http://eu2012.dk/mt/meetings/conferences/mar/~/media/files/conferences/jan_mar/countering%20terrorism/draft%20practical%20guidance%20paper%20on%20counter-terrorism%20and%20human%20rights.pdf
http://eu2012.dk/mt/meetings/conferences/mar/~/media/files/conferences/jan_mar/countering%20terrorism/draft%20practical%20guidance%20paper%20on%20counter-terrorism%20and%20human%20rights.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/35447/osja-guidance-151211.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/35447/osja-guidance-151211.pdf
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L-UE kompliet tippromwovi l-użu tas-sistema tal-ġustizzja kriminali fil-ġlieda kontra t-

terroriżmu u pprovdiet għajnuna lil diversi pajjiżi, bħall-Pakistan u l-pajjiżi tas-Saħel, biex 

issaħħaħ is-sistemi tal-ġustizzja kriminali tagħhom u jkunu jistgħu jsiru investigazzjoni u 

prosekuzzjoni effettivi ta' persuni suspettati b'atti terroristiċi f'konformità mad-drittijiet tal-bniedem 

u l-istat tad-dritt.  

 

L-UE appoġġat il-grupp ta' ħidma dwar il-ġustizzja kriminali / l-istat tad-dritt tal-Forum Dinji 

dwar il-Ġlieda Kontra t-Terroriżmu (GCTF - Global Counter-Terrorism Forum). Il-

Memorandum ta' Rabat dwar l-Aħjar Prattiki għall-Prattika Effettiva fil-Ġlieda Kontra t-Terroriżmu 

fis-Settur tal-Ġustizzja Kriminali kien adottat f'Istanbul fil-Laqgħa Ministerjali tal-GCTF 

f'Ġunju 2012. Barra minn hekk, ir-Rappreżentant Għoli laqgħet il-proposta li tistabbilixxi Istitut ta' 

Taħriġ dwar il-Ġustizzja u l-Istat tad-Dritt, li ser jiżviluppa programmi ta' taħriġ dwar l-użu tas-

sistema tal-ġustizzja kriminali biex jiġi miġġieled it-terroriżmu f'konformità mad-drittijiet tal-

bniedem għall-pajjiżi li jinsabu fi transizzjoni, b'mod speċjali fir-reġjun tal-Mediterran. 

 

F'konformità mal-Komunikazzjoni Konġunta tal-2011 tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli 

dwar il-Viċinat tan-Nofsinhar, li enfasizzat l-importanza tal-appoġġ tal-UE għal demokrazija 

profonda, inklużi l-istat tad-dritt u r-riforma tas-settur tas-sigurtà, fl-2012 l-UE offriet għajnuna 

dwar riforma komprensiva tas-settur tas-sigurtà lill-pajjiżi tan-Nofsinhar tal-Mediterran. Barra minn 

hekk, l-UE esplorat il-mod kif tiġi żviluppata l-kooperazzjoni dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu ma' 

organizzazzjonijiet reġjonali, bħal-Lega tal-Istati Għarab.   

 

L-UE kompliet id-djalogu biannwali dettaljat tagħha mal-Konsulent Legali tad-Dipartiment tal-

Istat tal-Istati Uniti dwar id-dritt internazzjonali u l-ġlieda kontra t-terroriżmu.  
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L-adozzjoni tal-Att dwar l-Awtorizzazzjoni ta' Difiża Nazzjonali (NDAA) mill-Kungress tal-Istati 

Uniti f'Diċembru 2011 qajmet tħassib fl-UE dwar il-kompatibbiltà tagħha mad-dritt 

internazzjonali, b'mod partikolari d-detenzjoni militari obbligatorja ta' ċerti persuni barranin 

ssuspettati b'atti terroristiċi u d-detenzjoni indefinita ta' persuni ssuspettati b'atti terroristiċi li ma 

sarilhomx proċess. L-UE u l-Istati Membri tagħha għaddew kummenti lill-Amministrazzjoni tal-

Istati Uniti matul l-iżvilupp ta' regolamenti ta' implimentazzjoni għall-NDAA fil-bidu tal-2012.   

 

Fil-11 ta' Settembru 2012, il-Parlament Ewropew adotta Riżoluzzjoni dwar l-allegati 

trasportazzjoni u żamma illegali ta' priġunieri f'pajjiżi Ewropej mis-CIA. Fit-tweġiba 

tagħha, il-Kummissjoni Ewropea enfasizzat li l-prattiki msejħa "rendizzjonijiet" jikkostitwixxu 

ksur serju ta' diversi drittijiet fundamentali u l-ġlieda kontra t-terroriżmu ma tistax tiġġustifika tali 

prattiki inaċċettabbli. Il-Kummissjoni enfasizzat li hija r-responsabbiltà tal-Istati Membri 

kkonċernati li jibdew jew ikomplu investigazzjonijiet dettaljati, indipendenti u imparzjali sabiex 

tiġi stabbilita l-verità.  
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14 Jiġi żgurat li d-drittijiet tal-bniedem isostnu d-dimensjoni esterna tal-ħidma fl-ispazju ta' 

libertà, sigurtà u ġustizzja  

Fid-19 ta' Ġunju 2012, il-Kummissjoni adottat Strateġija tal-UE lejn il-Qerda tat-Traffikar tal-

Bnedmin 2012-20161, li tikkomplimenta d-Direttiva 2011/36/UE dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda 

kontra t-traffikar tal-bnedmin. L-implimentazzjoni tal-istrateġija ser tiġi mmonitorata mill-

Kummissjoni Ewropea, u aktar speċifikament mill-Uffiċċju tal-Koordinatur tal-UE Kontra t-

Traffikar. L-Istrateġija tagħti attenzjoni mill-qrib lid-dimensjoni esterna tat-traffikar tal-bnedmin u 

l-importanza tal-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi. Hija tissottolinja wkoll ir-rwol ċentrali tas-soċjetà 

ċivili, inkluż bil-parteċipazzjoni tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili f'Mekkaniżmi ta' 

Riferiment Nazzjonali u Transnazzjonali, u tipprevedi l-istabbiliment ta' Pjattaforma tal-UE ta' 

organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili dwar il-protezzjoni u l-assistenza lill-vittmi fl-Istati Membri u 

f'pajjiżi terzi magħżula.  

 

F'Ottubru 2012, il-Kunsill Ewropew adotta Konklużjonijiet2 li jilqgħu l-Istrateġija u jtennu d-

determinazzjoni tal-Istati Membri li jikkumbattu t-traffikar.   

  

Barra minn hekk, fis-6 ta' Diċembru 2012 il-Kunsill Ġustizzja u Affarijiet Interni adotta t-tieni 

rapport ta' implimentazzjoni skont id-Dokument Orjentat lejn l-Azzjoni tal-2009 dwar it-tisħiħ tad-

dimensjoni esterna fir-rigward tal-azzjonijiet kontra t-traffikar. Dan ir-rapport jinkludi lista ta' 

pajjiżi u reġjuni li magħhom l-UE għandha tiżviluppa sħubiji aktar konkreti u tidentifika oqsma 

speċifiċi ta' kooperazzjoni. Il-kooperazzjoni mal-pajjiżi prijoritarji ser timmira għat-tisħiħ tal-

kapaċitajiet, inkluż it-taħriġ u l-edukazzjoni, u ser tieħu kont tas-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-

bniedem fil-pajjiż prijoritarju involut. Il-lista ta' pajjiżi u reġjuni ta' prijorità ser tiġi aġġornata 

f'intervalli regolari. 

                                                 
1  http://ec.europa.eu/home-

affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf  
2  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/133202.pdf  

http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf
http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/133202.pdf
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15 Tiġi żgurata l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fid-dimensjoni esterna tal-impjiegi u 

l-politika soċjali  

 

L-istandards qofol tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO) rigward ix-Xogħol huma 

inkorporati fit-tmien konvenzjonijiet fundamentali tagħha. L-UE tippromwovi r-ratifika u l-

implimentazzjoni effettiva ta' dawn il-konvenzjonijiet permezz tal-kooperazzjoni mal-ILO, 

inkluża l-parteċipazzjoni fid-diskussjoni li tkun għaddejja dwar l-istandards rigward ix-xogħol u fil-

ħidma tal-korpi superviżorji tal-ILO. Fl-istess waqt, fil-qafas tad-dimensjoni esterna tal-politika 

soċjali u dwar l-impjiegi tagħha, l-UE tippromwovi l-prinċipji ta' xogħol deċenti, inkluż ir-rispett 

tal-konvenzjonijiet fundamentali tal-ILO, fir-relazzjonijiet ma' pajjiżi sħab, permezz ta' djalogi 

politiċi bilaterali u reġjonali u l-implimentazzjoni ta' proġetti tal-għajnuna għall-iżvilupp. 

L-isforzi konġunti f'dawn l-aħħar snin mill-ILO u l-komunità internazzjonali, inkluża l-UE, għenu 

biex isiru bidliet f'Burma/il-Mjanmar fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni tal-ILO 

(Nru 29) dwar ix-Xogħol Furzat. Il-progress li sar mill-pajjiżi kien rikonoxxut mill-Konferenza 

Internazzjonali dwar ix-Xogħol f'Ġunju 2012. 

F'livell globali, il-Mexxejja tal-G20 li ltaqgħu f'Los Cobos, il-Messiku f'Ġunju 2012, enfasizzaw li 

r-riformi strutturali li jirrispettaw b'mod sħiħ il-prinċipji u d-drittijiet fundamentali fuq ix-xogħol 

jista' jkollhom rwol importanti biex tingħata spinta lit-tkabbir ekonomiku, l-opportunitajiet ta' 

impjieg u l-mobbiltà.  

F'livell reġjonali, l-istandards qofol tal-ILO rigward ix-xogħol kienu diskussi fil-Forum dwar il-

Koeżjoni Soċjali bejn l-UE u l-Komunità ta' Stati tal-Amerika Latina u tal-Karibew (CELAC) fl-

Arġentina fil-15 u s-16 ta' Ottubru 2012, u fir-Raba' Laqgħa tal-Ministri tax-Xogħol u l-Impjiegi 

bejn l-UE u l-Asja (ASEM) f'Ħanoj, il-Vjetnam, fil-25 u s-26 ta' Ottubru 2012.  
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Fl-2012, l-UE ddiskutiet id-drittijiet għax-xogħol u l-implimentazzjoni effettiva tal-konvenzjonijiet 

fundamentali tal-ILO li diġà ġew ratifikati ma' pajjiżi bħall-Kolombja, il-Ġeorġja (fiż-żewġ każijiet 

fir-rigward tal-Konvenzjoni Nru 87 dwar il-libertà ta' assoċjazzjoni u l-Konvenzjoni Nru 98 dwar 

id-dritt ta' negozjar kollettiv), u mal-Uzbekistan (il-Konvenzjoni Nru 182 dwar l-agħar forom tat-

tħaddim tat-tfal).  

Il-Politika Ewropea tal-Viċinat (PEV) enfasizzat il-ħtieġa għal aktar sforzi biex jiġu rratifikati u/jew 

implimentati b'mod effettiv il-konvenzjonijiet fundamentali tal-ILO. Dan kien rifless fil-

ġenerazzjoni l-ġdida tal-Pjani ta' Azzjoni tal-PEV maqbula fl-2012, pereżempju fir-relazzjonijiet 

mal-Marokk, it-Tuneżija u l-Ġordan (l-aħħar tnejn daħlu fis-seħħ f'Ottubru 2012).  

L-UE tipparteċipa attivament ukoll fil-proċess Rio+20 u fis-segwitu tiegħu, filwaqt li appoġġat 

xogħol deċenti għal kulħadd, inkluż il-ħolqien tal-impjiegi, u ggarantiet id-drittijiet fuq ix-xogħol, 

il-protezzjoni soċjali u d-djalogu soċjali. Hija kienet qed teżamina wkoll, fl-aġenda għall-iżvilupp 

wara l-2015, l-aħjar mod kif tiġi integrata l-protezzjoni soċjali, li hija element importanti tal-politika 

tal-UE għall-iżvilupp.  

Barra minn hekk, kien hemm appoġġ għad-djalogu politiku fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw fl-oqsma 

tal-indikaturi ta' xogħol deċenti, il-protezzjoni soċjali, is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol u l-

effetti tal-kummerċ fuq l-impjiegi, permezz ta' erba' proġetti ta' ġestjoni konġunta konklużi lejn l-

aħħar tal-2012 u l-bidu tal-2013. Dawn inkludew appoġġ għal pjattaformi tad-djalogu politiku, kif 

ukoll it-titjib tal-kapaċitajiet tal-partijiet interessati governattivi u tal-imsieħba soċjali. 

L-implimentazzjoni effettiva tal-konvenzjonijiet fundamentali tal-ILO ġiet ukoll promossa permezz 

tal-għajnuna għall-iżvilupp. F'dan il-qafas, fl-2010 tnediet sejħa għal proposti "Ġlieda Kontra t-

Tħaddim tat-Tfal" taħt il-programm tematiku "Investiment fin-Nies" tal-Istrument ta' Finanzjament 

tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp (DCI), li jipprovdi fondi għal attivitajiet bħal: 
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- il-promozzjoni ta' djalogu politiku effettiv immirat lejn l-eradikazzjoni tat-tħaddim tat-

tfal, it-treġġigħ tal-vittmi lura lejn l-edukazzjoni full-time u l-integrazzjoni mill-ġdid 

tagħhom fis-soċjetà; 

- l-appoġġ ta' sħubiji u netwerks bejn il-partijiet interessati prinċipali, b'mod partikolari l-

atturi mhux statali u s-settur privat; 15-il proġett fi 12-il pajjiż sieħeb intgħażlu biex 

jirċievu fondi li b'kollox jammontaw għal EUR 11 miljun. Barra minn hekk, fil-kuntest 

tal-appoġġ għall-edukazzjoni u l-eradikazzjoni tat-tħaddim tat-tfal, żewġ programmi 

bilaterali speċifiċi għall-pajjiż fil-Bangladexx b'kollox irċevew EUR 20 miljun. 

Tnedew proġetti oħra ta' għajnuna bilaterali fil-qafas ta' strumenti finanzjarji differenti li 

huma maħsuba wkoll biex jippromwovu l-istandards qofol tal-ILO rigward ix-xogħol: 

- proġett b'baġit ta' EUR 10 miljun mill-Istrument ta' Finanzjament tal-Kooperazzjoni 

għall-Iżvilupp (DCI) biex jiffinanzja l-inizjattivi soċjali fis-settur tal-minjieri fil-Bolivja. 

Attivitajiet rilevanti jinkludu: it-titjib tal-kondizzjonijiet tax-xogħol għan-nisa, l-

għajnuna mogħtija lilhom biex ifittxu opportunitajiet biex jappoġġaw lill-familji 

tagħhom, u l-prevenzjoni tat-tħaddim tat-tfal fis-settur tal-minjieri. L-iżvilupp tal-

kapaċitajiet u t-taħriġ dwar il-qafas legali u l-istandards rigward ix-xogħol huma inklużi 

wkoll.  

- proġett iffinanzjat permezz ta' appoġġ baġitarju ta' EUR 35 miljun mill-ENPI (l-

Istrument Ewropew ta' Viċinat u Sħubija) biex jippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi 

fil-Marokk. Komponent speċifiku huwa ddedikat lir-reklutaġġ ġust u lill-integrazzjoni 

tan-nisa fir-reklutaġġ mis-setturi pubbliċi. 
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V IMPLIMENTAZZJONI TAL-PRIJORITAJIET TAL-UE GĦAD-DRITTIJIET TAL-BNIEDEM  

 

16 Abolizzjoni tal-piena tal-mewt 

 

L-UE ħadet pożizzjoni b'saħħitha u ta' prinċipju kontra l-piena tal-mewt u hija attur ewlieni fil-

kampanja favur l-abolizzjoni tagħha fid-dinja kollha. L-UE temmen li l-abolizzjoni tal-piena 

kapitali tikkontribwixxi għat-tisħiħ tad-dinjità tal-bniedem u l-iżvilupp progressiv tad-drittijiet tal-

bniedem. Il-linji gwida tal-UE dwar il-piena tal-mewt, li ġew riveduti fl-2008, jibqgħu l-

istrument essenzjali għal azzjoni sistematika f'pajjiżi li mhumiex membri tal-UE u ser jiġu aġġornati 

fl-2013.  

 

Matul l-2012, l-UE kompliet tasserixxi l-oppożizzjoni tagħha għall-piena tal-mewt u użat l-għodod 

diplomatiċi kollha disponibbli biex tippromwovi l-abolizzjoni tagħha. L-approċċ lejn l-abolizzjoni 

fid-dinja kollha hija waħda mill-ogħla prijoritajiet tal-Qafas Strateġiku u Pjan ta' Azzjoni dwar id-

Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija.   

 

Fl-okkażjoni tal-Jum Ewropew kontra l-Piena tal-Mewt u l-Jum Dinji kontra l-Piena tal-Mewt fl-

10 ta' Ottubru, l-UE u l-Kunsill tal-Ewropa ħarġu dikjarazzjoni konġunta li terġa' tafferma l-

oppożizzjoni tagħhom għall-użu tal-piena kapitali fiċ-ċirkostanzi kollha, u l-impenn tagħhom għall-

abolizzjoni tal-piena tal-mewt fid-dinja kollha. Ir-Rappreżentant Għoli ħarġet stqarrija għall-

istampa li tgħid li "Il-piena tal-mewt la tista' tirrevoka r-reat li hija tfittex li tikkastiga u lanqas ma 

ttaffi t-telf imġarrab mill-vittma. Hija għandha tkun relikwa tal-passat." [traduzzjoni mhux uffiċjali] 

Id-Delegazzjonijiet tal-UE madwar id-dinja kkommemoraw l-okkażjoni billi organizzaw għadd 

numeruż ta' seminars, konferenzi stampa, wirjiet u avvenimenti (f'Ġinevra, l-Indja, il-Ġappun, it-

Tajwan, il-Gwatemala, il-Kenja, il-Ġordan, il-Gambja, Ħong Kong, il-Kazakistan, ir-Repubblika 

tal-Kongo, il-Bjelorussja, l-Etjopja eċċ.). 
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L-UE laqgħet l-aħbar tal-abolizzjoni tal-piena tal-mewt f'Connecticut fil-25 ta' April 2012. Sbatax-il 

Stat tal-Istati Uniti issa abolixxew il-piena kapitali. L-UE tilqa' wkoll ir-ratifika tat-Tieni Protokoll 

Fakultattiv għall-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi (ICCPR - International 

Covenant on Civil and Political Rights) mill-Parlament Mongoljan (fit-13 ta' Jannar 2012) kif ukoll 

l-adeżjoni mal-istess strument mill-gvern tal-Benin (fit-12 ta' Lulju 2012). Min-naħa l-oħra, l-UE 

kkundannat l-użu kontinwu tal-piena tal-mewt f'partijiet oħra tal-Istati Uniti tal-Amerika u tad-

dinja. L-Iran, l-Iraq, iċ-Ċina u l-Istati Uniti tal-Amerika kienu qegħdin jiġu ffukati b'mod 

partikolari, iżda saru dikjarazzjonijiet u demarches għal bosta pajjiżi oħrajn, abbażi tal-istandards 

minimi ddefiniti mid-dritt internazzjonali u mil-Linji Gwida tal-UE dwar il-Piena tal-Mewt. L-UE 

kkundannat ukoll l-issoktar tal-eżekuzzjonijiet fil-Ġappun, l-Indja u fit-Tajwan.  

 

L-UE kompliet topponi l-piena tal-mewt fil-fora rilevanti kollha, b'mod partikolari fin-NU, l-

OSKE u l-Kunsill tal-Ewropa. Permezz ta' lobbying u komunikazzjoni estensivi, l-UE flimkien mal-

Istati Membri tagħha u l-pajjiżi li huma tal-istess fehma, ipparteċipaw b'mod attiv f'alleanza 

transreġjonali li tippromwovi r-Riżoluzzjoni Nru 67/176 (tal-20 ta' Diċembru 2012) tal-Assemblea 

Ġenerali tan-NU li tappella għal moratorju fuq l-użu tal-piena tal-mewt. Ir-riżoluzzjoni kienet 

adottata b'għadd ta' 111-il vot favur li qatt ma kien hemm bħalu - żieda meta mqabbel ma' 

riżoluzzjonijiet simili fl-2007, l-2008 u l-2010 - 41 kontra u 34 astensjoni. Għalhekk, l-Azzjoni 

16(a) tal-Pjan ta' Azzjoni dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija twettqet.  

 

L-UE b'kollox għamlet tmien dikjarazzjonijiet fil-Kunsill Permanenti tal-OSKE matul l-2012. 

Ħamsa minn dawn jikkonċernaw każijiet individwali ta' pieni tal-mewt fl-Istati Uniti tal-Amerika, li 

fihom l-UE esprimiet dispjaċir kbir għall-fatt li l-eżekuzzjonijiet kienu ppjanati jew kienu twettqu. 

L-UE talbet ukoll lill-istati parteċipanti kollha tal-OSKE biex jappoġġaw ir-Riżoluzzjoni tal-AĠNU 

li tappella għall-moratorju dinji fuq l-użu tal-piena tal-mewt. Fl-aħħar nett, l-UE għamlet 

dikjarazzjoni fl-okkażjoni tal-Jum Ewropew u Dinji kontra l-Piena tal-Mewt fl-10 ta' Ottubru 2012, 

li fiha hija qajmet ukoll żewġ każijiet ta' eżekuzzjonijiet ippjanati fl-Istati Uniti.   
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Permezz tal-Istument Ewropew għad-Demokrazija u d-Drittijiet tal-Bniedem (EIDHR), l-UE hija l-

kontributur ewlieni għall-ħidma tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili madwar id-dinja biex tiġi 

abolita l-piena tal-mewt. L-abolizzjoni tal-piena tal-mewt hija prijorità tematika li taqa' taħt l-

Objettiv 3 tal-Istrument. Mill-2007 'l hawn, l-EIDHR alloka kważi EUR 20 miljun għal 35 proġett 

maħsuba biex jirrestrinġu l-użu tal-piena tal-mewt, jistabbilixxu moratorju fuqha u jabolixxuha. 

Attwalment l-EIDHR qed jappoġġa 16-il proġett ta' abolizzjoni fid-dinja kollha. Dawn il-proġetti 

ntgħażlu sabiex jintlaħaq bilanċ ta' attivitajiet fir-reġjuni kollha fejn għadha tintuża l-piena tal-

mewt, bħall-Istati Uniti tal-Amerika, xi pajjiżi Afrikani, iċ-Ċina, l-Indja u t-Tajwan. Ir-rapport 

"Delivering on Death Penalty" disponibbli fuq www.eidhr.eu/library joffri stampa komprensiva tal-

azzjonijiet iffinanzjati mill-EIDHR b'appoġġ għall-ġlieda kontra l-piena tal-mewt madwar id-dinja.  

 

Il-lista ta' oġġetti li huma soġġetti għal kontrolli tal-esportazzjoni tar-

Regolament (KE) Nru 1236/2005 dwar il-kummerċ ta' oġġetti li jistgħu jintużaw għall-piena 

kapitali jew it-tortura ġiet emendata mill-Kummissjoni Ewropea f'Diċembru 2011 biex tkopri s-

sodju tijopental u sustanzi simili użati fl-injezzjonijiet letali. Barra minn hekk, ir-Regolament (KE) 

Nru 1236/2005 attwalment qed jiġi rivedut sabiex jiġi vvalutat jekk humiex meħtieġa miżuri 

addizzjonali biex jiġi żgurat li l-operaturi ekonomiċi tal-UE jibqgħu lura milli jwettqu kummerċ li 

jew jippromwovi jew inkella jiffaċilita l-piena kapitali f'pajjiżi barranin. 
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17 Eradikazzjoni tat-tortura u ta' trattamenti jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra  

 

F'konformità mal-Linji Gwida tal-UE dwar it-tortura, l-Unjoni Ewropea hija impenjata fis-sħiħ 

lejn l-appoġġ tal-projbizzjoni assoluta tat-tortura u tat-trattament krudili, inuman u degradanti. L-

UE tuża l-forom kollha possibbli ta' diplomazija u għajnuna fil-kooperazzjoni għall-eradikazzjoni 

tal-faqar, u tipprovdi appoġġ finanzjarju lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili madwar id-dinja li 

qed jaħdmu biex jipprevjenu t-tortura u jipprovdu għajnuna lill-vittmi tat-tortura. Matul l-2011 l-UE 

kompliet tintervjeni f'każijiet individwali - fil-miftuħ jew b'mod kunfidenzjali - f'għadd ta' pajjiżi. 

L-UE qajmet b'mod konsistenti l-kwistjoni tat-tortura u tal-maltrattament fid-djalogi regolari tagħha 

dwar id-drittijiet tal-bniedem ma' pajjiżi li mhumiex membri tal-UE. L-UE għamlet għadd ta' 

dikjarazzjonijiet relatati mat-tortura, inkluż f'fora multilaterali bħan-NU u l-OSKE u qieset modi u 

mezzi biex tikkoordina aħjar mal-Konvenzjoni tan-NU Kontra t-Tortura (UN CAT - UN 

Convention against Torture) u s-Sottokumitat tan-NU għall-Prevenzjoni tat-Tortura (UN 

Subcommittee on Prevention of Torture (SPT)). 

 

L-UE ssorveljat mill-qrib il-każ ta' Daniel Cook, ċittadin tal-Istati Uniti li ngħata s-sentenza tal-
mewt fl-Arizona fl-1988. Daniel Cook instab ħati tal-omiċidju tal-kollegi tiegħu Kevin Swaney u 
Carlos Cruz-Ramos. L-UE intervjeniet fis-6 ta' Lulju 2012 u talbet lill-awtoritajiet tal-Arizona 
biex titnaqqas il-piena għas-sentenza ta' Cook, għar-raġuni li ġie ċċertifikat li kellu mard mentali.  
L-eżekuzzjoni ta' Cook saret fit-8 ta' Awwissu 2012. Ir-Rappreżentant Għoli/Viċi President 

Ashton għamlet dikjarazzjoni li tesprimi "id-dispjaċir kbir" tagħha dwar l-eżekuzzjoni u fakkret 

li l-UE kienet talbet biex titnaqqas il-piena għas-sentenza "abbażi tal-fatt li s-Sur Cook kien qed 

isofri minn mard mentali serju". 
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Fid-dikjarazzjoni tagħha fl-okkażjoni tal-Jum Internazzjonali b'Appoġġ għall-Vittmi tat-

Tortura fis-26 ta' Ġunju 2012, l-UE għamlet appell lill-istati kollha biex jintroduċu projbizzjoni 

assoluta u inkondizzjonata fuq it-tortura, hija enfasizzat il-ħtieġa li jiġi adottat approċċ konxju tad-

differenza bejn is-sessi fil-ġlieda kontra t-tortura u trattamenti jew pieni krudili, inumani jew 

degradanti oħra, filwaqt li tingħata attenzjoni speċjali lill-vjolenza sessista. L-UE ħeġġet lill-istati 

kollha biex jaderixxu għall-Konvenzjoni tan-NU Kontra t-Tortura (CAT) u l-Protokoll Fakultattiv 

Tagħha (OPCAT). Fl-2012, il-Laos, Nauru u l-Emirati Għarab Magħquda ffirmaw l-OPCAT. Id-

dikjarazzjoni tal-UE enfasizzat ukoll l-importanza li tagħti lir-rwol tan-NU, il-Kunsill tal-Ewropa u 

l-OSKE fil-ġlieda kontra t-tortura u b'appoġġ għall-vittmi, u faħħret l-isforzi enerġetiċi ta' bosta 

NGOs u individwi li jaħdmu biex jipprevjenu t-tortura u jtaffu s-sofferenza tal-vittmi. 

 

Matul is-67 sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-NU (AĠNU), l-Istati Membri tal-UE 

kkosponsorjaw riżoluzzjoni li tikkundanna l-forom kollha ta' tortura u trattamenti jew pieni 

krudili, inumani jew degradanti oħra, inkluż l-intimidizzazzjoni. Ir-riżoluzzjoni ppreżentata mid-

Danimarka, ġiet approvata b'kunsens. Għaldaqstant, l-Assemblea Ġenerali tan-NU kkundannat 

kwalunkwe tentattiv li jillegalizza, jawtorizza jew jaqbel mat-tortura fi kwalunkwe ċirkostanza, 

inkluż għal raġunijiet ta' sigurtà nazzjonali jew permezz ta' deċiżjonijiet ġudizzjarji, u ħeġġet lill-

istati biex jiżguraw li tittieħed responsabbiltà għal kull att ta' dan it-tip.  
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F'Marzu 2012, il-Kunsill aġġorna l-linji gwida tal-UE dwar it-tortura u trattamenti jew pieni 

krudili, inumani jew degradanti oħra. It-test emendat jenfasizza r-rabta bejn dawn il-linji gwida u 

l-linji gwida l-oħrajn tal-UE rigward id-drittijiet tal-bniedem. L-appoġġ għall-mekkaniżmi 

internazzjonali u reġjonali rilevanti jiġi enfasizzat ripetutament, inkluż segwitu "xieraq" tar-

rakkomandazzjonijiet tagħhom, li jinkludu l-elementi essenzjali kollha: il-prevenzjoni, ir-

riabilitazzjoni u l-ġlieda kontra l-impunità. Żidiet importanti oħrajn jinkludu l-enfasi fuq il-

projbizzjoni tat-tortura u l-maltrattament fil-ġlieda kontra t-terroriżmu, kif ukoll aktar sforzi biex 

tiġi indirizzata d-diskriminazzjoni fil-ġlieda kontra t-tortura u l-maltrattament.  

 

L-impenn tal-UE fil-ġlieda kontra t-tortura jinvolvi wkoll il-finanzjament ta' proġetti kontra t-

tortura mill-gruppi tas-soċjetà ċivili fid-dinja kollha. F'Ġunju 2013 tnediet sejħa globali għall-

proposti msejħa "Niġġieldu l-Impunità" taħt l-EIDHR. B'baġit ta' EUR 16.2 miljun, din l-iskema 

għandha l-għan li tappoġġa l-azzjoni tas-soċjetà ċivili kontra t-tortura u u trattamenti jew pieni 

krudili, inumani jew degradanti oħra, b'attenzjoni fuq approċċ li jintegra l-prevenzjoni, ir-

riabilitazzjoni u r-responsabbiltà. It-temi magħżula għal sejħiet globali għal proposti huma 

maħsubin biex isaħħu l-politika tal-UE, partikolarment l-implimentazzjoni tal-Linji gwida tal-UE 

dwar it-Tortura adottati mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fl-2001 u riveduti fl-2008 u l-2012. Il-

finanzjament sostanzjali mogħti lil proġetti fl-2012 għen biex jiżdied l-għarfien globali tal-kawżi fl-

oriġini tat-tortura, u biex titjieb il-kapaċità tal-uffiċjali tal-istat li jipprevjenu u jindirizzaw it-tortura 

u l-maltrattament u jappoġġaw ir-riabilitazzjoni tal-vittmi tat-tortura.  
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18 Appoġġ effettiv għad-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem  

 

Id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem (DDB) huma sħab prinċipali fil-ħidma tal-UE għall-

protezzjoni u l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja. Kif jidher mil-linji gwida 

tal-UE dwar id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem tal-2004, l-UE tappoġġa bis-sħiħ lil dawk 

kollha li b'mod kuraġġuż jissorveljaw id-drittijiet tal-bniedem u jagħmlu ħilithom biex jindirizzaw 

il-ksur tagħhom.  

 

Il-ħidma ta' dawn l-attivisti hi dejjem aktar importanti f'kuntest li, f'bosta nħawi, qed isir dejjem 

aktar ostili għall-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem. Il-kampanji ta' kalunnja kontra l-NGOs, ir-

restrizzjonijiet fuq l-aċċess għall-finanzjament barrani, u t-theddid u l-vjolenza kontra s-soċjetà 

ċivili minn atturi mhux statali jew is-sorveljanza mill-gvern huma biss uħud mill-eżempji tal-isfidi 

li jħabbtu wiċċhom magħhom id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem fil-ħidma tagħhom ta' kuljum. 

L-attakki u l-vessazzjoni kontra d-difensuri tad-drittijiet għall-artijiet u l-attivisti tad-drittijiet tal-

bniedem li jaħdmu fuq kwistjonijiet ambjentali hi xejra preokkupanti ħafna.  

 

Fl-2012, il-linji gwida tad-DDB baqgħu punt ta' referenza ċentrali għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi 

sħab fil-livelli kollha, kif ukoll għall-azzjoni tal-UE f'fora multilaterali dwar id-drittijiet tal-

bniedem. B'mod partikolari, il-każijiet li jinvolvu lid-difensuri individwali tad-drittijiet tal-bniedem 

tqajmu matul 25 djalogu dwar id-drittijiet tal-bniedem li saru fl-2012. L-UE ħarġet ukoll dsatax-il 

dikjarazzjoni lokali, sbatax-il dikjarazzjoni tar-RGħ/VP u ħdax-il démarches iddedikati 

speċifikament lis-sitwazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, li fost affarijiet oħrajn 

jindirizzaw il-każijiet bi profil għoli ta' Malala Yousafzai fil-Pakistan, Nabeel Rajab u Abdulhadi 

al-Khawaja fil-Baħrejn u Ales Bialatski fil-Bjelorussja.  
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Il-missjonijiet tal-UE f'pajjiżi terzi baqgħu jkollhom rwol ċentrali fit-traduzzjoni tal-Linji gwida 

tad-DDB f'azzjonijiet konkreti. Id-diplomati tal-UE ħadu diversi azzjonijiet biex jappoġġaw id-

DDB, inkluż il-monitoraġġ tal-kawżi (il-kawża ta' Hilal Mammadov fl-Azerbajġan) u żjarat fil-post 

(iż-żjara tal-ambaxxaturi tal-UE f'San Luis Potosí fil-Messiku, u ż-żjara tal-kunsillieri politiċi tal-

UE f'Baja California u Michoacán). Il-laqgħat annwali bejn id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u 

d-diplomati tal-UE saru prattika stabbilita. Inħatru sebgħa u disgħin Uffiċjal ta' Kollegament tal-UE 

dwar id-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem, li tnejn u disgħin minnhom huma bbażati fid-

Delegazzjonijiet tal-UE. 

 

Rigward id-dimensjoni multilaterali, l-UE kienet involuta f'laqgħat ta' koordinazzjoni ma' 

organizzazzjonijiet internazzjonali u detenturi tal-mandat oħrajn (inkluż il-Kunsill tal-Ewropa, in-

NU u l-OSKE) li jaħdmu fuq il-kwistjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem.  

 

Fl-2012, ingħatat spinta lill-isforzi biex tinħoloq Inizjattiva tal-UE biex tingħata risistemazzjoni 

temporanja lid-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem li jeħtieġu protezzjoni urġenti. Fi Frar 2012, 

il-Kummissjoni ppubblikat studju li jindika l-inizjattivi eżistenti fl-Ewropa u barra mill-Ewropa u li 

jipprovdirakkomandazzjonijiet dwar il-valur miżjud potenzjali ta' sistema ta' rilokazzjoni 

temporanja tal-UE għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem li jinsabu fir-riskju. L-objettiv prinċipali 

jkun li tinħoloq interfaċċa flessibbli iżda stabbli bejn l-inizjattivi eżistenti, id-difensuri tad-drittijiet 

tal-bniedem, l-Istati Membri, il-Kummissjoni u s-SEAE għall-koordinazzjoni tal-appoġġ, l-ippjanar 

tar-riżorsi, il-forniment ta' pariri legali, il-faċilitazzjoni tal-iskambju tal-aħjar prattiki u biex jiġu 

koperti n-nuqqasijiet fil-protezzjoni. Ġew allokati EUR 1 miljun fil-Programm ta' Azzjoni Annwali 

tal-EIDHR għall-fażi pilota fl-2012-2013. Is-sistema mistennija ssir operattiva fl-2013. 
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Qegħdin jiġu allokati fondi sostanzjali tal-EIDHR b'appoġġ għad-difensuri tad-drittijiet tal-

bniedem. Il-parti l-kbira ta' dan l-appoġġ titwassal lid-DDB permezz ta' NGOs speċjalizzati, inkluż 

f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza. Ir-rapport "Appoġġ lid-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem", 

disponibbli fuq http://www.eidhr.eu/library, joffri stampa komprensiva tal-azzjonijiet iffinanzjati 

mill-EIDHR madwar id-dinja. Il-proġetti tal-EIDHR jappoġġaw firxa wiesgħa ta' proġetti li 

jiżguraw kopertura komprensiva ta' DDB li jinsabu f'riskju, kemm permezz ta' proġetti mmirati għal 

reġjuni speċifiċi, jew permezz ta' proġetti mmirati għal gruppi pperikolati ta' difensuri bħal 

ġurnalisti, avukati, nisa, ambjentalisti, popli indiġeni, LGBTI, jew difensuri tad-drittijiet tal-

bniedem fil-qasam ekonomiku u f'dak soċjali). Barra minn hekk, il-Kummissjoni Ewropea żżomm 

pakkett finanzjarju li jippermettiha tipprovdi direttament għotjiet ad hoc b'urġenza ta' mhux aktar 

minn EUR 10 000 lid-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem. Sa tmiem l-2012, ingħataw aktar minn 80 

għotja b'valur ta' total ta' EUR 655 500. Dawn ippermettew l-għoti ta' appoġġ dirett lil aktar minn 

300 Difensur tad-Drittijiet tal-Bniedem f'aktar minn 20 pajjiż. Dan il-finanzjament jista' jappoġġa 

lid-difensuri (individwi u/jew organizzazzjonijiet) b'diversi modi, bl-għoti ta' għajnuna medika, il-

kopertura ta' spejjeż legali, ix-xiri ta' materjal ta' sigurtà għall-uffiċċji jew id-djar, billi tiġi permessa 

r-rilokazzjoni urġenti ta' attivisti fir-riskju, u bl-appoġġ tal-familji ta' difensuri impriġjunati jew 

deċeduti. 

 

Il-Parlament Ewropew jappoġġa wkoll b'mod dirett lid-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem. B'mod 

partikolari, is-Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem (DROI) spiss jistieden lid-difensuri tad-

drittijiet tal-bniedem biex jitkellmu. Sa mill-1988, il-Premju Sakharov tal-Parlament Ewropew għal-

Libertà tal-Ħsieb onora lil individwi eċċezzjonali li jiġġieldu l-intolleranza, il-fanatiċiżmu u l-

oppressjoni f'ċirkostanzi partikolarment diffiċli. F'Diċembru 2012, il-premju ngħata lill-Iranjani 

Nasrin Sotoudeh, difensur tad-drittijiet tal-bniedem u avukat impriġjunat u Jafar Panahi, direttur tal-

films li l-ħidma tiegħu tiffoka l-attenzjoni fuq is-sofferenzi tal-persuni fqar fl-Iran. 

http://www.eidhr.eu/library
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Għotja żgħira għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem: 

 

Il-Leħen Demokratiku ta' Burma (DVB - Democratic Voice of Burma) hu wieħed mill-ftit netwerks 

tal-mezzi tax-xandir indipendenti attivi fil-Mjanmar/Burma, u ilu jiċċirkola aħbarijiet bla ħlas fil-

pajjiż għal aktar minn 10 snin. Il-ġurnalisti tiegħu kellhom rwol kruċjali fl-espożizzjoni tal-ksur u r-

repressjoni li kienu ta' ħsara għall-pajjiż. Bosta ġurnalisti mill-Mjanmar/Burma ħallsu prezz qares 

għall-impenn tagħhom u qattgħu bosta snin il-ħabs. F'Marzu 2012, l-EIDHR ipprovda għotja 

urġenti ta' EUR 10 000 lil disa' ġurnalisti tad-DVB, li nħelsu wara l-amnestija ta' Jannar. Dawn il-

fondi pprovdew għajnuna medika urġenti biex jiġu megħjuna jirkupraw mill-kondizzjonijiet ħarxa 

tad-detenzjoni. Permezz tal-fondi huma setgħu wkoll jissoktaw bil-ħidma tagħhom f'dan il-mument 

kruċjali fit-transizzjoni tal-Mjanmar/Burma. 

 

Studju ta' każ speċifiku: Il-Filippini: monitoraġġ tal-kawża ta' difensur tad-drittijiet tal-

bniedem 

 

Is-Sur Temogen Tulawie hu l-ex President Provinċjali tal-Konsorzju tas-Soċjetà Ċivili ta' 

Bangsamoro (CBCS), koalizzjoni ta' organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fil-provinċja ta' Sulu, u 

għen fl-istabbiliment ta' organizzazzjoni lokali għad-difiża tad-drittijiet ta' komunitajiet Musulmani 

affettwati minn operazzjonijiet militari.  

 

Fit-22 ta' Lulju 2009, Tulawie kien mixli "b'diversi omiċidji sfrattati" u "tentattiv ta' omiċidju" fil-

Qorti Reġjonali ta' Jolo. L-imputazzjonijiet kontrih kienu relatati ma' inċident ta' bomba f'Patikul, 

Sulu, fit-13 ta' Mejju 2009, li fih indarbu tnax-il persuna, inkluż il-Gvernatur ta' Sulu, Abdusakur 

Tan. Skont l-informazzjoni mill-NGOs l-evidenza kontra Tulawie hi bbażata fuq konfessjonijiet 

furzati minn tnejn mill-persuni allegati li kienu f'konfoffa miegħu. Fit-13 ta' Jannar 2012 Tulawie, li 

kien mistoħbi, ġie arrestat f'Davao City. Fit-23 ta' Awwissu 2012, il-Qorti Suprema ddeċidiet li l-

kawża għandha tiġi trasferita għall-Qorti Reġjonali Kompetenti f'Manila.  

 

L-Uffiċjal ta' Kollegament tal-UE mid-Delegazzjoni għall-Filippini żar lis-Sur Tulawie fil-ħabs ta' 

Davao City, ipparteċipa fil-konferenza tal-kawża mal-avukati tad-difiża, l-NGOs għad-drittijiet tal-

bniedem u l-membri tal-familja, u żar lill-imħallef fil-Qorti Reġjonali kompetenti f'Davao biex 

jistħarreġ dwar il-passi li jmiss u biex juri l-appoġġ tal-UE għal difensur tad-drittijiet tal-bniedem 

b'rispett sħiħ għas-sistema ġuridika tal-pajjiż.  
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19 Promozzjoni u protezzjoni tad-drittijiet tat-tfal  

 

Tfal  

 

Il-promozzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet tat-tfal jibqgħu prijorità għall-UE. Fl-2012, l-UE 

mexxiet kampanja ta' lobbying globali biex tiġi promossa r-ratifika ta' żewġ Protokolli 

Fakultattivi għall-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal u l-Konvenzjoni 182 tal-ILO 

dwar l-agħar forom ta' tħaddim tat-tfal. 

 

Fi Frar 2012, l-UE nediet reviżjoni tal-Linji Gwida tal-UE dwar il-Promozzjoni u l-Protezzjoni 

tad-Drittijiet tat-Tfal. L-Istati Membri, l-istituzzjonijiet tal-UE, l-organizzazzjonijiet 

internazzjonali u reġjonali u l-NGOs attendew għall-konferenza dwar dan is-suġġett. Il-proċess ta' 

reviżjoni għandu jitlesta fl-2013.  

 

Barra minn hekk, f'Ottubru 2012, l-UE flimkien mal-UNICEF u l-organizzazzjoni Save the 

Children organizzat kors ta' taħriġ ta' jumejn dwar id-drittijiet tat-tfal għal madwar 30 persuna mill-

istituzzjonijiet tal-UE u l-Istati Membri. 

 

Permezz tal-EIDHR, għall-2007-2013 l-Kummissjoni Ewropea allokat ammont indikattiv ta' EUR 

11-il miljun b'appoġġ għall-proġetti tas-soċjetà ċivili fir-rigward tad-drittijiet tat-tfal. Il-proġetti 

qegħdin jiġu implimentati madwar id-dinja kollha għall-protezzjoni u l-promozzjoni tad-drittijiet 

tat-tfal.  
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Il-Kummissjoni Ewropea pprovdiet aktar appoġġ għall-programmi tas-soċjetà ċivili madwar id-

dinja taħt il-programm tematiku "Investiment fin-Nies". Permezz ta' dan l-istrument, l-UE u l-

UNICEF iffinanzjaw ukoll proġett għat-titjib tar-rati ta' reġistrazzjoni tat-twelid fin-Niġerja, il-

Burkina Faso, il-Mjanmar, il-Możambik, l-Uganda, Kiribati, il-Vanwatu u l-Gżejjer Solomon. L-

iżgurar tar-reġistrazzjoni tat-twelid ser jippermetti li ħafna aktar tfal ikollhom aċċess għall-kura tas-

saħħa, jattendu l-iskejjel u jivvutaw fl-elezzjonijiet meta jkollhom l-età adatta.  

 

Fl-2012 l-UE u l-UNICEF ingħaqdu biex jindirizzaw in-nuqqas ta' nutrizzjoni f'ħames pajjiżi 

Asjatiċi u erba' pajjiżi Afrikani, u biex jipprovdu programmi edukattivi ta' emerġenza fil-Ġordan, 

għall-benefiċċju ta' refuġjati Sirjani kif ukoll it-tfal f'komunitajiet ospitanti.  

 

Il-programm Investiment fin-Nies ipprovda wkoll EUR 41 miljun f'finanzjament għal sejħa globali 

għall-proposti mnedija tard fl-2012, bl-objettiv li tiġi eradikata l-vjolenza kontra t-tfal. Barra minn 

hekk, f'konformità mal-Qafas Strateġiku u l-Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u 

d-Demokrazija, l-UE bdiet tħejji kampanja mmirata dwar il-kwistjoni tal-vjolenza kontra t-tfal.  

 

L-UE ddiskutiet ukoll id-drittijiet tat-tfal, speċjalment il-ġustizzja għall-minorenni, fid-djalogi 

politiċi ma' pajjiżi terzi (eż. ir-Russja, l-Iżrael/il-Palestina, ir-Repubblika tal-Moldova, il-Brażil). 

Flimkien mal-Grupp tal-pajjiżi tal-Amerika Latina, l-UE nnegozjat ir-Riżoluzzjoni annwali dwar id-

Drittijiet tat-Tfal fl-UNHRC u l-AĠNU 67, li ffukaw speċifikament fuq it-tfal indiġeni.  

http://europa.eu/legislation_summaries/development/general_development_framework/r12547_en.htm
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Madwar id-dinja, l-UE tat prijorità lid-drittijiet tat-tfal f'aktar minn 60 strateġija speċifika għall-

pajjiż rigward id-drittijiet tal-bniedem. 

 

Tfal Affettwati mill-Konflitti Armati (CAAC) 

 

L-istħarriġ tal-2012 tal-assistenza għal tfal affettwati mill-konflitti armati wera li l-

kontribuzzjonijiet kombinati mill-UE u l-Istati Membri ammontaw għal total ta' kważi EUR 300 

miljun fl-2008-2012. Dan inkluda appoġġ għar-riabilitazzjoni u r-riintegrazzjoni tat-tfal fil-pajjiżi 

problematiċi elenkati mis-Segretarju Ġenerali tan-NU. Pereżempju, l-UE qiegħda taħdem mal-

UNICEF u l-ILO għar-riintegrazzjoni ta' dawk li kienu suldati tfal fil-Mjanmar/Burma.  

 

Fl-2012 tnediet linja ta' finanzjament pluriennali ġdida tal-UE ddedikata speċifikament għat-

tfal affettwati mill-konflitti. Peress li l-UE ngħatat il-Premju Nobel għall-Paċi għall-kontribut 

tagħha matul sittin sena għall-avvanz tal-paċi u r-rikonċiljazzjoni, id-demokrazija u d-drittijiet tal-

bniedem fl-Ewropa, l-UE ddeċidiet li talloka l-flus li rċeviet biex tgħin lit-tfal affettwati mill-

konflitti. Il-Kummissjoni Ewropea tat l-istess ammont ta' flus bħall-premju, biex b'hekk ingħataw 

EUR 2 miljuni b'appoġġ għall-proġetti umanitarji fil-qasam tal-edukazzjoni f'sitwazzjonijiet ta' 

emerġenza. Żewġ sejħiet addizzjonali għall-proposti għal proġetti ġew imnedija fl-2012 taħt l-

Istrument għall-Istabbiltà u l-programm Investiment fin-Nies.   
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F'Lulju 2012, il-Kumitat Politiku u ta' Sigurtà ddiskuta kif għandhom jiġu ttrattati dawk li b'mod 

persistenti jiksru d-drittijiet tat-tfal, kif ukoll il-kwistjonijiet tal-protezzjoni tat-tfal fis-Sirja, fil-

preżenza tar-Rappreżentant Speċjali f'dak iż-żmien tas-Segretarju Ġenerali tan-NU Coomaraswamy. 

L-UE ħadet passi oħrajn biex tintegra l-protezzjoni tat-tfal fl-operazzjonijiet tagħha għall-

immaniġġjar tal-kriżijiet. Pereżempju, l-UE tat attenzjoni dovuta lill-kwistjonijiet tal-protezzjoni 

tat-tfal fil-konflitti armati li għaddejjin bħalissa inklużi dawk fis-Sirja u Mali. Rigward is-Sirja, l-

UE għamlet appell għall-protezzjoni tal-gruppi vulnerabbli, inklużi t-tfal, fil-Konklużjonijiet tal-

Kunsill f'Ottubru u Diċembru 2012.   

F'Diċembru 2012, l-UE kellha diskussjonijiet fost l-esperti mal-UNICEF, id-DPKO, l-uffiċċju tar-

Rappreżentant Speċjali tan-NU għas-CAAC u n-NATO dwar il-modulu propost ta' taħriġ qabel l-

istazzjonar fir-rigward tal-protezzjoni tat-tfal. Il-modulu għandu jiġi ffinalizzat fl-2013. 

Żewġ avvenimenti ġew organizzati fil-Parlament Ewropew f'Novembru 2012: seminar tad-DROI 

dwar id-drittijiet tat-tfal fl-okkażjoni tas-Sena ta' Dr Korczak, iċċelebrata fil-Polonja fl-2012, u 

workshop dwar it-tfal u l-konflitti armati organizzat mill-MPE Cashman.  

 

Tħaddim tat-tfal  

 

Fl-2012, l-UE implimentat 15-il proġett għall-prevenzjoni tat-tħaddim tat-tfal, b'EUR 11.1 miljun 

ta' finanzjament mill-programm Investiment fin-Nies. 

F'konformità mal-Pjan ta' Azzjoni (Azzjoni 19(c)), l-UE bdiet taħdem mal-ILO u l-Brażil qabel il-

Konferenza Globali kontra t-tħaddim tat-tfal ta' Ottubru 2013, b'mod partikolari biex jiġi 

ddeterminat liema sforzi huma meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-Pjan Direzzjonali tal-Aja għall-

eliminazzjoni tal-agħar forom ta' tħaddim tat-tfal sal-2016.  
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L-UE bdiet stħarriġ dwar l-użu tad-djalogi tal-"Artikolu 8" skont il-Ftehim ta' Kotonù mal-pajjiżi 

tal-AKP biex isir progress fl-isforzi għal projbizzjoni dinjija tat-tħaddim tat-tfal. Il-

Kummissjoni (DG TRADE) kienet ukoll qiegħda tikkompila studju dwar il-kummerċ u l-agħar 

forom tat-tħaddim tat-tfal, ibbażat fuq l-esperjenza tal-organizzazzjonijiet internazzjonali 

kompetenti. L-istudju ser jiġi ppubblikat fl-2013. L-UE kompliet tiddiskuti kif jiġi eradikat it-

tħaddim tat-tfal ma' diversi pajjiżi, inkluż l-Użbekistan, speċjalment permezz tal-istrateġija tagħha 

dwar id-drittijiet tal-bniedem. 

 

20 Protezzjoni tad-drittijiet tan-nisa u l-protezzjoni kontra l-vjolenza sessista  

 

Is-56 sessjoni tal-Kummissjoni dwar l-Istatus tan-Nisa (CSW - Commission on the Status of 

Women) saret fi Frar 2012. Is-CSW hi l-korp prinċipali tan-NU għat-tfassil ta' politika dwar l-

ugwaljanza bejn is-sessi u l-avvanz tan-nisa. It-tema prijoritarja tagħha fl-2012 kienet l-għoti tas-

setgħa lin-nisa rurali u r-rwol tagħhom fl-eradikazzjoni tal-faqar u l-guħ, l-iżvilupp sostenibbli u l-

isfidi attwali. Il-laqgħa ta' Frar kienet ikkaratterizzata minn diskussjonijiet diffiċli u ma ntlaħaqx 

qbil dwar il-konklużjonijiet tas-CSW. L-UE bdiet bit-tħejjijiet għas-57 sessjoni tas-CSW fejn it-

tema prijoritarja hi "L-eliminazzjoni u l-prevenzjoni tal-forom kollha ta' vjolenza kontra n-nisa u l-

bniet". Dawn jinvolvu attivitajiet bikrin ta' sensibilizzazzjoni mmirati għall-pajjiżi u l-gruppi tas-

soċjetà ċivili bl-istess fehmiet u li potenzjalment għandhom l-istess fehmiet. 
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L-UE (is-SEAE u l-Kummissjoni Ewropea) u l-Entità tan-Nazzjonijiet Uniti għall-ugwaljanza 

bejn is-sessi u l-għoti tas-setgħa lin-nisa (UN Women) iffirmaw Memorandum ta' Qbil (MtQ) ġdid 

f'April 2012. Il-MtQ jifforma l-bażi ta' sħubija li għandha l-għan li tikseb impenji internazzjonali 

prinċipali fil-qasam tal-ugwaljanza bejn is-sessi u l-għoti tas-setgħa lin-nisa. Is-sħubija għandha 

wkoll l-għan li tikkontribwixxi għall-progress lejn dinja li fiha s-soċjetajiet huma ħielsa mid-

diskriminazzjoni bbażata fuq is-sessi, fejn in-nisa u l-irġiel għandhom opportunitajiet indaqs, fejn 

jiġi żgurat l-iżvilupp ekonomiku u soċjali komprensiv tan-nisa u l-bniet, fejn jinkisbu l-ugwaljanza 

bejn is-sessi u l-għoti tas-setgħa lin-nisa, u fejn id-drittijiet tan-nisa jiġu appoġġati fl-isforzi kollha 

għal aktar żvilupp, drittijiet tal-bniedem, paċi u sigurtà. 

 

L-UE hi attiva fil-kwistjoni tan-nisa, il-paċi u s-sigurtà f'aktar minn 70 pajjiż. L-appoġġ tagħha 

jammonta għal madwar EUR 200 miljun fis-sena għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-pjani ta' 

azzjoni nazzjonali, finanzjament għal organizzazzjonijiet nongovernattivi, u taħriġ għall-aġenziji 

tal-gvern. Is-SEAE kellu żewġ laqgħat tat-Task Force Informali dwar ir-Riżoluzzjoni 1325 tal-

Kunsill tas-Sigurtà tan-NU dwar in-Nisa, il-Paċi u s-Sigurtà. Il-kooperazzjoni mal-

organizzazzjonijiet internazzjonali u reġjonali (partikolarment in-NU, in-NATO, l-OSKE, il-LAS u 

l-UA) ġiet imsaħħa sabiex jinkisbu riżultati tanġibbli. Kompliet il-ħidma mill-qrib fil-qafas tas-

Sħubija tal-G8. L-UE impenjat ruħha li tippromwovi l-parteċipazzjoni ugwali u sħiħa tan-nisa fin-

negozjati għall-paċi u l-konsolidazzjoni tal-paċi. 
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F'Mejju 2012, il-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli adottaw il-Pakkett dwar il-Politika 

Ewropea tal-Viċinat. Dan jikkunsidra l-kisbiet ta' politika kemm fil-pajjiżi sħab tal-Lvant kif ukoll 

f'dawk tan-Nofsinhar. Id-Dokument Strateġiku jissottolinja li l-bini ta' demokrazija sostenibbli 

jfisser ukoll li tiġi żgurata ugwaljanza bejn is-sessi u parteċipazzjoni akbar min-nisa fil-ħajja 

politika u ekonomika. F'xi pajjiżi, il-liġijiet il-ġodda maħsubin biex jiżguraw bilanċ aħjar bejn is-

sessi fil-parlament sabu reżistenza u għalhekk naqqsu milli jiksbu l-effett mixtieq. Id-Dokument 

Strateġiku jissottolinja wkoll li n-nisa kellhom rwoli prinċipali fir-Rebbiegħa Għarbija, u li ma 

għandhomx jitilfu t-trasformazzjonijiet sussegwenti. Madwar dan ir-reġjun, l-UE ser tkompli 

ssaħħaħ l-isforzi tagħha b'appoġġ għad-drittijiet tan-nisa, tiżgura li l-ugwaljanza bejn is-sessi tiġi 

integrata fl-attivitajiet ta' kooperazzjoni rilevanti kollha u tippromwovi azzjoni effettiva kontra t-

traffikar. 

 

Fil-marġini tal-Assemblea Ġenerali tan-NU ta' Settembru 2012 tnediet is-Sħubija Futuri Ugwali. 

Bħala membru fundatur, l-UE impenjat ruħha fir-rigward tal-inizjattivi prattiċi għall-parteċipazzjoni 

politika tan-nisa u l-għoti ta' setgħa ekonomika lilhom.  

 

Il-Kummissjoni adottat il-Pakkett annwali tagħha dwar it-Tkabbir f'Ottubru 2012. Id-Dokument 

Strateġiku relatat jissottolinja t-titjib tat-trattament mill-korpi tal-infurzar tal-liġi ta' kwistjonijiet 

bħall-vjolenza sessista bħala sfida prinċipali li qegħdin jaffaċċjaw il-parti l-kbira tal-pajjiżi tat-

tkabbir. Ir-rapporti ta' progress speċifiċi għall-pajjiż fihom valutazzjoni tal-allinjament tal-pajjiżi 

mal-acquis legali u l-implimentazzjoni tiegħu fil-qasam tal-ugwaljanza bejn is-sessi. Dawn ir-

rapporti jkopru b'mod partikolari kwistjonijiet relatati mal-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-

xogħol, il-bilanċ bejn is-sessi fit-teħid ta' deċiżjonijiet ekonomiċi u politiċi, il-vjolenza sessista u l-

kapaċità amministrattiva.  
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F'Ottubru 2012, il-Fondazzjoni Kvinna till Kvinna nediet ir-rapport Setgħat Indaqs - Paċi Dejjiema 

fil-Parlament Ewropew matul l-avveniment ta' għeluq ta' proġett dwar in-Nisa u r-Riżoluzzjoni ta' 

Konflitti appoġġat mill-Istrument tal-UE għall-Istabbiltà. Ir-rapport jidentifika l-ostakoli prinċipali 

għall-parteċipazzjoni tan-nisa fil-proċessi ta' paċi. 

 

F'Novembru 2012, il-kwistjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem u dawk dwar is-sessi ġew inklużi 

fl-aġenda u l-Konklużjonijiet konġunti tal-Kumitat ta' Tmexxija UE/NU dwar il-maniġġjar ta' 

kriżijiet (għall-ewwel darba mill-2009 'l hawn). 

 

Il-politika tal-UE għall-iżvilupp kompliet taħdem biex isir progress fl-ugwaljanza bejn is-sessi u l-

għoti tas-setgħa lin-nisa. Il-Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi u l-Għoti 

tas-Setgħa lin-Nisa fl-Iżvilupp 2010-2015 fih impenji għall-Kummissjoni, is-SEAE u l-Istati 

Membri f'termini ta' appoġġ għall-isforzi tal-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw għal titjib fl-ugwaljanza 

tad-drittijiet u l-għoti tas-setgħa lin-nisa. F'Novembru 2012 ġie ppubblikat it-tieni rapport dwar l-

implimentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni tal-UE. Dan jikkonkludi li twettaq aktar progress, pereżempju 

fid-disponibbiltà ta' indikaturi diżaggregati skont is-sess u l-espansjoni tad-djalogu politiku u ta' 

politika dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi ma' pajjiżi sħab iżda li fadal xi problemi bħad-disponibbiltà 

ta' kapaċitajiet tekniċi u għarfien fil-livell tal-pajjiżi. Barra minn hekk, jinħtieġ aktar progress biex 

tinkiseb il-mira ambizzjuża li jkun żgurat li 75% tal-għajnuna tikkontribwixxi prinċipalment jew 

sostanzjalment għall-ugwaljanza bejn is-sessi u l-għoti ta' setgħa lin-nisa. 

Ir-rapport li jmiss dwar l-implimentazzjoni hu previst fl-2013 meta ssir ukoll evalwazzjoni ta' nofs it-

terminu tal-integrazzjoni mill-UE tal-ugwaljanza bejn is-sessi. 
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Il-Kummissjoni Ewropea kompliet tipprovdi appoġġ lis-sopravissuti ta' vjolenza sessista permezz 

tal-operazzjonijiet umanitarji tagħha. 

 

Fl-2012, saru sforzi addizzjonali biex tiżdied ir-rappreżentanza tan-nisa fis-SEAE. Globalment, 

29.0% tal-persunal tal-Kwartieri Ġenerali u 19.2% tal-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet tal-UE (inkluż 

fil-Jemen, il-Ġordan u s-Senegal) huma nisa. Tnejn mill-ħdax-il Rappreżentant Speċjali tal-UE 

huma nisa. F'April 2012 inħatar Konsulent tas-SEAE għal Kwistjonijiet relatati mal-Ġeneru. 

 

21 Konformità mad-dritt umanitarju internazzjonali (IHL)  

 

Ara l-paġna 123. 

 

22 Tgawdija tad-drittijiet tal-bniedem minn persuni LGBTI  

 

Madwar id-dinja, hemm persuni li jesperjenzaw diskriminazzjoni u vjolenza minħabba l-

orjentazzjoni sesswali jew l-identità sesswali tagħhom. Ir-relazzjonijiet konsenswali bejn persuni 

adulti tal-istess sess għadhom jiġu kkriminalizzati f'76 pajjiż, u huma punibbli bil-piena tal-mewt 

f'tal-inqas ħames pajjiżi. 

 

L-UE hija impenjata bis-sħiħ biex tiżgura li l-persuni kollha jkunu intitolati jgawdu mill-firxa sħiħa 

tad-drittijiet tal-bniedem mingħajr diskriminazzjoni. Bħala sinjal ta' dan l-impenn, u biex il-persunal 

tal-UE jkun jista' jippromwovi u jipproteġi d-drittijiet tal-bniedem għal kulħadd, irrispettivament 

mill-orjentament sesswali jew l-identità sesswali, f'Ġunju 2010 l-UE adottat "Sett ta' Miżuri għall-

Promozzjoni u l-Protezzjoni tat-Tgawdija tad-Drittijiet tal-Bniedem kollha minn Persuni Leżbjani, 

Omosesswali, Bisesswali u Transgender (LGBT)". Taħt il-Pjan ta' Azzjoni l-ġdid tal-UE dwar id-

Drittijiet tal-Bniedem, adottat mill-Kunsill fil-25 ta' Ġunju 2012, is-sett ta' miżuri LGBT tal-UE ser 

jiġi żviluppat f'linji gwida pubbliċi tal-UE sa nofs l-2013.  
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Fis-17 ta' Mejju 2012, il-Jum Internazzjonali kontra l-Omofobija, ir-Rappreżentant Għoli 

Catherine Ashton ħarġet dikjarazzjoni f'isem l-UE li tissottolinja li "meta nitkellmu dwar id-drittijiet 

ta' persuni leżbjani, omosesswali, bisesswali, transġeneru u persuni intersesswali, dan ma jinvolvix 

l-introduzzjoni ta' drittijiet ġodda għal grupp wieħed ta' persuni. Dan jinvolvi l-istess drittijiet tal-

bniedem applikati fil-każ ta' kull persuna, kullimkien u mingħajr diskriminazzjoni". [traduzzjoni 

mhux uffiċjali]  

 

Fl-2012, l-UE baqgħet impenjata attivament fi sforzi multilaterali, speċjalment fin-NU, biex 

tittratta d-diskriminazzjoni, inkluż abbażi tal-orjentazzjoni sesswali jew l-identità sesswali. L-UE 

pparteċipat b'mod attiv fil-bord tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem (HRC) dwar is-suġġett 

"Intemmu l-Vjolenza u d-Diskriminazzjoni Bbażati fuq l-Orjentazzjoni Sesswali u l-Identità 

Sesswali" fis-7 ta' Marzu 2012. Il-bord iddiskuta rapport ikkummissjonat mill-Kummissarju Għoli 

tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem dwar is-suġġett, kif mitlub fir-riżoluzzjoni importanti tal-HRC 

fl-2011. L-UE appoġġat ukoll l-għoti ta' status konsultattiv tan-NU għal gruppi favur id-drittijiet ta' 

persuni leżbjani, omosesswali, bisesswali u transgender fl-Organizzazzjoni Nongovernattiva (NGO) 

tal-Kumitat tal-Kunsill Ekonomiku u Soċjali tan-NU. Fil-11 ta' Diċembru, il-grupp prinċipali 

LGBTI transreġjonali, li jinkludi l-UE u xi wħud mill-Istati Membri tagħha, organizza avveniment 

fin-NU intitolat "Direzzjoni fil-Ġlieda kontra l-Omofobija" li fih ipparteċipaw is-Segretarju 

Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti (SĠNU), Desmond Tutu, u żewġ ċelebritajiet, Yvonne Chaka Chaka 

u Ricky Martin, flimkien ma' tliet difensuri tad-drittijiet tal-bniedem. Din kienet ir-raba' edizzjoni 

ta' dan l-avveniment u l-iktar waħda li kellha suċċess. Il-messaġġ ċar kien li l-persuni LGBTI huma 

intitolati li jgawdu mill-istess drittijiet li għandu kulħadd. Il-jum preċedenti, id-Delegazzjoni tal-UE 

ospitat avveniment fejn kien hemm difensuri Afrikani tad-drittijiet tal-bniedem ta' persuni LGBTI li 

wrew apprezzament għall-ħidma tal-UE fl-Afrika u faħħru wkoll il-valur ta' diplomazija diskreta 

fir-rigward ta' kwistjonijiet relatati mal-persuni LGBTI.  
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F'livell reġjonali, l-UE kompliet tappoġġa l-ħidma tal-Kunsill tal-Ewropa fir-rigward tad-drittijiet tal-

bniedem ta' persuni LGBTI, b'mod partikolari permezz tar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa 

dwar Miżuri għall-Ġlieda kontra d-Diskriminazzjoni għal Raġunijiet ta' Orjentazzjoni Sesswali u 

Identità Sesswali, adottata fil-31 ta' Marzu 2010. L-UE pparteċipat b'mod attiv fl-organizzazzjoni ta' 

avveniment fil-marġini intitolat "Monitoraġġ ta' manifestazzjonijiet ta' intolleranza u diskriminazzjoni 

kontra persuni LGBT" fil-Laqgħa annwali tal-OSKE għall-Implimentazzjoni tad-Dimensjoni Umana 

(HDIM) f'Settembru 2012. 

 

F'livell bilaterali, l-UE kompliet tuża d-djalogi tagħha dwar id-drittijiet tal-bniedem ma' pajjiżi 

terzi biex tippromwovi n-nondiskriminazzjoni ta' persuni LGBTI, u intużaw diversi dikjarazzjonijiet 

pubbliċi /demarches biex tintwera l-pożizzjoni tal-UE fir-rigward ta' kwistjonijiet LGBTI, inkluż il-

pożizzjoni tagħha kontra l-omofobija u favur id-dekriminalizzazzjoni ta' relazzjonijiet omosesswali. 

F'dan il-kuntest, l-UE kienet qed tissorvelja u tindirizza xejriet omofobiċi preokkupanti, eż. f'xi 

pajjiżi Afrikani u fir-Russja.  

 

Permezz tal-EIDHR, l-UE kompliet tappoġġa diversi organizzazzjonijiet li jiddefendu d-drittijiet ta' 

persuni LGBTI billi dawn jingħataw is-setgħa li jikkontestaw il-liġijiet omofobiċi u d-

diskriminazzjoni kontra l-persuni LGBTI, titqajjem kuxjenza fost il-pubbliku ġenerali fir-rigward 

tad-diskriminazzjoni u l-vjolenza mġarrba minn persuni li għandhom orjentazzjonijiet sesswali 

differenti, u jissoktaw il-ġlieda kontrihom u l-għoti ta' assistenza f'emerġenza (mill-assistenza 

psikosoċjali u medika għall-assistenza ta' medjazzjoni u riintegrazzjoni) lil dawk li jeħtieġu tali 

appoġġ. Il-finanzjament ta' emerġenza tal-EIDHR li jipproteġi lid-difensuri tad-drittijiet tal-

bniedem li jkunu f'riskju intużaw ukoll fl-2012, pereżempju għall-protezzjoni tal-avukati li 

jiddefendu d-drittijiet ta' persuni LGBTI fil-Kamerun. Minn Settembru 2012 'l hawn hemm proġett 

reġjonali tal-EIDHR li qiegħed jappoġġa lid-difensuri tad-drittijiet tal-persuni LGBTI fl-Afrika 

Frankofona u proġett pan-Afrikan ġdid dwar id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem qiegħed 

speċifikament jimmira lill-persuni LBGTI bħala grupp vulnerabbli. 
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23 Libertà ta' Reliġjon jew Twemmin  

 

F'konformità mal-impenji tas-snin preċedenti, u mal-konklużjonijiet speċifiċi tal-Kunsill dwar il-

kwistjoni, adottati fl-2009 u l-2011, l-UE baqgħet impenjata rigward il-promozzjoni u d-difiża tal-

Libertà ta' Reliġjon jew Twemmin (FoRB - Freedom of Religion or Belief) madwar id-dinja kollha.  

 

L-intolleranza u d-diskriminazzjoni għal raġunijiet reliġjużi, kif ukoll il-vjolenza mmotivata 

mir-reliġjon, kienu qegħdin taħt skrutinju mill-qrib mid-delegazzjonjiet tal-UE u fil-kwartieri 

ġenerali. L-attakki vjolenti kontra għadd ta' komunitajiet reliġjużi fl-Ewropa u barra mill-Ewropa 

kienu kkundannati fl-ogħla livelli. F'dikjarazzjoni konġunta fl-20 ta' Marzu 2012, li kkoinċidiet 

mal-qtil ta' Toulouse u l-attakki terroristiċi fl-Iraq, il-President tal-Kunsill Ewropew u l-President 

tal-Kummissjoni Ewropea enfasizzaw li kwalunkwe forma ta' persekuzzjoni u atti vjolenti kontra l-

komunitajiet reliġjużi "mhijiex aċċettata fl-Ewropa u, tabilħaqq, fid-dinja". Huma indikaw li l-

Ewropa kienet iġġieldet "battalja twila u diffiċli biex tikseb il-libertà ta' ħsieb, il-libertà ta' reliġjon u 

twemmin u r-rispett għall-individwu. Dawn id-drittijiet tal-bniedem fundamentali jiffurmaw parti 

mill-Karta tad-drittijiet fundamentali li tinsab fil-qofol tal-valuri Ewropej tagħna" [traduzzjoni 

mhux uffiċjali]. Huma esprimew ukoll ir-rieda tal-UE li tkompli tippromwovi dawn id-drittijiet.  

 

Id-diskriminazzjoni abbażi ta' reliġjon jew twemmin hi preokkupazzjoni persistenti fir-reġjuni 

kollha tad-dinja, u l-persuni li jappartjenu għal komunitajiet reliġjużi jew gruppi nonkonfessjonali 

partikolari għadhom qed ikunu fil-mira f'bosta pajjiżi. Barra minn hekk, leġislazzjoni dwar id-

diffamazzjoni tar-reliġjonijiet spiss tintuża biex jiġu maltrattati persuni li jagħmlu parti minn 

minoranzi reliġjużi u biex jiġu limitati l-libertà tal-opinjoni u l-espressjoni kif ukoll il-libertà ta' 

reliġjon jew twemmin għas-soċjetà inġenerali. L-UE tindika li l-libertà ta' espressjoni għandha 

wkoll rwol importanti fil-ġlieda kontra l-intolleranza u li l-libertà ta' reliġjon jew twemmin u l-

libertà ta' espressjoni huma drittijiet li jsaħħu lil xulxin.  
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Mal-adozzjoni mill-Kunsill Affarijiet Barranin fil-25 ta' Ġunju 2012 tal-Qafas Strateġiku tal-UE 

dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, flimkien mal-Pjan ta' Azzjoni tiegħu, li jinkludi l-adozzjoni ta' linji 

gwida ġodda tal-UE dwar il-FoRB1, l-UE saħħet l-impenn tagħha li tindirizza din il-kwistjoni. 

Dawn il-linji gwida mhumiex ser ikunu legalment vinkolanti, iżda politikament jissottolinjaw li l-

FoRB hi ta' prijorità għolja għall-UE. Huma ser jikkonsistu f'messaġġi, struzzjonijiet prattiċi u 

gwida għall-UE u l-persunal tal-Istati Membri f'karigi diplomatiċi u fil-kwartieri ġenerali dwar kif 

għandhom jivvalutaw is-sitwazzjonijiet u jinvolvu ruħhom bl-aktar mod prammatiku. It-tħejjijiet 

ilhom għaddejjin minn nofs l-2012, fejn l-ewwel ċiklu ta' konsultazzjonijiet mas-soċjetà ċivili 

(inklużi gruppi reliġjużi, mhux reliġjużi u filosofiċi) sar fi Brussell fid-19 ta' Ottubru 2012. L-UE 

tittama li tadotta dawn il-linji gwida fl-2013. 

 

L-UE involviet ruħha bilateralment ma' diversi pajjiżi dwar l-importanza kruċjali tal-FoRB. Fir-

rigward tal-pajjiżi li mhumiex parti mill-UE, il-libertà ta' ħsieb, kuxjenza u reliġjon tqajmet 

sistematikament ma' bosta sħab f'livelli differenti tad-djalogu politiku, inkluż fi djalogi u 

konsultazzjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem li matulhom ġew indirizzati l-implimentazzjoni tal-

FoRB u s-sitwazzjoni ta' persuni li jagħmlu parti minn minoranzi jew gruppi reliġjużi speċifiċi.  

 

Kull meta kien hemm ksur u tħassib serju fir-rigward tal-libertà ta' reliġjon u l-intolleranza u d-

diskriminazzjoni relatati, l-UE esprimiet il-fehmiet tagħha b'mezzi diplomatiċi, dikjarazzjonijiet 

pubbliċi u konklużjonijiet tal-Kunsill, bħal pereżempju fil-każijiet tal-Eġittu, in-Niġerja, l-Iran, l-

Iraq, il-Libja, Mali, il-Pakistan jew it-Tuneżija. Hija ppromwoviet sistematikament ir-rispett sħiħ 

għal-libertà ta' ħsieb u kuxjenza, kif ukoll il-projbizzjoni tal-inċitament ta' mibegħda u vjolenza 

reliġjuża permezz tal-azzjoni ta' ġudikatura indipendenti f'konformità ma' standards internazzjonali, 

u għamlet appell għal djalogu u l-użu tal-libertà ta' espressjoni b'reazzjoni għal taħditiet jew 

kontenut meqjus bħala offensiv.  

                                                 
1  Punt 23.a) tal-pjan ta' azzjoni dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija 
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Minħabba s-sitwazzjoni li qed tiggrava fis-Sirja, l-UE tenniet l-appell tagħha għal appoġġ għall-

prinċipji tal-libertà ta' reliġjon u twemmin u biex ma jkunx hemm diviżjoni settarja u etnika. Hija 

ħeġġet ripetutament lill-oppożizzjoni Sirjana biex taqbel dwar sett ta' prinċipji għal ħidma biex fis-

Sirja ċ-ċittadini kollha jgawdu minn drittijiet ugwali irrispettivament mill-affiljazzjonijiet, l-

etniċitajiet jew ir-reliġjon jew it-twemmin tagħhom u affermat l-appoġġ tagħha lill-poplu Sirjan u l-

aspirazzjonijiet tagħhom li s-Sirja tkun demokratika u tirrispetta d-drittijiet tal-komunitajiet kollha. 

Ir-Rappreżentant Għoli tal-UE ħarġet dikjarazzjonijiet li jikkundannaw l-atti kollha li għandhom l-

għan li jinċitaw konflitti interetniċi u interkonfessjonali. 

 

L-UE esplorat ukoll possibbiltajiet għal aktar kooperazzjoni ma' organizzazzjonijiet, bħall-

Organizzazzjoni tal-Kooperazzjoni Iżlamika (OIC) jew il-Lega tal-Istati Għarab (LAS), speċjalment 

wara l-avvenimenti vjolenti marbutin mal-pubblikazzjoni fuq l-Internet ta' film kontroversjali li 

tqies bħala offensiv minn bosta Musulmani. Fl-20 ta' Settembru 2012, saret dikjarazzjoni konġunta 

mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, is-Segretarju Ġenerali tal-OIC, is-Segretarju Ġenerali tal-Lega 

Għarbija u l-President tal-Kummissjoni tal-Unjoni Afrikana, li għamlet appell għall-paċi u t-

tolleranza, ikkundannat kwalunkwe promozzjoni ta' mibegħda reliġjuża li tikkostitwixxi inċitament 

ta' ostilità u vjolenza, u appellat lill-mexxejja kollha, irrispettivament minn jekk humiex politiċi, 

sekulari jew reliġjużi, biex jippromwovu d-djalogu u l-intendiment reċiproku. Fit- 13 ta' Novembru 

2012, il-ministri tal-affarijiet barranin tal-UE u l-LAS adottaw dikjarazzjoni konġunta fil-Kajr, li 

tenfasizza, fost affarijiet oħrajn, l-impenn tagħhom għal "promozzjoni tal-libertà ta' espressjoni u l-

libertà ta' reliġjon jew twemmin" u tikkundanna "kull forma ta' inċitament għall-mibegħda u l-

intolleranza, f'konformità mal-leġislazzjoni internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem". Huma 

enfasizzaw ukoll il-ħtieġa li tkun żgurata l-ugwaljanza bejn is-sessi u r-rispett sħiħ tad-drittijiet tal-

bniedem għan-nies kollha, u "kkundannaw kull promozzjoni ta' mibegħda reliġjuża f'konformità 

mar-riżoluzzjoni 16/18 tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem." 
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Ir-Rappreżentant Għoli u Viċi President tal-Kummissjoni attendiet laqgħa ministerjali tal-OIC 

għall-ewwel darba f'Ġibuti fis-16 ta' Novembru 2012. Fid-diskors tagħha, ir-Rappreżentant Għoli 

tal-UE ddeskriviet il-libertà ta' reliġjon jew twemmin bħala "pilastru essenzjali ta' soċjetajiet sikuri 

u prosperi", fejn il-libertà li wieħed jeżerċita l-fidi proprja għandha "rwol imporanti fit-tisħiħ tal-

iżvilupp u l-istabbiltà demokratika". Hija indikat ukoll l-isfida ta' "kif tista' tiġi protetta u ggarantita 

l-libertà ta' reliġjon" li jridu jiffaċċjaw il-pajjiżi fi transizzjoni lejn id-demokrazija, waqt li jkunu 

qegħdin jiffurmaw is-soċjetajiet ġodda tagħhom. Hi esprimiet ukoll il-fehma tagħha li kienet ir-

responsabbiltà tal-mexxejja politiċi "li jiżguraw li kulħadd ikun jista' jipprattika l-fidi tiegħu 

liberament u ugwalment", u li, permezz ta' dan "inkunu qegħdin nonoraw l-umanità kondiviża 

tagħna" [traduzzjoni mhux uffiċjali].  

 

Din il-kwistjoni ġiet promossa wkoll fuq livell multilaterali. Fil-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem 

(HRC) kif ukoll fl-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti (AĠNU), ġie kkonfermat il-kunsens 

li ntlaħaq fl-2011 rigward ir-Riżoluzzjoni 16/18 tal-HRC, dwar il-ħtieġa li tiġi miġġielda l-

intolleranza reliġjuża, filwaqt li l-kunċett ta' infama reliġjuża ma ġiex iddikjarat bħala standard tad-

drittijiet tal-bniedem (irreferi għar-rapport tal-2011). Fid-19-il sessjoni tal-HRC, f'Marzu 2012, ir-

riżoluzzjoni tradizzjonali tal-UE dwar il-"libertà ta' reliġjon jew twemmin" ġiet adottata mingħajr 

vot (riżoluzzjoni 19/8) flimkien mar-riżoluzzjoni tal-OIC dwar il-"ġlieda kontra l-intolleranza, l-

istereotipi negattivi u l-istigmatizzazzjoni ta' persuni jew id-diskriminazzjoni, l-inċitament għall-

vjolenza u l-vjolenza kontrihom minħabba reliġjon jew twemmin" [traduzzjoni mhux uffiċjali] 

(riżoluzzjoni 19/25). Fis-67 sessjoni tal-AĠNU f'Diċembru 2012, ir-riżoluzzjoni 67/1791 mmexxija 

mill-UE u r-riżoluzzjoni 667/178 mmexxija mill-OIC dwar l-istess suġġett ġew adottati b'kunsens.   
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Fir-rigward tal-istrumenti finanzjarji tal-UE, il-protezzjoni ta' persuni li jagħmlu parti minn 

minoranzi u l-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni, inkluż għal raġunijiet reliġjużi, ġiet adottata bħala 

prijorità għall-finanzjament taħt l-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u għad-Drittijiet tal-

Bniedem (EIDHR). Il-proġetti għall-protezzjoni ta' individwi u persuni li jappartjenu għal 

minoranzi reliġjużi ppersegwitati, f'pajjiżi fejn qegħdin l-aktar fir-riskju, qegħdin jiġu ffinanzjati u 

ser jibqgħu jiġu ffinanzjati fil-futur taħt l-EIDHR. B'mod partikolari, id-dritt għal-libertà ta' ħsieb, 

kuxjenza u reliġjon jew twemmin hu wieħed mill-prijoritajiet tas-sejħa għall-proposti għall-

Istrateġija "EIDHR Objettiv 1" li tiffinanzja azzjonijiet f'pajjiżi "diffiċli" u għandha kopertura 

dinjija.  

 

Fl-aħħar nett, il-libertà ta' reliġjon jew twemmin hi waħda mit-tliet kwistjonijiet sensittivi dwar id-

drittijiet tal-bniedem diskussi fil-Forum annwali bejn l-UE u l-NGOs li sar fis-7 u t-8 ta' Diċembru 

taħt it-tema kumplessiva "promozzjoni tal-universalità tad-drittijiet tal-bniedem: ir-rwol tal-

mekkaniżmi reġjonali u l-kooperazzjoni tagħhom mas-soċjetà ċivili".  

 

24 Libertà ta' espressjoni online u offline  

 

L-UE hi impenjata li tippromwovi d-drittijiet tal-bniedem fl-oqsma kollha tal-azzjoni esterna tagħha 

mingħajr eċċezzjoni, b'mod partikolari permezz tal-użu tar-rabta bejn it-teknoloġiji ġodda tal-

informazzjoni u l-komunikazzjoni u d-drittijiet tal-bniedem bħala mezz importanti għall-

promozzjoni tad-demokrazija. 
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L-UE kkundannat ripetutament ir-restrizzjonijiet fuq il-libertà ta' espressjoni u l-aċċess għall-

Internet, kif ukoll l-arrest ta' bloggers, u l-attakki kontra ġurnalisti u l-mezzi tax-xandir, fir-

relazzjonijiet bilaterali tagħha ma' pajjiżi terzi u permezz ta' diversi dikjarazzjonijiet pubbliċi. 

Eżempju ta' dan, f'Ġunju 2012 ir-Rappreżentant Għoli esprimiet tħassib dwar il-livelli dejjem akbar 

ta' ċensura u restrizzjonijiet fuq il-mezzi tax-xandir u l-oppożizzjoni politika fis-Sudan, u ħeġġet 

lill-Gvern tas-Sudan biex jirrispetta d-drittijiet taċ-ċittadini tiegħu għal-libertà ta' espressjoni u l-

libertà tal-mezzi tax-xandir. L-UE tinsab imħassba dwar ir-restrizzjonijiet li qed jiżdiedu għal-

libertà fuq l-internet u hi ddiskutiet it-tħassib tagħha bilateralment matul id-djalogi dwar id-drittijiet 

tal-bniedem f'pajjiżi bħall-Vjetnam jew iċ-Ċina u pubblikament permezz ta' dikjarazzjonijiet. 

 

Matul l-2012, l-UE kompliet issaħħaħ l-isforzi tagħha għall-promozzjoni tas-sikurezza tal-ġurnalisti 

permezz ta' involviment f'fora internazzjonali bħall-UNESCO, il-Kunsill tal-Ewropa u l-OSKE. 

Fost il-prijoritajiet tal-UE għall-UN HRC, l-UE ssottolinjat il-ħtieġa li l-Kunsill tad-Drittijiet tal-

Bniedem jibqa' jiffoka fuq il-libertà ta' espressjoni, inkluż fuq l-Internet. Bħala eżempju, matul il-

laqgħa tat-Tielet Kumitat tan-NU (Drittijiet tal-Bniedem) fi New York fis-6 ta' Diċembru 2012, l-

UE kkundannat ix-xejra lejn aktar ċensura u kkundannat ir-restrizzjonjiet fuq l-Internet. L-UE 

laqgħet ukoll ir-riżoluzzjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem dwar il-libertà tal-Internet 

adottata b'kunsens fil-5 ta' Lulju. L-UE tappoġġa l-messaġġ tar-riżoluzzjoni li ma jistax ikun hemm 

diviżjoni jew standards doppji rigward id-drittijiet tal-bniedem, online jew offline. 

 

L-UE kkundannat iċ-ċensura b'mod ċar; l-aktar reċenti, ir-Rappreżentant Għoli ħarġet dikjarazzjoni 

li tesprimi tħassib dwar l-istaġnar Iranjan intenzjonat tat-televiżjoni u x-xandiriet fuq ir-radju 

permezz tas-satellita li jimpedixxi l-aċċess taċ-ċittadini għal informazzjoni libera. 
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Il-Pjan ta' Azzjoni tal-Qafas Strateġiku tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem, adottat f'Ġunju 2012, 

jipprevedi li l-UE tiżviluppa linji gwida dwar il-libertà ta' espressjoni online u offline, inkluż is-

sikurezza ta' bloggers u ġurnalisti. L-UE ħadet ukoll approċċ aktar assertiv għall-iżvilupp tal-

kooperazzjoni fil-qasam tal-promozzjoni tal-libertà ta' espressjoni u l-assistenza tal-mezzi tax-

xandir. 

 

Fost l-azzjonijiet ippjanati għall-promozzjoni tal-libertà ta' espressjoni, l-UE impenjat ruħha li 

tiżviluppa miżuri u għodod biex tindirizza ċ-ċensura indiskriminata u s-sorveljanza tal-massa fl-użu 

tal-ICTs. Dawn l-azzjoniiet jibnu fuq il-ħidma li diġà saret fil-qafas tal-Istrateġija "No Disconnect"1 

maħluqa biex issostni l-impenn tal-UE li tiżgura li l-Internet u teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-

komunikazzjoni oħrajn ikunu jistgħu jibqgħu mutur tal-libertà politika, l-iżvilupp demokratiku u t-

tkabbir ekonomiku. 

 

Il-pilastri ewlenin tal-istrateġija "No Disconnect" huma: għodod biex tiżdied il-libertà tal-

komunikazzjoni; edukazzjoni u taħriġ dwar kif jintużaw teknoloġiji tal-internet f'ambjenti b'riskju 

għoli; kapaċitajiet teknoloġiċi aħjar biex jiġi mifhum fil-verità x'qed jiġri "fil-post"; u kooperazzjoni 

msaħħa fost il-partijiet interessati kollha. 

 

L-UE ħadet għadd ta' inizjattivi f'dan il-qasam matul l-2012, speċjalment permezz tal-għoti ta' 

appoġġ finanzjarju lill-ġurnalisti u l-NGOs li jaħdmu fuq l-indipendenza tal-mezzi tax-xandir u l-

libertà ta' espressjoni taħt l-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u għad-Drittijiet tal-

Bniedem (EIDHR). Wieħed mill-aħjar eżempji hu proġett iffinanzjat mill-EIDHR immexxi mir-

Reporters Without Borders li għandu l-għan li jiġġieled iċ-ċensura ċibernetika u jiżviluppa ċ-

ċirkolazzjoni libera tal-informazzjoni diġitali. Waħda mill-attivitajiet prinċipali tal-proġett hi l-

ħolqien u l-konservazzjoni ta' protezzjoni virtwali: spazju sigur fejn il-ġurnalisti indipendenti 

jistgħu jaħdmu u jippubblikaw aħbarijiet li altrimenti jkunu ċċensurati. 

 

                                                 
1  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1525_en.htm  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1525_en.htm
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Barra minn hekk, is-sejħa għall-proposti tal-2012 tal-EIDHR, b'baġit totali ta' EUR 20 miljun, 

għall-ewwel darba inkludiet lott speċifiku għal azzjonijiet li għandhom l-għan li jiġġieldu ċ-ċensura 

ċibernetika u jippromwovu l-libertà u s-sigurtà diġitali li jappoġġaw proġetti għal ġlieda kontra l-

ksur tad-drittijiet tal-bniedem permezz ta' Teknoloġiji tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni u biex 

jitħarsu l-privatezza u l-libertà tal-espressjoni f'dawk ir-reġjuni fejn attivisti, ġurnalisti u difensuri 

tad-drittijiet tal-bniedem huma l-aktar f'riskju. 

 

24a Libertà ta' assoċjazzjoni u ta' għaqda 

 

Id-drittijiet għal-libertà ta' għaqda u ta' assoċjazzjoni huma drittijiet fundamentali ta' kull bniedem u 

parti inerenti tad-dinjità umana. L-UE temmen li biex ikun hemm soċjetà ċivili vibranti u 

demokrazija li taħdem, iċ-ċittadini għandu jkollhom id-dritt li jeżerċitaw b'mod liberu d-dritt 

tagħhom għal għaqda paċifika u għal assoċjazzjoni.  

 

Peress li jippromwovu djalogu miftuħ u dibattitu fis-soċjetà, il-libertà ta' għaqda paċifika u ta' 

assoċjazzjoni huma minnhom infushom salvagwardji kontra l-konflitti u l-instabbiltà. Ir-

Rappreżentant Għoli esprimiet tħassib dwar id-deterjorament tal-libertà ta' għaqda f'diversi 

dikjarazzjonijiet pubbliċi. L-aktar reċentement, f'Ġunju 2012 hija esprimiet tħassib dwar it-trażżin 

vjolenti tad-dimostrazzjonijiet li kienu qegħdin isiru f'Kartum u bliet oħrajn u appellat għar-rilaxx 

immedjat ta' dawk il-persuni arrestati għal protesti paċifiċi u biex il-forzi tas-sigurtà jaġixxu 

b'kawtela u jevitaw l-użu tal-forza b'rispons għal dimostrazzjonijiet paċifiċi, filwaqt li ħeġġet lill-

Gvern tas-Sudan biex jirrispetta d-drittijiet taċ-ċittadini tiegħu għal-libertà ta' għaqda. 

 



 

 
9431/13  mia/MIA/sib  ap/mia/erc/RUT/AGI 100 
ANNESS DG C   MT 

L-UE tqajjem it-tħassib tagħha rigward id-drittijiet għal-libertà ta' assoċjazzjoni u ta' għaqda fil-

kuntest tad-djalogi politiċi ma' pajjiżi terzi. Pereżempju, matul id-9 Djalogu UA-UE dwar id-

Drittijiet tal-Bniedem f'Addis Ababa fit-22 ta' Novembru 2012, iż-żewġ naħat qablu li jintensifikaw 

id-djalogu tagħhom fir-rigward tal-libertà ta' assoċjazzjoni.  

 

Waħda mill-prijoritajiet tal-UE għall-UN HRC kienet il-ħtieġa li l-Kunsill tad-Drittijiet tal-

Bniedem jibqa' jiffoka fuq il-libertà ta' assoċjazzjoni, u li jipprovdi appoġġ konkret lill-attivisti tad-

drittijiet tal-bniedem u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li għandhom rwol essenzjali għat-

tisħiħ tad-demokrazija. L-UE laqgħet ir-riżoluzzjoni ta' kunsens sponsorjata mill-Istati Uniti fil-21 

sessjoni tal-HRC dwar id-drittijiet għal-libertà ta' għaqda paċifika u ta' assoċjazzjoni. 

 

Fl-era diġitali, il-libertajiet fundamentali japplikaw ukoll online. It-teknoloġiji l-ġodda jibdlu wkoll 

il-mod kif iċ-ċittadini jeżerċitaw id-dritt tagħhom ta' għaqda u ta' assoċjazzjoni. L-Istati għandhom 

ir-responsabbiltà li jiżguraw l-eżerċizzju liberu tad-dritt ta' għaqda, inkluż permezz tal-użu tal-

komunikazzjoni online. L-UE hi lesta li tappoġġa d-drittijiet tal-bniedem kemm online kif ukoll 

offline.  

 

Ir-Rappreżentant Għoli hi mħassba ħafna bit-tentattivi reċenti ta' restrizzjoni tal-ispazju għas-

soċjetà ċivili. F'Lulju 2012, ir-Rappreżentant Għoli esprimiet tħassib profond dwar l-emendi Russi 

għal-liġi dwar l-NGOs, fost diversi żviluppi li jillimitaw l-ispazju għal soċjetà ċivili vibranti fir-

Russja, bħall-arresti ta' persuni fl-oppożizzjoni kif ukoll liġi ġdida li tistipula multi eċċessivi għal 

ksur amministrattiv matul dimostrazzjonijiet awtorizzati.  
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L-UE nediet diversi attivitajiet għall-promozzjoni tal-libertà ta' assoċjazzjoni matul l-2012. 

Fosthom, ġiet organizzata diskussjoni madwar mejda tonda (b'aktar minn 50 NGO minn reġjuni 

prinċipali) fil-qafas tal-Forum UE-NGO fis-7 ta' Diċembru 2012 bl-għan li jittieħdu lezzjonijiet 

mid-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem dwar ir-restrizzjonijiet li l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 

ċivili (CSOs) jiffaċċjaw fil-ħidma tagħhom, u jinġabru suġġerimenti dwar kif l-UE tista' tinvolvi 

ruħha aħjar rigward din il-kwistjoni.  

 

L-UE tipprovdi wkoll appoġġ finanzjarju permezz tal-EIDHR għal għadd ta' proġetti sabiex 

tappoġġa l-libertà ta' assoċjazzjoni. Il-proġetti appoġġati mill-UE kellhom l-għan li jiżviluppaw 

sistemi ta' monitoraġġ għal-libertà ta' assoċjazzjoni, li jippromwovu standards legali rigward id-dritt 

għal-libertà ta' għaqda, l-għarfien tal-pubbliku dwar id-dritt għal-libertà ta' assoċjazzjoni u 

netwerking favur promozzjoni u protezzjoni aktar effettivi tad-drittijiet imsemmijin hawn fuq. 

Pereżempju, l-UE qiegħda tiffinanzja proġett ta' EUR 88 000 fl-Alġerija għall-promozzjoni tad-dritt 

ta' assoċjazzjoni permezz tal-iżvilupp ta' ċentru ta' riżorsi ddedikat għall-assoċjazzjonjiet. 

 

25 Implimentazzjoni tal-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem  

 

Is-sena 2012 kienet l-ewwel sena sħiħa mill-adozzjoni tal-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-

Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem, li ġew approvati b'mod unanimu mill-Kunsill tad-Drittijiet tal-

Bniedem fis-16 ta' Ġunju 2011. Il-prinċipji gwida jistabbilixxu bażi għall-implimentazzjoni tal-

qafas deskritt mir-Rappreżentant Speċjali tan-NU, il-Prof. John Ruggie, li tkopri d-dmir tal-Istat li 

jipproteġi d-drittijiet tal-bniedem, ir-responsabbiltà korporattiva ta' rispett għad-drittijiet tal-

bniedem, u l-aċċess għal rimedju. 

 

Is-sena 2012 kienet ukoll l-ewwel sena sħiħa wara l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea tal-

25 ta' Ottubru 2011, dwar 'Strateġija rinnovata tal-UE 2011-14 għar-Responsabbiltà Soċjali 

Korporattiva'1. 

 

                                                 
1  COM(2011) 681 



 

 
9431/13  mia/MIA/sib  ap/mia/erc/RUT/AGI 102 
ANNESS DG C   MT 

Wieħed mill-avvenimenti importanti tal-2012 kien mingħajr dubju l-ewwel Forum tan-NU li qatt 

sar dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem, li sar f'Ġinevra fl-4 u l-5 ta' Diċembru, taħt il-

patroċinju tal-grupp ta' ħidma stabbilit min-NU biex jistimola l-implimentazzjoni tal-Prinċipji 

Gwida tan-NU. Din kienet opportunità biex wara sena u nofs, tiġi analizzata l-implimentazzjoni tal-

Prinċipji Gwida tan-NU. 

 

Il-Forum eċċeda l-aspettattivi, attira 1000 delegat (tliet darbiet aktar min-numru mistenni) minn 85 

pajjiż madwar id-dinja, b'rappreżentanti mill-NGOs, it-trade unions u l-akkademji, kif ukoll 

kumpanniji u organizzazzjonijiet kummerċjali. 

 

Il-Forum kien l-avveniment fejn saru jumejn ta' workshops u diskussjonijiet li jikkonċernaw l-isfidi 

involuti fl-implimentazzjoni tal-Prinċipji Gwida tan-NU. Fir-rimarki tiegħu lill-Forum, il-Prof. John 

Ruggie, l-ex Rappreżentant Speċjali tas-Segretarju Ġenerali rigward il-kwistjoni tad-drittijiet tal-

bniedem u l-korporazzjonijiet transnazzjonali u intrapriżi kummerċjali oħrajn, innota li kien sar 

progress sostanzjali fi żmien relatattivament qasir, u ssottolinja li "is-sostenibbiltà soċjali tal-

globalizzazzjoni kienet f'periklu" [traduzzjoni mhux uffiċjali]. 
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L-UE kienet irrappreżentata tajjeb fil-Forum, bir-RSUE għad-Drittijiet tal-Bniedem, is-Sur Stavros 

Lambrinidis, li għamel id-diskors prinċipali fil-ftuħ tas-sessjoni ta' livell għoli, u l-BEI jippreżenta 

l-isforzi tiegħu li għaddejjin bħalissa biex jiġu integrati d-drittijiet tal-bniedem fis-soċjetà 

b'diliġenza dovuta f'sessjoni dwar ir-rwol tal-finanzjament pubbliku biex timxi 'l quddiem l-

implimentazzjoni tal-Prinċipji Gwida. Dan ġie kkonfermat fir-rimarki ta' għeluq li saru f'isem l-UE, 

li impenjat ruħha li jkollha rwol attiv fil-fora reġjonali li għandhom jiġu organizzati taħt il-

patroċinju tal-Grupp ta' Ħidma. 

 

Il-Forum tan-NU kien opportunità biex wieħed iħares b'mod prospettiv għat-tħabbir futur mill-

Kummissjoni Ewropea dwar ir-rappurtar mhux ta' natura finanzjarja mill-kumpanniji. Dan kien 

skedat fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta' Ottubru 2012, 'Att dwar is-Suq Uniku II: 

Flimkien għal tkabbir ġdid'; il-proposta leġislattiva hija issa ppubblikata. 

 

Is-suġġett ġie trattat fil-qosor fil-Komunikazzjoni tas-CSR tal-2011. Din innotat għadd ta' inizjattivi 

eżistenti għar-rappurtar tal-informazzjni soċjali u ambjentali, inkluż dwar l-aspetti tad-drittijiet tal-

bniedem, u kellha l-għan li tiżgura kondizzjonijiet indaqs f'dan il-qasam. Din hi parti minn sforz 

ġenerali biex il-kumpanniji Ewropej ikunu aktar kompetittivi, moderni u responsabbli. 

 

Il-Kummissjoni kellha impenn kontinwu fil-Komunikazzjoni tas-CSR li tippubblika rapport dwar il-

Prijoritajiet tal-UE għall-implimentazzjoni effettiva tal-Prinċipji Gwida tan-NU sa tmiem l-

2012. Madankollu, il-pubblikazzjoni tar-rapport damet, sabiex jitjieb il-proċess tal-eżitu tal-Forum 

tan-NU u sabiex tiġi żgurata elaborazzjoni approfondita fl-aspetti kollha. 

 

Diġà saret ħidma sostanzjali ta' tħejjija dwar is-suġġett, mhux tal-inqas f'konferenza organizzata 

mill-Presidenza Daniża f'Kopenħagen f'Mejju 2012, intitolata 'Mill-prinċipji għall-prattika: L-

Unjoni Ewropea tħaddem il-Prinċipji Gwida tan-Nazzjonijiet Uniti dwar in-Negozju u d-

Drittijiet tal-Bniedem'. Il-Kummissjoni kkontribwixxiet dokument ta' diskussjoni inizjali qabel din 

il-konferenza, u ħadet sehem attiv fid-diskussjonijiet. 
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Xi wħud mit-temi prinċipali koperti fil-konferenza kienu l-koerenza leġislattiva u ta' politika fi ħdan 

l-UE, il-kisba ta' kapaċità globali aktar b'saħħitha, u l-prijoritajiet għat-tisħiħ tal-kapaċitajiet u għall-

iżvilupp. Fost kwistjonijiet oħra fuq l-aġenda kien hemm: gwida tal-UE għan-negozju, 

responsabbiltà: aċċess għall-ġustizzja u rimedji adegwati, trasparenza: rappurtar mhux ta' natura 

finanzjarja u żvelar, sħubiji pubbliċi-privati u inizjattivi fost diversi partijiet interessati. 

 

Il-Kummissjoni ppubblikat 'In-negozju u d-drittijiet tal-bniedem tiegħi: gwida għad-drittijiet 

tal-bniedem għall-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju' biex tikkoinċidi mal-Forum tan-NU 

f'Ġinevra. Din intlaqgħet b'mod pożittiv ħafna fost il-firxa ta' delegati fil-Forum. 

 

Sadanittant, il-Kummissjoni laħqet stadju ġdid fil-ħidma tagħha rigward gwida speċifika għas-

settur, f'kooperazzjoni ma' sħabha, Shift u l-Istitut għad-Drittijiet tal-Bniedem u n-Negozju. 

F'Diċembru 2012, ġie rilaxxat għall-konsultazzjoni pubblika abbozz ta' gwida dwar ir-

responsabbiltà korporattiva għal rispett tad-drittijiet tal-bniedem fi tliet setturi tan-negozju. Is-setturi 

kkonċernati huma s-settur taż-żejt u tal-gass, is-settur tal-ICT, u l-aġenziji ta' impjiegi u ta' 

reklutaġġ. 

http://www.ihrb.org/project/eu-sector-guidance/draft-guidance-consultation.html 

 

Dawn is-setturi ntgħażlu skont kriterji oġġettivi u pubblikament disponibbli, inkluż is-severità tal-

impatt tagħhom fuq id-drittijiet tal-bniedem, kif ukoll jekk teżistix jew le, gwida dwar id-drittijiet 

tal-bniedem għas-settur li kienet konsistenti mal-Prinċipji Gwida tan-NU. Il-gwida għandha l-għan 

li tkun kemm jista' jkun globalment rilevanti, filwaqt li jittieħed kont taċ-ċirkostanzi partikolari tal-

intrapriżi tal-UE. It-tliet settijiet ta' gwida mistennija jiġu ffinalizzati sa tmiem April 2013. Il-BEI 

kien qed isegwi mill-qrib l-iżvilupp ta' dan il-fluss ta' ħidma, billi jipparteċipa fit-tliet diskussjonijiet 

u jikkunsidra l-għan għal allinjament. 

 

http://www.ihrb.org/project/eu-sector-guidance/draft-guidance-consultation.html


 

 
9431/13  mia/MIA/sib  ap/mia/erc/RUT/AGI 105 
ANNESS DG C   MT 

Il-Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fih l-impenn mill-Istati 

Membri tal-UE li jiġu żviluppati pjani nazzjonali dwar l-implimentazzjoni tal-Prinċipji Gwida 

tan-NU. Sa tmiem l-2012, l-Istati Membri li ġejjin ikkonfermaw li huma ser iħejju pjan bħal dan: l-

Awstrija, il-Belġju, il-Bulgarija, Ċipru, ir-Repubblika Ċeka, id-Danimarka, il-Finlandja, Franza, il-

Greċja, l-Irlanda, l-Italja, il-Litwanja, il-Pajjiżi l-Baxxi, il-Polonja, ir-Rumanija, is-Slovenja, l-

Isvezja u r-Renju Unit. 

 

L-EIDHR jappoġġa azzjonijiet immexxija mill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili mmirati li 

jippromwovu r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem mill-kumpanniji Ewropej li joperaw barra mill-

UE. Fl-2012 l-UE kompliet bl-appoġġ tagħha għall-Kampanja Ħwejjeġ Nodfa, alleanza ta' 

organizzazzjonijiet minn 15-il pajjiż Ewropew, li timplimenta proġetti biex iżżid ir-rispett għad-

drittijiet ekonomiċi u soċjali fil-ktajjen ta' provvista fuq livell dinji ta' kumpanniji tal-ħwejjeġ f'iktar 

minn 30 pajjiż. 

 

Żewġ proġetti oħrajn iffinanzjati taħt l-EIDHR ikopru l-kwistjoni tan-negozju u d-drittijiet tal-

bniedem. Proġett globali li għandu 70 pajjiż fil-mira, għandu l-għan li jsaħħaħ il-kapaċitajiet ta' 

difensuri lokali tad-drittijiet għall-proprjetà biex jiddefendu d-drittijiet tagħhom għal riżorsi 

naturali, biex jiġġieldu n-nuqqas ta' trasparenza rigward kuntratti bejn l-istati u l-kumpanniji privati, 

u biex jinvolvu ruħhom ma' gvernijiet u industriji tal-estrazzjoni fil-pajjiżi fejn ikunu qegħdin 

iseħħu konflitti rigward l-estrazzjoni tar-riżorsi. B'mod simili, proġett dwar id-difensuri ta' drittijiet 

indiġeni fix-Xlokk tal-Asja jipprovdi studju dwar ir-responsabbiltà soċjali korporattiva, id-drittijiet 

tal-bniedem u l-popli indiġeni. 

 

Proġett ieħor tal-EIDHR li jinkludi l-kwistjoni tan-negozju u d-drittijiet tal-bniedem hu l-Programm 

ta' Monitoraġġ tal-Amerika Latina dwar l-Estrazzjoni mill-Mini, li jappoġġa lin-nisa indiġeni rurali 

fil-promozzjoni u d-difiża tad-drittijiet tagħhom, kif affettwati mill-industrija tal-estrazzjoni mill-

mini. 
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Taħt il-programm 'Investiment fin-Nies', 15-il proġett ingħataw finanzjament fl-2011 għall-'Ġlieda 

kontra t-Tħaddim tat-Tfal' (EuropeAid/129339/C/ACT/Multi). Dawn tkomplew fl-2012. 

 

Fl-aħħar nett, taħt il-komponent tat-tħejjija għall-kriżijiet tal-Istrument għall-Istabbiltà tal-UE, fl-

2013 ġiet allokata s-somma ta' EUR 1 miljun għall-'promozzjoni tat-trasparenza tal-ktajjen ta' 

provvista tal-minerali f'żoni affettwati minn konflitti u żoni b'riskju għoli'. 

 

L-UE kompliet tqajjem is-suġġett tan-negozju u d-drittijiet tal-bniedem fid-djalogi bilaterali tagħha, 

pereżempju fid-djalogu dwar id-drittijiet tal-bniedem li sar mal-Unjoni Afrikana f'Addis Ababa fit-

22 ta' Novembru. Lil hinn mill-iskambju ta' fehmiet dwar l-implimentazzjoni tal-Prinċipji Gwida 

tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem, l-UE u l-UA qablu li jikkunsidraw jekk 

għandhomx jorganizzaw seminar konġunt fl-2013 dwar id-drittijiet tal-bniedem u n-negozju, man-

negoziji u s-soċjetà ċivili Afrikani u Ewropej. 

 

L-UE baqgħet tappoġġa b'mod attiv l-aġenda tan-negozju u d-drittijiet tal-bniedem fin-NU, fejn fil-

fatt kompliet tirċievi appoġġ ta' kunsens. Ir-Riżoluzzjoni 21/5 tal-HRC 21, dwar il-'Kontribut tas-

sistema tan-Nazzjonijiet Uniti b'mod ġenerali għall-avvanz tal-aġenda tan-negozju u d-drittijiet tal-

bniedem u d-disseminazzjoni u l-implimentazzjoni tal-Prinċipji Gwida dwar in-Negozju u d-

Drittijiet tal-Bniedem' ġiet adottata mingħajr votazzjoni fis-27 ta' Settembru 2012. 

 

Il-Membri tal-Grupp ta' Ħidma tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem kienu assoċjati 

mill-qrib mal-ħidma tal-Kummissjoni Ewropea għall-iżvilupp ta' gwida dwar id-drittijiet tal-

bniedem għal tliet setturi tan-negozju u għall-SMEs. L-OHCHR ikkontribwixxa għal-Laqgħa ta' 

Reviżjoni Annwali tas-CSR ospitata mill-Kummissjoni f'Novembru 2012, li tlaqqa' lill-Istati 

Membri tal-UE, il-partijiet interessati u l-organizzazzjonijiet internazzjonali rilevanti. L-MEP 

Richard Howitt ipprovda r-rimarki konklużivi. 
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Fl-2012 il-Parlament Ewropew ikkummissjona studju mill-Università ta' Exeter dwar, 'Ir-rwol tal-

Istituzzjonijiet Nazzjonali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fl-implimentazzjoni tal-Prinċipji Gwida 

tan-Nazzjonijiet Uniti dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem, b'mod partikolari fil-pajjiżi tas-

Sħubija tal-Lvant'. L-istudju jeżamina l-ambitu tal-mandati tal-istituzzjonijiet nazzjonali skont il-

Prinċipji ta' Pariġi biex jindirizzaw tħassib relatat mad-drittijiet tal-bniedem u n-negozju u jipprovdi 

ħarsa ġenerali lejn l-aħjar prattiki minn madwar id-dinja. L-analiżi tiffoka fuq NHRIs individwali fl-

Armenja, l-Azerbajġan, il-Ġeorġja, ir-Repubblika tal-Moldova u l-Ukraina, b'rakkomandazzjonijiet 

dwar kif l-UE tista' tappoġġahom. 

 

Matul l-2012, il-Parlament ikkunsidra żewġ abbozzi ta' riżoluzzjonijiet dwar is-CSR: 

– dwar ir-responsabbiltà soċjali korporattiva: imġiba kummerċjali responsabbli u 

trasparenti u tkabbir sostenibbli, ippreżentat mill-MEP Baldasarre permezz tal-JURI; 

– dwar ir-responsabbiltà soċjali korporattiva: promozzjoni tal-interessi tas-soċjetà u rotta 

għall-irkupru sostenibbli u inklużiv, ippreżentat mill-MEP Howitt permezz tal-EMPL. 

 

L-MEPs qajmu diversi mistoqsijiet relatati ma' kwistjonijiet bħall-kunċett tad-diliġenza dovuta tad-

drittijiet tal-bniedem, id-drittijiet tal-ħaddiema fil-ktajjen tal-provvista Ewropej, u l-esportazzjoni ta' 

teknoloġija li tista' tintuża għas-sorveljanza jew ir-repressjoni mill-kumpanniji jew il-gvernijiet li 

mhumiex parti mill-UE. 
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26 Amministrazzjoni tal-ġustizzja  

 

L-UE pparteċipat fl-ewwel laqgħa ta' livell għoli dwar l-istat tad-dritt fuq livell nazzjonali u 

internazzjonali li saret fl-Assemblea Ġenerali tan-NU fl-24 ta' Settembru 2012. L-UE 

kkontribwixxiet b'mod attiv għad-dikjarazzjoni politika (Riżoluzzjoni 67/1 tal-AĠNU) dwar l-

istat tad-dritt, adottata mil-laqgħa ta' livell għoli. Id-dikjarazzjoni adottat viżjoni komprensiva tal-

istat tad-dritt marbuta mat-tliet pilastri prinċipali tan-Nazzjonijiet Uniti - il-paċi u s-sigurtà, l-

iżvilupp u d-drittijiet tal-bniedem. Id-dikjarazzjoni affermat ukoll l-importanza tal-ugwaljanza 

f'għajnejn il-liġi, id-dritt ta' aċċess għall-ġustizzja u l-impenn sħiħ għad-drittijiet tal-bniedem u l-

libertajiet fundamentali għal kulħadd. Is-Segretarju Ġenerali tan-NU ngħata l-kompitu li jmexxi 'l 

quddiem il-ħidma fuq din il-kwistjoni, u l-UE ser tappoġġa bis-sħiħ il-ħidma ulterjuri tas-SĠNU 

f'dan ir-rigward.   

 

L-UE flimkien mal-Istati Membri tagħha, kif ukoll wieħed u għoxrin Stat Membru tal-UE 

individwalment għamlu wegħdiet fil-laqgħa dwar l-istat tad-dritt fuq livell internazzjonali u 

nazzjonali. L-Istati Membri tal-UE wiegħdu li ser jikkunsidraw l-adeżjoni, fost l-oħrajn, għall-

Protokoll Fakultattiv għall-Konvenzjoni kontra t-Tortura u Trattamenti jew Pieni Krudili, Inumani 

jew Degradanti Oħra, il-Konvenzjoni tan-NU tal-1954 dwar l-Istatus ta' Persuni Apolidi u l-

Konvenzjoni tan-NU tal-1961 dwar it-Tnaqqis tal-Apolidija, kif ukoll li jaċċettaw id-dritt ta' talba 

individwali skont għadd ta' konvenzjonijiet tan-NU dwar id-drittijiet tal-bniedem. Wegħdiet oħrajn 

tal-UE inkludew impenn li titmexxa kampanja dinjija dwar il-ġustizzja, li tappoġġa l-paċi u s-

sigurtà f'sitwazzjonijiet ta' konflitti u ta' wara l-konflitti permezz ta' politika dwar ġustizzja 

transizzjonali u appoġġ imsaħħaħ għaż-żamma tal-paċi tan-NU, u li tiżviluppa qafas biex jitqajmu 

kwistjonijiet ta' apolidija ma' pajjiżi terzi. Il-wegħdiet sħaħ jinsabu fl-Anness għal dan ir-rapport. 
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Fid-djalogi tagħha dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-djalogi politiċi mas-sħab fid-dinja kollha li saru 

fl-2012, l-UE ħeġġet regolarment lill-pajjiżi kollha biex jieħdu passi biex isaħħu l-indipendenza tal-

ġudikatura u tal-professjoni legali, u kkundannat kwalunkwe tentattiv ta' theddid jew attakk tal-

avukati tad-difiża. Permezz ta' delegazzjoni lokali tal-UE jew tal-Istati Membri tal-UE, l-UE 

wettqet ukoll monitoraġġ regolari ta' kawżi sensittivi f'bosta pajjiżi, inkluż l-Alġerija, l-Azerbajġan, 

il-Kazakistan, it-Tajlandja u l-Vjetnam, speċjalment f'każijiet fejn id-difensuri tad-drittijiet tal-

bniedem ġew mhedda b'kundanna wara kawża superfiċjali jew ippreġudikata. Sfortunatament, kien 

impossibbli li dan jitwettaq f'xi pajjiżi, bħaċ-Ċina, fejn is-sorveljanti tal-UE ppruvaw josservaw l-

għoti tas-sentenza tad-difensur tad-drittijiet tal-bniedem, is-Sinjura Ni Yulan iżda ma setgħux 

jaċċedu l-qorti. L-UE appoġġat bis-sħiħ il-ħidma tar-Relatur Speċjali tan-NU dwar l-

Indipendenza tal-Imħallfin u l-Avukati, u inkoraġġixxiet lill-pajjiżi kollha li kienu rċevew talba 

għal żjara mir-Relatur Speċjali biex jestendu l-istedina lilha.   

 

27 Rispons għall-ksur: l-iżgurar tar-responsabbiltà  

 

Il-prevenzjoni tal-aktar reati serji hija parti mill-politika barranija tal-UE. Ir-responsabbiltà tal-

protezzjoni tal-popolazzjonijiet kontra l-ġenoċidju, id-delitti kontra l-umanità, it-tneħħija tal-entiċità 

u d-delitti tal-gwerra hija waħda mir-responsabbiltajiet wara l-prijoritajiet politiċi bħall-protezzjoni 

tal-persuni li jappartjenu għal minoritajiet u r-rispett tad-diversità. Madankollu, meta jsiru delitti 

serji ta' tħassib internazzjonali, l-UE għandha tradizzjoni b'saħħitha li tippromwovi l-glieda kontra l-

impunità għall-aktar reat serju. Hija kkontribwixxiet għal din il-ġlieda għal dawn l-aħħar 10 snin 

taħt l-EIDHR bi kważi EUR 30 miljun billi pprovdiet għodda kumplimentarja flessibbli għal 

strumenti oħra. Din issaħħaħ azzjonijiet biex tappoġġa l-ġlieda kontra l-impunità permezz ta' 

azzjonijiet ta' organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fil-qasam tal-avukatura, is-sensibilizzazzjoni u s-

sorveljanza. Ma għandu jkun hemm l-ebda rifuġju sikur għal dawk li wettqu r-reat ta' ġenoċidju, 

reati kontra l-umanità u delitti tal-gwerra. Barra minn hekk, il-prosekuzzjoni tista', bħala deterrent, 

tikkontribwixxi għall-prevenzjoni ta' dawn ir-reati. L-UE u l-Istati Membri tagħha jibqgħu jagħtu 

appoġġ qawwi għall-funzjonament effettiv tal-Qorti Kriminali Internazzjonali (QKI) u tribunali 

kriminali oħrajn bħat-tribunali internazzjonali ad hoc għal Dik li Kienet il-Jugoslavja u r-Rwanda, 

il-Qorti Speċjali għal Sjerra Leone, l-Awli Straordinarji tal-Qrati tal-Kambodja, u t-Tribunal 

Speċjali għal-Libanu. Il-komunità tal-NGOs tibqa' alleat importanti f'dawn l-isforzi billi tiffaċilita s-

sensibilizzazzjoni tal-pubbliku, issaħħaħ il-parteċipazzjoni tal-vittmi u tibni rabtiet komplementari 

mal-isforzi ta' donaturi oħrajn.  
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Fl-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni 2011/168/PESK dwar il-QKI u l-Pjan ta' Azzjoni tal-UE biex isir 

segwitu għad-Deċiżjoni, l-UE u l-Istati Membri tagħha komplew bl-isforzi biex ikomplu jsaħħu l-

QKI biex twettaq il-mandat tagħha. L-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha komplew 

jinkoraġġixxu l-parteċipazzjoni l-aktar wiesgħa possibbli fl-Istatut ta' Ruma. Ir-ratifika u l-adeżjoni 

għall-Istatut ta' Ruma rispettivament kif ukoll, fejn rilevanti, l-implimentazzjoni tal-Istatut ta' Ruma 

baqgħu punt permanenti fl-aġendi għall-biċċa l-kbira tad-djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem, 

inkluż id-djalogu dwar id-drittijiet tal-bniedem mal-Unjoni Afrikana. Barra minn hekk, l-UE 

żammet il-kampanji ta' demarches sistematiċi tagħha madwar id-dinja, il-politika tagħha ta' 

inklużjoni tal-klawsoli tal-QKI fi ftehimiet ma' pajjiżi terzi (bħall-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn l-

UE u l-Ukraina inizjalat fit-30 ta' Marzu 2012) u l-għajnuna finanzjarja għall-organizzazzjonijiet 

tas-soċjetà ċivili. L-UE rreaġixxiet għall-atti ta' nuqqas ta' kooperazzjoni mal-Qorti u fakkret 

f'kemm hu importanti li l-Istati Membri kollha tan-Nazzjonijiet Uniti jikkonformaw ma' u 

jimplimentaw ir-riżoluzzjonijiet adottati mill-Kunsill tas-Sigurtà taħt il-Kapitolu VII tal-Karta tan-

NU li jirreferu sitwazzjonijiet lill-Qorti. L-UE segwiet bi tħassib kbir l-arrest u d-detenzjoni ta' erba' 

membri tal-persunal tal-QKI fil-Libja f'Ġunju u Lulju 2012 u kkontribwixxiet sinifikattivament 

għar-riżoluzzjoni tal-kriżi. Hi kompliet twettaq l-għan tagħha li toħloq approċċ olistiku u integrat 

dwar il-komplementarjetà permezz ta' aktar inizjattivi għall-iżvilupp tal-kapaċitajiet fuq livell 

nazzjonali. Biex il-prinċipju ta' komplementarjetà jsir operattiv, l-UE u l-Istati Membri tagħha 

ppromwovew il-ġlieda kontra l-impunità fi programmi ta' kooperazzjoni għall-iżvilupp u ta' 

assistenza teknika. F'qafas usa', il-ġustizzja u l-istat tad-dritt kienu fil-qofol tal-objettivi u l-

operazzjonijiet tal-UE li kienu qegħdin jiġu msaħħin b'mod kostanti taħt l-istrumenti ġeografiċi 

tagħha, li ffukaw fuq it-tisħiħ tas-sistemi ta' ġustizzja nazzjonali, l-eżekuzzjoni ta' sentenzi, il-

kondizzjonijiet ta' detenzjoni u l-kapaċità tal-gvernijiet nazzjonali li jamministraw il-programmi 

għall-protezzjoni tax-xhieda. Hi kellha wkoll rwol ċentrali fil-proċessi ta' konsolidazzjoni tal-paċi 

wara l-konflitti bl-identifikazzjoni ta' ħtiġijiet speċifiċi għall-pajjiżi u l-forniment ta' għajnuna 

permezz ta' modalitajiet adatti. Fil-laqgħa ta' livell għoli dwar l-istat tad-dritt fl-Assemblea Ġenerali 

tan-NU fl-24 ta' Settembru 2012, il-wegħdiet tal-UE inkludew li ser ikompli l-appoġġ għall-ħidma 

tal-QKI. Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna organizza kors ta' taħriġ ta' ġurnata dwar il-

ġustizzja kriminali internazzjonali. Il-parteċipanti inkludew il-persunal tas-SEAE, il-persunal tal-

Kummissjoni Ewropea u l-persunal tal-ministeri tal-affarijiet barranin tal-Istati Membri tal-UE. 
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Impenjati li jippreservaw l-integrità tal-Istatut ta' Ruma u li jappoġġaw l-indipendenza tal-Qorti, l-

Istati Membri tal-UE baqgħu fost id-donaturi prinċipali tiegħu. L-UE pprovdiet appoġġ finanzjarju 

dirett u indirett addizzjonali lill-Qorti permezz ta' trawwim ta' kooperazzjoni legali u skambju ta' 

prattiki tajba bejn l-istati partijiet u l-partijiet li mhumiex stati, u l-komunità ġuridika.  

 

Fl-2012, il-Kummissjoni Ewropea organizzat, permezz tal-EIDHR, sejħa għal proposti biex tiġi 

miġġielda l-impunità li ser tippromwovi l-funzjonament effettiv tal-Qorti Kriminali Internazzjonali 

u s-sistema tal-Istatut ta' Ruma permezz ta' azzjonijiet tas-soċjetà ċivili. L-allokazzjoni baġitarja 

indikattiva hi ta' EUR 6 miljuni, b'limitu ta' 80% fuq il-kontribuzzjoni totali tal-KE. L-għotja 

minima hi ta' EUR 500 000 u dik massima ta' EUR 1 500 000. Barra minn hekk, proġett iffinanzjat 

mill-UE għall-bini ta' ħila esperta legali u t-trawwim ta' kooperazzjoni laqqa' fl-Aja aktar minn 200 

kunsillier minn stati partijiet u partijiet li mhumiex stati għall-Istatut ta' Ruma. Minbarra dan, taħt l-

EIDHR, il-KE pprovdiet EUR 1 000 000 fil-Programm ta' Azzjoni Annwali tal-2011 (AAP) għall-

2012 b' EUR 1 000 000 addizzjonali allokati fl-AAP tal-2012 għall-2013. Barra minn hekk, il-

Kummissjoni Ewropea ħadmet intensament f'kollaborazzjoni mal-istituzzjonijiet rispettivi biex 

tiżviluppa rapport dwar il-komplementarjetà li mistenni li jiġi ffinalizzat fl-2013. Hi għandha l-għan 

li tgħin biex tintemm l-impunità għat-trasgressuri tar-reati kriminali l-aktar serji, bħall-ġenoċidju, 

id-delitti kontra l-umanità u d-delitti tal-gwerra, li jheddu l-paċi, is-sigurtà u l-benesseri tad-dinja.  

 



 

 
9431/13  mia/MIA/sib  ap/mia/erc/RUT/AGI 112 
ANNESS DG C   MT 

28 Promozzjoni tar-rispett għad-drittijiet ta' persuni li jagħmlu parti minn minoranzi  

Fir-reġjuni kollha tad-dinja, il-persuni li jagħmlu parti minn minoranzi jibqgħu jiffaċċjaw theddid 

serju, diskriminazzjoni u razziżmu, u ta' sikwit huma esklużi milli jieħdu sehem sħiħ fil-ħajja 

ekonomika, politika, soċjali u kulturali disponibbli għall-maġġoranzi fil-pajjiżi jew is-soċjetajiet li 

jgħixu fihom. It-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jiddikjara espliċitament li d-drittijiet tal-persuni li 

jagħmlu parti minn minoranzi huma fost il-valuri li fuqhom hija bbażata l-UE u li hija timpenja 

ruħha li tippromwovi fir-relazzjonijiet tagħha mal-bqija tad-dinja. Fil-livell internazzjonali, id-

Dikjarazzjoni dwar id-Drittijiet ta' Persuni li Jagħmlu Parti minn Minoranzi Nazzjonali jew 

Etniċi, Reliġjużi u Lingwistiċi1 hija t-test ċentrali ta' referenza dwar id-drittijiet ta' persuni li 

jagħmlu parti minn minoranzi. Fl-Ewropa, il-Kunsill tal-Ewropa adotta l-Konvenzjoni Qafas dwar 

il-Protezzjoni ta' Minoranzi Nazzjonali2 u l-Karta Ewropea għal Lingwi Reġjonali jew ta' 

Minoranza3.  

 

Il-protezzjoni ta' persuni li jappartejnu għal minoranzi hija waħda mill-kwistjonijiet ewlenin taħt il-

kriterji politiċi ta' Kopenħagen għall-adeżjoni mal-UE. Huwa f'dan il-kuntest li l-imġiba tal-pajjiżi 

kandidati u tal-kandidati potenzjali dwar kwistjonijiet ta' minoranzi tibqa' tiġi vvalutata fir-rapporti 

ta' progress ippreżentati mill-Kummissjoni Ewropea. Min-naħa tagħha, l-UE pprovdiet għajnuna 

finanzjarja speċifika ta' qabel l-adeżjoni, lil pajjiżi kandidati u pajjiżi kandidati potenzjali biex 

tgħinhom jintroduċu r-riformi politiċi, ekonomiċi u istituzzjonali meħtieġa, f'konformità mal-

istandards tal-UE. Il-proġetti appoġġati mill-UE għal persuni li jagħmlu parti minn minoranzi huma 

mmirati l-aktar biex inaqqsu d-diskrepanzi soċjali u biex itejbu u jippromwovu kwalità aħjar tal-

ħajja. It-tisħiħ tal-koeżjoni soċjali f'dawn il-pajjiżi jkopri l-integrazzjoni ta' nies żvantaġġati, filwaqt 

li jiġġieled id-diskriminazzjoni u jsaħħaħ il-kapital uman, b'mod partikolari bir-riforma tas-sistemi 

edukattivi.  

 

                                                 
1  http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuideMinoritiesDeclarationen.pdf 
2  http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/157.htm 
3  http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/148.htm 
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Il-kwistjonijiet relatati mal-minoranzi baqgħu aspett importanti fir-relazzjonijiet tal-UE ma' partijiet 

oħra tad-dinja, u l-UE regolarment tqajjem kwistjonijiet relatati mal-minoranzi fid-djalogi politiċi 

tagħha ma' pajjiżi li mhumiex parti mill-UE. Il-kwistjonijiet relatati mal-minoranzi ġew ukoll 

integrati fi strateġiji ta' kooperazzjoni u pjani ta' azzjoni. 

 

L-UE kkooperat attivament ukoll fil-fora tan-NU dwar il-promozzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet 

ta' persuni li jagħmlu parti minn minoranzi. Il-proċessi tan-NU jinkludu Forum dwar Kwistjonijiet 

ta' Minoranzi u l-ħidma tal-Espert Indipendenti dwar kwistjonijiet relatati mal-minoranzi. Barra 

minn hekk, l-UE kompliet tingħaqad ma' organizzazzjonijiet internazzjonali u korpi multilaterali 

oħra f'dan il-qasam, bħall-OSKE u l-Kummissarju Għoli tagħha għall-Minoranzi Nazzjonali u l-

Kunsill tal-Ewropa.  

 

Għal dan il-għan, l-UE appoġġat il-programmi u l-politiki tal-gvern immirati lejn persuni li 

jappartjenu għal minoranzi jew b'impatt potenzjali f'dan il-qasam permezz ta' kooperazzjoni 

bilaterali. L-UE appoġġat ukoll l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li jaħdmu għall-protezzjoni u 

l-promozzjoni tad-drittijiet ta' persuni li jagħmlu parti minn minoranzi, b'mod partikolari permezz 

tal-EIDHR, speċjalment bl-għan li jikkontribwixxu għall-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni u li 

jippromwovu l-protezzjoni u l-iżvilupp tal-parteċipazzjoni ugwali tal-irġiel u n-nisa minn 

komunitajiet ta' minoranzi fil-ħajja soċjali, ekonomika u politika fil-kuntest usa' tat-tisħiħ tad-

drittijiet tal-bniedem, il-pluraliżmu politiku u l-parteċipazzjoni politika demokratika. Pereżempju, 

b'kontribuzzjoni ta' aktar minn EUR 90 000 l-EIDHR attwalment qed tiffinanzja proġett immirat li 

jtejjeb il-parteċipazzjoni politika u r-rappreżentanza tar-Rom u ta' minoranzi nazzjonali oħra fil-

Bosnja-Ħerzegovina, biex b'hekk jiġu promossi l-inklużjoni, l-interessi u d-drittijiet tagħhom. 
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28a Razziżmu, ksenofobija, nondiskriminazzjoni u rispett għad-diversità  

 

Fl-2011 l-UE kompliet tikkontribwixxi b'mod sinifikanti fil-ġlieda kontra kull forma ta' razziżmu, 

diskriminazzjoni razzjali, ksenofobija u tipi simili ta' intolleranza fid-dinja kollha.  

 

Fl-UE, dan l-impenn kompla jiġi sostnut minn politika ta' azzjoni konkreta inkluż leġislazzjoni u 

infurzar effiċjenti1, sensibilizzazzjoni, ġbir ta' data2, u provvista ta' appoġġ finanzjarju għall-

awtoritajiet nazzjonali u s-soċjetà ċivili3. L-eżempju l-aktar rappreżentattiv hu s-sitwazzjoni 

speċifika tar-Rom: fil-5 ta' April 2011, il-Kummissjoni ħarġet Komunikazzjoni dwar il-Qafas tal-

UE għall-Istrateġiji Nazzjonali għall-Integrazzjoni tar-Rom sas-sena 2020, li inkoraġġixxiet lill-

Istati Membri biex jadottaw jew ikomplu jiżviluppaw approċċ komprensiv għall-integrazzjoni tar-

Rom u japprovaw il-miri fl-edukazzjoni, l-impjiegi, l-aċċess għall-kura tas-saħħa u d-djar.  

 

L-Istati Membri kollha ppreżentaw strateġija lill-Kummissjoni Ewropea - ħlief Malta li ma għandha 

l-ebda popolazzjoni ta' Rom - minkejja li ma kien hemm l-ebda obbligu legali li jsir dan, li juri li 

hemmm impenn politiku b'saħħtu. 

 

                                                 
1  Għal-leġislazzjoni rilevanti tal-UE, jekk jogħġbok ara http://ec.europa.eu/justice/fundamental-

rights/racism-xenophobia/index_en.htm u 
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/law/index_en.htm 

2  Ewrobarometru dwar id-diskriminazzjoni ġie ppubblikat f'Novembru 2012. Id-diskriminazzjoni għal raġunijiet 
ta' oriġini etnika tibqa' titqies bħala l-aktar forma mifruxa ta' diskriminazzjoni fl-UE skont 56% ta' dawk li 
wieġbu. Għar-rapporti u l-istudji dwar ir-razziżmu u l-ksenofobija mill-Aġenzija tal-UE għad-Drittijiet 
Fundamentali, jekk jogħġbok ara http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fra-publications-2012. 

3  Netwerks ta' NGOs fil-livell tal-UE attivi fil-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni abbażi tal-oriġini razzjali jew 
etnika bħall-ENAR, l-ERIO jew l-EQUINET jirċievu għotja operattiva permezz tal-programm PROGRESS. 
Għal programmi ta' finanzjament rilevanti oħrajn ara http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-
xenophobia/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-xenophobia/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-xenophobia/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/law/index_en.htm
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fra-publications-2012
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-xenophobia/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-xenophobia/index_en.htm
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Il-Kummissjoni Ewropea ħarġet l-ewwel rapport ta' valutazzjoni tagħha " L-Istrateġiji Nazzjonali 

għall-Integrazzjoni tar-Rom: l-ewwel pass fl-implimentazzjoni tal-Qafas tal-UE" f'Mejju 2012 li 

jenfasizza li jeħtieġ isir ħafna aktar biex jiġi żgurat finanzjamnet suffiċjenti għall-inklużjoni tar-

Rom, jiġu stabbiliti mekkaniżmi ta' monitoraġġ, jiġu miġġielda d-diskriminazzjoni u s-

segregazzjoni, u jiġu indirizzati l-kwistjonijiet importanti ta' aċċes għal djar u kura tas-saħħa 

diċenti. Il-Kummissjoni Ewropea tistenna li l-gvernijiet jindirizzaw dawn il-prijoritajiet indikati fir-

rapport u għandhom jirrieżaminaw kull sena l-implimentazzjoni tal-Istrateġiji Nazzjonali għall-

Integrazzjoni tar-Rom, filwaqt li jirrapportaw lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. 

 

Fil-21 ta' Marzu 2012, il-Jum Internazzjonali għall-Eliminazzjoni tad-Diskriminazzjoni 

Razzjali, ir-Rappreżentant Għoli Ashton ħarġet dikjarazzjoni f'isem l-UE, li fiha enfasizzat "l-

impenn sod tal-Unjoni Ewropea li tiġġieled kull forma ta' razziżmu u ksenofobija. Id-

diskriminazzjoni razzjali tmur kontra l-valuri li fuqhom hija bbażat l-UE […]".  

 

Fl-azzjoni esterna tagħha, l-UE kompliet tqajjem kwistjonijiet relatati mar-razziżmu u l-ksenofobija 

fid-djalogi politiċi tagħha ma' pajjiżi li mhumiex parti mill-UE, pereżempju mal-pajjiżi Afrikani. 

Dawn il-kwistjonjiet baqgħu jitqiesu wkoll fi strateġiji ta' kooperazzjoni; pereżempju, taħt il-Pjani 

ta' Azzjoni tal-Politika Ewropea tal-Viċinat, il-pajjiżi sħab jintrabtu li jiġġieldu kull forma ta' 

diskriminazzjoni, intolleranza reliġjuża, razziżmu u ksenofobija.  
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L-UE kompliet tikkoopera ma' korpi reġjonali bħall-Kummissjoni Ewropea kontra r-Razziżmu u l-

Intolleranza (European Commission against Racism and Intolerance - ECRI) tal-Kunsill tal-

Ewropa. Fil-qafas tal-OSKE, l-UE ħadmet f'kooperazzjoni mill-qrib biex tavvanza l-

implimentazzjoni tal-impenji magħmula mis-56 Stat Parteċipanti tal-OSKE fir-rigward tal-ġlieda 

kontra r-razziżmu, il-ksenofobija u d-diskriminazzjoni.  

 

Fil-livell multilaterali, l-UE kkooperat ukoll attivament man-NU fit-trattament tar-razziżmu u d-

diskriminazzjoni. Hija appoġġat il-mandat tar-Relatur Speċjali tan-NU dwar forom kontemporanji 

ta' razziżmu, ksenofobija u intolleranza relatata, is-Sur Mutama Ruteere, u l-predeċessur tiegħu s-

Sur Githu Muigai. Ħdax-il sena wara l-Konferenza Dinjija tal-2001 kontra r-Razziżmu, id-

Diskriminazzjoni Razzjali, il-Ksenofobija u l-Intolleranza Relatata, l-UE tibqa' impenjata b'mod 

sħiħ lejn l-objettiv prinċipali tal-Konferenza ta' Durban tal-2001, li huwa l-eliminazzjoni totali tar-

razziżmu, id-diskriminazzjoni razzjali, il-ksenofobija u l-intolleranza relatata.  

 

Il-Konvenzjoni Internazzjonali dwar l-Eliminazzjoni tal-Forom Kollha ta' Diskriminazzjoni 

Razzjali (ICERD) hija l-fondazzjoni universali għall-isforzi li jipprevjenu, jiġġieldu u jeqirdu r-

razziżmu. L-Unjoni Ewropea baqgħet tappella lill-istati kollha li kienu għadhom ma rratifikawx jew 

implimentaw b'mod sħiħ il-Konvenzjoni biex jagħmlu dan, iżda fl-2012 ma ġiet ikkonfermata l-

ebda ratifika. 

 

L-UE kompliet tintegra l-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni fil-kooperazzjoni internazzjonali tagħha. 

Permezz tal-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem (EIDHR) tagħha, 

l-UE appoġġat firxa wiesgħa ta' organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili f'xi 120 proġett reċenti, b'valur 

totali ta' madwar EUR 24 miljun. Barra minn hekk, permezz tal-EIDHR, l-UE appoġġat lill-

Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għad-Drittijiet tal-Bniedem (OHCHR) fl-

implimentazzjoni ta' standards internazzjonali eżistenti dwar l-ugwaljanza u n-nondiskriminazzjoni, 

b'mod partikolari l-Konvenzjoni Internazzjonali dwar l-Eliminazzjoni tal-Forom Kollha ta' 

Diskriminazzjoni Razzjali.  
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Konsistentement mal-politika prinċipali tal-UE fil-qasam, fl-24 ta' Lulju 2012 il-Kumitat Politiku u 

ta' Sigurtà approva dokument strateġiku intitolat "L-UE fis-segwitu għad-Dikjarazzjoni ta' Durban u 

l-Programm ta' Azzjoni".  

 

Fil-kuntest tas-Sħubija strateġika konġunta bejn l-UE u l-Unjoni Afrikana rigward il-

governanza demokratika u d-drittijiet tal-bniedem, iż-żewġ partijiet ikkonfermaw fl-2012 l-

importanza għolja li jagħtu lill-ġlieda kontra r-razziżmu, id-diskriminazzjoni razzjali, il-ksenofobija 

u l-intolleranza relatata.  

 

Fil-5 ta' Ġunju 2012, id-delegazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Afrikana f'Ġinevra 

organizzaw workshop konġunt għall-Istati Membri tal-organizzazzjonijiet rispettivi tagħhom, bil-

ħsieb ta' skambju tal-aħjar prattiki fuq livell lokali, nazzjonali u reġjonali dwar (a) il-ġlieda kontra 

d-diskriminazzjoni razzjali fil-fatt u (b) l-indirizzar tal-inċitament għall-mibegħda razzjali. 

 

29 Politika msaħħa dwar kwistjonijiet indiġeni  

Il-prinċipji tal-impenn tal-UE lejn il-popli indiġeni huma applikati fil-kuntest tad-Dikjarazzjoni tan-

NU dwar id-Drittijiet tal-Popli Indiġeni tal-2007, li tippromwovi d-drittijiet ta' popli indiġeni u 

tiżgura l-aċċess tagħhom għal żvilupp kontinwu madwar id-dinja.  
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L-UE tfittex li tintegra d-drittijiet tal-bniedem, inkluż id-drittijiet ta' popli indiġeni, fl-aspetti kollha 

tal-politiki esterni tagħha, inkluż fid-djalogi politiċi tagħha ma' pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet 

reġjonali, f'fora multilaterali bħan-Nazzjonijiet Uniti, u billi tagħti appoġġ finanzjarju.  

 

Sa mill-istabbiliment tal-Jum Internazzjonali tal-Popli Indiġeni tad-Dinja fl-1994, l-ewwel il-

Kummissarju għar-Relazzjonijiet Esterni u għall-Politika Ewropea tal-Viċinat u issa r-

Rappreżentant Għoli ħarġu dikjarazzjoni fl-okkażjoni tal-Jum Internazzjonali fid-9 ta' Awwissu 

kważi kull sena. Fid-dikjarazzjoni tal-2012, ir-Rappreżentant Għoli ngħaqdet mal-"popli indiġeni 

fiċ-ċelebrazzjoni tal-wirt kulturali rikk u l-kontribut tagħhom għad-dinja" [traduzzjoni mhux 

uffiċjali]. Barra minn hekk, id-delegazzjonijiet tal-UE mad-dinja kollha organizzaw avvenimenti fil-

jiem qrib id-9 ta' Awwissu jew f'din id-data, inklużi laqgħat ma' mexxejja indiġeni, konferenzi 

stampa, artikli fl-istampa, parteċipazzjoni f'seminars u żjarat lejn proġetti ffinanzjati mill-UE.  

 

L-UE baqgħet tipparteċipa attivament fil-fora tan-Nazzjonijiet Uniti li jittrattaw kwistjonijiet 

indiġeni, kif ukoll ikkontribwixxiet għall-ħidma ta' kooperazzjoni tal-aġenziji tan-NU li jittrattaw 

popli indiġeni. Fl-2011, l-UE ngħaqdet mal-kunsens dwar ir-riżoluzzjoni tat-Tielet Kumitat tal-

Assemblea Ġenerali regolari dwar id-drittijiet tal-popli indiġeni, u bejn wieħed u ieħor nofs l-Istati 

Membri tal-UE sponsorizzawha flimkien. Ir-riżoluzzjoni kienet tinkludi deċiżjoni biex tiġi 

organizzata laqgħa plenarja ta' Livell Għoli tal-Assemblea Ġenerali, li ser tkun magħrufa bħala l-

Konferenza Dinjija dwar il-Popli Indiġeni, li ssir fl-2014. L-UE għamlet ukoll dikjarazzjoni dwar 

kwistjonijiet indiġeni fit-Tielet Kumitat, kif ukoll fis-sessjoni tal-2012 tal-Mekkaniżmu Espert dwar 

id-Drittijiet tal-Popli Indiġeni (EMRIP), u ħadet sehem fid-djalogu interattiv mar-Relatur Speċjali 

dwar id-drittijiet ta' popli indiġeni, is-Sur James Anaya. L-UE kkontribwixxiet b'mod attiv fil-

Grupp ta' Ħidma tan-NU dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Korporazzjonijiet Transnazzjonali u fir-

rapport tematiku Intrapriżi Kummerċjali Oħrajn li għandu jingħata lill-Assemblea Ġenerali tan-NU 

68 li ser tiffoka fuq is-sitwazzjoni tal-popli indiġeni, b'kunsiderazzjoni għall-prevenzjoni ta' impatti 

negattivi ta' attivitajiet kummerċjali fuq id-drittijiet ta' popli indiġeni. 
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Id-drittijiet ta' popli indiġeni komplew jiġu integrati fl-istrateġiji tal-UE tal-kooperazzjoni għall-

iżvilupp. Id-Dokument tal-Istrateġija speċifika għall-Pajjiż 2007-2013 dwar il-Kolombja, 

pereżempju, jindirizza s-sitwazzjoni umanitarja u tad-drittijiet tal-bniedem tal-popli indiġeni tagħha, 

u jinkludi fost il-prijoritajiet ewlenin il-konsolidazzjoni tal-paċi permezz tal-involviment ta' ċittadini 

emarġinati fil-governanza lokali u l-ekonomija parteċipattiva, kif ukoll il-promozzjoni tad-drittijiet 

tal-bniedem, il-governanza tajba u l-ġlieda kontra l-impunità. Eżempju ieħor huwa l-inklużjoni 

espliċita ta' popli indiġeni fl-appoġġ għall-modernizzazzjoni tal-istat, li ssaħħaħ il-governanza tajba 

u l-inklużjoni soċjali fid-Dokument tal-Istrateġija speċifika għall-Pajjiż 2007-2013 dwar il-Perù.  

 

L-UE tagħraf il-vulnerabbiltà partikolari u r-repressjoni akuta li jiffaċċjaw difensuri tad-drittijiet ta' 

popli indiġeni f'bosta pajjiżi madwar id-dinja, kif intwera minn għadd ta' rapporti internazzjonali 

inkluż mir-Relatur Speċjali tan-NU dwar Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem.  

 

L-UE tappoġġa wkoll direttament organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li jaħdmu fuq kwistjonijiet 

indiġeni, b'mod partikolari permezz tal-Istrument Ewropew għad-Demokrazjia u għad-Drittijiet tal-

Bniedem (EIDHR). L-EIDHR ilu mill-2011 jiffinanzja proġett ta' EUR 1.2 miljun bl-għan li 

jissaħħaħ in-netwerk tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem ta' popli indiġeni li jissorvelja u 

jiddokumenta ksur ta' drittijiet tal-bniedem ta' popli indiġeni fl-Asja, għas-sensibilizzazzjoni fil-

livell lokali u f'dak internazzjonali dwar id-drittijiet ta' popli indiġeni u biex jiġu protetti dawk l-

individwi u l-gruppi li jippromwovu u jipproteġu d-drittijiet tal-popli indiġeni fl-Asja. Dan il-

proġett, li huwa mmirat lejn in-Nepal, il-Bangladexx, l-Indja, il-Kambodja, l-Indoneżja, il-Malasja, 

il-Filippini u t-Tajlanda, għandu l-għan li jittratta n-nuqqas ta' rikonoxximent legali u politiki 

adegwati għall-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem ta' popli indiġeni fir-reġjun tas-Asja, fejn 

jgħixu madwar 200 mit-total stmat ta' 350 miljun ta' popli indiġeni fid-dinja kollha.  
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F'dawn il-pajjiżi, il-maġġoranza tal-popli indiġeni jgħixu taħt il-livell minimu tal-faqar, isofru mill-

forom kollha ta' diskriminazzjoni u ftit għandhom aċċess għall-proċessi politiċi ta' teħid ta' 

deċiżjonijiet u s-sistemi tal-ġustizzja, u huma vittmi ta' ksur mhux biss tad-drittijiet individwali 

tagħhom iżda wkoll tad-drittijiet kollettivi tagħhom. Il-ksur ta' drittijiet ta' parteċipazzjoni ta' popli 

indiġeni fit-teħid ta' deċiżjonijiet ta' kwistjonijiet li jaffettwaw id-drittijiet tagħhom ta' spiss huwa 

kkawżat minn nuqqas ta' aċċettazzjoni tal-priniċpju ta' kunsens liberu, minn qabel u informat u d-

dimensjonijiet prattiċi tiegħu. In-nuqqas ta' rikonoxximent tad-drittijiet għall-artijiet ta' popli 

indiġeni wassal għal ħtif mifrux ta' artijiet u spostamenti furzati assoċjati ma' pjantazzjonijiet, 

estrazzjoni fuq skala kbira mill-minjieri, digi, infrastruttura u żoni protetti. Fl-istess waqt, ħafna 

każijiet ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem fost popli indiġeni jibqgħu mhux dokumentati u mhux 

rappurtati minħabba li l-għarfien fost komunitajiet indiġeni tad-drittijiet tagħhom huwa baxx u l-

attivitajiet ta' promozzjoni jibqgħu limitati ħafna, speċjalment f'żoni ta' konflitt, u b'hekk il-ħidma 

tad-difensuri ta' drittijiet indiġeni hija essenzjali. 

 

Il-Pjan ta' Azzjoni l-ġdid tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fih punt ta' azzjoni dwar il-popli 

indiġeni: "Rieżami u aktar żvilupp tal-politika tal-UE dwar id-Dikjarazzjoni tan-NU dwar id-

Drittijiet ta' Popli Indiġeni, fid-dawl tal-Konferenza Dinjija dwar Popli Indiġeni tal-2014".  

 

30 Drittijiet tal-bniedem għal persuni b'diżabbiltà  

 

Fit-22 ta' Jannar 2011, l-Unjoni Ewropea saret parti għall-Konvenzjoni tan-NU dwar id-

Drittijiet ta' Persuni b'Diżabbiltà (CRPD). Dan kien żvilupp storiku, peress li s-CRPD hija l-

ewwel trattat komprensiv dwar id-drittijiet tal-bniedem li ġie ratifikat mill-UE bħala 

"Organizzazzjoni Reġjonali għall-Integrazzjoni". L-UE pparteċipat attivament fil-Konferenza tal-

Istati Partijiet għas-CRPD, għall-ewwel darba bħala parti, f'Settembru 2011. F'Ottubru 2012 il-

Kunsill iddeċieda li jistabbilixxi qafas fil-livell tal-UE, kif meħtieġ mill-Artikolu 33.2 tal-

Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabbiltà. Il-Qafas tal-UE ser 

jippromwovi, jipproteġi u jissorvelja l-implimentazzjoni tal-UNCRPD fil-leġislazzjoni u l-politika 

tal-UE u b'rispett għall-implimentazzjoni "interna" tal-Konvenzjoni mill-istituzzjonijiet tal-UE, 

jiġifieri, meta jaġixxu bħala amministrazzjoni pubblika. 
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Is-CRPD għandha l-għan li tiżgura li l-persuni b'diżabbiltà jistgħu jgawdu mid-drittijiet tagħhom 

fuq bażi ugwali maċ-ċittadini l-oħra kollha. Is-CRPD tistabbilixxi standards minimi għall-

protezzjoni ta' firxa sħiħa ta' drittijiet tal-bniedem u libertajiet fundamentali għal persuni 

b'diżabbiltà. Għall-UE dan ifisser li jiġi żgurat li l-politiki, l-azzjonijiet leġislattivi u ta' 

programmazzjoni fil-livell tal-UE jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet tas-CRPD dwar drittijiet 

relatati mad-diżabbiltà, fil-limiti tal-kompetenzi tal-UE. Fl-Istrateġija tal-UE tad-Diżabbiltà 

2010-2020, adottata f'Novembru 2010, li għandha l-għan li tgħin fl-implimentazzjoni tad-

dispożizzjonijiet tas-CRPD kemm fil-livell tal-UE kif ukoll f'dak tal-Istati Membri, l-"Azzjoni 

Esterna" ġiet identifikata bħala wieħed mit-tmien oqsma ta' azzjoni ewlenin tagħha. L-istrateġija 

tikkomplementa u tappoġġa l-azzjoni mill-Istati Membri, li għandhom ir-responsabbiltà prinċipali 

fir-rigward tal-politiki dwar id-diżabbiltà. Id-diżabbiltà ġiet issottolinjata wkoll bħala qasam ta' 

attività fil-Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija, li għadu kif ġie 

adottat. 

 

Il-kwistjoni tad-diżabbiltà tqajmet dejjem aktar fid-djalogi politiċi u speċjalizzati tal-UE (inkluż 

djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem) ma' pajjiżi terzi. Fl-2012, il-kwistjoni tad-diżabbiltà tqajmet 

bħala kwistjoni tad-drittijiet tal-bniedem fi djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem mal-Unjoni 

Afrikana, iċ-Ċilì, il-Messiku, New Zealand, l-Awtorità Palestinjana, ir-Russja u l-Istati Uniti. Ir-

ratifika mill-UE tas-CRPD ipprovdiet raġuni oħra għalfejn dan għandu jsir. B'mod partikolari, l-UE 

appellat għar-ratifika u l-implimentazzjoni sħiħa tas-CRPD mill-Istati kollha.  

 

Matul l-2012, l-UE kompliet tappoġġa u tippromwovi r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem ta' persuni 

b'diżabbiltà fil-fora reġjonali u internazzjonali rilevanti.  
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L-UE kompliet ukoll tipproteġi u tippromwovi d-drittijiet ta' persuni b'diżabbiltà barra mill-UE 

permezz tal-inklużjoni sistematika ta' persuni b'diżabbiltà fil-kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-UE. 

Il-finanzjament immirat lejn persuni b'diżabbiltà huwa previst taħt diversi strumenti ta' finanzjament 

tal-UE, pereżempju l-Istrument ta' Finanzjament tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp (DCI), il-Fond 

Ewropew għall-Iżvilupp (FEŻ), l-Istrument Ewropew ta' Viċinat u Sħubija (ENPI) u l-Istrument 

Ewropew għad-Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem (EIDHR). Fl-2012 l-UE ffinanzjat iktar 

minn 80 proġett, f'iktar minn 50 pajjiżi sħab (b'baġit stmat ta' aktar minn EUR 30 miljun).  

 

F'konformità mal-Azzjoni 30 (b) tal-Pjan ta' Azzjoni dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-

Demokrazija, f'Awwissu 2012 il-Kummissjoni Ewropea kkompletat l-aġġornament tan-Nota Gwida 

dwar id-Diżabbiltà u l-Iżvilupp f'konformità mal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni 

b'Diżabbiltà.  

 

KONFORMITÀ MAD-DRITT UMANITARJU INTERNAZZJONALI (IHL) 

L-UE ħadet firxa ta' inizjattivi fl-2012 biex tippromwovi d-dritt umanitarju internazzjonali mad-

dinja kollha, f'konformità mal-Linji Gwida tal-Kunsill tal-2005 dwar il-promozzjoni tal-konformità 

mad-dritt umanitarju internazzjonali. Id-dritt umanitarju internazzjonali hu distint mid-dritt 

internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem. Dan huwa kompost mill-erba' Konvenzjonijiet ta' 

Ġinevra tal-1949, il-Protokolli Addizzjonali tagħhom, ftehimiet internazzjonali oħrajn u d-dritt 

konswetudinarju, li flimkien għandhom l-għan li jipproteġu lill-persuni li m'għandhomx jew li 

m'għadx għandhom rwol dirett fl-ostilitajiet (bħal persuni ċivili, priġunieri tal-gwerra u detenuti 

oħrajn, u l-morda u l-midrubin) kif ukoll li jirrestrinġu l-mezzi u l-metodi ta' gwerra (inklużi t-tattiki 

u l-armi) sabiex jiġu evitati sofferenza u distruzzjoni mhux meħtieġa1.    

 

                                                 
1   Fl-Anness għal-Linji Gwida tal-Kunsill dwar l-IHL hemm lista komprensiva ta' strumenti tad-

dritt umanitarju internazzjonali.  
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L-Istati Membri għamlu progress rigward l-implimentazzjoni tal-impenji tagħhom li għamlu fil-31 

Konferenza Internazzjonali tas-Salib l-Aħmar u n-Nofs Qamar l-Aħmar fl-2011; ll-Istati 

Membri tennew l-impenji rigward ir-ratifika tat-trattati fil-Laqgħa ta' Livell Għoli tan-Nazzjonijiet 

Uniti dwar l-Istat tad-Dritt li saret f'Settembru. L-Awstrija rratifikat il-Konvenzjoni tal-2006 għall-

Protezzjoni tal-Persuni Kollha minn Għajbien Furzat fis-7 ta' Ġunju 2012, filwaqt li l-Finlandja u l-

Polonja rratifikaw il-Konvenzjoni ta' Ottawa tal-1997 dwar il-Projbizzjoni tal-Użu, il-Ħżin, il-

Produzzjoni u t-Trasferiment ta' Mini Kontra l-Persunal u dwar il-Qerda tagħhom fid- 9 ta' Jannar 

2012 u s-27 ta' Diċembru 2012, rispettivament. Bħala riżultat ta' dawn ir-ratifiki, l-Istati Membri 

kollha tal-UE issa huma parti għall-Konvenzjoni ta' Ottawa. Bħalissa għaddejja ħidma f'għadd ta' 

Stati Membri biex jiġu rratifikati l-Konvenzjoni kontra l-Għajbien Furzat u konvenzjonijiet oħrajn 

tad-dritt umanitarju internazzjonali koperti minn impenji magħmula lill-Kumitat Internazzjonali tas-

Salib l-Aħmar (KISA).   

L-UE tenniet l-importanza tal-implimentazzjoni tad-dritt umanitarju internazzjonali f'għadd ta' 

dikjarazzjonijiet li saru lin-NU fl-2012. F'dikjarazzjoni lill-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU dwar il-

protezzjoni tal-persuni ċivili f'konflitti armati (25 ta' Ġunju), l-UE esprimiet id-dispjaċir tagħha fir-

rigward tal-fatt li l-partijiet għall-konflitti armati naqsu frekwentment milli jikkonformaw mal-

obbligi tagħhom skont id-dritt umanitarju internazzjonali, id-dritt internazzjonali dwar id-drittijiet 

tal-bniedem u l-liġi tar-refuġjati applikabbli li jirrispettaw u jipproteġu lill-persuni ċivili. L-UE 

kkondividiet il-preokkupazzjoni serja tas-Segretarju Ġenerali tan-NU għas-sitwazzjonijiet, inkluż 

fl-Afganistan, is-Sudan t'Isfel, is-Sudan, ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo u s-Somalja, fejn il-

popolazzjonijiet ċivili, u b'mod partikolari n-nisa u t-tfal, baqgħu jkunu soġġetti għal diversi forom 

ta' vjolenza estrema. L-UE kienet imħassba ħafna rigward l-impatt umanitarju tal-użu tal-armi f'żoni 

b'densità għolja ta' popolazzjoni; hija kienet ħadet nota tal-fehma espressa mill-ICRC li l-użu ta' 

armi splussivi b'żona ta' impatt wiesa' għandu jiġi evitat f'żoni b'densità għolja ta' popolazzjoni, u 

talbet li din il-kwistjoni tiġi indirizzata b'mod aktar sistematiku u proattiv. L-UE nnotat li t-tisħiħ 

tar-responsabbiltà kien element importanti fit-tisħiħ tal-konformità mill-partijiet għall-konflitti 

armati mal-obbligi internazzjonali tagħhom u ssottolinjat li l-awtoritajiet nazzjonali kellhom 

responsabbiltà primarja li jiżguraw li tittieħed responsabbiltà. L-UE rat il-benefiċċju ta' użu ikbar ta' 

kummissjonijiet ta' inkjesta u missjonijiet ta' tiftix tal-fatti, u li tali sitwazzjonijiet jiġu riferuti lill-

Qorti Kriminali Internazzjonali. L-UE appoġġat l-istabbiliment ta' ambjent li fih il-persuni, l-

istituzzjonijiet u l-entitajiet kollha jinżammu responsabbli skont liġijiet u proċeduri konsistenti mad-

dritt umanitarju internazzjonali applikabbli, u ppromwoviet il-parteċipazzjoni attiva tal-istati kollha 

fl-isforzi attwali tal-ICRC biex itejjeb il-konformità mad-dritt umanitarju internazzjonali.    
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F'dikjarazzjoni lis-Sitt Kumitat tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti fit- 22 ta' Ottubru 

2012 dwar l-Istatus tal-Protokolli Addizzjonali għall-Konvenzjonijiet ta' Ġinevra, l-UE enfasizzat li 

l-promozzjoni u r-rispett tad-dritt umanitarju internazzjonali huma kruċjali biex tiġi żgurata l-

protezzjoni tal-vittmi tal-konflitti armati. L-UE ħeġġet lil Stati li kienu għadhom ma għamlux dan 

biex jaċċedu għall-Protokolli Addizzjonali kollha għall-Konvenzjonijiet ta' Ġinevra. Fejn 

applikabbli u fejn adegwat, l-UE tinkoraġġixxi lill-partijiet kollha biex jikkunsidraw ikomplu fuq is-

servizzi tal-Kummissjoni Internazzjonali għat-Tiftix tal-Fatti stabbilita skont l-Artikolu 90 tal-

Protokoll 1 addizzjonali tal-1977 tal-Konvenzjonijiet ta' Ġinevra. F'dikjarazzjoni dwar il-Prattiki 

Iżraeljani li Jaffettwaw id-Drittijiet tal-Bniedem tal-Poplu Palestinjan li saret lir-Raba' Kumitat fid-9 

ta' Novembru, l-UE fakkret fl-applikabbiltà tad-dritt umanitarju internazzjonali fil-Palestina, inkluż 

l-applikabbiltà tar-raba' Konvenzjoni ta' Ġinevra relatata mal-protezzjoni tal-persuni ċivili, u 

appellat għal rispett sħiħ tad-dritt umanitarju internazzjonali f'dan il-kuntest. Filwaqt li indirizzat 

lill-Assemblea Ġenerali fit-13 ta' Diċembru dwar it-tisħiħ tal-koordinazzjoni tal-għajnuna 

umanitarja u dik għall-għajnuna f'diżastri tan-NU, l-UE ħeġġet lill-istati u lill-partijiet kollha biex 

iwettqu l-obbligi tagħhom skont id-dritt umanitarju internazzjonali u talbet lill-partijiet fil-gwerra 

biex jipproteġu lill-membri tal-persunal li jingħataw dmirijiet mediċi, u l-mezzi tat-trasport, il-

proprjetà u l-faċilitajiet mediċi tagħhom f'konformità mad-drittijiet internazzjonali rilevanti kollha, 

inkluż id-dritt umanitarju internazzjonali.   

Matul il-Konferenza tan-NU dwar it-Trattat dwar il-Kummerċ tal-Armi, l-Unjoni Ewropea u l-

Istati Membri tagħha ċċaraw il-konvinzjoni tagħhom li t-trasferimenti tal-armi m'għandhomx 

jitħallew isiru f'każijiet fejn ikun hemm riskju ċar li l-armi jintużaw għal ksur serju tad-dritt 

internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem jew tad-dritt umanitarju internazzjonali. 
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L-UE appellat repetutament lill-partijiet kollha għall-Konflitt Sirjan biex jirrispettaw id-dritt 

umanitarju internazzjonali. Fit-23 ta' Jannar 2012, il-Konklużjonijiet tal-Kunsill ikkundannaw il-

vjolenza kontra l-persuni ċivili u appellaw lill-awtoritajiet Sirjani biex jiggarantixxu s-sikurezza tal-

ġurnalisti f'pajjiżhom. Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill tas-27 ta' Frar laqgħu r-Riżoluzzjoni tal-Assemblea 

Ġenerali tan-NU dwar is-Sirja u kkundannaw in-numru kbir ta' fatalitajiet ta' persuni ċivili, filwaqt li 

appellaw lill-President Assad biex iwaqqaf immedjatament il-qtil tal-persuni ċivili. L-UE appellat lill-

partijiet kollha biex jirrispettaw l-imparzjalità u l-indipendenza tal-organizzazzjonijiet 

umanitarji, u kkundannat l-attakki illegali kontra l-membri tal-persunal mediku li jkollhom 

fuqhom is-simbolu tan-Nofs Qamar l-Aħmar. Fil-15 ta' Marzu, l-anniversarju tar-rewwixta, ir-

Rappreżentant Għoli kkundannat il-qtil ta' persuni ċivili, filwaqt li appellat għal aċċess umanitarju 

immedjat u investigazzjoni rigward is-sejbiet tal-Kummissjoni Internazzjonali Indipendenti ta' Inkjesta, 

li indikat delitti kontra l-umanità u ksur gravi ieħor ta' drittijiet tal-bniedem imwettaq mir-reġim. Fit-23 

ta' Marzu, il-Konklużjonijiet tal-Kunsill esprimew tħassib rigward is-sitwazzjoni umanitarja tal-

popolazzjoni ċivili Sirjana li qiegħda taggrava, u ħeġġew lill-awtoritajiet Sirjani biex jagħtu aċċess 

immedjat u mingħajr xkiel lill-organizzazzjonijiet umanitarji għall-partijiet kollha tas-Sirja. L-UE 

laqgħet l-adozzjoni tar-riżoluzzjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem dwar is-sitwazzjoni tad-

drittijiet tal-bniedem fis-Sirja kif ukoll l-estensjoni tal-mandat tal-Kummissjoni Internazzjonali 

Indipendenti ta' Inkjesta, filwaqt li ssottolinjat li m'għandux ikun hemm impunità għat-trasgressuri ta' 

delitti kontra l-umanità u ksur gravi ieħor ta' drittijiet tal-bniedem. 

 

Fis-27 ta' Mejju, ir-Rappreżentant Għoli ħarġet dikjarazzjoni li tikkundanna bis-sħiħ il-massakru ta' 

aktar minn disgħin ruħ imwettaq mir-reġim Sirjan kontra l-popolazzjoni ċivili tiegħu stess.  Fit-23 ta' 

Lulju, il-Konklużjonijiet tal-Kunsill esprimew tħassib profond dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-

bniedem u l-ksur tad-dritt umanitarju internazzjonali fis-Sirja.  L-UE appellat lill-partijiet kollha biex 

jirrispettaw id-dritt umanitarju internazzjonali u biex jippermettu aċċess sħiħ u sikur għall-ħaddiema 

umanitarji. Fil-15 ta' Ottubru, il-Konklużjonijiet tal-Kunsill ħeġġew lill-partijiet kollha għall-konflitt 

biex jirrispettaw bis-sħiħ l-obbligi legali u morali tagħhom li jipproteġu lill-persuni ċivili u affermaw 

mill-ġdid l-appoġġ tal-UE għall-investigazzjonijiet tal-Kummissjoni Internazzjonali Indipendenti, inkluż 

dwar l-allegazzjonijiet tad-delitti tal-gwerra u delitti kontra l-umanità.  Fil-Konklużjonijiet tal-Kunsill 

tal-10 ta' Diċembru, l-UE laqgħet l-adozzjoni tar-Riżoluzzjoni dwar is-Sirja mit-Tielet Kumitat tal-

AĠNU u appellat lill-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU biex tiġi indirizzata s-sitwazzjoni fis-Sirja fl-aspetti 

kollha, inkluż riferiment possibbli lill-Qorti Kriminali Internazzjonali. 
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Fir-rigward tar-Repubblika Demokratika tal-Kongo, fl-14 ta' Marzu 2012 ir-Rappreżentant Għoli 

ħarġet dikjarazzjoni li tilqa' l-verdett tal-Qorti Kriminali Internazzjonali fil-każ tas-Sur Lubanga 

Dyilo. Fis-7 ta' Ġunju, ir-Rappreżentant Għoli kkundannat il-qtil ta' persuni ċivili minn forzi armati 

fir-reġjun ta' Kivu u fakkret fl-impenn sħiħ tal-UE li tiġġieled l-impunità u li tressaq lit-trasgressuri 

quddiem il-ġustizzja. Fil-25 ta' Ġunju, il-Konklużjonijiet tal-Kunsill innutaw bi tħassib li s-

sitwazzjoni tas-sigurtà u umanitarja fir-RDK kienet sejra għall-agħar u ħeġġew lill-partijiet kollha 

involuti biex jippermettu l-aċċess għall-għajnuna umanitarja. Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill 

f'Novembru tennew dan l-appell, u ssottolinjaw li dawk kollha responsabbli għal vjolenza kontra 

persuni ċivili, b'mod partikolari n-nisa u t-tfal, għandhom jinżammu responsabbli. 

 

Fl-14 ta' Mejju 2012, il-Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-Proċess ta' Paċi tal-Lvant Nofsani fakkru 

fl-applikabbiltà tad-dritt umanitarju internazzjonali fil-Palestina, inkluż ir-raba' Konvenzjoni ta' 

Ġinevra relatata mal-protezzjoni ta' persuni ċivili. Fid-9 ta' Novembru, il-Konklużjonijiet tal-

Kunsill dwar il-Proċess ta' Paċi tal-Lvant Nofsani esprimew tħassib serju dwar is-sitwazzjoni f'Gaża 

u l-Iżrael, ikkundannaw it-tqegħid fil-mira intenzjonat ta' persuni ċivili innoċenti u appellaw lill-

partijiet kollha biex jirrispettaw għalkollox id-dritt umanitarju internazzjonali.  

 

Fit-23 ta' Jannar 2012, il-Konklużjonijiet tal-Kunsill fakkru lill-Gvern tas-Sudan dwar ir-

responsabbiltà tiegħu li jipproteġi lill-persuni ċivili kollha fit-territorju tiegħu, appellaw għal 

kooperazzjoni sħiħa mal-QKI u ssottolinjaw l-importanza ta' responsabbiltà għal ksur tad-drittijiet 

tal-bniedem u tad-dritt umanitarju internazzjonali. Fit-3 ta' Marzu, ir-Rappreżentant Għoli ħarġet 

dikjarazzjoni li tieħu nota tad-deċiżjoni tal-QKI li toħroġ mandat ta' arrest għall-Ministru tad-Difiża 

Sudaniż, Abdelrahim Mohamed Hussein, għal delitti kontra l-umanità u delitti tal-gwerra, li tfakkar 

li għandha tingħata piena għar-reati kriminali l-aktar serji ta' tħassib għall-komunità internazzjonali. 

Fit-23 ta' Lulju, il-Konklużjonijiet tal-Kunsill esprimew tħassib dwar is-sitwazzjoni umanitarja li 

sejra għall-agħar fil-Kordofan tan-Nofsinhar u n-Nil il-Blu, u ħeġġew lill-awtoritajiet Sudaniżi biex 

jippermettu aċċess immedjat u mingħajr xkiel għall-aġenziji umanitarji internazzjonali. Fit- 18 ta' 

Ottubru, ir-Rappreżentant Għoli kkundannat l-attakk fuq il-konvoj tal-forzi tal-paċi tal-UNAMID u 

appellat lill-Gvern tas-Sudan biex jiżgura li t-trasgressuri jitressqu quddiem il-ġustizzja. 
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Fit-23 ta' April 2012, il-Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar Mali għamlu appell lill-partijiet kollha 

għall-konflitt biex jirrispettaw id-dritt umanitarju internazzjonali u d-drittijiet tal-bniedem u biex 

jippermettu aċċess immedjat u mingħajr xkiel għall-għajnuna umanitarja. Il-Kunsill faħħar ukoll 

lill-istati ġirien għall-assistenza tagħhom f'konformità mal-obbligi tad-dritt umanitarju 

internazzjonali. Fis-17 ta' Mejju, ir-Rappreżentant Għoli esprimiet tħassib li l-kontroll tar-reġjuni 

tat-Tramuntana ta' Mali mill-forzi ribelli kien qed jimpedixxi t-twassil ta' għajnuna umanitarja 

essenzjali, u għamlet appell lill-partijiet kollha biex jiftħu passaġġi umanitarji. Fil-15 ta' Ottubru, il-

Konklużjonijiet tal-Kunsill affermaw mill-ġdid l-impenn tal-UE li tassisti lil Mali fir-riżoluzzjoni 

tal-kriżi permezz ta' sforzi umanitarji kontinwi, u fakkar fl-obbligu li jiġi żgurat li l-atturi umanitarji 

kollha jkollhom aċċess liberu u mingħajr xkiel għall-gruppi vulnerabbli. 

 

L-UE kompliet tieħu approċċ attiv dwar il-kwistjoni ta' kumpaniji privati militari u ta' sigurtà u 

tibqa' impenjata li tipprevjeni jew tirrimedja kwalunkwe ksur jew abbuż tad-drittijiet tal-bniedem li 

jista' jkun relatat mal-attivitajiet ta' kumpanniji privati militari jew ta' sigurtà (PMSCs). L-UE tagħti 

valur kbir lil dibattitu miftuħ u inklużiv biex ikun hemm fehim aħjar tal-kumplessità tad-diskussjoni 

relatata mar-regolazzjoni, il-monitoraġġ u l-ħarsa ġenerali tal-attivitajiet tal-PMSCs. F'dan ir-

rigward, l-UE tqis id-Dokument Montreux bħala dokument ewlieni billi huwa jiddeskrivi l-obbligi 

legali internazzjonali pertinenti u l-prattiki tajbin għal Stati f'rabta mal-operazzjonijiet ta' 

kumpanniji privati militari u ta' sigurtà waqt kunflitt armat. L-UE esprimiet l-appoġġ pubbliku 

tagħha għad-Dokument Montreux tas-26 ta' Lulju 2012, u kienet l-ewwel organizzazzjoni li għamlet 

dan.  

L-UE kompliet ukoll tinvolvi ruħha b'mod attivi fil-Grupp ta' Ħidma intergovernattiv indefinit tan-

NU dwar il-kumpanniji privati militari u ta' sigurtà stabbilit mill-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem 

tan-NU u li kellu t-tieni sessjoni tiegħu fit-13-17 ta' Awwissu 2012. F'dan il-kuntest, l-UE appellat 

ukoll lil pajjiż terzi oħra biex jesprimu l-appoġġ tagħhom għad-Dokument Montreux billi joffri 

kontribut konkret għall-implimentazzjoni ta' obbligi internazzjonali eżistenti. 

 

Bħala utent ta' ċerti servizzi pprovduti mill-PMSCs, is-SEAE beda jirrevedi l-kuntratti mal-PMSCs 

sabiex jiżgura li jkunu kompletament kompatibbli mad-dritt umanitarju internazzjonali u normi 

legali applikabbli oħrajn, bil-ħsieb li jiġi żgurat li tittieħed responsabbiltà għal kwalunkwe ksur li 

jista' jseħħ 
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L-UE kompliet issaħħaħ il-promozzjoni li għamlet għar-rispett tad-dritt umanitarju internazzjonali 

fil-qafas tal-għajnuna umanitarja fl-2012. Il-Kummissarju Kristalina Georgieva ddenunzjat il-ksur 

tad-dritt umanitarju internazzjonali f'sitwazzjonijiet ta' konflitt armat, bħal dak fis-Sirja u f'Mali, 

filwaqt li appellat lill-kombattenti kollha biex jikkonformaw mal-liġi u biex jipproteġu lil dawk li 

ma jkunux qegħdin jieħdu sehem fl-ostilitajiet, speċjalment billi jiżguraw aċċess sikur u mingħajr 

periklu għall-organizzazzjonijiet umanitarji newtrali. Fis-6 ta' Novembru 2012, fid-diskors tagħha 

dwar ir-"Rispons umanitarju għall-Kriżi Sirjana", il-Kummissarju Georgieva enfasizzat li d-dritt 

umanitarju internazzjonali kien obbligu għall-partijiet kollha għall-konflitt. Fl- 4 ta' Diċembru 2012, 

fid-diskors tagħha fil-Konferenza tal-Kunsill Norveġiż għar-Refuġjati dwar "Prinċipji fil-Prattika: 

Nissalvagwardjaw l-Azzjoni Umanitarja", il-Kummissarju Georgieva argumentat li l-prinċipji 

umanitarji tal-umanità, l-imparzjalità, in-newtralità u l-indipendenza kienu aktar validi minn qatt 

qabel fil-kuntest kontemporanju tal-atturi ġodda fir-rispons umanitarju. 

 

Matul l-2012, l-UE pprovdiet finanzjament għal proġett, implimentat mill-Kunsill Norveġiż 

għar-Refuġjati u l-Overseas Development Institute, biex jiġi identifikat kif il-prinċipji umanitarji 

jiġu applikati fil-prattika, bil-ħsieb li tissaħħaħ l-implimentazzjoni tagħhom. F'dan il-kuntest, ġiet 

organizzata konferenza ta' livell għoli dwar il-prinċipji umanitarji fi Brussell f'Diċembru 2012. Il-

Kummissjoni pprovdiet ukoll appoġġ finanzjarju għal proġett ieħor, implimentat mill-Fondazzjoni 

Svizzera għal Azzjoni Kontra l-Mini u l-Geneva Call, biex jingħata taħriġ dwar id-dritt umanitarju 

internazzjonali u normi umanitarji relatati lil atturi armati mhux statali.  

 

Fl-aħħar nett, l-UE ffinanzjat proġett mis-Salib l-Aħmar Finlandiż biex jiżdied l-għarfien dwar id-

dritt umanitarju internazzjonali u l-prinċipji umanitarji fost l-organizzazzjonijiet umanitarji Ewropej 

u s-sħab tagħhom fl-implimentazzjoni li jaħdmu f'pajjiżi suxxettibbli għall-konflitti u pajjiżi li 

jkunu għaddew minn konflitti.   
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L-UE baqgħet imħassba li t-twassil tal-għajnuna umanitarja tal-UE seta' ġie mfixkel mil-

leġislazzjoni kontra t-terroriżmu b'effett extraterritorjali, li tinkludi dispożizzjonijiet li 

jikkriminalizzaw l-appoġġ materjali għall-organizzazzjonijiet elenkati, irrispettivament min-natura 

umanitarja ta' azzjonijiet bħal dawn jew in-nuqqas ta' kwalunkwe intenzjoni li jiġu appoġġati 

azzjonijiet terroristiċi. B'segwitu għas-sentenza tal-Qorti Suprema tal-Istati Uniti f'Holder v. 

Humanitarian Law Project, li kkonfermat il-kostituzzjonalità tad-dispożizzjonjiet tal-liġi tal-Istati 

Uniti li tipprojbixxi l-għoti ta' taħriġ dwar id-dritt umanitarju internazzjonali lil ċerti entitajiet 

elenkati, il-Kummissjoni kompliet tindirizza din il-kwistjoni mal-awtoritajiet tal-Istati Uniti f'livelli 

differenti, bħal pereżempju mad-Dipartiment tal-Istat u d-Dipartiment tal-Ġustizzja tal-Istati Uniti. 

VI ĦIDMA MA' SĦAB BILATERALI  

Id-drittijiet tal-bniedem ser ikunu fiċ-ċentru tar-relazzjonijiet tal-UE mal-pajjiżi terzi kollha, 

inklużi s-sħab strateġiċi tagħha.  

L-Ewwel Ġimgħa Ewropea ddedikata għad-Drittijiet tal-Bniedem (3-14 ta' Diċembru 2012) fil-

Brażil 

 

Biex jiġi kkommemorat il-Jum Internazzjonali għad-Drittijiet tal-Bniedem (10 ta' Diċembru), li kien 

ukoll il-jum li fih l-Unjoni Ewropea rċeviet il-Premju Nobel għall-Paċi tal-2012, id-delegazzjoni tal-UE 

fi Brasília organizzat serje ta' avvenimenti kulturali, li inkludew Seminar għad-Difensuri tad-Drittijiet 

tal-Bniedem (DDB), wirjiet b'films, dibattiti, it-tnedija ta' pubblikazzjoni tal-DDB, u kunċert gala. L-

avvenimenti ġew organizzati f'koordinazzjoni u kooperazzjoni mal-EUNIC u l-Istati Membri tal-UE fi 

Brasília, kif ukoll is-Segretarjat Brażiljan għad-Drittijiet tal-Bniedem (SDH), in-NU (inkluż l-aġenziji 

tal-UNAIDS, il-UNFPA, u l-UN Women), il-Ministeru Pubbliku Brażiljan u l-Università ta' Brasília. L-

avvenimenti ffukaw b'mod wiesa' fuq id-drittijiet tal-bniedem u kellhom għan ta' ċelebrazzjoni. 

Wieħed mill-avvenimenti l-aktar sinifikanti matul il-ġimgħa kien is-Seminar għad-Difensuri tad-

Drittijiet tal-Bniedem (DDB), li kien iffinanzjat permezz tal-Fond għall-Faċilità ta' Djalogi Settorjali 

UE-BR. Dan laqqa' id-DDB l-aktar rappreżentattivi u magħrufin fil-pajjiż (dawk kollha li qegħdin 

jgħixu taħt theddid u protezzjoni u li jirrappreżentaw varjetà ta' kwistjonijiet), organizzazzjonijiet li 

jaħdmu biex jiddefenduhom, kif ukoll rappreżentanti mill-Programm ta' Protezzjoni tad-DDB 

Nazzjonali kif ukoll dak Statali.  Kien hemm firxa wiesgħa ta' parteċipanti, li rrakkuntaw b'mod 

drammatiku l-implikazzjonijiet ta' għixien taħt theddid.  
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31 Impatt fuq il-post permezz ta’ approċċi mfasslin apposta  

 

It-Taqsima 31 'Impatt fuq il-post permezz ta' approċċi mfasslin apposta' tal-Pjan ta' Azzjoni tal-UE 

dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija, adottat f'Ġunju 2012, fiha impenn biex "Jiġi żgurat 

segwitu komprensiv għall-istrateġiji tal-pajjiż dwar id-drittijiet tal-bniedem permezz ta' rapporti ta' 

progress u rieżamijiet annwali". 

L-istrateġiji tal-UE speċifiċi għall-pajjiż rigward id-drittijiet tal-bniedem ġew introdotti bl-għan 

li jinkiseb approċċ aktar immirat u koerenti għal kwistjonijiet relatati mad-drittijiet tal-bniedem 

f'pajjiżi terzi. Dawn ġew imfasslin biex ikun hemm intendiment aħjar tal-isfidi prinċipali għad-

drittijiet tal-bniedem, u biex l-azzjoni tal-UE tiġi ffukata fuq il-prijoritajiet prinċipali - kemm ta' 

politika kif ukoll finanzjarji - biex b'hekk l-azzjoni tal-UE tkun effettiva u aktar immirata lejn l-

għan tagħha. 

Sa mill-bidu tal-eżerċizzju, ġew abbozzati aktar minn 140 strateġija speċifika għall-pajjiż rigward 

tad-drittijiet tal-bniedem, 48 minnhom irċevew l-approvazzjoni finali tal-KPS matul l-2012. 

F'Diċembru 2012, tnieda proċess ta' segwitu u monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-istrateġiji 

speċifiċi għall-pajjiż rigward tad-drittijiet tal-bniedem. 
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32 Impatt permezz ta’ djalogu  

L-UE tqis lid-djalogi ma' pajjiżi terzi rigward id-drittijiet tal-bniedem bħala għodod effiċjenti ta' 

impenn u kooperazzjoni bilaterali fil-promozzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, u fl-

2012 kompliet taħdem biex iżżid l-effikaċja tagħhom, speċjalment permezz ta': 

 

• rabtiet aktar mill-qrib bejn id-djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem u strumenti ta' 

poltika oħrajn, speċjalment l-istrateġiji l-ġodda speċifiċi għall-pajjiż rigward id-drittijiet 

tal-bniedem, u wkoll f'oqsma ta' politika oħrajn eż. il-konverżjoni tad-djalogu lokali 

mal-Kolombja fi djalogu bbażat fuq il-kapital fil-kuntest tal-ftehim il-ġdid dwar il-

kummerċ ħieles.  

 

• it-tisħiħ tad-djalogu u l-kooperazzjoni rigward id-drittijiet tal-bniedem mas-sħab 

strateġiċi tal-UE. Fl-2012, is-sustanza u l-format tad-djalogi mal-Brażil u l-Messiku ġew 

imsaħħin, b'sessjonijiet ta' livell għoli li saru fi Brussell għall-ewwel darba. Ġie 

fformalizzat djalogu ġdid dwar id-drittijiet tal-bniedem mal-Afrika t'Isfel, filwaqt li 

nfetħu konsultazzjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem mar-Repubblika tal-Korea.  

 

• l-iżvilupp gradwali tal-aħjar prattiki fid-diversi formati tad-djalogi dwar id-drittijiet tal-

bniedem, inklużi s-summits, speċjalment billi dawn jiġu integrati aħjar fir-relazzjoni 

globali mal-pajjiż terz ikkonċernat, u billi l-attenzjoni tiġi ffukata fuq is-segwitu għad-

djalogi permezz ta' pjani ta' azzjoni, riformi leġislattivi u proġetti speċifiċi li l-UE tista' 

tappoġġa permezz tal-istrumenti tagħha, inkluż assistenza ta' kooperazzjoni. Id-djalogi 

dwar id-drittijiet tal-bniedem fil-kuntest tal-politika tal-PEV komplew jikkostitwixxu 

prattiki tajba f'dan ir-rigward. 
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• attenzjoni mill-qrib għall-istabbiliment ta' aġendi għad-djalogi dwar id-drittijiet tal-

bniedem, b'attenzjoni fuq is-sitwazzjoni domestika rigward id-drittijiet tal-bniedem, 

inkluż każijiet individwali, filwaqt li jingħata rispons għal talbiet minn pajjiżi sħab biex 

jiġu diskussi kwistjonijiet interni tal-UE relatati mad-drittijiet tal-bniedem, 

f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri tal-UE. Kwistjonijiet multilaterali fin-NU u 

organizzazzjonijiet reġjonali rilevanti issa qegħdin jiġu inklużi bħala punti standard fuq 

l-aġenda għad-djalogi.  

 

Bħala parti mill-prattiki tajba, twettqu konsultazzjonijiet mas-soċjetà ċivili fis-setturi kollha, 

kemm fil-kwartieri ġenerali u kif ukoll fil-pajjiż ikkonċernat, u ngħatat ukoll informazzjoni wara d-

djalogi. Barra minn hekk, fl-2012 saru madwar 12-il seminar iddedikati lis-soċjetà ċivili bħala 

kontribut għad-djalogi uffiċjali dwar id-drittijiet tal-bniedem.  

 

Fl-2012 saru djalogi formali jew sottokumitati dwar id-drittijiet tal-bniedem mas-sħab li ġejjin: l-

Unjoni Afrikana, l-Arġentina, l-Armenja, l-Azerbajġan, il-Brażil, il-Bjelorussja, il-Kambodja, iċ-

Ċilì, iċ-Ċina, il-Kolombja, il-Ġeorġja, l-Indoneżja, il-Ġordan, ir-Repubblika Kirgiża, il-Laos, il-

Libanu, il-Messiku, ir-Repubblika tal-Moldova, il-Marokk, il-Pakistan, l-Awtorità Palestinjana, l-

Ukraina, l-Uzbekistan u l-Vjetnam. Saru konsultazzjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem mal-

Ġappun, ir-Russja, l-Istati Uniti u l-pajjiżi kandidati (FYROM, l-Islanda, il-Montenegro u t-

Turkija).  

 

Fl-2012 ma kienx possibbli li jsiru sessjonijiet tad-djalogi stabbiliti dwar id-drittijiet tal-bniedem 

mal-Eġittu, is-Sri Lanka u t-Tuneżija. Is-sessjonijiet mal-Alġerija, l-Indja, l-Iżrael, il-Laos, it-

Taġikistan u t-Turkmenistan ġew posposti għal kmieni fl-2013. Id-djalogu dwar id-drittijiet tal-

bniedem mal-Iran ilu sospiż mill-2006. 
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Matul is-sena saru sessjonijiet informali, speċjalment permezz ta' videokonferenzi u fi New York u 

Ġinevra, ma' numru dejjem akbar ta' sħab fir-rigward ta' kwistjonijiet u prijoritajiet multilaterali 

rigward id-drittijiet tal-bniedem. 

 

Barra minn hekk, id-79 pajjiż Afrikan, tal-Karibew u tal-Paċifiku kważi kollha, li huma parti għall-

Ftehim ta' Cotonou, kienu involuti fi djalogu mal-UE bbażat fuq l-Artikolu 8 tal-Ftehim, li jinkludi 

valutazzjoni regolari tal-iżviluppi rigward ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, il-prinċipji 

demokratiċi, l-istat tad-dritt u l-governanza tajba. Skont l-Artikolu 9 tal-Ftehim ta' Cotonou, id-

drittijiet tal-bniedem, il-prinċipji demokratiċi u l-istat tad-dritt jikkostitwixxu l-elementi essenzjali 

tiegħu, u bħala tali huma soġġetti għall-klawsola għar-riżoluzzjoni tat-tilwin tal-Artikolu 96, li 

abbażi tagħha jistgħu jitwettqu konsultazzjonijiet u miżuri adatti, inkluż (bħala l-aħħar rimedju) is-

sospensjoni tal-Ftehim fir-rigward tal-pajjiż inkwistjoni. Fl-2012, miżuri adatti, inklużi referenzi 

għas-self tal-BEI, baqgħu japplikaw għal ħames pajjiżi: iż-Żimbabwe, il-Fiġi, il-Ginea, il-Ginea 

Bissaw u l-Madagaskar.  

Barra minn hekk, diversi Stati Membri wettqu djalogi bilaterali fl-2012 ma' pajjiżi terzi. Dawn id-

djalogi bilaterali jappoġġaw il-qafas tal-UE tad-djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem, iżidu elementi 

mill-esperjenzi u l-ħila esperta tal-Istati Membri stess, pereżempju rigward transizzjonijiet 

demokratiċi ta' suċċess. 

33 Użu effettiv u interazzjoni tal-istrumenti tal-politika esterna tal-UE  

 

Matul l-2012, il-klawsola dwar id-drittijiet tal-bniedem ma ntużat kontra l-ebda pajjiż terz bħala 

bażi għal miżuri restrittivi ġodda. Beda dibattitu dwar l-iżvilupp ta' kriterji għall-applikazzjoni tal-

klawsola dwar id-drittijiet tal-bniedem, li ser jieħu kont tal-appelli mill-Parlament Ewropew u s-

soċjetà ċivili għal applikazzjoni aktar konsistenti u koerenti tal-klawsola mal-pajjiżi sħab kollha.  
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VII ĦIDMA PERMEZZ TA' ISTITUZZJONIJIET MULTILATERALI  

34 Promozzjoni ta' multilateraliżmu effettiv - 35 Kondiviżjoni effettiva tal-piżijiet fil-kuntest 

tan-NU  

 

L-UE hi impenjata b'mod sħiħ fir-rigward ta' sistema multilaterali b'saħħitha u effettiva dwar id-

drittijiet tal-bniedem li tippromwovi żvilupp ulterjuri u applikazzjoni universali tal-istandards 

universali tad-drittijiet tal-bniedem. L-UE qiegħda tressaq attivament il-prijoritajiet tagħha rigward 

id-drittijiet tal-bniedem kemm lit-Tielet Kumitat tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti kif 

ukoll lill-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem u qiegħda tinvolvi ruħha dejjem aktar ma' pajjiżi mir-

reġjuni kolllha rigward inizjattivi li jikkontribwixxu ġenwinament għall-protezzjoni u l-

promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem. Fl-Azzjoni 34 tal-Pjan ta' Azzjoni tal-UE tal-2012 dwar id-

Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija, l-UE impenjat ruħha li l-parteċipazzjoni tagħha f'dawn il-

fora tkun saħansitra aktar effettiva permezz ta' approċċ annwali għall-prijoritajiet tal-UE fin-NU u 

sensibilizzazzjoni sistematika tagħhom, u permezz tat-tisħiħ tas-sistema eżistenti ta' kondiviżjoni 

tal-piżijiet mal-Istati Membri. 

 

67 sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-NU 

 

It-Tielet Kumitat (Affarijiet Soċjali, Umanitarji u Kulturali) tas-67 sessjoni tal-Assemblea Ġenerali 

tmexxa formalment bejn it-8 ta' Ottubru u t-28 ta' Novembru, u r-riżultati tiegħu ġew ikkonfermati 

mill-Plenarja tan-NU f'Diċembru 2012. 

 

Sa tmiem is-sessjoni, il-Kumitat kien adotta 61 riżoluzzjoni, 15 minnhom b'segwitu għal votazzjoni. 

L-UE kellha suċċess fil-kisba tal-objettivi prinċipali tagħha għas-sessjoni: il-ħames inizjattivi tal-

UE kollha kemm huma ġew adottati mit-Tielet Kumitat, b'riżultati importanti. 
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Ir-riżoluzzjoni dwar moratorju fuq il-piena tal-mewt, introdotta minn koalizzjoni transreġjonali 

wiesgħa u l-ogħla numru ta' kosponsors li qatt kien hemm, ġiet adottata b'aktar voti favur minn 

dawk li kien hemm fil-passat, li afferma x-xejra lejn it-tneħħija tagħha. 

 

Ir-riżoluzzjoni dwar id-drittijiet tal-bniedem Mjanmar/Burma ġiet adottata b'kunsens għall-ewwel 

darba mill-2005 'l hawn fil-kuntest ta' riformi fil-pajjiż, u b'segwitu għall-impenn tal-UE mal-pajjiż 

ikkonċernat. Hi laqgħet il-progress li sar, filwaqt li ġibdet l-attenzjoni għall-isfidi pendenti dwar id-

drittijiet tal-bniedem fil-pajjiż, inklużi l-priġunieri politiċi li għad fadal, il-vjolenza u d-

diskriminazzjoni kontra r-Rohingya u s-sitwazzjoni fiż-żoni etniċi. 

 

Ingħata bidu għal test komprensiv dwar il-ksur persistenti tad-drittijiet tal-bniedem fid-DPRK 

flimkien mal-Ġappun u bi żvilupp sorprendenti iżda milqugħ, ir-riżoluzzjoni ġiet adottata wkoll 

mingħajr votazzjoni. 

 

Il-Libertà ta' Reliġjon u Twemmin tressqet għal darb'oħra quddiem il-Kumitat mill-UE, u test 

komprensiv ibbażat fuq id-drittijiet tal-bniedem ġie adottat b'kunsens. Riżoluzzjoni tal-OIC li 

tiġġieled l-intolleranza, l-istereotipi negattivi, l-istigmatizzazzjoni, id-diskriminazzjoni u l-

inċitament għall-vjolenza setgħet tiġi kkonsolidata, għalkemm in-negozjati biex tinstab lingwa 

aċċettabbli kienu estensivi, fl-isfond ta' reazzjonijiet għal video u kartuns ibbażati fuq l-Internet ftit 

qabel il-bidu tas-sessjoni.  

 

L-UE u l-GRULAC setgħu jiksbu kunsens dwar riżoluzzjoni dwar id-drittijiet tat-tfal, li ffukat fuq 

tfal indiġeni u estendiet ukoll il-mandat tar-Rappreżentant Speċjali tas-Segretarju Ġenerali rigward 

il-vjolenza kontra t-tfal, filwaqt li ressqet il-finanzjament tiegħu taħt il-baġit regolari tan-NU. 
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L-UE appoġġat ukoll b'mod qawwi r-riżoluzzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż rigward l-Iran u s-Sirja li 

ġew adottati b'votazzjoni, għalkemm din is-sena ma ntalbet l-ebda mozzjoni ta' ebda azzjoni. Ir-

riżoluzzjoni Kanadiża dwar l-Iran, appoġġata mill-UE, ġiet adottata b'aktar minn 80 vot favur, li 

jirrifletti l-appoġġ kontinwu għall-inizjattiva. Ir-riżoluzzjoni dwar id-drittijiet tal-bniedem fis-Sirja 

ġiet ippreżentata minn grupp transreġjonali wiesa' immexxi mill-pajjiż Għarab u adottata bl-aktar 

appoġġ qawwi li qatt kien hemm s'issa fit-Tielet Kumitat għal riżoluzzjoni (ivvutata) rigward pajjiż.  

 

Il-Kumitat għamel progress rigward prijoritajiet oħrajn tal-UE, pereżempju rigward l-ugwaljanza 

bejn is-sessi u l-avvanz tan-nisa, bl-adozzjoni ta' riżoluzzjoni  mingħajr votazzjoni dwar l-

eliminazzjoni ta' kull forma ta' vjolenza kontra n-nisa1 u l-ewwel riżoluzzjoni li qatt saret tal-

Assemblea Ġenerali tan-NU li tikkundanna u li għandha l-għan ittemm il-prattika tal-mutilazzjoni 

ġenitali femminili. 

 

L-UE kienet magħquda għall-maġġoranza assoluta ta' voti dwar ir-riżoluzzjonijiet (13 minn 15) u 

ħadmet ma' pajjiżi terzi biex ittejjeb it-testi mressqin quddiem il-Kumitat, pereżempju r-riżoluzzjoni 

dwar ir-razziżmu. Il-kisbiet tal-UE matul is-67 Tielet Kumitat tal-AĠNU kkostitwixxew sforz 

konġunt sinifikanti bl-involviment ta' kważi l-Istati Membri kollha fil-kondiviżjoni tal-piżijiet u 

ħafna minnhom (12) fil-preżentazzjoni ta' inizjattivi nazzjonali2. L-UE ngħaqdet ukoll fl-attivitajiet 

ta' sensibilizzazzjoni u lobbying.  

 

L-isforzi tal-UE biex jinbena appoġġ għal kwistjonijiet relatati mal-LGBT tkomplew permezz tal-

organizzazzjoni ta' avveniment ta' livell għoli transreġjonali fil-marġini dwar l-importanza tat-

tmexxija fil-ġlieda kontra l-omofobija li għalih attenda s-Segretarju Ġenrali tan-NU. 

 

                                                 
1  Appoġġata minn aktar minn 100 kosponsor mir-reġjunijiet kollha. 
2  L-Intensifikazzjoni tal-Isforzi sabiex jiġu Eliminati l-Forom kollha ta' Vjolenza Kontra n-Nisa (NL + FR), It-

Tortura u trattamenti jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra (DK), il-Kumitat Kontra t-Tortura (DK), Il-
Konvenzjoni Internazzjonali dwar l-Eliminazzjoni tal-Forom Kollha ta' Diskriminazzjoni Razzjali (SI + BE), Id-
Drittijiet tal-Bniedem fl-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja (AT), Eżekuzzjonijiet extraġudizzjarji, sommarji jew 
arbitrarji (SE), Il-Konvenzjoni Internazzjonali għall-protezzjoni tal-persuni kollha mill-għajbien furzat (ARG, 
FR u MO), It-Tisħiħ tal-Programm tan-NU ta' Prevenzjoni ta' Reati Kriminali u l-Ġustizzja Kriminali (IT), Ir-
Ritorn jew ir-restituzzjoni ta' proprjetà kulturali lill-pajjiżi tal-oriġini (EL), Il-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet ta' 
Persuni b'Diżabbiltà u l-Protokoll Fakultattiv għaliha (SE, MX u NZ), il-Kumitat dwar id-Drittijiet tat-Tfal (SI u 
Kosta Rika), l-Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għar-Refuġjati (Nordiku). 
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Il-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem 

Għal darb'oħra l-UE kienet attiva ħafna fit-tliet sessjonijiet regolari tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-

Bniedem fl-2012 kif ukoll fis-sessjoni speċjali unika tiegħu dwar is-sitwazzjoni fis-Sirja. Dan il-

pajjiż baqa' ta' prijorità għolja fuq l-aġenda tal-HRC matul is-sena, filwaqt li l-Kunsill adotta 

riżoluzzjonijiet dwar is-Sirja f'kull sessjoni, li tnejn minnhom tressqu mill-UE. Il-mandat tal-

Kummissjoni ta' Inkjesta dwar is-Sirja ġie estiż sa Marzu 2013.  

Fis-sessjoni ta' Marzu tal-Kunsill, l-UE ressqet ukoll riżoluzzjonijiet dwar il-Mjanmar/Burma u r-

Repubblika Demokratika Popolari tal-Korea (mal-Ġappun), li t-tnejn jestendu l-mandati tar-Relaturi 

Speċjali rispettivi, kif ukoll inizjattivi dwar il-libertà ta' reliġjon u twemmin u d-drittijiet tat-tfal 

(mal-GRULAC), li kollha ġew adottati b'kunsens. Barra minn hekk, l-UE appoġġat riżoluzzjoni li 

testendi l-mandat tar-Relatur Speċjali għall-Iran. 

 

F'Ġunju, l-UE pproponiet b'suċċess il-ħolqien ta' mandat ġdid għall-pajjiż li rċieva appoġġ 

transreġjonali u f'Settembru nħatar Relatur Speċjali dwar is-sitwazzjoni fil-Bjelorussja. Il-Kunsill 

ħatar ukoll Relatur Speċjali għall-Eritrea bl-appoġġ tal-UE u ġedded il-mandati tal-Esperti 

Indipendenti f'Ħaiti, il-Côte d'Ivoire u s-Somalja. 

 

Is-sitwazzjonijiet ta' pajjiżi oħrajn indirizzati mill-Kunsill inkludew it-Tuneżija (żviluppi pożittivi 

ġew issottolinjati fid-dikjarazzjoni tal-punt 10 tal-UE dwar il-kooperazzjoni teknika). Rigward il-

Baħrejn, il-biċċa l-kbira tal-Istati Membri tal-UE appoġġaw dikjarazzjoni transreġjonali konġunta 

mmexxija mill-Isvizzera (punt 4), li tesprimi tħassib rigward is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem 

u tħeġġeġ l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet mill-Kummissjoni Indipendenti ta' Inkjesta 

tal-Baħrejn kif ukoll il-kooperazzjoni mal-OHCHR. Il-mobilizzazzjoni ta' missjoni għal ġbir ta' 

informazzjoni dwar l-insedjamenti Iżraeljani rriżultat bħala kwistjoni diffiċli f'termini tal-unità tal-

UE. 
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Karatteristika eċċezzjonali tas-sessjonijiet tal-HRC fl-2012 kienet id-diversifikazzjoni ta' dawk li 

taw bidu għall-inizjattivi speċifiċi għall-pajjiż, inkluż mill-Grupp Afrikan jew grupp ta' pajjiżi 

Afrikani u t-tmexxija tal-inizjattiva dwar is-Sirja minn grupp immexxi minn pajjiżi Għarab minn 

Settembru 'l hawn.  

 

L-UE appoġġat ukoll il-ħidma tematika importanti tal-HRC. Hi appoġġat attivament il-bord 

organizzat biex ikun hemm għarfien dwar il-vjolenza u d-diskriminazzjoni bbażati fuq l-

orjentazzjoni sesswali u l-identità sesswali li kellu suċċess minkejja l-oġġezzjoni (walk-out) 

orkestrata tal-OIC. L-UE impenjat ruħha wkoll b'mod kostruttiv fir-riżoluzzjonijiet dwar il-vjolenza 

kontra n-nisa u d-diskriminazzjoni kontra n-nisa. L-UE baqgħet tiddefendi l-parteċipazzjoni tal-

NGOs fil-laqgħat tan-NU u tkellmet kontra r-ritaljazzjonijiet kontra d-difensuri tad-drittijiet tal-

bniedem, inklużi dawk li jikkooperaw mal-mekkaniżmi tan-NU dwar id-drittijiet tal-bniedem.  

 

Barra minn hekk, diversi Stati Membri tal-UE, individwalment jew f'kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi, 

ippromwovew b'suċċess xi inizjattivi tematiċi (pereżempju dwar id-drittijiet tal-bniedem, id-

demokrazija u l-istat tad-dritt, it-traffikar tal-persuni, id-detenzjoni arbitrarja, id-dritt għall-

edukazzjoni, il-libertà ta' espressjoni u l-Internet, il-persuni spostati f'pajjiżhom (IDPs) u l-

oġġezzjoni tal-kuxjenza).  

L-UE ħadmet ukoll biex l-attenzjoni tal-Kunsill tiġi ffukata fuq inizjattivi li jikkontribwixxu 

ġenwinament għall-protezzjoni u l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem. Għaldaqstant, hi involviet 

ruħha ma' sħab terzi rigward inizjattivi potenzjalment problematiċi (pereżempju r-Riżoluzzjni ta' 

Kuba dwar id-dritt għall-paċi) u ddefendiet il-validità universali u l-applikazzjoni tad-drittijiet tal-

bniedem fil-kuntest ta' riżoluzzjoni dwar il-valuri tradizzjonali, għalkemm ir-riżultati tal-votazzjoni 

baqgħu skoraġġanti.  

L-UE espandiet ukoll l-attivitajiet tagħha ta' diplomazija pubblika u kkoospitat aktar laqgħat, 

pereżempju avveniment fil-marġini li kellu attendenza tajba rigward in-nisa involuti fid-difiża tad-

drittijiet tal-bniedem li ġie kkoorganizzat fil-Brażil. 
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Fit-tliet sessjonijiet, l-UE setgħet iżżomm l-unità bl-eċċezzjoni ta' votazzjoni maqsuma rigward l-

insedjamenti Iżraeljani u dwar l-emendi Russi għar-riżoluzzjoni dwar il-Libja. Madankollu, l-UE 

għamlet kull sforz biex b'mod konġunt kif ukoll bilateralment tinkoraġġixxi lill-Iżrael biex jerġa' 

jinvolvi ruħu fl-HRC u l-OHCHR, wara s-sospensjoni tiegħu tar-relazzjonijiet b'segwitu għall-

ħolqien ta' FFM dwar l-insedjamenti Iżraeljani fis-sessjoni ta' Marzu. L-UE tkellmet ukoll favur l-

universalità tal-Eżami Perjodiku Universali u inkoraġġixxiet lill-Iżrael biex jikkoopera mal-

mekkaniżmu. 

 

Filwaqt li l-baġit tal-UE fih kontribuzzjoni annwali għall-baġit tal-OHCHR biex jappoġġa 

azzjonijiet immirati tal-Uffiċċju, l-appoġġ tal-2012 huwa parti minn konribuzzjoni eċċezzjonali ad 

hoc għall-baġit tal-Uffiċċju ta' valur ta' EUR 10 miljun. Dan l-appoġġ ad hoc ippermetta lill-

Uffiċċju li jaffaċċja ż-żieda mhux prevista fl-ammont ta' xogħol tiegħu fl-Afrika ta' Fuq u l-Asja, u 

biex itaffi t-tnaqqis fil-kontribuzzjoni finanzjarja tas-sħubija tan-NU f'mument kruċjali. 

36 Mekkaniżmi reġjonali msaħħa għad-drittijiet tal-bniedem  

 

Fl-2012, l-UE żviluppat l-azzjoni tagħha b'appoġġ għall-mekkaniżmi reġjonali dwar id-drittijiet tal-

bniedem. 

 

Id-djalogu dwar id-drittijiet tal-bniedem mal-Unjoni Afrikana reġa' ngħata l-ħajja, bis-saħħa tas- 

sessjoni ta' livell għoli li saret f'Novembru, li min-naħa tal-UA tmexxiet mill-Kummissarju l-ġdid 

għall-Affarijiet Politiċi tal-UA, il-Kummissarju Abdullahi, u, min-naħa tal-UE, mir-Rappreżentant 

Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem, is-Sur Stavros Lambrinidis. Intlaħaq qbil dwar ir-

riżultati tanġibbli biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni lejn it-tneħħija tal-piena tal-mewt, dwar l-

implimentazzjoni tar-Riżoluzzjoni 1325 tal-KSNU (nisa, paċi u sigurtà), u dwar il-kondiviżjoni ta' 

moduli ta' taħriġ dwar is-sessi, it-tfal u d-drittijiet tal-bniedem għal missjonijiet taż-żamma tal-paċi.  

 

Ingħata bidu għal kooperazzjoni dwar id-drittijiet tal-bniedem mal-Lega tal-Istati Għarab abbażi 

tad-Dikjarazzjoni ta' Kajr UE-LAS tat-13 ta' Novembru 2012. Il-programm ta' ħidma konġunta 

adottat fl-istess laqgħa jinkludi kooperazzjoni rigward id-drittijiet tal-bniedem, iffokata fuq id-

djalogu u l-iskambju ta' għarfien dwar l-implimentazzjoni ta' standards internazzjonali tad-drittijiet 

tal-bniedem, l-iżvilupp tal-mekkaniżmi tal-LAS dwar id-drittijiet tal-bniedem, u l-integrazzjoni tad-

drittijiet tal-bniedem fl-attivitajiet tal-LAS. 
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Fid-djalogi bilaterali tagħha mal-pajjiżi tal-Amerika Latina, l-UE tenniet l-importanza ta' 

mekkaniżmi reġjonali indipendenti u l-ħtieġa li jiġu ssalvagwardjati l-acquis u l-integrità tas-

Sistema Inter-Amerikana tad-Drittijiet tal-Bniedem.  

 

Tkompla d-djalogu mal-OIC, speċjalment fil-kuntest tal-implimentazzjoni tar-Riżoluzzjoni 16/18 

tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem u riżoluzzjonijiet kunsenswali oħrajn dwar il-ġlieda kontra l-

intolleranza reliġjuża u l-libertà ta' reliġjon jew twemmin.  

 

Ġiet żviluppata kooperazzjoni konkreta dwar ir-ratifika ta' strumenti internazzjonali dwar id-

drittijiet tal-bniedem mal-Forum tal-Gżejjer tal-Paċifiku permezz ta' proġett iffinanzjat mill-

EIDHR.  

 

L-UE inkoraġġiet u segwiet mill-qrib l-adozzjoni mill-ASEAN ta' karta dwar id-drittijiet tal-

bniedem, u appellat għal rispett għall-istandards internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem.  

 

Fl-aħħar nett, ingħata inkoraġġiment qawwi u f'Diċembru fi Brussell saru skambji utli ta' esperjenza 

dwar l-implimentazzjoni ta' standards universali tad-drittijiet tal-bniedem fil-qafas tal-14-il forum 

annwali UE-NGOs iddedikat għar-rwol tal-mekkaniżmi reġjonali u l-kooperazzjoni tagħhom mas-

soċjetà ċivili. Din l-opportunità nħatfet minn bosta mekkaniżmi reġjonali li kienu rrappreżentati. Il-

forum, li nfetaħ mir-RSUE Lambrinidis, irċieva kontributi mill-Kummissarju Għoli tan-NU għad-

Drittijiet tal-Bniedem, is-Sinjura Navi Pillay, il-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-

Kunsill tal-Ewropa, is-Sur Niels Muiznieks, il-President tal-Kummissjoni Afrikana għad-Drittijiet 

tal-Bniedem u tal-Poplu, is-Sinjura Dupe Atoki, il-President tas-Sottokumitat tal-Parlament 

Ewropew għad-Drittijiet tal-Bniedem, is-Sinjura Barbara Lochbihler, il-Viċi President tal-FIDH, is-

Sur Arnold Tsunga, kif ukoll bosta rappreżentanti mis-soċjetà ċivili u l-mekkaniżmi reġjonali, bħal 

OAS, OSKE, ASEAN, il-Lega tal-Istati Għarab u l-Organizzazzjoni tal-Kooperazzjoni Iżlamika. 
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Il-Kunsill tal-Ewropa (KtE)  

 

Il-kooperazzjoni bejn l-UE u l-Kunsill tal-Ewropa ġiet approfondita aktar fl-2012. B'segwitu għall-

Memorandum ta' Qbil tal-2007, iż-żewġ organizzazzjonijiet iżommu kuntatti regolari kemm fil-

livell politiku kif ukoll f'dak ta' ħidma, filwaqt li l-kooperazzjoni rigward kwistjonijiet relatati mad-

drittijiet tal-bniedem, l-istat tad-dritt u d-demokratizzazzjoni qiegħda fil-qofol tar-relazzjoni 

tagħhom. 

 

Bil-għan li tiġi promossa l-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-UE, it-Trattat ta' Lisbona ta l-

mandat lill-UE biex taderixxi mal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem (KEDB). L-

abbozz ta' qbil fil-livell tal-esperti li ġie konkluż fl-2011 kien is-suġġett ta' diskussjonijiet ulterjuri 

fl-UE fil-Grupp ta' Ħidma dwar id-Drittijiet Fundamentali, peress li ċerti aspetti sensittivi tal-

adeżjoni għandhom jikkunsidraw l-ispeċifiċità tal-istruttura istituzzjonali tal-UE. F'Ġunju 2012, in-

negozjati ssoktaw abbażi ta' emendi proposti mill-UE. 

Il-President tal-Kummissjoni, ir-Rappreżentant Għoli/Viċi President kif ukoll il-Kummissarji 

kompetenti ltaqgħu regolarment ma' uffiċjali għolja tal-Kunsill tal-Ewropa, inkluż is-Segretarju 

Ġenerali u l-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Bniedem. L-UE apprezzat b'mod partikolari l-ħidma 

tal-korpi ta' esperti tal-Kunsill tal-Ewropa fil-monitoraġġ u l-għoti ta' pariri lill-Istati Membri tal-

KtE dwar l-istandards tad-drittijiet tal-bniedem. 

Bħal ma jsir kull sena, fl-2012 l-UE kellha konsultazzjonijiet annwali mal-Kunsill tal-Ewropa dwar 

il-pakkett ta' tkabbir tagħha. F'Novembru 2012, l-UE kellha wkoll konsultazzjonijiet mal-Kunsill 

tal-Ewropa u l-korpi ta' monitoraġġ tiegħu matul it-tħejjija tar-rapporti ta' progress annwali tal-PEV. 

L-UE baqgħet tgawdi minn kooperazzjoni tajba mal-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-

KtE, u ġew stabbiliti kuntatti diretti u regolari mar-RSUE għad-Drittijiet tal-Bniedem li għadu 

kemm inħatar.  
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L-UE tibqa' kontributur prinċipali għall-attivitajiet tal-KtE permezz tal-finanzjament ta' programmi 

u attivitajiet konġunti. L-UE u l-KtE implimentaw għadd dejjem akbar ta' programmi konġunti fl-

oqsma tal-istat tad-dritt, id-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem, li laħqu ċ-ċifra ta' EUR 101 

miljun fl-2012 (b'kofinanzjament b'rata medja ta' 89% mill-UE). Wara r-riżultati promettenti tal-

Faċilità ta' Sħubija għal-Lvant tal-Kunsill tal-Ewropa, fl-2012, l-UE nediet il-"Programm għat-

Tisħiħ tar-Riforma Demokratika fin-Nofsinhar tal-Mediterran" tal-UE u l-Kunsill tal-Ewropa (EUR 

4.8 miljun matul 30 xahar), li jippromwovi progress rigward id-drittijiet tal-bniedem, l-istat tad-dritt 

u d-demokratizzazzjoni fil-pajjiżi tan-Nofsinhar tal-Mediterran, fl-ispirtu tal-Politika Ewropa tal-

Viċinat imġedda tal-UE. Approċċ kooperattiv imsaħħaħ simili ġie implimentat mal-pajjiżi tal-Asja 

Ċentrali b'appoġġ għal progress lejn demokrazija pluralista u governanza tajba. Fil-qafas tal-

"Inizjattiva tal-UE għat-Tisħiħ tal-Istat tad-Dritt fl-Asja Ċentrali", qiegħed jitħejja segwitu għall-

programm reġjonali konġunt tal-Kummissjoni ta' Venezja bl-għan li jiġu żviluppati leġislazzjoni u 

prattiki fil-qasam tal-ġudikatura. Fir-reviżjoni tal-istrateġija tal-UE għall-Asja Ċentrali (CA), qed 

jissemma' b'mod speċifiku l-fatt li l-Politika tal-KtE dwar il-Viċinat tipprovdi appoġġ importanti 

għas-sigurtà u l-istabbiltà fir-reġjun.  

 

L-OSKE  

 

L-UE baqgħet tagħti appoġġ prinċipali u kontributi qawwija lill-ħidma tal-OSKE fl-2012. Bi kważi 

nofs is-sħubija fl-OSKE, li żdiedet fl-2012 peress li l-Mongolja saret is-57 Stat Parteċipanti, l-UE 

kompliet tappoġġa l-isforzi tal-OSKE għat-tisħiħ tas-sigurtà permezz tat-tliet dimensjonijiet tal-

ħidma tagħha, kollha kemm huma: 

• id-dimensjoni politikomilitari; 

• dik ekonomika u ambjentali;  

• u dik umana. 
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Rigward id-dimensjoni umana, is-sena 2012, taħt il-Presidenza attwali (CiO - Chairmanship in 

Office) tal-Irlanda, kellha riżultati mħalltin. Għat-tieni sena konsekuttiva, u minkejja sforzi kbar 

mis-CiO u l-UE, il-Kunsill Ministerjali f'Dublin f'Diċembru 2012 ma setax jilħaq kunsens dwar l-

adozzjoni ta' deċiżjonijiet ministerjali rigward kwistjonijiet relatati mad-dimensjoni umana, 

speċjalment minħabba l-oppożizzjoni ta' ċerti stati parteċipanti biex jaffermaw mill-ġdid impenji 

eżistenti jew isaħħu l-ħidma tal-OSKE fil-qasam tal-libertà tal-mezzi tax-xandir u l-libertà ta' 

assoċjazzjoni u għaqda. Minkejja n-nuqqas ta' progress, l-UE ser tkompli tippromwovi l-libertà ta' 

espressjoni u l-libertà tal-mezzi tax-xandir, kemm online kif ukoll offline, aktar sikurezza għall-

ġurnalisti u ssaħħaħ il-libertà ta' assoċjazzjoni u għaqda fi ħdan fora tal-OSKE. 

 

Irriżulta li minħabba l-pożizzjonijiet diverġenti tal-istati parteċipanti ma kienx possibbli li tiġi 

konkluża l-analiżi tal-avvenimenti dwar id-dimensjoni umana, immirata biex ittejjeb l-ippjanar u s-

segwitu tagħhom, li nbdiet mill-Presidenza Svizzera tal-kumitat għad-dimensjoni umana u tmexxiet 

'il quddiem mill-Presidenza Attwali tal-OSKE b'appoġġ qawwi mill-UE. Madankollu, l-UE hi tal-

fehma li l-mod attwali ta' rieżami tal-implimentazzjoni tal-impenji tal-OSKE hu sodisfaċenti dment 

li jkun hemm rieda politika: il-format mhuwiex il-problema reali.  

 

L-UE baqgħet tuża l-Kunsilli Permanenti ta' kull ġimgħa tal-OSKE u l-kumitati ta' kull xahar tal-

OSKE dwar id-dimensjoni umana biex tanalizza l-impenji relatati mad-drittijiet tal-bniedem tas-57 

Stat Parteċipant tal-OSKE u biex iħeġġu dibattiti fil-miftuħ u onesti rigward l-implimentazzjoni 

tagħhom. Għadd ta' preokkupazzjonijiet tal-UE rigward id-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet 

fundamentali, fost l-oħrajn rigward is-sikurezza tal-ġurnalisti, id-drittijiet ta' persuni LGBTI jew is-

soċjetà ċivili b'mod ġenerali ġew issottolinjati f'fora ta' dan it-tip.  
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L-UE pparteċipat ukoll fis-Seminar tal-OSKE dwar id-dimensjoni umana li sar f'Mejju rigward il-

Qafas tal-Istat tad-Dritt għall-Ġlieda kontra t-Traffikar tal-Bnedmin (Varsavja, 14-16 ta' Mejju) u 

fit-tliet laqgħat supplementari dwar id-dimensjoni umana rigward il-ġlieda kontra r-razziżmu, l-

intolleranza u d-diskriminazzjoni fis-soċjetà permezz tal-isport (Vjenna, 19-20 ta' April), dwar l-

elezzjonijiet (Vjenna, 12 ta' Lulju) u dwar il-libertà ta' għaqda u assoċjazzjoni (Vjenna, 8-9 ta' 

Novembru) kif ukoll fil-Konferenza tal-Presidenza Attwali dwar il-Libertà tal-Internet (Dublin, 18-

19 ta' Ġunju). Barra minn hekk, id-delegazzjoni tal-UE fi Vjenna u l-Aġenzija tal-UE għad-Drittijiet 

Fundamentali organizzaw simpożju dwar it-titjib tas-sitwazzjoni tar-Rom u s-Sinti fl-UE. Dan 

ippermetta li l-UE tappoġġa u tfassal is-suġġetti li jikkostitwixxu l-prijoritajiet tal-UE fi ħdan l-

OSKE, bħal-libertà tal-medja, inkluż l-internet, il-libertà ta' għaqda u ta' assoċjazzjoni u kull forma 

ta' tolleranza u nondiskriminazzjoni.  

 

F'Mejju 2012, l-UE kkontribwixxiet biex jintlaħaq qbil dwar ir-rwol tal-OSKE fil-faċilitazzjoni tal-

elezzjonijiet Serbi fil-Kosovo.  

 

Il-Laqgħa ta' kull sena għall-Implimentazzjoni tad-Dimensjoni Umana (Human Dimension 

Implementation Meeting - HDIM) saret f'Varsavja bejn l-24 ta' Settembru u s-6 ta' Ottubru. Ir-

Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem, Stavros Lambrinidis għamel id-

dikjarazzjoni tal-UE fis-sessjoni tal-ftuħ u kellu konsultazzjonijiet mal-kontropartijiet tiegħu u mal-

organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, li l-preżenza tagħhom fl-HDIM tikkostitwixxi forum uniku. L-

UE pparteċipat attivament fis-sessjonijiet ta' ħidma li ppermettew li l-istati parteċipanti u s-soċjetà 

ċivili janalizzaw l-impenji tagħhom rigward id-dimensjoni umana u jifformulaw 

rakkomandazzjonijiet. F'dik l-okkażjoni, is-SEAE b'suċċess issponsorja wkoll flimkien ma' diversi 

Stati Membri avveniment fil-marġini dwar il-ġlieda kontra r-reati ta' mibegħda kontra l-persuni 

LGBTI. 

 

L-UE baqgħet tinteraġixxi mill-qrib mal-istrutturi tal-OSKE permezz tad-delegazzjoni tal-UE fi 

Vjenna u ddedikat skambji fil-livell tal-kwartieri ġenerali, b'mod partikolari dwar kwistjonijiet 

relatati mal-monitoraġġ tal-elezzjoni mal-ODIHR, mas-segretarjat tal-OSKE kif ukoll mar-

Rappreżentant għal-Libertà tal-Mezzi tax-Xandir. 
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KONTRIBUT GĦALL-2012 MILL-PARLAMENT EWROPEW - RAPPORT ANNWALI TAL-UE DWAR ID-
DRITTIJIET TAL-BNIEDEM U D-DEMOKRAZIJA FID-DINJA 
 

Il-Parlament Ewropew (PE) jibqa' impenjat għall-iżvilupp tad-drittijiet tal-bniedem u l-prinċipji 

demokratiċi. Matul l-2012, il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem ġie diskuss f'sessjonijiet plenarji u 

affrontat f'diversi riżoluzzjonijiet parlamentari. Id-drittijiet tal-bniedem huma wkoll parti integrali 

mill-ħidma tal-President tal-Parlament Ewropew, li qajjem kwistjonijiet rilevanti f'dikjarazzjonijiet 

pubbliċi kif ukoll f'laqgħat ta' livell għoli matul is-sena. Fil-livell tal-kumitati tal-Parlament 

Ewropew, kwistjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem fid-dinja huma trattati b'mod speċifiku mis-

Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem (DROI) tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Is-

Sottokumitat għandu relazzjonijiet ta' ħidma mill-qrib mas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, 

istituzzjonijiet oħra tal-UE u NGOs tad-drittijiet tal-bniedem. Fl-2012, DROI kellu l-ewwel skambji 

formali ta' fehmiet mar-Rappreżentant Speċjali l-ġdid tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem, li abbażi 

tagħhom ser jinbnew konsultazzjonijiet regolari dwar il-politika tad-drittijiet tal-bniedem tal-UE. 
Permezz ta' aġġornamenti u informazzjoni fil-magħluq, is-Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem 

segwa wkoll id-djalogi u l-konsultazzjonijiet relatati mad-drittijiet tal-bniedem li jsiru mis-SEAE 

ma' pajjiżi terzi. Minħabba s-setgħat proċedurali miżjuda tiegħu, DROI seta' jieħu responsabbiltà ta' 

aktar rapporti parlamentari fl-2012, inkluż ir-Rapport Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem kif 

ukoll rapport dwar kwisjonijiet prinċipali oħra ta' importanza, bħall-istrateġija tal-UE tad-drittijiet 

tal-bniedem, u l-impatt tal-kriżi ekonomika fuq id-drittijiet tal-bniedem. Matul is-sena, seduti ta' 

DROI, ta' spiss organizzati b'mod konġunt jew f'assoċjazzjoni ma' kumitati rilevanti oħra jew 

delegazzjonijiet interparlamentari, laqgħu diversi Relaturi Speċjali tan-NU dwar id-drittijiet tal-

bniedem kif ukoll difensuri prominenti tad-drittijiet tal-bniedem.  
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Il-Parlament Ewropew jistinka wkoll biex jintegra d-drittijiet tal-bniedem fil-ħidma tiegħu, 

f'konformità mal-proklamanzzjoni tat-trattati tad-drittijiet tal-bniedem universali u d-demokrazija 

bħala l-valuri bażiċi tal-Unjoni u bħala prinċipji u objettivi ċentrali tal-azzjoni esterna tal-Unjoni. 

Dan il-kompitu ta' prijorità għandu ħafna dimensjonijiet. Il-kwistjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem 

jiġu diskussi fil-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (AFET), meta huwa jittratta rapporti parlamentari 

dwar il-politika barranija tal-UE jew tipi differenti ta' ftehimiet internazzjonali li jinkludu klawżoli 

relatati mad-drittijiet tal-bniedem. Ftehimiet kummerċjali u ta' negozju, inklużi klawżoli relatati 

mad-drittijiet tal-bniedem, jiġu ttrattati mill-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali (INTA). Il-

Kumitati għall-Iżvilupp (DEVE) u l-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi 

(FEMM) ukoll jittrattaw b'mod regolari aspetti relatati mad-drittijiet tal-bniedem tar-relazzjonijiet 

esterni tal-UE fl-isferi ta' kompetenza rispettivi tagħhom. Il-Presidenti ta' AFET u DEVE 

jikkopresiedu l-Grupp għall-Appoġġ tad-Demokrazija u l-Koordinazzjoni Elettorali (DEG) li 

espanda l-mandat lil hinn mill-osservazzjoni tal-elezzjoni biex ikopri wkoll is-segwitu tal-

elezzjonijiet u l-attivitajiet li jappoġġaw id-demokrazija b'mod ġenerali. Il-Kumitat għal-Libertajiet 

Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (LIBE) huwa l-attur ewlieni dwar id-drittijiet fundamentali fl-Unjoni 

Ewropea, u huwa għandu responsabbiltajiet importanti rigward l-aspetti esterni tal-politiki interni 

tal-UE, pereżempju fl-oqsma tal-politiki dwar il-migrazzjoni u l-asil. Il-kwistjonijiet kostituzzjonali 

u legali jiġu ttrattati mill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonai (AFCO) u l-Kumitat għall-

Affarijiet Legali (JURI), inkluża l-adeżjoni tal-UE għall-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet 

tal-Bniedem, li ser ikollha wkoll implikazzjonijiet/impatti fuq ir-relazzjonijiet esterni tal-UE. Id-

delegazzjonijiet interparlamentari tal-Parlament Ewropew innifishom iqajmu regolarment 

kwistjonijiet relatati mad-drittijiet tal-bniedem mal-interlokuturi tagħhom. 

 

Fost id-diversi kwistjonijiet ta' politika li fuqhom iffoka l-Parlament Ewropew fl-2012, il-

kwistjonijiet ewlenin li ġejjin jistgħu jiġu identifikati b'mod speċifiku: 
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Il-politika tad-drittijiet tal-bniedem tal-UE 
 

Il-Parlament Ewropew irrikonoxxa u laqa' l-fatt li l-2012 immarkat kapitolu ġdid għall-politika tad-

drittijiet tal-bniedem tal-UE bħala riżultat tal-adozzjoni tal-Qafas Strateġiku u Pjan ta' Azzjoni tal-

UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija. Ir-rieżami twettaq abbażi tal-Komunikazzjoni 

Konġunta ta' Diċembru 2012 mill-Kummissjoni Ewropea u r-Rappreżentant Għoli intitolata "Id-

Drittijiet tal-Bniedem fil-Qalba tal-Azzjoni Esterna tal-UE - Lejn Approċċ Aktar Effettiv". Il-

Parlament Ewropew laqa' l-komunikazzjoni u ddeċieda li jippreżenta l-pożizzjoni tiegħu dwar ir-

rieżami f'rapport ta' inizjattiva tiegħu stess. 

 

Il-Parlament inkoraġġixxa rieżami komplut tal-politiki tad-drittijiet tal-bniedem tal-UE u appoġġa l-

approċċ fuq tliet pilastri tal-Kunsill biex jitfassal dokument strateġiku, jiġi żviluppat pjan ta' 

azzjoni, u jinħatar Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem. Il-PE kien ilu jappella 

għal azzjoni aktar effiċjenti, viżibbli u koerenti fil-politiki tad-drittijiet tal-bniedem tal-UE u kien 

appella biex jinħatar Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem (RSUE) f'rapporti 

annwali preċedenti. 

 

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

Ir-Rapport Annwali tal-Parlament dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja fl-2012, 

adottat f'April 2012, diġà indirizza numru ta' kunsiderazzjonijiet dwar ir-rieżami u tenna l-appell 

għar-RSUE. Wara l-adozzjoni tal-pakkett dwar id-drittijiet tal-bniedem f'Ġunju mill-Kunsill 

Affarijiet Barranin tal-UE, ir-Rapport Annwali tal-Parlament dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-

Demokrazija fid-Dinja tal-2011, adottat f'Diċembru 2012, enfasizza l-ħtieġa li jinżamm ir-ritmu 

permezz ta' implimentazzjoni effiċjenti u azzjoni ambizzjuża, inkluża rakkomandazzjoni biex 

jinħatar RSUE għat-Tibet, valutazzjoni ta' nofs it-terminu tal-pakkett il-ġdid dwar id-drittijiet tal-

bniedem, b'mod partikolari l-Pjan ta' Azzjoni, u biex il-Parlament jiġi kkonsultat b'mod estensiv u 

infurmat regolarment, kif ukoll biex is-soċjetà ċivili tiġi integrata fl-implimentazzjoni tal-pakkett. 
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Sabiex jippreżenta l-fehmiet tiegħu dwar il-kwistjoni, fit-13 ta' Ġunju 2012, il-PE adotta 

Rakkomandazzjoni lill-Kunsill dwar ir-RSUE, filwaqt li argumenta għal mandat b'saħħtu, 

indipendenti u flessibbli, u enfasizza li l-mandat għandu jkun konformi bis-sħiħ mal-prinċipji tal-

universalità u indiviżibbiltà tad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali. 

 

Minkejja li l-pożizzjoni tal-Parlament kienet fil-biċċa l-kbira konformi mal-proposti tal-

Kummissjoni, il-PE rrakkomanda wkoll numru ta' elementi għall-mandat li wrew differenza meta 

mqabbla mal-abbozz ta' mandat oriġinali propost mill-Kunsill. Xi wħud minn dawn ġew riflessi fil-

mandat finali adottat mill-Kunsill Affarijiet Barranin. B'mod partikolari, il-PE ppropona mandat ta' 

sentejn u appella għal riżorsi finanzjarji u umani adegwati sabiex tiġi ggarantita l-effettività tal-

ħidma tar-RSUE. Ir-Rakkomandazzjoni rriflettiet ukoll l-isforz tal-PE li jsaħħaħ ir-responsabbiltà 

tal-politiki tal-UE f'dan il-qasam. Il-PE enfasizza x-xewqa tiegħu li jkollu rwol adatt fil-proċedura 

tan-nomina u s-superviżjoni tal-mandat tul it-terminu kollu, u stieden lir-RSUE għal skambju ta' 

fehmiet hekk kif jinħatar. Dan sar fl-ewwel jum fil-kariga tar-RSUE fit-3 ta' Settembru 2012, li 

kienet opportunità pubblika għalih biex jistabbilixxi l-viżjoni u l-prijoritajiet tiegħu għat-terminu. It-

test tar-Rakkomandazzjoni insista wkoll li r-RSUE għad-Drittijiet tal-Bniedem għandu jirrapporta 

regolarment lill-kumitat rilevanti tal-Parlament Ewropew dwar il-qagħda tad-drittijiet tal-bniedem 

fid-dinja u l-istat attwali tal-implimentazzjoni tal-mandat. 
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Rieżami tal-Istrateġija tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem 
 

Bħala sforz biex joffri l-kontribut tiegħu fil-proċess ta' rieżami, fl-2012 il-PE adotta rapport ta' 

inizjattiva tiegħu stess dwar il-kwistjoni. Il-PE kien qed jinkoraġġixxi rieżami bir-reqqa u 

sistematiku biex ikun hemm strateġija komprensiva dwar il-politiki tad-drittijiet tal-bniedem tal-UE, 

kif rifless fl-għażla tat-titolu.   

 

Matul il-proċess kollu tar-rieżami, il-PE enfasizza r-responsabbiltà kondiviża u indiviżibbli tal-

istituzzjonijiet u l-Istati Membri kollha tal-UE li jipproteġu u jippromwovu d-drittijiet tal-bniedem 

madwar id-dinja, u huwa enfasizza x-xewqa tiegħu li jkun assoċjat mill-qrib mal-qafas ta' politika li 

għandu xejra ġdida u s-superviżjoni tal-implimentazzjoni tiegħu. Abbażi ta' dan huwa inkoraġġixxa 

dikjarazzjoni interistituzzjonali komuni dwar id-drittijiet tal-bniedem, li torbot lill-istituzzjonijiet 

kollha bi prinċipji u objettivi bażiċi komuni. B'dispjaċir, dan ma nkisibx. 

 

Ġie stabbilit grupp ta' kuntatt informali biex jiddiskuti l-ħidma kontinwa dwar ir-rieżami u t-tfassil 

tal-Qafas Strateġiku u l-Pjan ta' Azzjoni. Dan il-grupp ta' kuntatt kien forum utli u kompla bil-

ħidma tiegħu anke wara l-adozzjoni tal-"pakkett dwar id-drittijiet tal-bniedem" f'Ġunju, li kien fdat 

bis-segwitu tal-Pjan ta' Azzjoni, kif stabbilit fir-rapport tal-PE. 

 

Il-Parlament qiegħed enfasi speċjali fuq il-ħtieġa ta' koerenza u konsistenza mtejba fil-politiki 

kollha fl-azzjoni esterna tal-UE u flimkien ma' politiki oħra. Il-PE appella lill-UE biex timxi mill-

kliem għall-azzjoni u biex timplimenta bla xkiel u b'mod trasparenti l-impenji li ħadet, u enfasizza li 

l-Qafas Strateġiku u l-Pjan ta' Azzjoni jirrappreżentaw il-bidu u mhux it-tmiem tal-politika dwar id-

drittijiet tal-bniedem tal-UE. Huwa ħeġġeġ ukoll lill-Kummissjoni u lis-SEAE biex jirrispettaw l-

impenn li jadottaw "approċċ ibbażat fuq id-drittijiet tal-bniedem" fl-ambitu tal-proċess ta' 

kooperazzjoni għall-iżvilupp kollu kemm hu. 
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Ir-rapport tal-PE indirizza wkoll il-kwistjoni tal-ftehimiet internazzjonali u l-klawsoli tad-drittijiet 

tal-bniedem u appella biex il-valutazzjonijiet tal-impatt tad-drittijiet tal-bniedem isiru qabel in-

negozjati ta' kwalunkwe ftehim bilaterali jew multilaterali ma' pajjiżi terzi. Il-PE appella wkoll biex 

ikun hemm punt ta' riferiment u valutazzjoni mtejba tal-politika tal-UE dwar id-drittijiet tal-

bniedem. 

 

Minbarra l-impenji meħuda taħt il-Qafas Strateġiku l-ġdid u l-Pjan ta' Azzjoni, il-Parlament ħeġġeġ 

lill-Kummissjoni biex tipproponi leġislazzjoni li titlob lill-kumpanniji tal-UE jiżguraw li x-xiri 

tagħhom ma jappoġġax lil awturi tal-kunflitt u ma jaggravax il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem, b'mod 

partikolari billi jwettqu verifiki u awditjar tal-katini ta' provvisti tagħhom tal-minerali. Il-Parlament 

appella wkoll lill-Kummissjoni biex tipproduċi u tagħmel pubblika lista ta' kumpanniji tal-UE li 

kienu kompliċi direttament fi ksur tad-drittijiet tal-bniedem fir-rapporti tagħhom ma' reġimi 

awtoritarji.  

 

Konxju b'mod sħiħ  mir-responsabbiltajiet u l-potenzjal tiegħu, il-Parlament talab biex ikun involut 

kif suppost fil-fażi tal-implimentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni u talab għal segwitu aktar sistematiku u 

kooperazzjoni aktar mill-qrib flimkien mal-istituzzjonijiet tal-UE kif ukoll mal-parlamenti 

nazzjonali tal-Istati Membri.  

 

Huwa enfasizza l-ħtieġa li jitjieb il-mudell għal dibattiti plenarji dwar każijiet ta' ksur tad-drittijiet 

tal-bniedem, id-demokrazija u l-istat tad-dritt sabiex ikun posssibbli li jsiru dibattiti aktar frekwenti 

b'parteċipazzjoni usa' mill-Membri, konsultazzjonijiet mas-soċjetà ċivili matul il-proċess tal-

abbozzar, u grad ogħla ta' rispons għall-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u avvenimenti oħra mhux 

previsti fuq il-post. Barra minn hekk, huwa enfasizza l-ħtieġa ta' segwitu aħjar għad-dibattiti u r-

riżoluzzjonijiet tiegħu dwar il-kwistjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem. Huwa rrikonoxxa li d-drittijiet 

tal-bniedem għandhom ikunu integrati aħjar fl-inizjattivi tiegħu, inkluż approċċ sistematiku mid-

delegazzjonijiet permanenti tal-PE. Ir-rapport enfasizza wkoll il-ħtieġa li jkun hemm użu aħjar mill-

potenzjal tan-Netwerk tal-Premju Sakharov, u rrakkomanda li jiġi organizzat avveniment annwali 

għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem. 
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Ir-rapport dwar il-koerenza tal-politika għall-iżvilupp, imħejji mill-Kumitat għall-Iżvilupp u adottat 

f'Ottubru 2012, għamel ukoll diversi rakkomandazzjonijiet ta' politika rigward il-politika tad-

drittijiet tal-bniedem tal-UE, speċjalment rigward ir-rabtiet tagħha mal-politiki tal-iżvilupp tal-UE. 

Ir-rapport iqis li kwalunkwe diskussjoni dwar il-koerenza tal-politika għall-iżvilupp għandha 

tikkunsidra l-interdipendenza tal-iżvilupp, id-demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem, il-governanza 

tajba u s-sigurtà. Il-Parlament jiġbed l-attenzjoni dwar ir-rwol katalitiku tal-qafas globali ta' 

governanza tajba u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem għall-iżvilupp fil-pajjiżi sħab, filwaqt li fl-

istess ħin iwissi li r-rilevanza tal-impenji tal-UE għad-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem u l-

politiki ta' kondizzjonalità tagħha "tista' tiġi żgurata biss meta ebda qasam ta' politika ieħor, u meta 

ebda interazzjoni ma' pajjiżi terżi, ma jxekklu l-inizjattivi mwettqa biex jissaħħu d-drittijiet tal-

bniedem, is-sigurtà umana u d-demokrazija f'pajjiżi terzi." Il-Parlament enfasizza wkoll l-

importanza tal-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem tan-nisa fl-isferi ċivili, politiċi, soċjali, 

ekonomiċi u kulturali, kif ukoll fil-leġislazzjoni nazzjonali. Rigward oqsma ta' politika aktar 

speċifiċi, il-Parlament jappoġġa approċċ iċċentrat fuq il-migrant u bbażat fuq id-drittijiet tal-

bniedem għall-politika tal-migrazzjoni tal-UE u jappella għall-inklużjoni tal-obbligi tad-drittijiet 

tal-bniedem fil-ftehimiet ta' sħubija tas-sajd kollha.  
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Appoġġ għad-demokrazija 
 

Il-Parlament Ewropew, bħala l-unika istituzzjoni tal-UE eletta direttament, huwa impenjat bis-sħiħ 

li jiżviluppa l-politiki tal-UE biex jappoġġaw id-demokrazija fid-dinja, kif diġà ġie indikat fir-

rapport u r-riżoluzzjoni dwar il-'Politiki esterni tal-UE favur id-demokratizzazzjoni'  f'Lulju 2011. 

F'Marzu 2012, il-PE adotta rakkomandazzjoni dwar il-modalitajiet għall-istabbiliment tal-Fond 

Ewropew għad-Demokrazija (EED), li jappoġġa l-inizjattiva iżda jiżgura li ma jidduplikax jew ma 

jxekkilx strumenti eżistenti. Abbażi tar-rakkomandazzjoni, il-PE, irrappreżentat mir-relatur għar-

rakkomandazzjoni, ipparteċipa fin-negozjati dwar l-Istatuti tal-EED u l-istabbiliment tiegħu. Disa' 

Membri tal-PE huma fil-Bord tal-Gvernaturi tal-EED. F'Novembru, il-President tal-Kumitat għall-

Affarijiet Barranin inħatar president tal-Bord, u rappreżentant tal-Parlament ippresieda wkoll il-

Kumitat Eżekuttiv. 

Il-proposti għall-istrumenti l-ġodda ta' finanzjament għal azzjoni esterna li jkopru l-2014-2020 ġew 

ippreżentati fl-2012, inkluża l-proposta għall-Istrument Ewropew il-ġdid għad-Demokrazija u d-

Drittijiet tal-Bniedem (EIDHR). F'Lulju, il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (AFET) approva l-

pożizzjoni ta' negozjati, li ta mandat lir-relatur biex jibda negozjati, li bdew f'Novembru 2012 u 

kienu għadhom għaddejjin fl-aħħar tas-sena. 
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Ħolqien ta' Grupp għall-Appoġġ tad-Demokrazija u l-Koordinazzjoni Elettorali (DEG) 
 

F'dan il-kuntest, f'Mejju 2012 u l-Grupp għall-Koordinazzjoni Elettorali tal-Parlament Ewropew 

(ECG) wessa' l-mandat tiegħu lil hinn mill-osservazzjoni elettorali biex ikopri wkoll is-segwitu tal-

elezzjonijiet u l-attivitajiet ta' appoġġ għad-demokrazija b'mod ġenerali, li b'hekk sar il-Grupp 

għall-Appoġġ tad-Demokrazija u l-Koordinazzjoni Elettorali (DEG)1. Il-kompożizzjoni tal-grupp 

ġiet aġġornata wkoll biex tinkludi l-Viċi President responsabbli għad-Drittijiet tal-Bniedem u d-

Demokrazija u n-Netwerk tal-Premju Sakharov, kif ukoll il-President tas-Sottokumitat għad-

Drittijiet tal-Bniedem bħala membri permanenti ex officio.  

 

Għaldaqstant, id-DEG jagħti gwida politika u superviżjoni għal: 

• monitoraġġ u segwitu kontinwu tal-elezzjonijiet; 

• promozzjoni tad-demokrazija parlamentari, inkluż it-taħriġ ta' persunal u membri tal-

parlament ta' demokraziji emerġenti bi prijorità lil dawk fil-viċinat, forom ġodda ta' 

demokrazija elettronika, appoġġ lit-tfassil ta' leġislazzjoni u l-bini/l-immaniġġar ta' 

programm bħall-Euromedscola; 

• immaniġġar ta' attivitajiet marbutin man-Netwerk Sakharov u azzjonijiet relatati mad-

Drittijiet tal-Bniedem; 

• immaniġġar ta' attivitajiet li għandhom l-għan li jappoġġaw parlamenti fil-Balkani tal-

Punent, inkluż taħriġ.  

                                                 
1  Konferenza tad-deċiżjoni tal-President tas-16 ta' Mejju 2012 
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Attivitajiet ta' osservazzjoni elettorali tal-PE fl-2012 
 

Fl-2012, il-Parlament Ewropew kompla jkun involut bis-sħiħ f'attivitajiet ta' osservazzjoni 

elettorali. Huwa bagħat seba' delegazzjonijiet (is-Senegal, l-Armenja, l-Aġerija, it-Timor tal-Lvant, 

il-Ġeorġja, l-Ukraina, is-Sierra Leone kif ukoll it-tieni rawnd fis-Senegal u missjoni preparatorja fl-

Ukraina) biex josservaw l-elezzjonijiet f'pajjiż differenti fi tliet kontinenti. L-objettiv primarju kien 

li jiġi vvalutat kif twettqu l-proċeduri elettorali bi qbil mal-leġislazzjoni nazzjonali tal-pajjiż 

ospitanti u l-impenji internazzjonali tiegħu għal elezzjonijiet demokratiċi. Id-delegazzjonijiet tal-PE 

ġew integrati fil-qafas tal-Missjonijiet ta' Osservazzjoni Elettorali tal-UE (UE MOE) jew tal-

Missjonijiet internazzjonali konġunti ta' Osservazzjoni Elettorali (IEOM) mal-Uffiċċju tal-OSKE 

għall-Istituzzjonijiet Demokratiċi u d-Drittijiet tal-Bniedem (ODIHR), responsabbli minn 

missjonijiet fit-tul. 

 
Il-Grupp għall-Appoġġ tad-Demokrazija u l-Koordinazzjoni Elettorali talab li jitħejjew żewġ studji: 

l-ewwel wieħed, "Lejn appoġġ tal-UE għal transizzjonizzjonijet tal-poter paċifiċi wara l-

elezzjonijiet" ġie ppreżentat fil-laqgħa tad-DEG fis-6 ta' Novembru. Minħabba li dan l-istudju kien 

ta' suċċess, ġie ppreżentat ukoll fil-laqgħa ta' segwitu tad-Dikjarazzjoni tal-Prinċipji f'Washington 

f'Novembru 2012. It-tieni studju, "Titjib tas-Segwitu għar-Rakkomandazzjonijiet ta' Missjonijiet ta' 

Osservazzjoni Elettorali", janalizza l-prattiki attwali dwar it-tfassil, l-implimentazzjoni u s-segwitu 

ta' rakkomandazzjonijiet ta' Missjonijiet ta' Osservazzjoni Elettorali, u jista' jservi ta' sfond biex 

titjieb il-metodoloġija użata biex ir-rakkomandazzjonijiet tal-MOE UE jingħataw sura u jiġu 

mmirati sabiex jiġi żgurat li jistgħu jagħtu kontribut dejjiemi fl-appoġġ għad-demokrazija. 
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Barra minn hekk, fl-20 ta' Ġunju 2012, id-DEG organizza Sessjoni tal-PE dwar Rakkomandazzjoni 

tal-MOE "Mit-Tfassal għall-Implimentazzjoni". Abbażi tal-konklużjonijiet adottati f'din is-sessjoni, 

huwa ħa d-deċiżjoni importanti li japprova r-rakkomandazzjonijiet tal-MOE bħala parti mill-"pjan 

direzzjonali għad-demokrazija" fil-pajjiż ikkonċernat u biex jinkariga lill-Kap Osservatur, li jista' 

jitqies bħala xorta ta' Rappreżentant Speċjali, jiżgura segwitu għar-rakkomandazzjonijiet bl-appoġġ 

tal-korpi permanenti tal-PE.  

 

Fl-istess ħin, il-Grupp kompla jiżviluppa l-kooperazzjoni tiegħu ma' istituzzjonijiet oħra involuti fil-

qasam tal-osservazzjoni elettorali u jaħdem flimkien mal-Parlament Ewropew waqt il-missonijiet 

tagħhom. 

 

Uffiċċju tal-Parlament Ewropew għall-Promozzjoni tad-Demokrazija Parlamentari 

 

Parlamenti b'saħħithom hija l-qalba tas-sistemi demokratiċi kollha li jiżguraw rispett għad-drittijiet 

tal-bniedem. Fl-2012, id-Direttorat il-ġdid għall-Appoġġ tad-Demokrazija stabbilit fis-segretarjat 

tal-PE inkluda wkoll l-Uffiċċju għall-Promozzjoni tad-Demokrazija Parlamentari (OPPD). L-enfasi 

prinċipali tal-OPPD tibqa' fuq it-tisħiħ ta' istituzzjonijiet parlamentari u l-għoti ta' assisstenza lill-

parlamentari eletti u lill-persunal parlamentari f'demokraziji ġodda u emerġenti. Dan jinkiseb, 

b'mod partikolari, billi jiġu organizzati żjarat ta' studju u avvenimenti ta' taħriġ, u billi jingħataw 

pariri bejn il-pari u skambju ta' prattiki tajbin għal parlamenti nazzjonali jew transkonfinali u 

assembleji parlamentari konġunti. Għalhekk, fl-2012, l-OPPD organizza diversi avvenimenti għall-

bini ta' kapaċitajiet għall-Parlament pan-Afrikan, l-Assemblea Parlamentari Konġunta tal-

EUROJUST, il-parlamenti tat-Tanzanija, l-Afrika t'Isfel, it-Tuneżija, il-Libja, il-Kenja, l-Uganda, 

is-Sudan t'Isfel, il-Pakistan, l-Indja, l-Afganistan u l-Armenja, u l-Parlament tal-Komunità 

Ekonomika tal-Istati tal-Afrika tal-Punent (ECOWAS). Ġew organizzati programmi itwal li damu 

diversi ġimgħat għal 'Ħbieb tad-Demokrazija' li ġejjin minn pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant , u mill-

Amerika Latina u t-Tuneżija.  
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L-azzjonijiet tal-OPPD jimmiraw dejjem aktar il-viċinat tan-nofsinhar tal-UE. Kien hemm 

kooperazzjoni aktar mill-qrib mad-Delegazzjonijiet tal-UE fuq il-post u l-MEPs ġew involuti aktar 

b'mod dirett f'attivitajiet ta' appoġġ. Tfassal programm ta' assisstenza għall-Parlament tat-Tuneżija, 

li li jiġbor flimkien azzjonijiet bilaterali flimkien ma' parteċipazzjoni fi proġett għal assisstenza 

parlamentari mmexxi mill-Programm ta' Żvilupp tan-Nazzjonijiet Uniti (UNDP). Imħejji 

f'kooperazzjoni mill-qrib mad-Delegazzjoni tal-UE fit-Tuneżija u l-UNDP, huwa involva lill-PE 

b'mod dirett fi proġett komprensiv tal-UNDP għall-ewwel darba. Fil-Kumitat ta' Tmexxija tal-

proġett hemm membru tal-PE. Il-programm beda bi żjarat ta' studju minn parlamentari, persunal u 

attivisti ta' partiti politiċi. Attivitajiet ta' kooperazzjoni fir-reġjun huma mmirati wkoll lejn il-Libja, 

il-Marokk, il-Libanu, il-Ġordan, l-Alġerija u parlamentari nisa.  

 

 

Ftehimiet internazzjonali, preferenzi fil-kummerċ u drittijiet tal-bniedem 
 

Wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona, il-PE żied il-poteri fir-rigward ta' kwistjonijiet relatati 

mal-ftehimiet internazzjonali tal-UE, inkluż li jagħti kunsens għall-konklużjoni ta' ftehimiet ma' 

pajjiżi terzi. Kemm il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (AFET) kif ukoll il-Kumitat għall-

Kummerċ Internazzjonali (INTA) għandhom rwoli importanti rigward il-konklużjoni ta' ftehimiet 

fl-oqsma ta' kompetenza rispettivi tagħhom.  
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Fil-każ tal-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni (PCA) mat-Turkmenistan, il-

Parlament ma tax il-kunsens tiegħu minħabba tħassib relatat mad-drittijiet tal-bniedem. Il-PE talab 

ftehim, li finalment kisbu, għal mekkaniżmu komprensiv li għandu jkun stabbilit bejn il-Parlament 

u s-SEAE, sabiex ikun hemm informazzjoni komprensiva u regolari dwar l-implimentazzjoni tal-

PCA, b'mod partikolari l-objettivi tiegħu u tal-Artikolu 2, inkluż l-istabbiliment ta' punti ta' 

riferiment għar-riżultati ta' azzjonijiet imwettqa mill-UE u t-Turkmenistan rigward żviluppi fid-

drittijiet tal-bniedem, id-demorkazija u l-istat tad-dritt tal-pajjiż. 

 

Id-Drittijiet tal-Bniedem dehru ħafna wkoll f'diversi dibattiti fil-Parlament Ewropew dwar 

kwistjonijiet tal-kummerċ, b'mod partikolari rigward diversi ftehimiet internazzjonali tal-kummerċ. 

Fuq instigazzjoni tal-Parlament Ewropew, id-dokumenti li servew ta' bażi għall-konklużjoni ta' 

ftehim dwar il-kummerċ ħieles mal-Kolombja u l-Peru inkludew, għall-ewwel darba, pjan 

direzzjonali trasparenti u vinkolanti biex titjieb il-konformità mad-drittijiet tal-bniedem u tal-

ħaddiema u l-istandards ambjentali. Dan ġie segwit aktar permezz ta' insistenza b'suċċess fuq 

rekwiżiti rinfurzati ta' monitoraġġ u rappurtar, speċjalment rigward il-kapitli dwar is-sostenibbiltà, 

fir-regolamenti bilaterali ta' salvagwardja li jakkumpanjaw iż-żewġ ftehimiet mal-Amerika Latina 

(il-Kolombja u l-Perù kif ukoll l-Amerika Ċentrali) li l-Parlament Ewropew ta l-kunsens għalihom. 
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Kwistjonijiet bħat-tħaddim tat-tfal u x-xogħol sfurzat kienu wkoll kruċjali għad-diskussjoni dwar 

jekk jiġix approvat il-Ftehim Internazzjonali ta' Cocoa 2010 jew il-protokoll dwar it-tessuti tas-

Sħubija u l-Ftehim ta' Kooperazzjoni bejn l-UE u l-Uzbekistan, li l-Parlament Ewropew ma tax il-

kunsens tiegħu għalihom minħabba tħassib dwar l-użu ta' xogħol sfurzat fil-ħsad tal-qoton. Għall-

ewwel darba, il-Parlament Ewropew aġixxa wkoll bħala koleġislatur dwar ir-regolament il-ġdid tas-

SPĠ. Permezz tas-Sistema ta' Preferenzi Ġeneralizzati, pajjiżi li qed jiżviluppaw iħallsu anqas dazju 

fuq ftit minn dak li jbiegħu lill-UE jew fuq kollox, sabiex jikkontribwixxu għat-tkabbir tal-

ekonomiji tagħhom. L-iskema SPĠ+ tagħti aktar benefiċċji lil pajjiżi li qed jimplimentaw b'mod 

effettiv is-27 konvenzjoni importanti fil-qasam tax-xogħol, uman, ambjentali u d-drittijiet u r-regoli 

ta' governanza tajba. Il-Parlament Ewropew appoġġa l-approċċ li jkun hemm SPĠ aktar iffukata, 

iżda bi rwol akbar għas-SPĠ+: issa aktar pajjiżi jkunu jistgħu jingħaqdu, u b'aktar inċentivi biex 

jagħmlu dan, billi tneħħew xi restrizzjonijiet għall-preferenzi.  

 

 

Ir-Rebbiegħa Għarbija u d-drittijiet tal-bniedem 
 

Il-Parlament Ewropew kompla jsegwi mill-qrib is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-bidliet 

trasformattivi li qed iseħħu fid-dinja Għarbija. Is-Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem (DROI) 

organizza seduta prinċipali f'April 2012 dwar il-ġustizzja fil-pajjiżi tar-rebbiegħa Għarbija. Is-

sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Lvant Nofsani - ir-Reġjun tal-Afrika ta' Fuq kienet suġġett 

ta' diskussjoni f'diversi laqgħat oħra ta' DROI ukoll, b'mod partikolari it-tħassib serju dwar id-

drittijiet tal-bniedem fil-kunflitt tas-Sirja.  
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F'Ottubru 2012 laqgħa konġunta tal-AFET u DROI ġabret flimkien lir-Rebbieħa tal-2011 tal-

Premju Sakharov Asmaa Mahfouz (Eġittu), Ahmed El-Senussi (Libja) u Ali Ferzat (Sirja) biex 

jiddiskutu s-sitwazzjoni u l-elementi bażiċi għad-demokrazija fl-Eġittu, il-Libja u s-Sirja. Fid-

dikjarazzjonijiet tiegħu matul l-2012, il-President Schulz ġibed l-attenzjoni lejn tħassib relatat mad-

drittijiet tal-bniedem fir-reġjun. Rigward l-Eġittu, huwa enfasizza l-ħidma ta' organizzazzjonijiet 

tas-soċjetà ċivili u l-libertà tal-espressjoni bħala prekundizzjonijiet kruċjali għal transizzjoni 

demokratika ta' suċċess. Diversi dikjarazzjonijiet li għamel il-President dwar is-stiwazzjoni fis-Sirja 

enfasizzaw il-gravità tas-sitwazzjoni u l-importanza li xi ħadd jinżamm responabbli għall-ksur tad-

drittijiet tal-bniedem.  

 

Delegazzjoni ta' DROI tiltaqa' ma' priġunieri kkundannati għal mewt waqt żjara fil-Jemen 
 

Waqt żjara tad-delegazzjoni ta' DROI fil-Jemen f'Mejju 2012, tliet MEPs kellhom jumejn ta' laqgħat 

ma' firxa wiesgħa ta' atturi, inklużi rappreżentanti mill-Gvern u l-Parlament tal-Jemen, partiti 

politiċi, is-soċjetà ċivili u gruppi taż-żgħażagħ. F'dawn il-laqgħat, id-Delegazzjoni qajmet 

kwistjonijiet bħar-responsabbiltà għall-ksur tad-drittijiet tal-bniedem waqt ir-rewwixta fl-2011, il-

piena tal-mewt, id-drittijiet tal-bniedem u ż-żwieġ tat-tfal. Id-delegazzjoni ddiskutiet ukoll il-liġi 

tar-Rikonċiljazzjoni Nazzjonali u l-Ġustizzja Transizzjonali, li bħalissa qed titħejja, flimkien mal-

Ministru tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Ministru tal-Affarijiet Legali kif ukoll mal-Konsulent 

Speċjali tas-Segretarju Ġenerali tan-NU dwar il-Jemen, Jamal Benomar. Id-delegazzjoni ta' DROI 

esprimiet l-appoġġ tagħha għall-isforzi tal-UE biex tiġi żgurata l-inklużività tal-proċess ta' djalogu 

nazzjonali. Fid-Dikjarazzjoni għall-Istampa tagħha, hija enfasizzat li l-ġustizzja transizzjonali 

għandha tinkludi wkoll dispożizzjonijiet meħtieġa biex jinkisbu l-verità u rikonċiljazzjoni ġenwina, 

kif ukoll rimedji adegwati għall-vittmi. 



 

 
9431/13  mia/MIA/sib  ap/mia/erc/RUT/AGI 160 
ANNESS DG C   MT 

L-MEPs żaru l-Ħabs Ċentrali ta' Sana'a biex jiltaqgħu mal-priġuniera li huma kkundannati għall-

mewt bħala minorenni. Wara din iż-żjara, id-delegazzjoni kellha laqgħa mal-President tal-Kunsill 

Suprem Ġudizzjarju, li ppermetta lill-Kunsill isegwi direttament din il-kwistjoni. Id-dikjarazzjoni li 

l-ebda minorenni ma ġie kkundannat għall-mewt fil-Jemen ġiet irrifjutata aktar tard fil-laqgħa mal-

NGOs għad-drittijiet tal-bniedem.  

 

Żjarat tad-Delegazzjoni ta' DROI f'kamp tar-refuġjati fil-fruntiera Sirjana 
 

Bħala parti minn żjara ta' DROI fit-Turkija f'Diċembru 2012, id-delegazzjoni tal-PE żaret il-kamp 

tar-refuġjati KILIS fir-reġjun tal-fruntiera mas-Sirja. Iż-żjara kienet f'waqtha minħabba s-

sitwazzjoni tar-refuġjati li qed tevolvi malajr fuq iż-żewġ naħat tal-fruntiera u l-isforzi tal-UE biex 

iżżid l-għajnuna umanitarja. Iż-żewġ MEPs fid-delegazzjoni kellhom diskussjonijiet dwar is-

sitwazzjoni tar-refuġjati Sirjani ma' persuni fil-kamp KILIS kif ukoll ma' rappreżentanti taċ-ċittadini 

Sirjani li jgħixu barra kampijiet stabbiliti. Dawn flimkien ma taħditiet ma' uffiċjali Torok taw lid-

delegazzjoni ħarsa ġenerali unika tas-sitwazzjoni tar-refuġjati u l-isfidi għat-Turkija u l-komunità 

internazzjonali.  
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Delegazzjoni ta' DROI fil-Baħrejn 
 

Wara diversi riżoluzzjonijiet parlamentari li jittrattaw il-Baħrejn fl-2011, is-Sottokumitat dwar id-

Drittijiet tal-Bniedem kompla jsegwi mill-qrib is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiż. 

F'April 2012, is-Sottokumitat sema' x-xhieda tat-tifla ta' Abdulhadi al-Khawaja, li dak iż-żmien kien 

f'kundizzjoni kritika f'ħabs tal-Baħrejn. F'Diċembru 2012, id-delegazzjoni ta' DROI, magħmula 

minn erba' MEPs, żaret il-Baħrejn. Laqgħat ma' interlokuturi li jirrappreżentaw spettru wiesa' tas-

soċjetà tal-Baħrejn, inkluż uffiċjali tal-Gvern, organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u vittmi tal-ksur 

tad-drittijiet tal-bniedem, ippermettew lid-delegazzjoni tikseb ħarsa ġenerali tas-sitwazzjoni tad-

drittijiet tal-bniedem fil-pajjiż u ssegwi l-iżviluppi fil-pajjiż sa mill-bidu tar-Rebbiegħa Għarbija.  

 

L-MEPs setgħu jżuru l-ħabs ta' Jau biex jiltaqgħu ma' Abdulhadi al-Khawaja, Nabeel Rajab u 

Ibrahim Sharif, it-tlieta li huma meqjusa bħala priġuniera ta' kuxjenza mill-organizzazzjonijiet 

internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem. Iż-żjara fil-ħabs ta' Jau ppermettiet lill-MEPs jaraw mill-

qrib il-kundizzjonijiet ta' dawn l-irġiel, li tnejn minnhom huma msemmija speċifikament 

f'Riżoluzzjonijiet preċedenti tal-PE. F'laqgħat ma' uffiċjali tal-Baħrejn, inkluż il-Ministru tal-

Ġustizzju u l-parlamentari, id-delegazzjoni qajmet tħassib dwar id-drittijiet tal-bniedem. B'mod 

partikolari, l-MEPs ħadu l-opportunità biex jiddiskutu u jappoġġaw l-implimentazzjoni tar-

rakkomandazzjonijiet magħmula mill-Kummissjoni ta' Inkjesta Independenti tal-Baħrejn (BICI) u l-

Eżami Perjodiku Universali tan-NU dwar il-pajjiż. 
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Responsabbiltà Soċjali tal-Kumpanniji 
 

Il-PE ħa interess attiv fir-Responsabbiltà Soċjali tal-Kumpanniji (CSR) fl-2012. Rigward l-aspett 

tal-politika esterna ta' CSR, is-Sottokumitat dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fassal opinjoni għal żewġ 

rapporti ta' inizjattiva ta' kumitat tal-PE li ġew adottati bħala tweġiba għall-Komunikazzjoni tal-

Kummissjoni dwar Strateġija mġedda ta' CSR (adottata fi plenarja ta' Frar 2013). Biex 

jikkontribwixxu għat-tfassil ta' dawn ir-riżoluzzjonijiet, diversi seduti esperti ġew organizzati wkoll 

fil-Kumitati għall-Iżvilupp u l-Kummerċ Internazzjonali kif ukoll fis-Sottokumitat għad-Drittijiet 

tal-Bniedem biex jiġu diskussi l-aspetti esterni ta' CSR.  

 

Ir-rakkomandazzjonijiet inkludew monitoraġġ miżjud, aktar inklużiv u aktar trasparenti tal-prinċipji 

ta' CSR fil-politika tal-kummerċ tal-UE, b'punti ta' riferiment stabbiliti għal titjib fil-kalkolu, u 

sistema ta' kooperazzjoni legali transnazzjonali li għandha tiġi stabbilita bejn l-UE u l-firmatarji ta' 

pajjiżi terzi għal ftehimiet bilaterali tal-kummerċ sabiex jiġi żgurat li vittmi ta' falliment jonoraw 

CSR ikollhom aċċess effettiv għall-ġustizzja fil-pajjiż fejn ikun sar il-ksur. Il-kumitati tal-PE 

esprimew ukoll appoġġ għat-twaqqif ta' proċeduri ġudizzjajri internazzjonali biex jiġi żgurat, fejn 

meħtieġ, li ksur tal-liġi minn kumpanniji jiġi kkastigat. Huma impenjaw lill-Kummissjoni b'ġabra 

ta' azzjonijiet inkluż li tiżgura, f'kif tittratta pajjiżi terzi, is-sensibilizzazzjoni u l-bini ta' kapaċitajiet 

adegwati fil-livell tal-gvernijiet tal-pajjiżi ospitanti sabiex jiġi żgurat li jkun hemm 

implimentazzjoni effettiva tad-drittijiet ta' CSR, u tingħata assisstenza tal-UE lil gvernijiet ta' pajjiżi 

terzi fl-implimentazzjoni ta' regolament soċjali u ambjentali u skemi ta' spezzjoni effettivi. 
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Pożizzjoni b'saħħitha kontra d-diskriminazzjoni 
 

Ir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament ħadu pożizzjoni b'saħħitha kontra d-diskriminazzjoni. Ir-rapporti 

annwali tiegħu dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja fl-2010 (adottat f'April 

2012) u fl-2011 (adottat f'Diċembru 2012) qiegħed b'determinazzjoni fuq l-aġenda tal-UE l-appell 

biex fid-djalogu politiku dwar id-drittijiet tal-bniedem bejn l-UE u pajjiżi terzi tiġi inkluża 

defenizzjoni tan-nondiskriminazzjoni aktar inklużiva u komprensiva, fost l-oħrajn abbażi ta' reliġjon 

jew twemmin, sess, razza jew oriġini etnika, età, diżabbiltà, orjentazzjoni sesswali u identità tas-

sess. 

 

Diversi riżoluzzjonijiet urġenti esprimew it-tħassib tal-Parlament dwar diskriminazzjoni abbażi tal-

entiċità jew ir-reliġjon. Il-persekuzzjoni ta' Musulmani Rohingya fil-Mjanmar/Burma, id-

diskriminazzjoni kontra persuni li ġejjin minn minoritajiet fl-Iran, u kontra bniet fil-Pakistan, kollha 

tqajmu fir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament matul l-2012. Ir-rapport annwali adottat f'Diċembru insista 

fuq azzjonijiet aktar proattivi u effettivi fil-ġlieda kontra diskriminazzjoni bbażata fuq il-kasti. 

Riżoluzzjoni urġenti speċifika ġiet adottat dwar it-tema f'Diċembru. 
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Fir-rapport annwali, il-Parlament jikkundanna kull intolleranza, diskriminazzjoni jew vjolenza 

abbażi tar-reliġjon jew tat-twemmin kull fejn u fuq kull min tiġri, sew jekk immirata lejn persuni 

reliġjużi, apostati jew persuni li ma jemmnux. Ir-rapport jesprimi wkoll tħasseb serju dwar in-

numru li qed jiżdied ta' atti bħal dawn f'diversi pajjiżi, imwettqa kontra rappreżentanti ta' 

minoritajiet reliġjużi. B'mod aktar speċifiku, il-Parlament iħeġġeġ lir-Rappreżentant Speċjali tal-UE 

għad-Drittijiet tal-Bniedem, lill-Kummissjoni u lis-SEAE biex jittrattaw il-kontenut diskriminatorju 

u sedizzjuż, pereżempju, fil-mezzi tal-komunikazzjoni, kif ukoll l-ostakli għall-istqarrija ħielsa tal-

fidi fid-djalogi tal-UE mal-pajjiżi terzi rigward id-drittijiet tal-bniedem. 

 

Ir-rapporti annwali msemmija ddikjaraw ukoll il-pożizzjoni tal-Parlament rigward id-drittijiet ta' 

LGBTI.  Il-vjolenza kontra leżbjani u d-drittijiet ta' LGBT fl-Afrika kien ukoll is-suġġett ta' 

riżoluzzjoni urġenti speċifika f'Lulju 2012. F'Diċembru, ir-rapport annwali tal-Parlament appella lir-

Rappreżentant Għoli tal-UE u r-Rappreżentant Speċjali tad-Drittijiet tal-Bniedem biex iqajmu dan 

it-tħassib sistematikament, u appoġġa l-iżvilupp ta' Linji Gwida vinkolanti tal-UE f'dan il-qasam. 
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Il-Premju Sakharov għal-Libertà tal-Ħsieb 

 

Il-Premju Sakharov għal-Libertà tal-Ħsieb jonora individwi eċċezzjonali li jiġġieldu kontra l-

intolleranza, il-fanatiżmu u l-oppressjoni biex jiddefendu d-drittijiet tal-bniedem u l-libertà tal-

espressjoni. Huwa msemmi għal-fiżiċista Sovjetiku u dixxendent politiku Andrei Sakharov u ġie 

ppremjat kull sena mill-Parlament Ewropew mill-1988 lil individwi jew organizzazzjonijiet li jkunu 

taw kontribut importanti għall-ġlieda tad-drittijiet tal-bniedem jew id-demokrazija. Fl-2013, il-

Parlament Ewropew ser jiċċelebra l-25 anniversarju tal-Premju Sakharov.  

 

Iż-żewġ rebbieħa tal-Premju Sakharov tal-Parlament Ewropew għal-Libertà tal-Ħsieb fl-2012 kienu 

ż-żewġ attivisti Iranjani: l-avukat Nasri Sotoudeh u d-direttur tal-films Jafar Panahi. Nasrin 

Sotoudeh hija avukat Iranjana prominenti tad-drittijiet tal-bniedem li ddefendiet attivisti fl-

oppożizzjoni, nisa, priġunieri ta' kuxejnza u minorenni li jkunu qed jaffaċċjaw il-piena tal-mewt. 

Hija ntbagħtet il-ħabs f'Settembru 2010 fuq akkużi li kienet qed "tferrex propoganda" u tippjana li 

tagħmel ħsara lis-sigurtà tal-istat, u qed isservi sentenza ta' sitt snin fil-Ħabs Evin f'Teheran. Hija 

temmet strajk tal-ġuħ kritiku ta' 49 jum biss wara li l-awtoritajiet Iranjani neħħew projibzzjoni fuq l-

ivvjaġġar fuq bintha ta' 12-il sena.  

 

Ix-xogħlijiet tad-direttur tal-film b'fama internazzjonali Jafar Panahi ta' spiss enfasizzaw is-

sitwazzjoni u t-tbatija ta' nisa, tfal u l-fqar fl-Iran. Fl-2010, huwa ġie arrestat u sussegwentement 

ingħata sentenza ta' sitt snin ħabs (li għadha ma ġietx implimentata, iżda tista' sseħħ f'kull ħin) u 

projbizzjoni ta' 20 sena milli jagħmel films, iħalli l-Iran u jitkellem mal-media. Minkejja dan, huwa 

rnexxielu li l-film tiegħu "This is Not a Film" jinħareġ barra mill-pajjiż b'kutrabandu fl-2011.  
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Peress li Jafar Panahi u Nasrin Sotoudeh ma tħallewx jitilqu mill-Iran biex jattendu ċ-ċerimonja tal-

għoti tal-premjijiet li għandha ssir fi Strasburgu fit-12 ta' Diċembru 2012, ir-rebbieħa ġew 

irrappreżentati minn Dr Shirin Ebadi, Rebbieħ tal-Premju Nobel fl-2003, is-Sur Karim Lahidji, 

fundatur tal-Assoċjazzjoni Iranjana tal-Ġuristi, is-Sinjura Solmaz Panahi, bint Jafar Panahi, is-Sur 

Costa-Gavras, President tas-Cinémathèque Française u s-Sur Serge Toubiana,  Direttur Ġenerali 

tas-Cinémathèque Française.  

 

"Aħna, fil-Parlament Ewropew, nappoġġaw bis-sħiħ l-għajta tar-rebbieħa tagħna għall-ġustizzju u l-

libertà fl-Iran u għar-rispett għad-drittijiet u l-libertajiet bażiċi, aħna qed nonoraw lil dawn in-nies li 

qed iqumu għal Iran aħjar", qal il-President Martin Schulz matul iċ-ċerimonja tal-għoti tal-

premjijiet Sakharov u kkonkluda billi appella għall-ħelsien immedjat ta' Nasrin Sotoudeh.  

 

Iż-żewġ kandidati magħżulin fl-2012 kienu l-attivist tal-Bjelorussja impriġunat tad-drittijiet tal-

bniedem, Ales Bialiatski, u l-band punk Russa, Pussy Riot. In-nomini l-oħrajn fl-2012 kienu: 

Joseph Francis, fundatur u direttur tas-Center for Legal Aid, Assistance and Settlement (ċentru 

għall-għajnuna, l-assistenza u r-riżoluzzjoni legali), li jassisti lill-vittmi tal-liġijiet dwar id-dagħa fil-

Pakistan; u Victoire Ingabire Umuhoza, Déogratias Mushayidi, u Bernard Ntaganda, tliet politikanti 

tal-oppożizzjoni impriġunati mir-Rwanda.   

 

In-netwerk tal-Premju Sakharov huwa inizjattiva mill-Parlament Ewropew bl-għan li jinżamm 

kuntatt mill-qrib mar-rebbieħa preċedenti għall-benefiċċju reċiproku. F'Ottubru 2012 il-President 

Martin Schulz, ospita d-dibattitu annwali dwar in-Netwerk tal-Premju Sakharov, bit-titlu "Vuċijiet 

għad-Demokrazija: Ċittadinanza li qed Tissawwar" fil-preżenza tat-tliet rebbieħa tal-2011 - Asmaa 

Mahfouz (Eġittu), Ahmed El-Senussi (Libja) u Ali Ferzat (Sirja). Din kienet l-ewwel żjara tas-Sur 

Ferzat lill-Parlament Ewropew peress li kien għadu qed jirkupra minn swat sever minn partitarji tar-

reġim ta' Damasku fi żmien l-Għoti tal-Premjijiet Sakharov fl-2011. Huwa ntlaqa' bil-ħerqa minn 

MEPs, mir-Relatur Speċjali tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, u mis-soċjetà ċivili. 
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Id-drittijiet tal-bniedem f'attivitajiet interparlamentari 
 

Il-Parlament Ewropew jimpenja ruħu wkoll ma' parlamenti fid-dinja kollha permezz tal-

kooperazzjoni interparlamentari u l-assembleji parlamentari konġunti tiegħu. Id-delegazzjonijiet 

interparlamentari responsabbli għar-relazzjonijiet ma' pajjiżi terzi jimpenjaw ruħhom f'firxa ta' 

attivitajiet relatati mad-drittijiet tal-bniedem, abbażi tal-linji gwida adottati fl-2011. Il-kwistjonijiet 

tad-drittijiet tal-bniedem huma spiss parti integrali minn missjonijiet għal pajjiżi terzi: il-programmi 

għandhom tendenza li jinkludu laqgħat mal-kummissjonijiet nazzjonali rispettivi tad-drittijiet tal-

bniedem u mal-NGOs u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili attivi fid-drittijiet tal-bniedem. 

Kwistjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem huma wkoll fuq l-aġenda f'laqgħat uffiċjali li jsiru fi Brussell 

u Strasburgu. 

 

Il-laqgħat interparlamentari jistgħu jservu bħala opportunità biex jiġu segwiti r-riżoluzzjonijiet u r-

rapporti tal-Parlament. Dan kien il-każ fir-rigward tad-diskussjonijiet tal-laqgħa tal-Kumitat ta’ 

Kooperazzjoni Parlamentari mal-Ażerbajġan f'Ġunju 2012, wara riżoluzzjoni ta' urġenza adottata 

f'Mejju. Eżempju ieħor huwa l-mod kif il-pożizzjoni b'saħħitha tal-Parlament dwar il-piena tal-

mewt ġiet riflessa fil-laqgħat tad-delegazzjonijiet rilevanti tal-PE mal-interlokuturi tagħhom ta' 

livell għoli f'Singapor u fil-Ġappun Fl-istess nifs, ir-rapporti tal-Parlament dwar l-appoġġ għad-

difensuri tad-drittijiet tal-bniedem ġew segwiti fil-kuntest tal-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-

Messiku billi ġie indikat l-appoġġ għall-inizjattivi leġislattivi fil-Messiku li fl-2012 wasslu għal 

liġijiet dwar il-protezzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u l-ġurnalisti. 
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Iż-żjara interparlamentari lill-Pakistan f'Lulju 2012 qajmet il-kwistjoni tal-eliġibbiltà tal-Pakistan 

għall-faċilità kummerċjali GSP+ kemm mal-parlamentari tal-pajjiż ospitanti kif ukoll mal-Gvern, u 

għamlet enfasi speċifika fuq l-element tal-kondizzjonalità tad-drittijiet tal-bniedem. Id-delegazzjoni 

tal-PE saħqet dwar il-ħtieġa li tara l-istrumenti legali tad-drittijiet tal-bniedem (il-Konvenzjonjiet 

tan-NU inklużi l-ICCPR u l-CAT) jiġu applikati b'mod effettiv, sabiex il-GSP+ jsir possibbiltà reali.  

 

Id-delegazzjonijiet interparlamentari tal-Parlament jagħmlu wkoll enfasi partikolari fuq ir-rebbieħa 

tal-Premju Sakharov. Fl-2012, forsi b'mod aktar prominenti, id-Delegazzjoni tal-PE għax-Xlokk tal-

Asja u l-ASEAN kienet tista' tiltaqa' mar-rebbieħ tal-Premju Sakharov u l-kap tal-oppożizzjoni 

Aung San Suu Kyi matul iż-żjara tagħha fi Myanmar/Burma fi Frar 2012. 

 

L-assembleji parlamentari konġunti jlaqqgħu flimkien lil MEPs u MPs minn pajjiżi terzi biex 

jiddiskutu sfidi komuni, inklużi kwistjonijiet relatati mad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija. L-

assembleji parlamentari konġunti stabbiliti jinkludu l-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE, 

l-Assemblea Parlamentari tal-Unjoni għall-Mediterran, l-Assemblea Parlamentari Ewro-Amerika 

Latina u l-Assemblea Parlamentari Euronest.  

 

F'April 2012, l-Assemblea Parlamentari Euronest (AP) adottat żewġ riżoluzzjonijiet rilevanti dwar 

l-isfidi għall-futur tad-demokrazija u dwar ir-riżoluzzjoni dwar is-sitwazzjoni ta' Yulia Timoshenko. 

Il-Kumitat għall-Affarijiet Politiċi, id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija tal-AP tal-Euronest 

segwa dan b'diskussjonijiet estensivi dwar il-kwistjonijiet koperti fir-riżoluzzjonijiet, inklużi l-

proċessi ta' demokratizzazzjoni, l-elezzjonijiet, il-libertà tal-media u r-rwol tas-soċjetà ċivili. 
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Fl-2012 l-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE adottat diversi riżoluzzjonijiet dwar suġġetti 

differenti li jintegraw id-dimensjoni tad-drittijiet tal-bniedem, u f'ċerti każijiet jiffokaw fuq ksur 

imwettaq fil-pajjiżi tal-AKP. B'mod partikolari, l-Assemblea qajmet il-kwistjoni tal-ksur tad-

drittijiet tal-bniedem fil-Libja, is-Somalja, Mali u l-Lvant tar-Repubblika Demokratika tal-Kongo. 

L-Assemblea analizzat ukoll l-impatt soċjali u ambjentali tat-tħaffir fil-minjieri fil-pajjiżi tal-AKP 

b'referenza għad-drittijiet tal-bniedem ta' ħaddiema u nies li jgħixu fir-reġjuni tat-tħaffir fil-minjieri, 

u ħadet il-pożizzjoni li "l-aċċess għal ikel adegwat huwa dritt universali tal-bniedem". Is-

sitwazzjoni ta' Isaac David u priġunieri politiċi oħrajn fl-Eritrea, kif ukoll il-każ ta' Eskinder Nega, 

ġurnalist prominenti Etjopjan, tqajmu fil-Bureau tal-Assemblea. 

 

*** 

 

B'mod ġenerali dawn l-attivitajiet jimmanifestaw l-impenn tal-Parlament li jikkontribwixxi b'mod 

kostruttiv għall-kompitu tal-kisba tad-drittijiet tal-bniedem b'integrazzjoni fir-relazzjonijiet esterni 

tal-UE kif definit fit-trattati bażiċi tal-Unjoni Ewropea. L-użu tal-arranġamenti istituzzjonali u tal-

għodda ta' politika reċentement maħluqin biex tissaħħaħ aktar l-effettività tal-politika tal-UE f'dan 

il-qasam ser ikun sfida komuni għall-istituzzjonijiet kollha tal-UE.  
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Rapporti Parlamentari dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija 

 

• Is-sitwazzjoni tan-nisa fl-Afrika ta' Fuq, 12 ta' Marzu 2012 

• Id-drittijiet tal-bniedem fid-dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni 

inklużi l-implikazzjonijiet għall-politika strateġika tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem, 

18 ta' April 2012  

• L-allegati trasportazzjoni u detenzjoni illegali ta' priġunier f'pajjiżi Ewropej mis-CIA,  

11 ta' Settembru 2012  

• Strateġija dwar il-libertà diġitali fil-politika barranija tal-UE, 11 ta' Diċembru 2012 

• L-istrateġija tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem. Ir-riżoluzzjoni tal-Parlament 

Ewropew dwar ir-rieżami tal-istrateġija tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem, 13 ta' 

Diċembru 2012 

• Ir-rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja 2011 u l-

politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni, 13 ta' Diċembru 2012 
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Riżoluzzjonijiet dwar il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u l-istat tad-dritt 
(riżoluzzjonijiet ta' urġenza) 

 

• Il-piena tal-mewt fil-Bjelorussja, b'mod partikolari l-każijiet ta' Dzmitry Kanavalau u Uladzislau 

Kavalyou, Frar 2012 

• L-Eġittu: żviluppi reċenti, Frar 2012 

• Il-piena tal-mewt fil-Ġappun, Frar 2012 

• It-traffikar tal-bnedmin fis-Sinaj, b'mod partikolari fil-każ ta' Solomon W., Marzu 2012 

• Il-Palestina: attakki minn forzi Iżraeljani fuq l-istazzjonijiet tat-televiżjoni Palestinjani, Marzu 

2012 

• Il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem fil-Baħrejn, Marzu 2012 

• Venezwela: l-irtirar possibbli mill-Kummissjoni Inter-Amerikana dwar id-Drittijiet tal-

Bniedem, Mejju 2012 

• Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Azerbajġan, Mejju 2012 

• Is-sitwazzjoni tar-refuġjati tal-Korea ta' Fuq, Mejju 2012 

• Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u tas-sigurtà fir-reġjun tas-Sahel, Ġunju 2012 

• Il-każijiet ta' impunità fil-Filippini, Ġunju 2012 

• Is-sitwazzjoni tal-minoranzi etniċi fl-Iran, Ġunju 2012 

• Il-vjolenza kontra l-leżbjani u d-drittijiet tal-persuni LGBT fl-Afrika, Lulju 2012 

• Il-libertà tal-espressjoni fil-Bjelorussja, b'mod partikolari l-każ ta' Andrzej Poczobut, Lulju 2012 

• L-iskandlu tal-abort sfurzat fiċ-Ċina, Lulju 2012 

• L-Afrika t'Isfel: il-massakru tal-minaturi fuq strajk, Settembru 2012 

• Il-persekuzzjoni tal-Musulmani Rohingya f'Burma, Settembru 2012 

• L-Azerbajġan: il-każ ta' Ramil Safarov, Settembru 2012 

• Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Emirati Għarab Magħquda, Ottubru 2012 

• Id-diskriminazzjoni kontra t-tfajliet fil-Pakistan, b'mod partikolari l-każ ta' Malala Yousafzai, 

Ottubru 2012 

• Is-sitwazzjoni fil-Kambodja, Ottubru 2012 

• Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran, b'mod partikolari l-eżekuzzjonijiet tal-massa u l-

mewt reċenti tal-blogger Sattar Beheshti, Novembru 2012 

• Is-sitwazzjoni f'Burma, b'mod partikolari l-vjolenza kontinwa fl-Istat ta' Rakhine, Novembru 

2012 

• Is-sitwazzjoni tal-migranti fil-Libja, Novembru 2012 

• Is-sitwazzjoni fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo, Diċembru 2012 

• Id-diskriminazzjoni abbażi tal-kasta fl-Indja, Diċembru 2012 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0227+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0227+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
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Riżoluzzjonijiet oħrajn dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija  

 

• Il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew dwar id-19-il Sessjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-

Bniedem tan-NU, 16 ta' Frar 

• Rakkomandazzjoni lill-Kunsill dwar il-modalitajiet għall-istabbiliment possibbli ta' 

Dotazzjoni Ewropea għad-Demokrazija, 29 ta' Marzu 2012 

• Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill dwar ir-Rappreżentant Speċjali 

tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem, 13 ta' Ġunju 2012  

• Is-sitwazzjoni fis-Sirja, 16 ta' Frar 2012 

• Is-sitwazzjoni fl-Ukraina, il-każ ta' Yulia Timoshenko, 24 ta' Mejju 2012 

• Is-sitwazzjoni tan-nisa fil-gwerra, 18 ta' April 2012 

• Is-Sitwazzjoni f'Burma/Myanmar, 20 ta' April 2012 

• Mutilazzjoni ġenitali femminili, 14 ta' Ġunju 2012 

• Segwitu tal-elezzjonijiet fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo, 18 ta' Ġunju 2012 

• L-użu politiku tal-ġustizzja fir-Russja, 13 ta' Settembru 2012 

• Is-sitwazzjoni fis-Sirja, 13 ta' Settembru 2012 

• L-elezzjonijiet fil-Bjelorussja, 26 ta' Ottubru 2012 

• L-elezzjonijiet fil-Ġeorġja, 26 ta' Ottubru 2012 

• Is-sitwazzjoni fl-Ukraina, 13 ta' Diċembru 2012 
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Delegazzjonijiet tas-Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem 

 

• Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU/Ġinevra, 5-7 ta' Marzu 2012 

• Il-Jemen, 1-4 ta' Mejju  

• Assemblea Ġenerali tan-NU/New York (konġunta mal-Kumitat għall-Affarijiet 

Barranin), 28-31 ta' Ottubru 

• Il-Baħrejn, 18-21 ta' Diċembru  

• It-Turkija (inkluża l-fruntiera Sirjana), 19-21 ta' Diċembru  

 

Seduti fis-Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem  

 

• Il-Mekkaniżmu Inter-Amerikan tad-Drittijiet tal-Bniedem 

• Id-Drittijiet tal-Bniedem fir-Russja, b'enfasi fuq id-diskriminazzjoni, il-libertà tal-

assoċjazzjoni u l-istat tad-dritt 

• Rendiment u prattiki ta' detenzjoni sigrieti. Kif nipproteġu d-Drittijiet tal-Bniedem 

filwaqt li niġġieldu kontra t-terroriżmu?  

• Il-ġustizzja fil-pajjiżi tar-Rebbiegħa Għarbija. Ir-responsabilità għall-ksur tad-drittijiet 

tal-bniedem, il-ġustizzja transizzjonali, u r-riforma ġudizzjarja  

• Id-Drittijiet tal-Bniedem fiċ-Ċina 

• L-Impatt tal-Kriżi Finanzjarja u Ekonomika fuq id-Drittijiet tal-Bniedem  

• Id-Drittijiet tal-Bniedem u t-Tibdil fil-Klima 

• In-negozju u d-drittijiet tal-bniedem: nippromwovu l-interessi tas-soċjetà u imġiba 

kummerċjali kontabbli, trasparenti u responsabbli  

• Id-Drittijiet tal-Bniedem fl-Iran  

• Id-Drittijiet tal-Bniedem f'Mali 
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ANNEX I - HIGH-LEVEL MEETING ON THE RULE OF LAW AT THE NATIONAL AND INTERNATIONAL 
LEVELS – EU PLEDGES 
 

The rule of law belongs to the fundamental principles on which the European Union is founded. 

The European Union strives to strengthen the rule of law in its Member States and promote of the 

rule of law in the third countries. Therefore, the European Union and its Member States (Austria, 

Belgium, Bulgaria, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, 

Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Poland, 

Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland) hereby pledge: 

 

A. Strengthening the rule of law at the international level 
 

1. The EU Member States reiterate their pledges made at the 31st Conference of the Red Cross 

and Red Crescent (Geneva, 28 November – 1 December 2011) to consider ratification of the 

2006 Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance and the 

principal international humanitarian law instruments and other relevant legal instruments 

which have an impact on international humanitarian law to which they are not yet all party, 

namely:  

- Additional Protocol III to the Geneva Conventions; 

- The Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict 

and its First and Second Protocols; 

- The Optional Protocol to the UN Convention on the Rights of the Child on the involvement of 

children in armed conflict; 

- The Ottawa Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer 

of Anti-Personnel Mines; 

- Protocol II, as amended on 3 May 1996, and Protocol V to the 1980 Convention on 

Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons which May Be 

Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects;  

-  The Convention on the prohibition of military use of environmental modification techniques. 
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2. The EU Member States which have not yet done so will consider ratifying or acceding to the 

Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment. 

 

 

3. The EU Member States which have not yet done so will consider accepting the right of 

individual complaint under the UN Convention against Torture, the Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination against Women, the Convention on the 

Elimination of All Forms of Racial Discrimination, the International Covenant on Civil and 

Political Rights and the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. 

 

 

4. The EU Member States which have not yet done so pledge to address the issue of 

statelessness by ratifying the 1954 UN Convention relating to the Status of Stateless Persons 

and by considering the ratification of the 1961 UN Convention on the Reduction of 

Statelessness. 

 

 

B. Strengthening the rule of law at the national level 
 

1.  Improving delivery of justice 
 

5. The EU will conduct a worldwide campaign on justice, focusing on the right to a fair trial, 

with a view to achieving results by 2014.   
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6. As demonstrated in the EU Strategic Framework and Action Plan of 25 June 2012 covering 

the period until 31 December 2014, the EU and its Member States seek to be exemplary in 

ensuring respect for human rights within their respective competency areas, as well as seeking 

to promote human rights and the Rule of Law worldwide. With a view to ensuring full 

coherence and consistency between the EU's internal and external human rights policies, the 

EU and its Member States are committed to raising recommendations of the Human Rights 

Council’s Universal Periodic Review which have been accepted, as well as observations and 

comments of treaty monitoring bodies and UN Special Procedures, in their relations with all 

third countries; the EU Member States are equally determined to implement or consider 

seriously such recommendations, observations and comments within their own borders. 

 

 

7. By 2014, the EU will develop specific actions to improve access to justice, to strengthen 

judicial cooperation, to ensure the free circulation of judicial decisions within the EU and to 

enhance legal certainty. The EU will fast-track growth enhancing measures which aim at 

removing barriers to cross border trade, cutting unnecessary administrative burden and 

bringing business the legal certainty they need. 

 

 

2.  Supporting peace and security in conflict and post-conflict situations 
 

8. The EU will develop a policy on transitional justice, so as to help societies to deal with abuses 

of the past and to fight impunity, covering issues such as truth and reconciliation 

commissions, reparations and the criminal justice system, ensuring that such policy allows for 

tailored approaches to specific circumstances, by 2014. 
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9. The EU will enhance its support to the UN engagement in conflict and post-conflict situations 

in the rule of law area, in particular it will: 

- define a list of civilian capacities, including rule of law capacities, the EU Member 

States can potentially put at UN disposal for peacekeeping operations by the end of 2012;  

- provide political support for operation of a "One UN approach" to rule of law assistance 

at the country level; 

- create a policy framework on EU providing a component to a UN peacekeeping 

operation and establish modalities for coordination between the EU and UN during planning 

and conduct of EU civilian missions deployed in support of UN operations by 2013; 

- strengthen the EU-UN coordination on assistance to the African Union and other 

regional organizations in respect of peacekeeping operations by 2013;  

- establish technical arrangements on cooperation in training and in the area of Lessons 

Learned, including rule of law missions, by 2013; 

- develop a General Framework between the EU and the UN on operational aspects of 

cooperation in peacekeeping/crisis management by 2014. 

 

 

3. Fostering an enabling environment for sustainable human development 
 
3.1  Fighting corruption 
 

10. Starting in 2013, the European Commission will publish every two years the EU Anti-

Corruption Report, accompanied by country analyses for each Member State including tailor-

made recommendations. It will also facilitate the exchange of best practices, identify trends 

and stimulate peer learning among Member States. The report will make use of all available 

sources, including the existing monitoring mechanisms (GRECO in the Council of Europe, 

OECD, UNCAC) independent experts and researchers, stakeholders and civil society. At the 

same time, it will ensure that the existing gaps of the international and European monitoring 

tools are being addressed and will allow the EU meet its legal obligation of self-assessment as 

a party to the UN Convention against Corruption. 
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3.2 Birth registration and civic records 
 

11. The EU will develop a framework for raising issues of statelessness with third countries by 

2014.   

 

 

C. Strengthening the nexus between the national and international levels 
 
The International Criminal Court 
 

12. The European Union and its Member States refer to the pledges concerning the International 

Criminal Court made at the Review conference of the Rome Statute of the International 

Criminal Court (Kampala, 31 May – 11 June 2010) and at the 31st International Conference of 

the Red Cross and Red Crescent (Geneva, 28 November – 1 December 2011) and they pledge 

to promote the greatest possible participation in and implementation of the Rome Statute of 

the International Criminal Court, the development and maintenance of an effective court and 

the realization of the principle of complementarity. To these ends, the EU and its Member 

States will particularly emphasize the ratification and acceptance of the Statute in negotiations 

and political dialogues with third countries, regional organisations and other regional groups, 

include provisions concerning the ICC and the international justice into EU agreements with 

third countries, promote dissemination of the values expressed in the Statute and cooperation 

with other states, international organizations and representatives of civil society. The EU and 

its Member States will facilitate technical assistance to interested states by supporting 

legislative work for the accession to the Statute, supporting their participation in the ICC and 

their access to the instruments of the ICC.   

 

2. Addressing transnational threats  
 
2.1 Counter-terrorism 
 

13. The EU pursues a civilian approach addressing counter-terrorism globally on the basis of 

criminal justice and the rule of law while protecting human rights. The EU promotes 

confidence building through regular counter-terrorism and security political dialogues and 

assists countries in need in their efforts via capacity building measures.  
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In the field of prevention and fight against terrorism, the EU will continue to support an overall rule 

of law approach, the development of effective institutional and legal frameworks, national and 

regional counter-terrorism strategies and to strengthen the capacities of law enforcement and 

judicial institutions in partner countries in the Sahel, Horn of Africa and South Asia, including 

Pakistan. Furthermore, the EU will continue its effort in promoting the UN conventions and 

resolutions related to terrorism, in particular the UN Global Counter-Terrorism Strategy, and will 

engage actively in multilateral initiatives, such as the Global Counter-Terrorism Forum. 

 

The EU pledges to increase its support for counter-terrorism capacity building measures, and by 

2014, to support the enhancement of partner countries' capacity to: 

 
• promote the criminal justice systems based on the full respect for rule of law and human 

rights; 
 
• ratify and implement all the UN conventions on terrorism; 
 
• support resolutions related to terrorism, especially the UN Global Counter-Terrorism 

Strategy with all the overall approach it embodies; 
 
• exchange information, also at regional and international levels; 
 
• anticipate a terrorist act; 
 
• formulate appropriate response measures; 
 
• conduct policies on countering violent extremism;  
 
• conduct investigation and prosecution of terrorist cases based on the full respect for  rule of 

law and human rights, while enhancing inter-agency and regional collaboration. 
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14.  The EU also pledges to implement measures on countering violent extremism, as well as on 

countering terrorist finance and illicit financial flows by promoting anti-money laundering 

framework, especially FATF recommendations, by 2014. 

 

 

15.  By 2014, the EU will develop operational guidance to ensure the consideration of human 

rights, and where applicable international humanitarian law, in the planning and 

implementation of counter-terrorism assistance projects with third countries, in particular as 

regards the respect of due process requirements (presumption of innocence, fair trial, rights of 

the defence). 
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2.2 Organised crime  
 

16. The EU pledges to fight against the manufacture of drugs and its trafficking by assisting 

partner countries in their efforts against this scourge. 

 

By 2015, the EU pledges to support partner countries mainly by providing training and capacity 

building to allow local law enforcement, judicial and prosecuting authorities to: 

·     ratify and implement international conventions, in particular the UN conventions on drugs, the 

UN Convention against Transnational Organised Crime and its protocols; 

 

·      adopt an intelligence-led approach to countering drug trafficking and other forms of trafficking 

(human beings, small arms, etc.); 

 

·       carry out complex investigations at regional and trans-regional levels; 

 

·       improve the collection and analysis of data related to drug trafficking; 

 

·       improve information sharing and exchange also through the establishment of adequate 

databases and communication networks; 

 

·       develop inter-agency cooperation; 

 

·       strengthen existing capacities and procedures in asset laundering investigation and 

confiscation; 

 

·       increase regional and international cooperation. 
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17. With particular reference to small arms, the EU pledges to continue countering illicit 

transnational trafficking in firearms by strengthening the international normative framework. 

To this end, it will promote the ratification and implementation of the Protocol against the 

Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, their Parts and Components and 

Ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized 

Crime, in third countries. 

 

 

18. By 2014, the EU pledges to support the creation of an international database as a tool to 

register, trace and track stolen and lost firearms and to identify related trafficking routes. This 

will allow countries to have access to, insert, update and query a centralized international 

database for lost and stolen firearms. 
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2.3 Maritime piracy 
 

19. The EU pledges to support efforts to counter piracy and armed robbery at sea by paying 

particular attention to two of the most concerned regions in the world, namely the Horn of 

Africa and the Gulf of Guinea. 

 

By 2015 (and beyond), the EU pledges to support partner countries by providing training and 

capacity building to allow local law enforcement, judicial and prosecuting authorities to: 

 

·      better respond to piracy and armed robbery attacks; 

 

·      improve information sharing and exchange at the regional level with a view to ultimately 

enhancing regional maritime domain awareness; 

 

·       conduct effective investigation and prosecution of piracy cases and related financial crime, 

with a special focus on the high level suspects; 

 

·         set-up and train a land-based coastal police force (in Somalia). 
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2.4 Trafficking in human beings 
 

20. EU Member States will establish national referral mechanisms to better identify, refer, protect 

and assist victims of trafficking by the end of 2012. By 2015 the European Commission will 

develop a model for an EU Transnational Referral Mechanism which links national referral 

mechanisms to better identify, refer, protect and assist victims. 

 

 

21. The EU will fund in 2012 a pilot project to strengthen regional cooperation on trafficking in 

human beings along routes from the East to the EU. In addition, under the Heroin Route 

programme, the EU will improve the collection and sharing of harmonized data on the actual 

numbers of people trafficked and improve the Criminal Justice Response on the trafficking in 

human beings cases. 

 

 

3. Empowering women and children 
 

22. By 2015, 80% of the EU Delegations will introduce specific measures on the role of external 

assistance and development co-operation in their local strategies for the implementation of the 

EU Guidelines on Violence against Women and Girls and Combating All Forms of 

Discrimination against them. The EU thematic programmes and instruments will support non-

state actors to implement the EU Guidelines on Violence against Women and Girls and 

Combating All Forms of Discrimination against them. 

 

 

4. Accession and association process 
 

23. The EU will intensify its rule of law dialogue with countries of the Western Balkans, with the 

aim to strengthen preparations at earlier stages of the accession process. For Bosnia and 

Herzegovina a structured dialogue on justice was launched in 2011, a structured dialogue on 

the rule of law with Kosovo was launched on 30 May 2012. The EU will continue to support 

the rule of law projects in countries of the Western Balkans. 
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5. European Neighbourhood Policy 

 

24. The rule of law is one of the key priorities of the European Neighbourhood Policy.  

 - As regards the Eastern neighbourhood of the EU, the Roadmap to the 2013 Eastern 

Partnership Summit includes several measures in the area of the rule of law, notably improved 

functioning of the judiciary, cooperation among law enforcement agencies, fight against corruption 

and fight against cybercrime.  

 -  In the South Mediterranean, the EU is stepping up its technical and financial support for 

the rule of law, overseen by an efficient, impartial and independent judiciary, with guarantees for 

equal access to justice and respect for due process and fair trial standards, as well as reform of the 

security sector for sustainable democratisation.  

 - The EU pledges to share with its neighbours the lessons learned and the best practices 

of its Member States which initiated processes of democratic transition and of building of the rule 

of law before they joined the EU.  

 

 

6. Central Asia  
 

25. The EU will further intensify the Rule of Law Initiative for Central Asia, notably it will 

promote independent judiciaries, increased institutional capacities and modernising 

professional qualifications including through contributing to the implementation of the 

Council of Europe Neighbourhood Policy for Central Asia in these areas as well as 

modernisation of penal systems, with a special focus on the eradication of torture. The EU is 

ready to support the accession of Central Asian countries to the Group of States against 

Corruption (GRECO) of the Council of Europe and assist Central Asian efforts to accede to 

and to implement international anti-corruption and human rights conventions. The EU is also 

ready to strengthen counter-terrorism co-operation, including for follow-up to the agreed Joint 

Plan of Action for the implementation of the United Nations Global Counter-Terrorism 

Strategy in Central Asia. 
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ANNEX II – TABLE OF ABBREVIATIONS 
AAP Annual Action Programme 

ACP African, Caribbean and Pacific Group of States 

AFCO Committee on Constitutional Affairs 

AFET Committee on Foreign Affairs 

ASEAN Association of Southeast Asian Nations 

ASEM Asia Europe Meeting 

AU African Union 

BICI Bahraini Independent Commission of Inquiry 

BSSC Budget Support Steering Committee 

CAAC Children in Armed Conflict 

CELAC Latin America and Caribbean 

CFSP Common Foreign and Security Policy 

CIA Central Intelligence Agency 

CiO Chairmanship in Office 

CoE Council of Europe 

COHOM Council working party on human rights 

COREPER Committee of Permanent Representatives 

CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

CSDP Common Security and Defence Policy 

CSO Civil Society Organisation 

CSR Corporate Social Responsibility 

CSW Commission on the Status of Women 

CTC Counter-Terrorism Coordinator 

DCI Development Cooperation Instrument 

DEG Democracy Support and Election Coordination Group 

DEVCO EU Commission Directorate General for Development and Cooperation 

DEVE Committee on Development 

DPRK Democratic People's Republic of Korea 

DROI Subcommittee for Human Rights 

DVB Democratic Voice of Burma 

EAT Electoral Assessment Team 
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EC European Commission 

ECG Election Coordination Group 

ECOWAS Economic Community of West African States 

EDF European Development Fund 

EEAS European External Action Service 

EED European Endowment for Democracy 

EEM Electoral Expert Mission 

EIB European Investment Bank 

EIDHR European Instrument for Democracy and Human Rights 

EIUC European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation 

EMB Electoral Management Body 

EMPL European Parliament Committee on Employment and Social Affairs 

ENP European Neighbourhood Policy 

ENPI European Neighbourhood and Partnership Instrument 

EOM Election Observation Mission 

EP European Parliament 

ESC Economic, social and cultural (rights) 

ESCR Economic, social and cultural rights 

ESDC European Security and Defence College 

ESG Environmental, social and governance 

EU European Union 

EUMS European Union Member States 

EUNIC  European Union National Institutes for Culture 

EURONEST Euronest Parliamentary Assembly (Eastern Partnership) 

EUSR European Union Special Representative 

EUTM European Union Training Mission 

FEMM Committee on Women's Rights and Gender Equality 

FFM Fact-Finding Mission 

FoRB Freedom of Religion or Belief 

FREMP Council Working Party on Fundamental Rights, Citizens' Rights and Free Movement 

of Persons within the EU 

FSJ Freedom, security and justice 

FTA Free Trade Agreement 
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FYROM former Yugoslav Republic of Macedonia 

GAMM Global Approach to Migration and Mobility 

GCTF Global Counter-Terrorism Forum 

GGDC Good Governance and Development Contracts 

GRI Global Reporting Initiative 

GRULAC Latin American and Caribbean Group 

GSP Generalised Scheme of Preferences 

HDIM Human Dimension Implementation Meeting 

HQ Headquarters 

HR human rights 

HR/VP High representative / Vice-president 

HRC Human Rights Council 

HRD Human rights defender 

ICC International Criminal Court 

ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights 

ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 

ICRC International Committee of the Red Cross 

ICT Information and communications technology 

IDP Internally Displaced People 

IEOM International Election Observation Missions 

IHL International humanitarian law 

ILO International Labour Organisation 

INTA Committee on International Trade 

JURI Committee on Legal Affairs 

LAS League of Arab States 

LGBT Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender 

LGBTI Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex 

LIBE Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs 

MEP Member of Parliament 

MoU Memorandum of Understanding 

MS Member States 

NDAA National Defense Authorization Act 

NEEDS Network for Enhanced Electoral and Democratic Support 



 

 
9431/13  /sib 189 
ANNESS DG C   MT 

NGO Non-governmental organizations 

NHRI National Human Rights Institute 

OAS Organization of American States, 

ODIHR Office for Democratic Institutions and Human Rights 

OHCHR Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 

OIC Organisation of Islamic Co-operation 

OPPD Office for Promotion of Parliamentary Democracy 

OSCE Organisation for Security and Cooperation in Europe 

PA Parliamentary Assembly 

PCA Partnership and Cooperation Agreement 

PIF Pacific Island Forum 

PMSC Private military and security companies  

PSC Political and Security Committee 

REM Results Measurement Framework 

SDH Brazilian Human Rights Secretariat 

SIA Sustainable Impact Assessments 

TEU Treaty on European Union 

TFEU Treaty on the functioning of the European Union 

U.S. United States of America 

UK United Kingdom 

UN CAT United Nations Committee against torture 

UN United Nations 

UNAIDS Joint United Nations Programme on HIV/AIDS 

UNCRPD United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

UNDP United Nations Development Programme 

UNFPA United Nations Population Fund 

UNGA United Nations General Assembly 

UNHRC United Nations Human Rights Council 

UNICEF United Nations Children's Fund 

UNSCR United Nations Security Council Resolution 
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