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Is-sitwazzjoni fil-Mediterran u l-ħtieġa ta' approċċ olistiku tal-UE għall-migrazzjoni 

2015/2095(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 39 a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 39a. Jinnota li fis-sistema attwali, 

benefiċjarji tal-protezzjoni internazzjonali 

huma "maqbuda" fl-Istat Membru fejn 

ikunu ngħataw asil, irrispettivament mill-

possibilità ta' prospetti ta' offerti ta' 

impjieg jew ta' studju fi Stat Membru 

ieħor; jitlob għaldaqstant rikonoxximent 

reċiproku ta' deċiżjonijiet pożittivi għal 

asil mill-Istati Membri kollha u għall-

għoti tad-dritt ta' moviment liberu fi ħdan 

l-UE lill-benefiċjarji kollha ta' protezzjoni 

internazzjonali, sena wara li tingħata 

protezzjoni, taħt l-istess kundizzjonijiet u 

limitazzjonijiet li japplikaw għaċ-ċittadini 

tal-UE; 
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Paragrafu 39 b (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 39b. Jitlob li tiġi emendata b'mod 

korrispondenti d-Direttiva tal-

Kunsill 2003/109/KE dwar l-istatus ta' 

ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu residenti 

għat-tul, biex jitnaqqas minn ħames snin 

għal sena il-perjodu ta' żmien li 

benefiċjarju ta' protezzjoni internazzjonali 

għandu jgħaddi fl-Istat Membru li jkun 

tah dik il-protezzjoni internazzjonali qabel 

ma jibbenefika mill-libertà ta' moviment; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 48 a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 48a. Jenfasizza l-bżonn urġenti li tiġi 

ffaċilitata r-riunifikazzjoni tal-familji, u 

jistieden lill-Kummissjoni biex tiżgura li 

kull tibdil fil-leġiżlazzjoni nazzjonali 

jikkonforma bis-sħiħ mad-

Direttiva 2003/86/KE dwar id-dritt għal 

riunifikazzjoni tal-familja, kif ukoll id-

dritt għall-ħajja tal-familja kif stabbilit fl-

Artikolu 8 tal-Konvenzjoni Ewropea dwar 

id-drittijiet tal-bniedem; 

Or. en 
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Paragrafu 58 a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 58a. Jiġbed l-attenzjoni lejn l-għadd kbir 

ta' "persuni rimpatrijati li ma jistgħux 

jitneħħew", jiġifieri migranti irregolari fi 

proċedura ta' ritorn li ma jistgħux jiġu 

ritornati għal diversi raġunijiet u 

jispiċċaw f'sitwazzjoni ta' inċertezza; 

jistieden lill-Istati Membri jirregolarizzaw 

is-sitwazzjoni ta' dawn il-persuni 

rimpatrijati li ma jistgħux jitneħħew; 

Or. en 
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Paragrafu 64 a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 64a. Huwa mħasseb dwar l-impatti 

possibbli ta' lista komuni tal-UE ta' pajjiżi 

ta' oriġini sikuri f'termini tal-użu ta' 

proċeduri aċċelerati u l-impatt ta' dawn il-

proċeduri fuq id-drittijiet tal-individwi 

kkonċernati; jesprimi tħassib dwar in-

natura politika tal-lista proposta mill-

Kummissjoni, filwaqt li jfakkar li wħud 

mill-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent 

mhumiex sikuri għal gruppi ta' 

minoranza u jqajjem tħassib serju dwar l-

inklużjoni tat-Turkija fil-lista; 

Or. en 
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Paragrafu 90 a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 90a. Jiddispjaċih dwar id-diskrezzjoni 

wiesgħa li ngħatat lill-Istati Membri fl-

Artikolu 4 tad-Direttiva dwar il-penali li 

japplikaw għat-trasportaturi (Direttiva tal-

Kunsill 2001/51/KE) fir-rigward tal-

obbligu li t-trasportaturi jkunu penalizzati 

f'każijiet meta persuna tfittex protezzjoni 

internazzjonali; jistieden lill-Istati 

Membri japplikaw b'mod aktar strett l-

Artikolu 4(2) tad-Direttiva u 

sistematikament jirrinunzjaw għal multi 

f'każijiet ta' asil; jitlob lill-Kummissjoni 

tikkunsidra li tirrevedi d-Direttiva tal-

Kunsill 2001/51/KE; 

Or. en 
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Paragrafu 97 a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 97a. Jiddispjaċih dwar in-nuqqas ta' 

skrutinju demokratiku fuq il-ftehim 

milħuq fit-18 ta' Marzu 2016 bejn l-UE u 

t-Turkija; jesprimi tħassib serju dwar ir-

riskju ta' ksur serju tad-drittijiet tal-

bniedem u tad-dritt internazzjonali li 

jirriżulta mill-ftehim li r-risistemazzjoni 

ssir kundizzjonali fuq ir-ritorn u li jikser 

il-prinċipju ta' non-refoulement permezz 

tar-ritorn tal-persuni kollha li jfittxu asil 

u l-migranti irregolari kollha li jaslu fil-

Greċja fl-assenza ta' valutazzjoni 

individwali u sistematika tal-

vulnerabilitajiet u l-ħtiġijiet ta' 

protezzjoni; 

Or. en 
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Paragrafu 122 a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 122a. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-

Istati Membri joħolqu rotot regolari għall-

migrazzjoni tal-ħaddiema u joffru 

inċentivi lill-migranti biex jużaw dawn ir-

rotot, billi tali rotot jissodisfaw il-ħtiġijiet 

ekonomiċi u soċjali tal-Ewropa; 

Or. en 



 

AM\1091304MT.doc  PE579.870v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

6.4.2016 A8-0066/17 

Emenda  17 

Judith Sargentini 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Is-sitwazzjoni fil-Mediterran u l-ħtieġa ta' approċċ olistiku tal-UE għall-migrazzjoni 

2015/2095(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 122 b (ġdid) 
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 122b. Jistieden lill-Kummissjoni 

tipproponi inizjattivi ġodda biex jattiraw 

ħaddiema b'ħiliet baxxi ġol-UE, billi tibni 

fuq id-Direttiva dwar il-Ħaddiema 

Staġjonali sabiex tipprovdi regoli ta' 

ammissjoni aktar ċari u sempliċi li 

għandhom jirriżultataw f'anqas persuni 

b'impjieg irregolari f'impjiegi li jirrikjedu 

livell baxx ta' ħiliet; 

Or. en 

 

 


