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7.12.2016 A8-0345/5 

Emenda  5 

Lorenzo Fontana 

f'isem il-Grupp ENF 

 

Rapport A8-0345/2016 

József Nagy 

Is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea fl-2015 

2016/2009(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Y 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

Y. billi l-vjolenza fuq in-nisa tikkostitwixxi 

ksur tad-drittijiet fundamentali li jolqot il-

livelli kollha tas-soċjetà, irrispettivament 

mill-età, l-edukazzjoni, l-introjtu, il-

pożizzjoni soċjali jew il-pajjiż ta' oriġini 

jew ta' residenza; billi l-inugwaljanza bejn 

is-sessi u l-istereotipi sessisti jżidu r-riskju 

tal-vjolenza u forom oħra ta' sfruttament 

u jxekklu l-parteċipazzjoni sħiħa tan-nisa 

fl-oqsma kollha tal-ħajja; 

Y. billi l-vjolenza fuq in-nisa saret iktar 

mifruxa fl-Ewropa bħala riżultat tal-

immigrazzjoni tal-massa, kif intwera minn 

attakki fuq skala kbira fuq in-nisa 

f'Kolonja u fi bliet Ewropej oħra f'lejlet l-

ewwel tas-sena; 

Or. en 



 

AM\1112054MT.docx  PE596.605v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

7.12.2016 A8-0345/6 

Emenda  6 

Lorenzo Fontana 

f'isem il-Grupp ENF 

 

Rapport A8-0345/2016 

József Nagy 

Is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea fl-2015 

2016/2009(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 25 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

25. Jinnota bi tħassib l-inċidenti fir-

rigward tal-vjolazzjonijiet tad-drittijiet 

fundamentali tal-migranti u r-rifuġjati fil-

fruntieri esterni tal-UE, u jtenni li l-

bnedmin kollha huma intitolati li jgawdu 

d-drittijiet tal-bniedem tagħhom; ifakkar 

fid-dritt fundamentali li persuna titlob 

asil; iħeġġeġ lill-UE u lill-Istati Membri 

jiddedikaw riżorsi biżżejjed biex joħolqu 

rotot sikuri u legali għall-persuni li jfittxu 

asil biex jimminaw il-mudell kummerċjali 

tan-netwerks ta' traffikar u faċilitaturi ta' 

dħul klandestin ta' persuni, kif ukoll biex 

jeħilsu lil bosta persuni mir-riskju li 

jaqbdu rotot perikolużi; ifakkar li s-

salvataġġ tal-ħajjiet huwa att ta' 

solidarjetà ma' dawk fir-riskju, iżda li 

huwa wkoll obbligu legali; jistieden lill-

Istati Membri u lill-istituzzjonijiet tal-UE 

jirrispettaw id-dritt internazzjonali u tal-

UE, kif ukoll il-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, meta 

jwettqu azzjonijiet ta' gwardji tal-fruntieri 

u l-proċeduri tal-asil; jirrimarka li 

persuni fiżiċi jew l-NGOs li ġenwinament 

jgħinu lil persuni f'diffikultà ma 

għandhomx jissograw piena talli 

jipprovdu tali assistenza; 

25. Jenfasizza li l-asil għandu jingħata 

fir-reġjun tal-persuni li jitolbuh; jitlob lill-

UE u lill-Istati Membri jieqfu jivvalidaw il-

mudell ta' negozju tan-netwerks tal-

ittraffikar u tat-traffikanti tal-klandestini 

billi jirrifjutaw li jibagħtu l-migranti lura 

lejn portijiet sikuri fir-reġjun ta' tluq 

tagħhom; 

Or. en 
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József Nagy 

Is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea fl-2015 

2016/2009(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 53 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

53. Jinsab imħasseb dwar iż-żieda fir-

razziżmu u l-ksenofobija fil-forma ta' 

Afrofobija u anti-Żingariżmu, anti-

Semitiżmu, Iżlamofobija u sentimenti 

antimigranti; jistieden lill-Istati Membri 

jħarsu l-libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza, 

tar-reliġjon jew tat-twemmin; iħeġġeġ lill-

UE u lill-Istati Membri tagħha jinkludu 

d-diskriminazzjoni multipla fi ħdan il-

politiki tal-ugwaljanza; jistieden lill-

Kummissjoni u lill-Istati Membri 

jintensifikaw il-ħidma dwar l-iskambju 

tal-aħjar prattiki, u biex isaħħu l-

kooperazzjoni tagħhom fil-ġlieda kontra 

r-razziżmu, il-ksenofobija, l-omofobija, it-

transfobija u forom oħra ta' intolleranza, 

bl-inklużjoni sħiħa tas-soċjetà ċivili u l-

kontribuzzjonijiet tal-partijiet interessati 

rilevanti, pereżempju l-FRA; 

53. Jirrikonoxxi t-tħassib dejjem jikber 

tal-opinjoni pubblika fl-Istati Membri 

dwar l-immigrazzjoni tal-massa, il-

kriminalità u t-terroriżmu u l-estremiżmu 

Iżlamiċi; jenfasizza li dan it-tħassib huwa 

leġittimu u jeħtieġ li jiġi indirizzat;  

Or. en 
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József Nagy 
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2016/2009(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 57 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

57. Huwa mħasseb dwar il-preżenza 

dejjem tiżdied tad-diskors ta' mibegħda 

fuq l-Internet; jirrakkomanda li l-Istati 

Membri jistabbilixxu proċedura sempliċi 

li tippermetti lill-membri tal-pubbliku 

jirrappurtaw il-preżenza ta' kontenut ta' 

mibegħda fuq l-internet; jilqa' t-tħabbira 

tal-Kummissjoni dwar il-Kodiċi ta' 

Kondotta dwar azzjonijiet kontra d-

diskors ta' mibegħda illegali fuq l-

internet, u jinkoraġġixxi l-adeżjoni ma' 

dan u sforzi kontinwi biex tissaħħaħ il-

kooperazzjoni mas-settur privat u mas-

soċjetà ċivili; ifakkar li l-miżuri meħuda 

f'dan ir-rigward ma għandhomx imorru 

kontra l-prinċipji fundamentali li 

jirrigwardaw il-libertà tal-espressjoni, 

inkluż b'mod partikolari l-libertà tal-

istampa; 

57. Jikkundanna l-kwalifikar sistematiku 

tal-kritika tal-immigrazzjoni tal-massa 

bħala "diskors ta' mibegħda"; jenfasizza 

li l-libertà tal-espressjoni jeħtieġ li tiġi 

rrispettata u protetta kemm fl-internet kif 

ukoll fi bnadi oħra; 

Or. en 

 

 


