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Kati Piri 

Ir-rapport 2016 dwar it-Turkija 

2016/2308(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Kunsiderazzjoni 11a (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  – wara li kkunsidra informazzjoni 

mill-UE u s-servizzi tal-intelligence tal-

Istati Membri li tindika n-nuqqas ta’ 

evidenza konvinċenti dwar il-fatt li l-

moviment Fethullah Gülen ippjana l-

attentat fallut ta’ kolp ta’ stat tal-

15 ta' Lulju 2016, 

Or. en 
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Rapport A8-0234/2017 

Kati Piri 

Ir-rapport 2016 dwar it-Turkija 

2016/2308(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Kunsiderazzjoni 12a (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  – wara li kkunsidra r-referenza li 

għamlet it-Turkija għall-Kunsill tas-

Sigurtà tan-NU għal ksur tal-istat tad-

dritt internazzjonali fil-każ tal-imħallef 

Aydin Sefa Akay, li ġie arrestat taħt il-

liġijiet ta’ emerġenza minkejja li jgawdi 

minn immunità diplomatika waqt li kien 

qed iservi bħala membru tat-tribunali 

kriminali internazzjonali tan-NU għall-

eks Jugoslavja u r-Rwanda, 

Or. en 
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Paragrafu 2 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

2. Jenfasizza, madankollu, li l-miżuri 

meħuda fl-istat ta' emerġenza kellhom 

effetti negattivi fuq skala kbira, 

sproporzjonati u li jdumu fit-tul fuq għadd 

kbir ta' ċittadini kif ukoll il-protezzjoni tal-

libertajiet fundamentali fil-pajjiż; 

jikkundanna t-tkeċċija kollettiva ta' 

impjegati taċ-ċivil u uffiċjali tal-pulizija, il-

likwidazzjoni tal-massa ta' stabbilimenti 

tal-midja, l-arresti ta' ġurnalisti, 

akkademiċi, imħallfin, difensuri tad-

drittijiet tal-bniedem, uffiċjali eletti u 

mhumiex, membri tas-servizzi tas-sigurtà u 

ċittadini ordinarji, u l-konfiska tal-

proprjetà, il-beni u l-passaporti tagħhom, l-

għeluq ta' ħafna skejjel u universitajiet, u l-

projbizzjoni fuq l-ivvjaġġar imposta fuq 

eluf ta' ċittadini Torok, imsejsa fuq liġijiet 

ta' digrieti ta' emerġenza mingħajr 

deċiżjonijiet individwalizzati, u mingħajr 

il-possibbiltà ta' rieżami ġudizzjarjarju 

f'waqtu; jinsab imħasseb dwar il-konfiska, 

u f'xi każijiet nazzjonalizzazzjoni, ta' 

kumpaniji u intrapriżi privati Torok; 

jappella għall-ħelsien immedjat u mingħajr 

kundizzjoni tal-priġunieri kollha li qed 

jinżammu mingħajr provi li wettqu reat; 

jiddispjaċih, f'dan il-kuntest, li l-

prerogattivi leġiżlattivi tal-Parlament ġew 

kompromessi serjament; 

2. Jenfasizza, madankollu, li l-miżuri 

meħuda fl-istat ta' emerġenza għandhom 

effetti negattivi fuq skala kbira, 

sproporzjonati u li jdumu fit-tul fuq għadd 

kbir ta' ċittadini kif ukoll il-protezzjoni tal-

libertajiet fundamentali fil-pajjiż; 

jikkundanna t-tkeċċija kollettiva ta' 

impjegati taċ-ċivil u uffiċjali tal-pulizija, il-

likwidazzjoni tal-massa ta' stabbilimenti 

tal-midja, l-arresti ta' ġurnalisti, 

akkademiċi, imħallfin, difensuri tad-

drittijiet tal-bniedem, uffiċjali eletti u 

mhumiex, membri tas-servizzi tas-sigurtà u 

ċittadini ordinarji, u l-konfiska tal-

proprjetà, il-beni u l-passaporti tagħhom, l-

għeluq ta' ħafna skejjel u universitajiet, u l-

projbizzjoni fuq l-ivvjaġġar imposta fuq 

eluf ta' ċittadini Torok, imsejsa fuq liġijiet 

ta' digrieti ta' emerġenza mingħajr 

deċiżjonijiet individwalizzati, u mingħajr 

il-possibbiltà ta' rieżami ġudizzjarjarju 

f'waqtu; jinsab imħasseb dwar il-konfiska, 

u f'xi każijiet nazzjonalizzazzjoni, ta' 

kumpaniji u intrapriżi privati Torok; 

jappella għall-ħelsien immedjat u mingħajr 

kundizzjoni tal-priġunieri kollha li qed 

jinżammu mingħajr provi li wettqu reat; 

jiddispjaċih, f'dan il-kuntest, li l-

prerogattivi leġiżlattivi tal-Parlament ġew 

kompromessi serjament; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

9. Jinnota b'dispjaċir li l-miżuri 

sproporzjonati meħuda wara d-

dikjarazzjoni tal-istat ta' emerġenza 

kellhom fil-mira, permezz tad-detenzjoni, 

tkeċċijiet, arresti u konfiski ta' proprjetà, 

mhux biss lil eluf ta' nies li allegatament 

huma membri jew partitarji tal-moviment 

Gülen, iżda wkoll, b'mod ġenerali lil 

persuni li għandhom opinjoni kuntrarja u 

b'mod partikolari lil partiti politiċi tal-

oppożizzjoni; għadu qed jistenna evidenza 

konvinċenti fir-rigward tal-awturi tal-

attentat ta' kolp ta' stat; jikkundanna bil-

qawwa l-priġunerija ta' 11-il Membru 

Parlamentari li jappartjenu lill-Partit 

Demokratiku Popolari (HDP), inklużi l-

kopresidenti tiegħu s-Sa Figen Yuksekdag 

u s-Sur Selahattin Demirtas, Membru 

Parlamentari wieħed mill-Partit Popolari 

Repubblikan (CHP) u ta' 85 sindku 

muniċipali Kurd; iħeġġeġ lill-Gvern Tork 

ineħħi l-istat ta' emerġenza 

immedjatament; iwissi kontra l-abbuż ta' 

miżuri kontra t-terroriżmu għal 

leġittimizzazzjoni tar-ripressjoni tad-

drittijiet tal-bniedem; 

9. Jiddeplora l-fatt li l-miżuri 

sproporzjonati meħuda wara d-

dikjarazzjoni tal-istat ta' emerġenza 

kellhom fil-mira, permezz tad-detenzjoni, 

tkeċċijiet, arresti u konfiski ta' proprjetà, 

mijiet ta' eluf ta' nies li allegatament huma 

membri jew partitarji tal-moviment Gülen, 

kif ukoll, b'mod ġenerali lil persuni li 

għandhom opinjoni kuntrarja u b'mod 

partikolari lil partiti politiċi tal-

oppożizzjoni; għadu qed jistenna evidenza 

konvinċenti fir-rigward tal-awturi tal-

attentat ta' kolp ta' stat; jikkundanna bil-

qawwa l-priġunerija ta' 11-il Membru 

Parlamentari li jappartjenu lill-Partit 

Demokratiku Popolari (HDP), inklużi l-

kopresidenti tiegħu s-Sa Figen Yuksekdag 

u s-Sur Selahattin Demirtas, Membru 

Parlamentari wieħed mill-Partit Popolari 

Repubblikan (CHP) u ta' 85 sindku 

muniċipali Kurd; iħeġġeġ lill-Gvern Tork 

ineħħi l-istat ta' emerġenza 

immedjatament; iwissi kontra l-abbuż ta' 

miżuri kontra t-terroriżmu għal 

leġittimizzazzjoni tar-ripressjoni tad-

drittijiet tal-bniedem; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

20. Jilqa' t-tisħiħ tar-relazzjonijiet UE-

Turkija f'oqsma ewlenin ta' interess 

komuni, bħalma huma l-ġlieda kontra t-

terroriżmu, il-migrazzjoni, l-enerġija, l-

ekonomija u l-kummerċ, u jtenni li d-

djalogu u l-kooperazzjoni jenħtieġ li 

jinżammu u jiġu mħeġġa; jemmen li l-

kooperazzjoni bejn l-UE u t-Turkija f'dawn 

l-oqsma tirrappreżenta investiment fl-

istabbiltà u l-prosperità kemm tat-Turkija 

kif ukoll tal-UE, sakemm din tkun ibbażata 

mill-partijiet kollha fuq rispett lejn l-

impenji tagħhom fir-rigward tad-drittijiet 

fundamentali u l-libertajiet bażiċi; jemmen 

li l-kooperazzjoni fost il-membri tas-

soċjetà ċivili hija ta' importanza 

fundamentali u jħeġġeġ li dawn il-kuntatti 

jiġu intensifikati; 

20. Jilqa' l-kontinwazzjoni tar-

relazzjonijiet UE-Turkija f'oqsma ewlenin 

ta' interess komuni, u jtenni li d-djalogu u 

l-kooperazzjoni jenħtieġ li jinżammu u 

jitħeġġu; jemmen li l-kooperazzjoni bejn l-

UE u t-Turkija tirrappreżenta investiment 

fl-istabbiltà u l-prosperità kemm tat-

Turkija kif ukoll tal-UE, sakemm din tkun 

ibbażata mill-partijiet kollha fuq rispett lejn 

l-impenji tagħhom fir-rigward tad-drittijiet 

fundamentali u l-libertajiet bażiċi; jemmen 

li l-kooperazzjoni fost il-membri tas-

soċjetà ċivili hija ta' importanza 

fundamentali u jħeġġeġ li dawn il-kuntatti 

jiġu intensifikati; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

22. Jemmen li t-tisħiħ tar-relazzjonijiet 

kummerċjali jista' jirriżulta f'benefiċċji 

konkreti għaċ-ċittadini fit-Turkija u l-UE, 

u għaldaqstant, fid-dawl tan-nuqqasijiet 

attwali tal-Unjoni Doganali, jappoġġja l-

proposta tal-Kummissjoni li jingħata bidu 

għal negozjati dwar it-titjib tal-Unjoni 

Doganali; itenni li l-UE hija s-sieħba 

kummerċjali ewlenija tat-Turkija u li żewġ 

terzi tal-Investiment Dirett Barrani (IDB) 

fit-Turkija ġejjin minn Stati Membri tal-

UE; jenfasizza, barra minn hekk, l-

importanza ekonomika tat-Turkija bħala 

suq ta' tkabbir għall-UE; iqis l-involviment 

tas-sħab soċjali fin-negozjati bħala 

kruċjali; jistieden lill-Kummissjoni tinkludi 

klawżola dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-

libertajiet fundamentali fl-Unjoni Doganali 

aġġornata bejn it-Turkija u l-UE, li tagħmel 

id-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet 

fundamentali kundizzjonalità ewlenija; 

ifakkar li l-Unjoni Doganali tista' biss 

tilħaq il-potenzjal kollu tagħha meta t-

Turkija timplimenta għalkollox il-Protokoll 

Addizzjonali fir-rigward tal-Istati Membri 

kollha; jinnota l-konklużjoni tal-

Kummissjoni li tista' tiġi stimulata aktar 

integrazzjoni kummerċjali mal-UE jekk it-

Turkija telimina l-ostakoli għall-

funzjonament tal-Unjoni Doganali; 

22. Jemmen li t-tisħiħ tar-relazzjonijiet 

kummerċjali jista' jirriżulta f'benefiċċji 

konkreti għaċ-ċittadini fit-Turkija u l-UE; 

jopponi, madankollu, il-proposta tal-

Kummissjoni li jingħata bidu għal 

negozjati dwar it-titjib tal-Unjoni Doganali 

sakemm ma jitwettaqx titjib sinifikanti fid-

drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet 

fundamentali fit-Turkija; itenni li l-UE 

hija s-sieħba kummerċjali ewlenija tat-

Turkija u li żewġ terzi tal-Investiment 

Dirett Barrani (IDB) fit-Turkija ġejjin minn 

Stati Membri tal-UE; jenfasizza, barra 

minn hekk, l-importanza ekonomika tat-

Turkija bħala suq ta' tkabbir għall-UE; iqis 

l-involviment tas-sħab soċjali fin-negozjati 

bħala kruċjali; jistieden lill-Kummissjoni 

tinkludi klawżola dwar id-drittijiet tal-

bniedem u l-libertajiet fundamentali fi 

kwalunkwe Unjoni Doganali aġġornata 

futura bejn it-Turkija u l-UE, li tagħmel 

id-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet 

fundamentali kundizzjonalità ewlenija; 

ifakkar li l-Unjoni Doganali tista' biss 

tilħaq il-potenzjal kollu tagħha meta t-

Turkija timplimenta għalkollox il-Protokoll 

Addizzjonali fir-rigward tal-Istati Membri 

kollha; jinnota l-konklużjoni tal-

Kummissjoni li tista' tiġi stimulata aktar 

integrazzjoni kummerċjali mal-UE jekk it-

Turkija telimina l-ostakoli għall-
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

23. Jinnota li l-liberalizzazzjoni tal-viża 

hija ta' importanza kbira għaċ-ċittadini 

Torok, b'mod partikolari għan-negozjanti u 

għall-persuni ta' oriġini Torka fl-UE, u ser 

isaħħaħ il-kuntatti bejn in-nies; iħeġġeġ 

lill-Gvern Tork jikkonforma għalkollox 

mal-kriterji pendenti finali, kif identifikati 

fil-pjan direzzjonali tal-liberalizzazzjoni 

tal-viża; jenfasizza li reviżjoni tal-

leġiżlazzjoni kontra t-terroriżmu hija 

kundizzjoni ewlenija biex jiġu żgurati d-

drittijiet u l-libertajiet fundamentali u li l-

liberalizzazzjoni tal-viża se tkun possibbli 

biss ladarba l-kriterji kollha jkunu ġew 

issodisfati; 

23. Jinnota li l-liberalizzazzjoni tal-viża 

hija ta' importanza kbira għaċ-ċittadini 

Torok, b'mod partikolari għan-negozjanti u 

għall-persuni ta' oriġini Torka fl-UE, u ser 

isaħħaħ il-kuntatti bejn in-nies; iħeġġeġ 

lill-Gvern Tork jikkonforma għalkollox 

mal-kriterji pendenti finali, kif identifikati 

fil-pjan direzzjonali tal-liberalizzazzjoni 

tal-viża; jenfasizza li reviżjoni tal-

leġiżlazzjoni kontra t-terroriżmu hija 

kundizzjoni ewlenija biex jiġu żgurati d-

drittijiet u l-libertajiet fundamentali u li l-

liberalizzazzjoni tal-viża se tkun possibbli 

biss ladarba l-kriterji kollha jkunu ġew 

issodisfati;jitlob lill-pajjiżi kollha, u b’mod 

partikolari lill-Istati Membri tal-UE 

kollha, biex ma jiħdux azzjoni għat-talbiet 

ta' estradizzjoni li jikkonċernaw individwi 

akkużati li għandhom rabtiet mal-

moviment Gülen; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

26. Jikkundanna bil-qawwa kollha l-

attakki terroristiċi kollha mwettqa fit-

Turkija, u jappoġġja bis-sħiħ il-

popolazzjoni tat-Turkija fil-ġlieda komuni 

tagħna kontra t-terroriżmu; jilqa' r-

relazzjonijiet bilaterali bejn l-Istati Membri 

tal-UE u t-Turkija fil-qasam tal-

kooperazzjoni kontra t-terroriżmu fir-

rigward tal-"ġellieda barranin"; jemmen li 

l-kooperazzjoni aktar b'saħħitha bejn il-

Europol u l-aġenziji Torok tal-infurzar tal-

liġi hi essenzjali biex it-terroriżmu jiġi 

miġġieled b'mod effikaċi; itenni l-

kundanna tiegħu tar-ritorn tal-vjolenza 

min-naħa tal-Partit tal-Ħaddiema tal-

Kurdistan (PKK), li ilu fuq il-lista tal-UE 

ta' organizzazzjonijiet terroristiċi mill-

2002, u jħeġġeġ lill-partit biex iċedi l-armi 

u juża mezzi paċifiċi u legali biex ileħħen 

l-aspettativi tiegħu; jenfasizza li soluzzjoni 

paċifika għall-kwistjoni tal-Kurdi hija 

meħtieġa wkoll għall-ġejjieni demokratiku 

tat-Turkija, u se tintlaħaq biss bl-

involviment tal-partijiet u l-forzi 

demokratiċi kollha kkonċernati; jitlob li 

jerġgħu jinbdew negozjati bl-għan li 

tinkiseb soluzzjoni komprensiva u 

sostenibbli għall-kwistjoni tal-Kurdi; 

jistieden lill-Istati Membri jinforzaw il-

leġiżlazzjoni li tipprojbixxi l-użu ta' sinjali 

u simboli tal-organizzazzjonijiet li jinsabu 

26. Jikkundanna bil-qawwa kollha l-

attakki terroristiċi kollha mwettqa fit-

Turkija, u jappoġġja bis-sħiħ il-

popolazzjoni tat-Turkija fil-ġlieda komuni 

tagħna kontra t-terroriżmu; jilqa' r-

relazzjonijiet bilaterali bejn l-Istati Membri 

tal-UE u t-Turkija fil-qasam tal-

kooperazzjoni kontra t-terroriżmu fir-

rigward tal-"ġellieda barranin"; jemmen li 

l-kooperazzjoni aktar b'saħħitha bejn il-

Europol u l-aġenziji Torok tal-infurzar tal-

liġi hi essenzjali biex it-terroriżmu jiġi 

miġġieled b'mod effikaċi; jesprimi d-

diżappunt kbir tiegħu u jtenni l-kundanna 

tiegħu għar-ritorn tal-vjolenza fix-Xlokk 

tal-pajjiż, u jħeġġeġ lill-Partit tal-

Ħaddiema tal-Kurdistan (PKK) biex iċedi 

l-armi u juża mezzi paċifiċi u legali biex 

ileħħen l-aspettativi tiegħu; jenfasizza li 

soluzzjoni paċifika għall-kwistjoni tal-

Kurdi hija meħtieġa wkoll għall-ġejjieni 

demokratiku tat-Turkija, u se tintlaħaq biss 

bl-involviment tal-partijiet u l-forzi 

demokratiċi kollha kkonċernati; jitlob li 

jerġgħu jinbdew negozjati bl-għan li 

tinkiseb soluzzjoni komprensiva u 

sostenibbli għall-kwistjoni tal-Kurdi; 

jistieden lill-Istati Membri jinforzaw il-

leġiżlazzjoni li tipprojbixxi l-użu ta' sinjali 

u simboli tal-organizzazzjonijiet li jinsabu 

fuq il-lista tal-UE ta' organizzazzjonijiet 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

17. Jistieden lit-Turkija tipproteġi d-

drittijiet tal-gruppi l-aktar vulnerabbli u tal-

persuni li jappartjenu lill-minoranzi; 

jiddispjaċih dwar il-fatt li l-

dimostrazzjonijiet LGBTI f'Ankara u 

f'Istanbul ġew ipprojbiti għat-tieni sena 

konsekuttiva; jinsab serjament imħasseb 

dwar il-vjolenza sessista, id-

diskriminazzjoni, id-diskors ta' mibegħda 

kontra l-minoranzi, ir-reati ta' mibegħda u 

l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem ta' persuni 

LGBTI; jistieden lit-Turkija tieħu miżuri 

adegwati biex tipprevjeni u tikkastiga d-

diskors ta' mibegħda jew delitti kontra l-

minoranzi; jistieden lit-Turkija tarmonizza 

l-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħha mal-

Konvenzjoni ta' Istanbul tal-Kunsill tal-

Ewropa, li hi rratifikat fl-2014; jilqa' l-

istrateġija u l-pjan ta' azzjoni nazzjonali 

tal-gvern għar-Rom u jistieden lill-Gvern 

Tork biex jibda jimplimenta l-istrateġija u 

biex jistabbilixxi mekkaniżmu ta' 

monitoraġġ u ta' evalwazzjoni; iħeġġeġ lill-

awtoritajiet biex jindirizzaw l-ostakli 

prinċipali għall-inklużjoni soċjali tar-Rom; 

jistieden lit-Turkija tipprovdi ugwaljanza 

sħiħa għaċ-ċittadini kollha u tindirizza l-

problemi li jħabbtu wiċċhom magħhom il-

membri tal-minoranzi, b'mod partikolari 

rigward id-drittijiet għall-edukazzjoni u l-

proprjetà; jinnota li, f'konformità mal-

17. Jistieden lit-Turkija tipproteġi d-

drittijiet tal-gruppi l-aktar vulnerabbli u tal-

persuni li jappartjenu lill-minoranzi; 

jiddispjaċih dwar il-fatt li d-

dimostrazzjonijiet LGBTI f'Ankara u 

f'Istanbul ġew ipprojbiti għat-tielet sena 

konsekuttiva u kellhom jaffaċċjaw it-

trażżin u l-vjolenza tal-pulizija; jinsab 

serjament imħasseb dwar il-vjolenza 

sessista, id-diskriminazzjoni, id-diskors ta' 

mibegħda kontra l-minoranzi, ir-reati ta' 

mibegħda u l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem 

ta' persuni LGBTI; jistieden lit-Turkija 

tieħu miżuri adegwati biex tipprevjeni u 

tikkastiga d-diskors ta' mibegħda jew delitti 

kontra l-minoranzi; jistieden lit-Turkija 

tarmonizza l-leġiżlazzjoni nazzjonali 

tagħha mal-Konvenzjoni ta' Istanbul tal-

Kunsill tal-Ewropa, li hi rratifikat fl-2014; 

jilqa' l-istrateġija u l-pjan ta' azzjoni 

nazzjonali tal-gvern għar-Rom u jistieden 

lill-Gvern Tork biex jibda jimplimenta l-

istrateġija u biex jistabbilixxi mekkaniżmu 

ta' monitoraġġ u ta' evalwazzjoni; iħeġġeġ 

lill-awtoritajiet biex jindirizzaw l-ostakli 

prinċipali għall-inklużjoni soċjali tar-Rom; 

jistieden lit-Turkija tipprovdi ugwaljanza 

sħiħa għaċ-ċittadini kollha u tindirizza l-

problemi li jħabbtu wiċċhom magħhom il-

membri tal-minoranzi, b'mod partikolari 

rigward id-drittijiet għall-edukazzjoni u l-
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kriterji ta' Kopenħagen, il-minoranzi 

għandu jkollhom ukoll id-dritt li jirċievu 

edukazzjoni fil-lingwa nativa tagħhom fl-

iskejjel pubbliċi; ifakkar fl-importanza tal-

implimentazzjoni tar-riżoluzzjoni tal-

Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-

Ewropa dwar Imbros u Tenedos, u jistieden 

lit-Turkija tgħin ir-ripatrijazzjoni tal-familji 

ta' minoranzi li jixtiequ jmorru lura lejn il-

gżejjer; jilqa' l-ftuħ ta' skola għall-

minoranza Griega fuq il-gżira ta' Imbros, li 

jikkostitwixxi pass pożittiv; 

proprjetà; jinnota li, f'konformità mal-

kriterji ta' Kopenħagen, il-minoranzi 

għandu jkollhom ukoll id-dritt li jirċievu 

edukazzjoni fil-lingwa nativa tagħhom fl-

iskejjel pubbliċi; ifakkar fl-importanza tal-

implimentazzjoni tar-riżoluzzjoni tal-

Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-

Ewropa dwar Imbros u Tenedos, u jistieden 

lit-Turkija tgħin ir-ripatrijazzjoni tal-familji 

ta' minoranzi li jixtiequ jmorru lura lejn il-

gżejjer; jilqa' l-ftuħ ta' skola għall-

minoranza Griega fuq il-gżira ta' Imbros, li 

jikkostitwixxi pass pożittiv; 

Or. en 

 

 


