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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa A 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

A. billi, minkejja diversi avviżi u 

talbiet għal mogħdijiet sikuri u legali li 

jippermettu l-aċċess għat-territorju 

Ewropew għall-persuni li jkunu qed 

ifittxu protezzjoni internazzjonali, 

bħalissa ma hemm l-ebda armonizzazzjoni 

fil-livell tal-Unjoni dwar proċeduri ta' 

dħul protett (PEPs) u l-ebda qafas 

ġuridiku fil-livell tal-Unjoni għal viżi 

umanitarji, jiġifieri viżi maħruġa bl-iskop 
li persuna tasal fit-territorju tal-Istati 

Membri biex tikseb protezzjoni 
internazzjonali; 

A. billi l-viżi umanitarji huma fost l-

għodod eżistenti li l-Istati Membri sovrani 

jistgħu jiddeċiedu li jużaw sabiex jiżguraw 

li l-persuni fil-bżonn ikunu jistgħu 

jaċċedu legalment għall-protezzjoni 
internazzjonali fl-Ewropa; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

D. billi l-għadd ta' persuni ammessi 

abbażi ta' proċeduri nazzjonali ta' dħul 

għal protezzjoni umanitarja jew permezz 
ta' risistemazzjoni għadu baxx meta 

mqabbel mal-ħtiġijiet globali, 

b'disparitajiet sinifikanti bejn l-Istati 

Membri; billi l-kamp ta' applikazzjoni tal-

proċeduri nazzjonali ta' dħul għal 

protezzjoni umanitarja u risistemazzjoni 

huwa definit b'mod strett u, f'każ ta' 

risistemazzjoni, huwa marbut strettament 

mal-kriterji ta' vulnerabbiltà u 

reġistrazzjoni bħala rifuġjat mal-Uffiċċju 

tal-Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet 

Uniti għar-Rifuġjati; 

D. billi bosta Stati Membri bħalissa 

għandhom jew kellhom preċedentement 

skemi nazzjonali għall-ħruġ ta' viżi 

umanitarji biex jiggarantixxu dħul protett 

fit-territorju nazzjonali għal persuni fil-

bżonn; billi l-kamp ta' applikazzjoni tar-

risistemazzjoni jħaddan biss persuni li 

diġà ġew rikonoxxuti bħala rifuġjati u li 

jissodisfaw aktar kriterji ta' vulnerabbiltà 

jew ġeografiċi; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

E.  billi, b'riżultat ta' dan, madwar 

90 % ta' dawk li ngħataw protezzjoni 

internazzjonali waslu fl-Unjoni permezz 

ta' mezzi irregolari, li wassal sabiex ġew 

stigmatizzati saħansitra qabel il-wasla 

tagħhom fil-fruntieri esterni tal-Istati 

Membri; 

E. billi, skont l-Organizzazzjoni 

Internazzjonali għall-Migrazzjoni (IOM) 

tan-NU, 58 158 migrant u rifuġjat daħlu 

fl-Ewropa bil-baħar sal-

1 ta' Awwissu 2018; billi dak it-total 

għandu jitqabbel mal-113 283 f'dak iż-

żmien fl-2017, u 'l fuq minn 261 228 f'dak 

iż-żmien fl-2016; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

I. billi kemm il-Kunsill kif ukoll il-

Kummissjoni rrifjutaw dawk l-emendi, fuq 

il-bażi, fost oħrajn, li tali dispożizzjonijiet 

ma għandhomx jiġu inklużi fir-Regolament 

(KE) Nru 810/2009, peress li l-kamp ta' 

applikazzjoni tiegħu jkopri biss viżi għal 

soġġorn qasir; 

I. billi kemm il-Kunsill u kemm il-

Kummissjoni rrifjutaw dawn l-emendi, fuq 

il-bażi, fost oħrajn, li skont il-ġurisprudenza 

stabbilita mill-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea, 
tali dispożizzjonijiet ma għandhomx jiġu 

inklużi fir-Regolament (KE) Nru 810/2009, 

peress li l-kamp ta' applikazzjoni tiegħu 

jkopri biss viżi għal soġġorn qasir; 

Or. en 



 

AM\1171714MT.docx  PE631.582v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

7.12.2018 A8-0423/8 

Emenda  8 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

f'isem il-Grupp ECR 

 

Rapport A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Viżi Umanitarji 

(2018/2271(INL)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

– jipprevedi modalitajiet prattiċi għal 

tali applikazzjonijiet għall-viża, inkluż li 

wieħed jimla formola ta' applikazzjoni, l-

għoti ta' informazzjoni dwar l-identità tal-

applikant, inklużi identifikaturi bijometriċi 

u l-għoti ta' raġunijiet, kemm jista' jkun 

dokumentati, tal-biża' ta' persekuzzjoni jew 

ħsara serja, 

– jipprevedi modalitajiet prattiċi għal 

tali applikazzjonijiet għall-viża, inkluż li 

wieħed jimla formola ta' applikazzjoni, l-

għoti ta' informazzjoni dwar l-identità tal-

applikant fil-forma ta' dokumenti tal-

identità, inklużi identifikaturi bijometriċi u 

l-għoti ta' raġunijiet, kemm jista' jkun 

dokumentati, tal-biża' ta' persekuzzjoni jew 

ħsara serja, 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

– jipprevedi li l-applikazzjonijiet għal 

tali viża jiġu vvalutati fuq il-bażi tad-

dikjarazzjoni u l-intervista tal-applikant u, 

meta disponibbli, evidenza dokumentata, 

mingħajr ma jitwettaq proċess sħiħ għad-

determinazzjoni tal-istatus, 

– jipprevedi li l-applikazzjonijiet għal 

tali viża, meta jkunu ġew iddikjarati 

ammissibbli, jiġu vvalutati sabiex jitqies 

jekk l-applikanti jkunux jistgħu jagħmlu 

argument li huma esposti għal riskju reali 

ta' persekuzzjoni jew dannu serju fil-pajjiż 

ta' oriġini tagħhom u jekk l-applikanti 

kinux diġà sikuri f'pajjiż ta' tranżitu 

f'konformità mal-Artikolu 33 et seq. tad-

Direttiva 2013/32/UE, 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 – billi trid tiġi mfassla minn qabel 

lista tal-ewwel pajjiżi sikuri ta' asil fis-

sens tal-Artikolu 33 et seq. tad-Direttiva 

2013/32/UE; billi t-Turkija, il-Libanu u l-

Ġordan tal-anqas għandhom jitqiesu fost 

tali pajjiżi ta' tranżitu sikuri, ħlief 

f'sitwazzjonijiet eċċezzjonali fejn 

applikanti individwali jistgħu ma jirċevux 

trattament xieraq mad-dħul minħabba 

fatturi bħall-isfond etniku jew kulturali 

tagħhom, l-istat tas-saħħa tagħhom, eċċ.,  
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Anness I – paragrafu 1 – punt 5 – inċiż 9 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

– jipprevedi li ċittadin ta' pajjiż terz 

li ma jingħatax tali viża jkollu l-

possibbiltà li jressaq appell, kif previst 

attwalment fil-każ ta' rifjut ta' viża għal 

soġġorn qasir jew rifjut ta' dħul fil-

fruntiera, 

imħassar 

Or. en 

 

 


