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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2a. Jinsab imħasseb bil-prevalenza u 
bil-gravità tal-vjolenza fuq in-nisa fis-
soċjetà Torka, inklużi qtil tal-unur, żwieġ 
ta' minuri mhux legali u l-abbuż sesswali, 
u bil-fatt li l-awtoritajiet Torok isibuha bi 
tqila jikkastigaw lill-awturi tal-vjolenza 
sessista; jisħaq fuq il-fatt li l-vjolenza 
domestika wasslet għall-mewt ta' 
440 mara fl-2018, żieda mis-snin 
preċedenti, u li l-proċedimenti kriminali 
spiss huma twal u suġġetti għal ittardjar; 
jistieden lill-Gvern Tork jadotta u 
jimplimenta politika ta' tolleranza żero 
dwar dan is-suġġett;
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21. Meta jitqies dan kollu ta' hawn fuq, 
jirrakkomanda li l-Kummissjoni u l-Kunsill 
tal-Unjoni Ewropea, skont il-Qafas ta' 
Negozjar, formalment jissospendu n-
negozjati ta' adeżjoni mat-Turkija; jibqa', 
madankollu, impenjat favur djalogu 
demokratiku u politiku mat-Turkija; jitlob 
lill-Kummissjoni tuża l-fondi attwalment 
allokati taħt l-Istrument għall-Assistenza ta' 
Qabel l-Adeżjoni (IPA II u l-IPA III tal-
futur) biex tappoġġja, permezz ta' pakkett 
apposta ġestit direttament mill-UE, lis-
soċjetà ċivili, lid-difensuri tad-drittijiet tal-
bniedem u lill-ġurnalisti tat-Turkija, u żżid 
l-opportunitajiet għal kuntatti 
interpersonali, djalogu akkademiku, aċċess 
għall-istudenti Torok għall-universitajiet 
Ewropej u pjattaformi tal-midja għall-
ġurnalisti bl-għan li tipproteġi u 
tippromwovi l-valuri u l-prinċipji 
demokratiċi, id-drittijiet tal-bniedem u l-
istat tad-dritt; mingħajr preġudizzju għall-
Artikolu 49 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea, jistenna li r-relazzjoni bejn it-
Turkija u l-UE tkun definita mill-ġdid 
f'termini ta' sħubija effettiva; jissottolinja li 
kwalunkwe impenn politiku bejn l-UE u t-
Turkija għandu jkun mibni fuq 
dispożizzjonijiet ta' kundizzjonalità fir-
rigward tar-rispett għad-demokrazija, l-
istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali;

21. Meta jitqies dan kollu ta' hawn fuq, 
jirrakkomanda li l-Kummissjoni u l-Kunsill 
tal-Unjoni Ewropea jwaqqfu n-negozjati ta' 
adeżjoni mat-Turkija; jibqa', madankollu, 
impenjat favur djalogu demokratiku u 
politiku mat-Turkija; jitlob lill-
Kummissjoni tuża l-fondi attwalment 
allokati taħt l-Istrument għall-Assistenza ta' 
Qabel l-Adeżjoni (IPA II u l-IPA III tal-
futur) biex tappoġġja, permezz ta' pakkett 
apposta ġestit direttament mill-UE, lis-
soċjetà ċivili, lid-difensuri tad-drittijiet tal-
bniedem u lill-ġurnalisti tat-Turkija, u żżid 
l-opportunitajiet għal kuntatti 
interpersonali, djalogu akkademiku, aċċess 
għall-istudenti Torok għall-universitajiet 
Ewropej u pjattaformi tal-midja għall-
ġurnalisti bl-għan li tipproteġi u 
tippromwovi l-valuri u l-prinċipji 
demokratiċi, id-drittijiet tal-bniedem u l-
istat tad-dritt; mingħajr preġudizzju għall-
Artikolu 49 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea, jistenna li r-relazzjoni bejn it-
Turkija u l-UE tkun definita mill-ġdid 
f'termini ta' sħubija effettiva; jissottolinja li 
kwalunkwe impenn politiku bejn l-UE u t-
Turkija għandu jkun mibni fuq 
dispożizzjonijiet ta' kundizzjonalità fir-
rigward tar-rispett għad-demokrazija, l-
istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali;
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22. Jinnota li filwaqt li l-proċess ta' 
adeżjoni mal-UE fil-bidu kien 
motivazzjoni qawwija għal riformi fit-
Turkija, kien hemm regressjoni qawwija fl-
oqsma tal-istat tad-dritt u d-drittijiet tal-
bniedem f'dawn l-aħħar ftit snin; ifakkar li 
l-Parlament talab ripetutament biex 
jinfetaħ il-Kapitolu 23 dwar il-Ġudikatura 
u d-Drittijiet Fundamentali u l-
Kapitolu 24 dwar il-Ġustizzja, il-Libertà u 
s-Sigurtà fi żmien meta l-gvern Tork 
wiegħed li jwettaq riformi serji; 
jiddispjaċih ħafna li l-istrumenti ta' 
adeżjoni ma setgħux jintużaw kemm jista' 
jkun minħabba li l-Kunsill qed ikompli 
jimblokka;

22. Jinnota li filwaqt li l-proċess ta' 
adeżjoni mal-UE fil-bidu kien 
motivazzjoni qawwija għal riformi fit-
Turkija, kien hemm regressjoni kbira fl-
oqsma tal-istat tad-dritt u d-drittijiet tal-
bniedem f'dawn l-aħħar ftit snin; josserva li 
kulma jmur t-Turkija qiegħda titbiegħed 
mill-UE; jiddeplora bil-qawwa r-retorika 
anti-UE tal-President Tork, li dennset ir-
relazzjoni reċiproka u b'hekk wasslet 
għall-istall attwali fil-proċess tan-
negozjati;

Or. en


