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Paragrafu 3

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3. Jiddispjaċih dwar l-azzjonijiet li l-
gvern Tork ħa kontra ċittadini Torok 
f'pajjiżi terzi, inklużi fastidju u ħtif u 
sorveljanza bil-moħbi, kif ukoll il-prattika 
ta' hotlines li permezz tagħhom in-nies 
huma mħeġġa jirrappurtaw ċittadini oħra 
lill-gvern; jinsab imħasseb ħafna dwar il-
ħtif u l-estradizzjoni illegali ta' 101 ċittadin 
Torok li seħħew fi 18-il pajjiż, kif 
ikkonfermat id-dikjarazzjoni tal-
awtoritajiet Torok tas-16 ta' Lulju 2018; 
iħeġġeġ lill-Istati Membri tal-UE 
jipproċessaw kwalunkwe talba għall-
estradizzjoni mit-Turkija b'mod trasparenti, 
filwaqt li jsegwu l-proċeduri ġudizzjarji 
b'mod sħiħ u konformi mal-istandards 
internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem; 
itenni li l-mandati ta' arrest tal-Interpol ma 
jistgħux jintużaw ħażin biex jiġu indirizzati 
dissidenti Torok, difensuri tad-drittijiet tal-
bniedem, ġurnalisti u dawk li jikkritikaw il-
gvern, bħall-ex finalist tal-Premju 
Sakharov, is-Sur Can Dündar;

3. Jiddispjaċih dwar l-azzjonijiet li l-
gvern Tork ħa kontra ċittadini Torok 
f'pajjiżi terzi, inklużi fastidju u ħtif u 
sorveljanza bil-moħbi, kif ukoll il-prattika 
ta' hotlines li permezz tagħhom in-nies 
huma mħeġġa jirrappurtaw ċittadini oħra 
lill-gvern; jinsab imħasseb bil-fatt li l-
gvern Tork offra kumpens għar-ritorn 
taċ-ċittadini Torok li ngħataw status ta' 
rifuġjat fl-Unjoni u li qegħdin jgħixu fl-
Istati Membri; jinsab imħasseb ħafna 
dwar il-ħtif u l-estradizzjoni illegali ta' 
101 ċittadin Tork li seħħew fi 18-il pajjiż, 
kif ikkonfermat id-dikjarazzjoni tal-
awtoritajiet Torok tas-16 ta' Lulju 2018; 
iħeġġeġ lill-Istati Membri tal-UE 
jipproċessaw kwalunkwe talba għall-
estradizzjoni mit-Turkija b'mod trasparenti, 
filwaqt li jsegwu l-proċeduri ġudizzjarji 
b'mod sħiħ u konformi mal-istandards 
internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem; 
itenni li l-mandati ta' arrest tal-Interpol ma 
jistgħux jintużaw ħażin biex jiġu indirizzati 
dissidenti Torok, difensuri tad-drittijiet tal-
bniedem, ġurnalisti u dawk li jikkritikaw il-
gvern, bħall-ex finalist tal-Premju 
Sakharov, is-Sur Can Dündar;
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13. Jistieden lill-Gvern Tork jirrispetta 
u jimplimenta għalkollox l-obbligi legali li 
impenja ruħu għalihom fir-rigward tal-
protezzjoni tal-wirt kulturali u, b'mod 
partikolari, ifassal, in buona fede, 
inventarju integrat tal-wirt kulturali Grieg, 
Armen, Assirjan u wirt kulturali oħra li 
safa meqrud jew rrovinat tul is-seklu li 
għadda; jistieden lit-Turkija tirratifika l-
Konvenzjoni tal-UNESCO tal-2005 dwar 
il-Protezzjoni u l-Promozzjoni tad-
Diversità tal-Espressjonijiet Kulturali; 
jistieden lit-Turkija tikkoopera mal-
organizzazzjonijiet internazzjonali 
rilevanti, b'mod partikolari l-Kunsill tal-
Ewropa, fil-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-
traffikar illeċitu u l-qerda intenzjonata tal-
wirt kulturali;

13. Jistieden lill-Gvern Tork jirrispetta 
u jimplimenta għalkollox l-obbligi legali li 
impenja ruħu għalihom fir-rigward tal-
protezzjoni tal-wirt kulturali u, b'mod 
partikolari, ifassal, in buona fede, 
inventarju integrat tal-wirt kulturali Grieg, 
Armen, Assir u wirt kulturali oħra li safa 
meqrud jew rrovinat tul is-seklu li għadda; 
jopponi, f'dan il-kuntest, kwalunkwe 
pożizzjoni estrema li tippromwovi l-
modifika tad-dehra tal-monument storiku-
reliġjuż ta' Hagia Sophia u l-konverżjoni 
tiegħu f'moskea; jistieden lit-Turkija 
tirratifika l-Konvenzjoni tal-UNESCO tal-
2005 dwar il-Protezzjoni u l-Promozzjoni 
tad-Diversità tal-Espressjonijiet Kulturali; 
jistieden lit-Turkija tikkoopera mal-
organizzazzjonijiet internazzjonali 
rilevanti, b'mod partikolari l-Kunsill tal-
Ewropa, fil-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-
traffikar illeċitu u l-qerda intenzjonata tal-
wirt kulturali;
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Paragrafu 14

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14. Jinsab ferm imħasseb dwar is-
sitwazzjoni fix-Xlokk tat-Turkija u l-
allegazzjonijiet serji ta' abbużi tad-drittijiet 
tal-bniedem, l-użu eċċessiv tal-forza, it-
tortura u t-tnaqqis serju tad-dritt għal-
libertà ta' opinjoni u ta' espressjoni kif 
ukoll il-parteċipazzjoni politika fix-Xlokk, 
speċjalment minn mindu kkollassa l-
proċess ta' insedjament Kurd fl-2015, kif 
iddokumentaw l-Uffiċċju tal-Kummissarju 
Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem u 
d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem fit-
Turkija; itenni l-kundanna qawwija tiegħu 
fir-rigward tal-użu mill-ġdid tal-vjolenza 
min-naħa tal-Partit tal-Ħaddiema tal-
Kurdistan (PKK), li ilu fuq il-lista tal-
organizzazzjonijiet terroristiċi tal-UE mill-
2002; jisħaq fuq l-urġenza li jerġa' jinbeda 
proċess politiku kredibbli li jwassal għal 
soluzzjoni paċifika tal-kwistjoni Kurda; 
jistieden lit-Turkija tinvestiga minnufih l-
allegazzjonijiet serji kollha ta' abbużi tad-
drittijiet tal-bniedem u qtil, u tippermetti 
lill-osservaturi internazzjonali jwettqu 
attivitajiet ta' monitoraġġ indipendenti; 
jinsab imħasseb dwar il-qerda ta' siti ta' 
wirt storiku fix-Xlokk, inkluż dak tas-sit 
antik Sur f'Diyarbakir, li kien inkluż fil-
Lista ta' Patrimonju Dinji tal-UNESCO, att 
li jipperikola l-preservazzjoni tal-identità 

14. Jinsab ferm imħasseb dwar is-
sitwazzjoni fix-Xlokk tat-Turkija u l-
allegazzjonijiet serji ta' abbużi tad-drittijiet 
tal-bniedem, l-użu eċċessiv tal-forza, it-
tortura u t-tnaqqis serju tad-dritt għal-
libertà ta' opinjoni u ta' espressjoni kif 
ukoll il-parteċipazzjoni politika fix-Xlokk, 
speċjalment minn mindu kkollassa l-
proċess ta' insedjament Kurd fl-2015, kif 
iddokumentaw l-Uffiċċju tal-Kummissarju 
Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem u 
d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem fit-
Turkija; jenfasizza li l-inklużjoni tal-PKK 
fil-lista tal-organizzazzjonijiet terroristiċi 
tal-UE tikkostitwixxi ostaklu fit-triq li 
twassal għall-istabbiliment tal-paċi, tad-
djalogu u tan-negozjati, li jiffaċilita fl-
istess ħin il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem; 
jistieden għaldaqstant lill-Kunsill jirrevedi 
l-lista u jneħħi lill-PKK mil-lista tal-
organizzazzjonijiet terroristiċi, billi jqis 
b'mod partikolari s-sentenza tal-
15 ta' Novembru 2018 tal-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea li tħassar u 
tannulla l-inklużjoni tal-PKK fil-lista tal-
organizzazzjonijiet terroristiċi tal-Kunsill 
tal-Unjoni Ewropea mill-2014 sal-2017; 
jistieden lill-awtoritajiet Torok jerġgħu 
jibdew taħditiet mal-mexxejja tal-PKK 
biex tinkiseb soluzzjoni paċifika għall-
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Kurda u l-kultura Torka fit-Turkija; kwistjoni Kurda; jisħaq fuq l-urġenza li 
jerġa' jinbeda proċess politiku kredibbli li 
jwassal għal soluzzjoni paċifika tal-
kwistjoni Kurda; jistieden lit-Turkija 
tinvestiga minnufih l-allegazzjonijiet serji 
kollha ta' abbużi tad-drittijiet tal-bniedem u 
qtil, u tippermetti lill-osservaturi 
internazzjonali jwettqu attivitajiet ta' 
monitoraġġ indipendenti; jinsab imħasseb 
dwar il-qerda ta' siti ta' wirt storiku fix-
Xlokk, inkluż dak tas-sit antik Sur 
f'Diyarbakir, li kien inkluż fil-Lista ta' 
Patrimonju Dinji tal-UNESCO, att li 
jipperikola l-preservazzjoni tal-identità 
Kurda u l-kultura fit-Turkija;
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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-

21. Meta jitqies dan kollu ta' hawn fuq, 
jirrakkomanda li l-Kummissjoni u l-Kunsill 
tal-Unjoni Ewropea, skont il-Qafas ta' 
Negozjar, jiffriżaw in-negozjati ta' 
adeżjoni mat-Turkija; jibqa', madankollu, 
impenjat favur djalogu demokratiku u 
politiku mat-Turkija; 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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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 qawwija fl-
oqsma tal-istat tad-dritt u d-drittijiet tal-
bniedem f'dawn l-aħħar ftit snin;

Or. en
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 23

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

23. Jisħaq li l-modernizzazzjoni tal-
Unjoni Doganali tkompli ssaħħaħ ir-
rabtiet li huma diġà b'saħħithom bejn it-
Turkija u l-UE u żżomm lit-Turkija 
ekonomikament ankrata mal-UE; jemmen 
għaldaqstant li bieb għandu jitħalla miftuħ 
għall-modernizzazzjoni u l-aġġornament 
tal-Unjoni Doganali tal-1995 bejn l-UE u t-
Turkija, biex jiġu inklużi oqsma rilevanti 
bħall-agrikoltura, is-servizzi u l-akkwist 
pubbliku, li bħalissa mhumiex koperti; 
ifakkar li t-Turkija hija l-ħames l-akbar 
sieħeb kummerċjali tal-UE, filwaqt li l-UE 
hija l-akbar sieħeb tat-Turkija, li żewġ terzi 
tal-Investiment Dirett Barrani (IDB) fit-
Turkija jiġu minn Stati Membri tal-UE u li 
t-Turkija hija suq ta' tkabbir importanti 
għall-UE; jemmen li l-aġġornament 
jipprovdi opportunità siewja għal 
kundizzjonalità demokratika, ingranaġġ 
pożittiv u l-possibbiltà ta' pjan direzzjonali 
fejn l-aġġornament tal-Unjoni Doganali 
jmur id f'id ma' titjib konkret mit-Turkija 
fir-riformi demokratiċi fl-oqsma tad-
demokrazija, il-libertajiet fundamentali 
tad-drittijiet tal-bniedem kif ukoll l-istat 
tad-dritt u lejn spazju veru u miftuħ għas-
soċjetà ċivili u l-pluraliżmu; jemmen ukoll 
li t-titjib fil-livell tal-Unjoni Doganali 
jipprovdi opportunità importanti għal 

23. Jemmen li bieb għandu jitħalla 
miftuħ għall-modernizzazzjoni u l-
aġġornament tal-Unjoni Doganali tal-1995 
bejn l-UE u t-Turkija; ifakkar li t-Turkija 
hija l-ħames l-akbar sieħeb kummerċjali 
tal-UE, filwaqt li l-UE hija l-akbar sieħeb 
tat-Turkija, li żewġ terzi tal-Investiment 
Dirett Barrani (IDB) fit-Turkija jiġu minn 
Stati Membri tal-UE u li t-Turkija hija suq 
ta' tkabbir importanti għall-UE; jemmen li 
l-aġġornament jista' jiġi kkontemplat 
dment li t-Turkija qabel kollox tipproċedi 
għall-implimentazzjoni tal-obbligi tagħha 
li jirriżultaw mill-Ftehim ta' Unjoni 
Doganali fis-seħħ bejn l-UE u t-Turkija 
b'mod sħiħ u mingħajr diskriminazzjoni; 
iqis li ladarba jittieħed dan il-pass, l-
aġġornament ikun jipprovdi opportunità 
siewja għal kundizzjonalità demokratika, 
ingranaġġ pożittiv u l-possibbiltà ta' pjan 
direzzjonali fejn l-aġġornament tal-Unjoni 
Doganali jmur id f'id ma' titjib konkret mit-
Turkija fir-riformi demokratiċi, li jsaħħu l-
konformità sħiħa mal-kriterji ta' 
Copenhagen, fl-oqsma tad-demokrazija, il-
libertajiet fundamentali tad-drittijiet tal-
bniedem kif ukoll l-istat tad-dritt u lejn 
spazju veru u miftuħ għas-soċjetà ċivili u l-
pluraliżmu; jemmen ukoll li t-titjib fil-livell 
tal-Unjoni Doganali jipprovdi opportunità 
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djalogu politiku dwar l-iżvilupp 
ekonomiku soċjalment u ambjentalment 
sostenibbli u t-tibdil fil-klima kif ukoll 
dwar id-drittijiet tax-xogħol fit-Turkija; 
jistieden lill-Kummissjoni tibda ħidma 
preparatorja għall-aġġornament tal-Unjoni 
Doganali hekk kif il-Gvern Tork jaċċerta 
d-disponibbiltà tiegħu għal riformi serji; 
jistieden lill-Kummissjoni tinkludi 
klawżola dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-
libertajiet fundamentali fl-Unjoni Doganali 
aġġornata li tagħmel id-drittijiet tal-
bniedem u l-libertajiet fundamentali 
kundizzjonalità ewlenija; ifakkar li l-
Unjoni Doganali attwali ma tistax tilħaq il-
potenzjal kollu tagħha sakemm it-Turkija 
timplimenta għalkollox il-Protokoll 
Addizzjonali fir-rigward tal-Istati Membri 
kollha;

importanti għal djalogu politiku dwar l-
iżvilupp ekonomiku soċjalment u 
ambjentalment sostenibbli u t-tibdil fil-
klima kif ukoll dwar id-drittijiet tax-xogħol 
fit-Turkija; jistieden lill-Kummissjoni tibda 
ħidma preparatorja għall-aġġornament tal-
Unjoni Doganali hekk kif il-Gvern Tork 
jaċċerta d-disponibbiltà tiegħu għal riformi 
serji; jistieden lill-Kummissjoni tinkludi 
klawżola dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-
libertajiet fundamentali fl-Unjoni Doganali 
aġġornata li tagħmel id-drittijiet tal-
bniedem u l-libertajiet fundamentali 
kundizzjonalità ewlenija; ifakkar li l-
Unjoni Doganali attwali ma tistax tilħaq il-
potenzjal kollu tagħha sakemm it-Turkija 
timplimenta għalkollox il-Protokoll 
Addizzjonali fir-rigward tal-Istati Membri 
kollha;

Or. en
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Rapport A8-0091/2019
Kati Piri
Rapport tal-2018 dwar it-Turkija
(2018/2150(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 26

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

26. Jinnota li l-liberalizzazzjoni tal-viża 
hija ta' importanza kbira għaċ-ċittadini 
Torok, b'mod partikolari għal studenti, 
akkademiċi, rappreżentanti tan-negozju u 
persuni b'rabtiet familjari fl-Istati Membri 
tal-UE; iħeġġeġ lill-Gvern Tork 
jikkonforma bis-sħiħ mat-72 kriterju 
identifikati fil-pjan direzzjonali għal-
liberalizzazzjoni tal-viża; jisħaq li r-
reviżjoni tal-leġiżlazzjoni kontra t-
terroriżmu tat-Turkija hija kundizzjoni 
ewlenija biex jiġu żgurati d-drittijiet u l-
libertajiet fundamentali; iħeġġeġ lit-Turkija 
tagħmel l-isforzi meħtieġa biex tissodisfa l-
parametri referenzjarji li għad fadal; jisħaq 
li l-liberalizzazzjoni tal-viża se tkun 
possibbli ladarba l-kriterji kollha jkunu 
ġew issodisfati b'mod sħiħ, effettiv u mhux 
diskriminatorju;

26. Jinnota li l-liberalizzazzjoni tal-viżi 
hija ta' importanza kbira għaċ-ċittadini 
Torok, b'mod partikolari għall-istudenti, l-
akkademiċi, ir-rappreżentanti tan-negozju 
u l-persuni b'rabtiet familjari fl-Istati 
Membri tal-UE; ifakkar li r-reġim tal-
liberalizzazzjoni tal-viżi ma jridx jolqot id-
drittijiet taċ-ċittadini Torok, u b'mod 
partikolari dawk li jfittxu asil fl-Ewropa, 
u ma jistax ikun suġġett għall-kontrolli 
fil-fruntieri jew għall-implimentazzjoni 
tal-ftehimiet ta' riammissjoni, iżda huwa 
objettiv fih innifsu biex jinkiseb dritt 
universali ta' moviment liberu, kif dispost 
skont id-dritt internazzjonali; iħeġġeġ lill-
Gvern Tork jikkonforma bis-sħiħ mat-
72 kriterju identifikati fil-pjan direzzjonali 
għal-liberalizzazzjoni tal-viżi; jisħaq li r-
reviżjoni tal-leġiżlazzjoni kontra t-
terroriżmu tat-Turkija hija kundizzjoni 
ewlenija biex jiġu żgurati d-drittijiet u l-
libertajiet fundamentali; iħeġġeġ lit-Turkija 
tagħmel l-isforzi meħtieġa biex tissodisfa l-
parametri referenzjarji li għad fadal; jisħaq 
li l-liberalizzazzjoni tal-viżi se tkun 
possibbli ladarba l-kriterji kollha jkunu 
ġew issodisfati b'mod sħiħ, effettiv u mhux 
diskriminatorju fil-konfront tal-Istati 
Membri kollha tal-UE;
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Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, 
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Kati Piri
Rapport tal-2018 dwar it-Turkija
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 27

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

27. Ifakkar fir-rwol importanti li 
għandha t-Turkija bħala reazzjoni għall-
kriżi tal-migrazzjoni li rriżultat mill-
gwerra fis-Sirja; huwa tal-fehma li t-
Turkija u l-popolazzjoni tagħha wrew 
ospitalità kbira billi offrew kenn lil aktar 
minn 3.5 miljun rifuġjat Sirjan; jissottolinja 
li hemm madwar miljun tifel u tifla Sirjani 
tal-età tal-iskola fit-Turkija, li minnhom 
60 % huma rreġistrati fi skejjel Torok; 
jieħu nota tad-Dikjarazzjoni UE-Turkija 
tat-18 ta' Marzu 2016, iħeġġeġ lit-Turkija 
tirrispetta l-prinċipju ta' non-refoulement; 
jiddeplora l-fatt li taħt il-programm 
IPA 2011/2012, l-UE ffinanzjat l-akkwist 
ta' vetturi ta' sorveljanza blindati Cobra II, 
u jistieden lill-Kummissjoni timmonitorja 
mill-qrib l-użu ta' tagħmir (ko)finanzjat 
taħt il-programmi tal-UE u l-
implimentazzjoni effettiva tal-prinċipju ta' 
non-refoulement, b'mod partikolari fil-
fruntiera Sirjana; jistieden lill-UE u lill-
Istati Membri tagħha jżommu l-wegħdiet 
tagħhom fir-rigward ta' risistemazzjoni fuq 
skala kbira, u jiżguraw riżorsi finanzjarji 
adegwati għall-appoġġ fit-tul tar-rifuġjati 
Sirjani fit-Turkija; jirrikonoxxi r-Rapport 
Speċjali tal-2018 tal-Qorti Ewropea tal-
Awdituri, li jitlob li jkun hemm effiċjenzi 
akbar u aktar trasparenza fl-allokazzjoni u 
d-distribuzzjoni tal-finanzjament; jindika l-

27. Ifakkar fir-rwol importanti li 
għandha t-Turkija bħala reazzjoni għall-
isfidi relatati mal-persuni fil-bżonn ta' 
protezzjoni internazzjonali li rriżultaw 
mill-gwerra fis-Sirja; huwa tal-fehma li t-
Turkija u l-popolazzjoni tagħha wrew 
ospitalità kbira billi offrew kenn lil aktar 
minn 3,5 miljun rifuġjat Sirjan; jissottolinja 
li hemm madwar miljun tifel u tifla Sirjani 
tal-età tal-iskola fit-Turkija, li minnhom 
60 % huma rreġistrati fi skejjel Torok; 
jirrifjuta d-Dikjarazzjoni UE-Turkija tat-
18 ta' Marzu 2016, iħeġġeġ lit-Turkija 
tirrispetta l-prinċipju ta' non-refoulement; 
jiddeplora l-fatt li taħt il-programm 
IPA 2011/2012, l-UE ffinanzjat l-akkwist 
ta' vetturi ta' sorveljanza blindati Cobra II, 
u jistieden lill-Kummissjoni timmonitorja 
mill-qrib l-użu ta' tagħmir (ko)finanzjat 
taħt il-programmi tal-UE u l-
implimentazzjoni effettiva tal-prinċipju ta' 
non-refoulement, b'mod partikolari fil-
fruntiera Sirjana; jistieden lill-UE u lill-
Istati Membri tagħha jżommu l-wegħdiet 
tagħhom fir-rigward ta' risistemazzjoni fuq 
skala kbira, u jiżguraw riżorsi finanzjarji 
adegwati għall-appoġġ fit-tul tar-rifuġjati 
Sirjani fit-Turkija; jirrikonoxxi r-Rapport 
Speċjali tal-2018 tal-Qorti Ewropea tal-
Awdituri, li jitlob li jkun hemm effiċjenzi 
akbar u aktar trasparenza fl-allokazzjoni u 
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inċertezza dejjem akbar għar-rifuġjati 
Sirjani dwar il-prospetti għall-protezzjoni 
temporanja tagħhom fit-Turkija, u jitlob lit-
Turkija tikkunsidra strateġiji għal aktar 
koeżjoni soċjali f'żoni b'komunitajiet kbar 
ta' rifuġjati Sirjani, kif ukoll għal inklużjoni 
soċjoekonomika u kulturali aktar fit-tul u 
aċċess adegwat u effettiv għall-edukazzjoni 
u t-taħriġ għall-impjieg; jistieden lill-
Kummissjoni tibqa' viġilanti u tiżgura li 
fejn jintużaw il-fondi tal-UE id-drittijiet 
tar-rifuġjati jiġu rispettati kif suppost u li 
tittieħed azzjoni biex jiġi evitat it-tħaddim 
tat-tfal, l-isfruttament sesswali tat-tfal u 
abbużi oħra tad-drittijiet tal-bniedem;

d-distribuzzjoni tal-finanzjament; jindika l-
inċertezza dejjem akbar għar-rifuġjati 
Sirjani dwar il-prospetti għall-protezzjoni 
temporanja tagħhom fit-Turkija, u jitlob lit-
Turkija tikkunsidra strateġiji għal aktar 
koeżjoni soċjali f'żoni b'komunitajiet kbar 
ta' rifuġjati Sirjani, kif ukoll għal inklużjoni 
soċjoekonomika u kulturali aktar fit-tul u 
aċċess adegwat u effettiv għall-edukazzjoni 
u t-taħriġ għall-impjieg; jistieden lill-
Kummissjoni tibqa' viġilanti u tiżgura li 
fejn jintużaw il-fondi tal-UE id-drittijiet 
tar-rifuġjati jiġu rispettati kif suppost u li 
tittieħed azzjoni biex jiġi evitat it-tħaddim 
tat-tfal, l-isfruttament sesswali tat-tfal u 
abbużi oħra tad-drittijiet tal-bniedem;
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Kati Piri
Rapport tal-2018 dwar it-Turkija
(2018/2150(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 28

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

28. Jinnota l-importanza kemm għall-
UE kif ukoll għall-Istati Membri tagħha u 
għat-Turkija li jżommu djalogu u 
kooperazzjoni mill-qrib dwar kwistjonijiet 
ta' politika barranija u ta' sigurtà; 
iħeġġeġ il-kooperazzjoni u aktar 
allinjament dwar kwistjonijiet ta' politika 
barranija, ta' difiża u ta' sigurtà, inkluża 
l-kooperazzjoni kontra t-terroriżmu; 
ifakkar li t-Turkija hija wkoll membru 
storiku tal-alleanza tan-NATO u tinsab 
f'post ġeostrateġiku ewlieni għaż-żamma 
tas-sigurtà reġjonali u Ewropea; jinnota li 
l-UE u t-Turkija għadhom jikkooperaw fi 
kwistjonijiet ta' importanza strateġika 
(militari) fi ħdan il-qafas tan-NATO; 
jistieden, għalhekk, lit-Turkija tkompli l-
kooperazzjoni tagħha mal-membri tan-
NATO fl-UE skont il-programm kontinwu 
tan-NATO ta' kooperazzjoni ma' pajjiżi li 
mhumiex fl-UE;

imħassar
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Kati Piri
Rapport tal-2018 dwar it-Turkija
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 30

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

30. Itenni l-importanza ta' relazzjonijiet 
tajba mal-viċinat; jistieden lit-Turkija, 
f'dan ir-rigward, tintensifika l-isforzi 
tagħha sabiex issolvi l-kwistjonijiet 
bilaterali pendenti, inklużi l-obbligi 
ġuridiċi pendenti u t-tilwimiet mhux riżolti 
mal-ġirien immedjati tagħha dwar fruntieri 
tal-art u tal-baħar u dwar l-ispazju tal-ajru, 
skont id-dispożizzjonijiet tal-Karta tan-NU 
u d-dritt internazzjonali; itenni t-talba 
tiegħu lill-Gvern Tork sabiex jiffirma u 
jirratifika l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet 
Uniti dwar id-Dritt tal-Baħar (UNCLOS); 
iħeġġeġ lill-Gvern Tork biex itemm il-
vjolazzjonijiet ripetuti tal-ispazju tal-ajru u 
tal-ilmijiet territorjali Griegi, u biex 
jirrispetta l-integrità territorjali u s-
sovranità ta' kull pajjiż ġar tat-Turkija; 
jesprimi d-dispjaċir tiegħu li t-theddida ta' 
casus belli ddikjarata mill-Gran Assemblea 
Nazzjonali tat-Turkija kontra l-Greċja 
għadha ma ġietx irtirata;

30. Itenni l-importanza ta' relazzjonijiet 
ta' bon viċinat; jistieden lit-Turkija, f'dan 
ir-rigward, tintensifika l-isforzi tagħha 
sabiex issolvi l-kwistjonijiet bilaterali 
pendenti, inklużi l-obbligi ġuridiċi pendenti 
u t-tilwimiet mhux riżolti mal-ġirien 
immedjati tagħha dwar fruntieri tal-art u 
tal-baħar u dwar l-ispazju tal-ajru, skont id-
dispożizzjonijiet tal-Karta tan-NU u d-dritt 
internazzjonali; itenni t-talba tiegħu lill-
Gvern Tork sabiex jiffirma u jirratifika l-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
id-Dritt tal-Baħar (UNCLOS); iħeġġeġ lill-
Gvern Tork biex itemm il-vjolazzjonijiet 
ripetuti tal-ispazju tal-ajru u tal-ilmijiet 
territorjali Griegi, u biex jirrispetta l-
integrità territorjali u s-sovranità ta' kull 
pajjiż ġar tat-Turkija; ifakkar li, skont l-
UNCLOS, il-Greċja tista' teżerċita d-dritt 
ta' estensjoni tal-baħar territorjali tagħha 
sa 12-il mil nawtiku kull meta tixtieq; 
jesprimi d-dispjaċir tiegħu li t-theddida ta' 
casus belli ddikjarata mill-Gran Assemblea 
Nazzjonali tat-Turkija kontra l-Greċja 
għadha ma ġietx irtirata;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 31

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

31. Jilqa' l-isforzi taħt l-awspiċji tas-
Segretarju Ġenerali tan-NU biex jerġa' 
jibda n-negozjati dwar ir-riunifikazzjoni ta' 
Ċipru; itenni l-appoġġ tiegħu għal 
soluzzjoni ġusta, komprensiva u vijabbli 
bbażata fuq federazzjoni bikomunali u 
biżonali, b'personalità legali 
internazzjonali waħda, sovranità waħda u 
ċittadinanza waħda b'ugwaljanza politika 
bejn iż-żewġ komunitajiet, kif definit mir-
riżoluzzjonijiet rilevanti tal-Kunsill tas-
Sigurtà tan-NU, skont id-dritt 
internazzjonali u l-acquis tal-UE, u abbażi 
tar-rispett għall-prinċipji li fuqhom hija 
msejsa l-Unjoni; jiġbed l-attenzjoni għall-
Qafas imressaq mis-Segretarju Ġenerali 
tan-NU u l-appell tiegħu biex jitkomplew 
in-negozjati, abbażi tal-ftehimiet li diġà 
ntlaħqu fil-proċess ta' Crans-Montana tal-
2017; jistieden lill-UE u lill-Istati Membri 
tagħha jiżvolġu rwol aktar attiv biex 
iwasslu n-negozjati għal konklużjoni 
b'suċċess; itenni l-appell tiegħu lill-partijiet 
kollha kkonċernati, b'mod partikolari lit-
Turkija, biex jimpenjaw ruħhom u 
jikkontribwixxu għal soluzzjoni 
komprensiva; jistieden lit-Turkija tibda 
tirtira t-truppi tagħha minn Ċipru, 
tittrasferixxi ż-żona magħluqa ta' 
Famagusta lin-NU skont ir-

31. Jilqa' l-isforzi taħt l-awspiċji tas-
Segretarju Ġenerali tan-NU biex jissoktaw 
in-negozjati dwar ir-riunifikazzjoni ta' 
Ċipru; itenni l-appoġġ tiegħu għal 
soluzzjoni ġusta, komprensiva u vijabbli 
bbażata fuq federazzjoni bikomunali u 
biżonali, b'personalità ġuridika 
internazzjonali waħda, sovranità waħda u 
ċittadinanza waħda b'ugwaljanza politika 
bejn iż-żewġ komunitajiet, kif definit mir-
riżoluzzjonijiet rilevanti tal-Kunsill tas-
Sigurtà tan-NU, skont id-dritt 
internazzjonali u l-acquis tal-UE, u abbażi 
tar-rispett għall-prinċipji li fuqhom hija 
msejsa l-Unjoni; jiġbed l-attenzjoni għall-
Qafas imressaq mis-Segretarju Ġenerali 
tan-NU li jipprevedi, fost ħwejjeġ oħra, it-
tmiem tat-Trattat ta' Garanzija u ta' 
kwalunkwe dritt ta' intervent unilaterali 
kif ukoll l-irtirar rapidu tal-forzi ta' 
okkupazzjoni kollha, u għall-appell tiegħu 
biex jitkomplew in-negozjati, abbażi tal-
ftehimiet li diġà ntlaħqu fil-proċess ta' 
Crans-Montana tal-2017; jistieden lill-UE 
u lill-Istati Membri tagħha jiżvolġu rwol 
aktar attiv biex iwasslu n-negozjati għal 
konklużjoni b'suċċess; itenni l-appell 
tiegħu lill-partijiet kollha kkonċernati, 
b'mod partikolari lit-Turkija, biex 
jimpenjaw ruħhom u jikkontribwixxu għal 
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Riżoluzzjoni 550 tal-Kunsill tas-Sigurtà 
tan-NU, u ma tiħux azzjonijiet li jibdlu l-
bilanċ demografiku fuq il-gżira permezz 
tal-politika tagħha ta' insedjamenti illegali; 
jisħaq fuq il-ħtieġa għall-implimentazzjoni 
tal-acquis tal-UE fuq il-gżira kollha; 
jirrikonoxxi, f'dan ir-rigward, il-
kontinwazzjoni tal-ħidma tal-kumitat 
bikomunali ad hoc dwar it-tħejjija tal-UE; 
jimpenja ruħu li jżid l-isforzi tiegħu ta' 
involviment mal-komunità Ċiprijotta Torka 
fit-tħejjija tagħha għal integrazzjoni sħiħa 
fl-UE, wara li tinstab soluzzjoni għall-
problema ta' Ċipru, u jistieden lill-
Kummissjoni tagħmel l-istess; ifaħħar il-
ħidma importanti tal-Kumitat bikomunali 
għal Persuni Nieqsa, li jittratta każijiet ta' 
persuni nieqsa Ċiprijotti Torok kif ukoll 
Ċiprijotti Griegi, u jfaħħar il-fatt li ngħata 
aċċess aħjar għas-siti rilevanti, inklużi ż-
żoni militari; jistieden lit-Turkija tgħin lill-
Kumitat għal Persuni Nieqsa billi tipprovdi 
informazzjoni mill-arkivji militari tagħha; 
jirrikonoxxi d-dritt tar-Repubblika ta' Ċipru 
li tikkonkludi ftehimiet bilaterali li 
jikkonċernaw iż-żona ekonomika esklużiva 
tagħha; itenni t-talba tiegħu lit-Turkija biex 
tirrispetta għalkollox id-drittijiet sovrani 
tal-Istati Membri kollha, inklużi dawk id-
drittijiet relatati mat-tiftix tar-riżorsi 
naturali u mal-isfruttament tagħhom 
f'konformità mal-acquis tal-UE u mad-dritt 
internazzjonali; iħeġġeġ lit-Turkija 
timpenja ruħha fis-soluzzjoni paċifika tat-
tilwim, u żżomm lura minn kwalunkwe 
theddida jew azzjoni li jista' jkollhom 
effetti negattivi fuq ir-relazzjonijiet tajbin 
mal-viċinat;

soluzzjoni komprensiva; jistieden lit-
Turkija tibda tirtira t-truppi tagħha minn 
Ċipru, tittrasferixxi ż-żona magħluqa ta' 
Famagusta lin-NU skont ir-
Riżoluzzjoni 550 tal-Kunsill tas-Sigurtà 
tan-NU, u ma tiħux azzjonijiet li jibdlu l-
bilanċ demografiku fuq il-gżira permezz 
tal-politika tagħha ta' insedjamenti illegali; 
jisħaq fuq il-ħtieġa għall-implimentazzjoni 
tal-acquis tal-UE fuq il-gżira kollha; 
jirrikonoxxi, f'dan ir-rigward, il-
kontinwazzjoni tal-ħidma tal-kumitat 
bikomunali ad hoc dwar it-tħejjija għall-
UE; jimpenja ruħu li jżid l-isforzi tiegħu ta' 
involviment mal-komunità Ċiprijotta Torka 
fit-tħejjija tagħha għal integrazzjoni sħiħa 
fl-UE, wara li tinstab soluzzjoni għall-
problema ta' Ċipru, u jistieden lill-
Kummissjoni tagħmel l-istess; ifaħħar il-
ħidma importanti tal-Kumitat bikomunali 
għal Persuni Nieqsa, li jittratta każijiet ta' 
persuni nieqsa Ċiprijotti Torok kif ukoll 
Ċiprijotti Griegi, u jfaħħar il-fatt li ngħata 
aċċess aħjar għas-siti rilevanti, inklużi ż-
żoni militari; jistieden lit-Turkija tgħin lill-
Kumitat għal Persuni Nieqsa billi tipprovdi 
informazzjoni mill-arkivji militari tagħha; 
jirrikonoxxi d-dritt tar-Repubblika ta' Ċipru 
li tikkonkludi ftehimiet bilaterali li 
jikkonċernaw iż-żona ekonomika esklużiva 
tagħha; itenni t-talba tiegħu lit-Turkija biex 
tirrispetta għalkollox id-drittijiet sovrani 
tal-Istati Membri kollha, inklużi dawk id-
drittijiet relatati mat-tiftix tar-riżorsi 
naturali u mal-isfruttament tagħhom 
f'konformità mal-acquis tal-UE u mad-dritt 
internazzjonali; iħeġġeġ lit-Turkija 
timpenja ruħha fis-soluzzjoni paċifika tat-
tilwim, u żżomm lura minn kwalunkwe 
theddida jew azzjoni li jista' jkollhom 
effetti negattivi fuq ir-relazzjonijiet ta' bon 
viċinat;
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