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10. Jikkundanna d-detenzjoni arbitrarja 
ta' Osman Kavala, esponent prominenti u 
rispettat tas-soċjetà ċivili fit-Turkija, li ilu 
detenut mingħajr akkuża għal aktar minn 
sena; iwiegħed li jkompli jsegwi l-każ 
tiegħu mill-qrib ħafna u jitlob li jinħeles 
minnufih u mingħajr kundizzjonijiet; ma 
japprovax id-detenzjoni ta' 13-
il akkademiku u attivist fis-
16 ta' Novembru 2018, b'rabta mal-każ ta' 
Osman Kavala; jinnota li 12 minnhom ġew 
rilaxxati wara li taw id-depożizzjoni 
tagħhom u li persuna waħda għadha 
detenuta; jitlob li din il-persuna tiġi 
rilaxxata sakemm ikunu għaddejjin il-
proċedimenti u li titneħħa l-projbizzjoni 
fuq l-ivvjaġġar imposta fuq l-oħrajn;

10. Jikkundanna d-detenzjoni arbitrarja 
ta' Osman Kavala, esponent prominenti u 
rispettat tas-soċjetà ċivili fit-Turkija, li ilu 
detenut għal aktar minn sena u nofs; jinsab 
imwaħħax bil-fatt reċenti li Osman 
Kavala u 15 oħra ntbagħtu biex 
jitqiegħdu taħt att ta' akkuża, u qegħdin 
iħabbtu wiċċhom ma' kundanna għal 
għomorhom il-ħabs talli "ppruvaw 
iwaqqgħu l-gvern" għall-allegati rwoli 
tagħhom waqt il-protesti ta' Gezi tal-2013; 
jitlob li jinħelsu minnufih u mingħajr 
kundizzjonijiet u jitlob lid-delegazzjoni 
tal-UE fit-Turkija ssegwi l-każ tagħhom 
mill-qrib ħafna; jitlob, barra minn hekk, 
li delegazzjoni tal-Parlament Ewropew 
tkun preżenti fl-iżvolġiment tal-proċess; 
ma japprovax id-detenzjoni ta' 13-
il akkademiku u attivist fis-
16 ta' Novembru 2018, b'rabta mal-każ ta' 
Osman Kavala; jinnota li 12 minnhom ġew 
rilaxxati wara li taw id-depożizzjoni 
tagħhom u li persuna waħda għadha 
detenuta; jitlob li din il-persuna tiġi 
rilaxxata sakemm ikunu għaddejjin il-
proċedimenti u li titneħħa l-projbizzjoni 
fuq l-ivvjaġġar imposta fuq l-oħrajn; 
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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, 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 li ma tagħlaqx 
il-bieb għall-ambizzjonijiet Ewropej futuri 
tat-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 
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