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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 34

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

34. Jistieden lill-Kummissjoni toħloq 
b'urġenza fond dirett għas-sostenn favur 
l-operazzjonijiet ta' riċerka u salvataġġ 
bil-għan li tiġi garantita preżenza qawwija 
ta' SAR fil-Mediterran;

imħassar
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45. Jemmen li, fid-dawl tat-tentattivi 
gravi u persistenti min-naħa tat-Turkija li 
tikkomprometti l-istabbiltà reġjonali u tal-
aġir aggressiv tagħha fil-konfront tal-Istati 
Membri, kif ukoll tan-nuqqasijiet tagħha 
f'dak li għandu x'jaqsam mad-demokrazija, 
mal-istat tad-dritt u mad-drittijiet 
fundamentali, huwa ġustifikat li jitnaqqsu 
ulterjorment l-approprjazzjonijiet għat-
Turkija fl-ambitu tal-Istrument għall-
Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni; jiddeċiedi, 
għalhekk, li ma jannullax it-tnaqqis li sar 
mill-Kunsill għall-finanzjament favur it-
Turkija, li jnaqqas dak il-finanzjament 
b'EUR 5 miljun addizzjonali, u li jqiegħed 
EUR 100 miljun ta' dan il-finanzjament 
f'riżerva;

45. Jemmen li, fid-dawl tat-tentattivi 
gravi u persistenti min-naħa tat-Turkija li 
tikkomprometti l-istabbiltà reġjonali u tal-
aġir aggressiv tagħha fil-konfront tal-Istati 
Membri, kif ukoll tal-azzjoni militari 
unilaterali reċenti tagħha fis-Sirja tal-
Grigal diretta kontra l-popolazzjoni 
Kurda, li ddeterminat spostament ulterjuri 
ta' rifuġjati Sirjani u diffikultajiet 
importanti għall-aċċess għall-assistenza 
umanitarja bi tbatija iebsa għall-
popolazzjoni ċivili, u b'hekk 
ikkompromettiet l-istabbiltà tar-reġjun 
kollu kemm hu kif ukoll tan-nuqqasijiet 
tagħha f'dak li għandu x'jaqsam mad-
demokrazija, mal-istat tad-dritt u mad-
drittijiet fundamentali, huwa ġustifikat li 
jitqaċċtu l-approprjazzjonijiet għat-Turkija 
fl-ambitu tal-Istrument għall-Assistenza ta' 
Qabel l-Adeżjoni u jiġu ffriżati l-
EUR 100 miljun (ammont li jiddaħħal 
f'riżerva); jissottolinja madankollu li l-
iffriżar u t-tqaċċit la għandhom jolqtu lis-
soċjetà ċivili, la r-rifuġjati u lanqas l-
istudenti Sirjani fit-Turkija;
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