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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar ir-Rapport tal-Kummissjoni tal-2018 dwar it-Turkija
(2018/2150(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu, b'mod partikolari dawk tal-
24 ta' Novembru 2016 dwar ir-relazzjonijiet UE-Turkija1, tas-27 ta' Ottubru 2016 dwar 
is-sitwazzjoni tal-ġurnalisti fit-Turkija2, u tat-8 ta' Frar 2018 dwar il-qagħda tad-drittijiet 
tal-bniedem fit-Turkija3,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-17 ta' April 2018 lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-
Reġjuni dwar il-Politika tat-Tkabbir tal-UE (COM(2018)0450), ir-Rapport tal-2018 
dwar it-Turkija (SWD(2018)0153) u d-dokument ta' strateġija indikattiv rivedut għat-
Turkija (2014-2020) adottat f'Awwissu 2018,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Presidenza tat-13 ta' Diċembru 2016 u tas-
26 ta' Ġunju 2018, u l-konklużjonijiet preċedenti rilevanti tal-Kunsill u tal-Kunsill 
Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Qafas ta' Negozjar għat-Turkija tat-3 ta' Ottubru 2005,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/157/KE tat-18 ta' Frar 2008 dwar il-
prinċipji, il-prijoritajiet u l-kondizzjonijiet li jinsabu fis-Sħubija għall-Adeżjoni mar-
Repubblika tat-Turkija ("is-Sħubija għall-Adeżjoni")4, kif ukoll id-deċiżjonijiet 
preċedenti tal-Kunsill tal-2001, l-2003 u l-2006 dwar is-Sħubija għall-Adeżjoni,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni konġunta wara s-Summit UE-Turkija tad-
29 ta' Novembru 2015, u l-Pjan ta' Azzjoni UE-Turkija,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha tal-
21 ta' Settembru 2005, inkluża d-dispożizzjoni skont liema r-rikonoxximent tal-Istati 
Membri kollha huwa komponent meħtieġ tan-negozjati, u l-ħtieġa li t-Turkija 
timplimenta b'mod sħiħ il-Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim ta' Ankara billi 
jitneħħew l-ostakli kollha għall-moviment liberu tal-merkanzija, mingħajr 
restrizzjonijiet jew diskriminazzjoni,

– wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 46 tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem 
(KEDB) li jistabbilixxi li l-partijiet kontraenti jimpenjaw ruħhom li jirrispettaw is-
sentenzi finali tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem (QEDB) fi kwalunkwe każ li 

                                               
1 Testi adottati, P8_TA(2016)0450.
2 Testi adottati, P8_TA(2016)0423.
3 Testi adottati, P8_TA(2018)0040.
4 ĠU L 51, 26.2.2008, p. 4
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jkunu parti minnu,

– wara li kkunsidra l-opinjonijiet tal-Kummissjoni ta' Venezja tal-Kunsill tal-Ewropa, 
b'mod partikolari dawk tal-10-11 ta' Marzu 2017 dwar l-emendi għall-Kostituzzjoni li 
għandhom jiġu sottoposti għal referendum nazzjonali, dwar il-miżuri previsti fid-
Digrieti-Liġi  ta' Emerġenza reċenti fir-rigward tal-libertà tal-midja u d-dmirijiet, il-
kompetenzi u l-funzjonament tal-Ġudikaturi tal-paċi fid-dritt kriminali, dawk tas-6-
7 ta' Ottubru 2017 dwar id-dispożizzjonijiet tad-Digriet-Liġi Nru 674 dwar l-eżerċizzju 
tad-demokrazija lokali, dawk tad-9-10 ta' Diċembru 2016 dwar id-Digrieti-Liġi ta' 
Emerġenza Nri 667-676 adottati wara l-kolp ta' stat li ma rnexxiex fil-15 ta' Lulju 2016, 
u dawk tal-14-15 ta' Ottubru 2016 dwar is-sospensjoni tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 83 
tal-Kostituzzjoni, b'enfasi fuq l-invjolabbiltà parlamentari,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tas-26 ta' Lulju 2016 mill-Kummissarju tal-Kunsill 
tal-Ewropa għad-Drittijiet tal-Bniedem dwar miżuri meħuda fl-istat ta' emerġenza fit-
Turkija,

– wara li kkunsidra s-sejbiet u l-konklużjonijiet tal-Missjoni ta' Valutazzjoni tal-Ħtiġijiet 
tal-OSKE/ODIHR dwar l-elezzjonijiet presidenzjali u parlamentari bikrin tal-
24 ta' Ġunju 2018,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni 2156 tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa 
(APKE) tal-25 ta' April 2017, intitolata "Il-funzjonament tal-istituzzjonijiet demokratiċi 
fit-Turkija" u li wasslet għall-ftuħ mill-ġdid tal-proċedura ta' monitoraġġ,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni UE-Turkija tat-18 ta' Marzu 2016,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-2 ta' Marzu 2017 lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-Ewwel Rapport Annwali dwar il-Faċilità għar-Refuġjati 
fit-Turkija (COM(2017)0130), il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill tal-14 ta' Marzu 2018 dwar it-Tieni Rapport Annwali dwar il-
Faċilità għar-Refuġjati fit-Turkija (COM(2018)0091), u l-Ħames Rapport tal-
Kummissjoni tat-2 ta' Marzu 2017 lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill Ewropew u lill-
Kunsill dwar il-progress li sar fl-implimentazzjoni tad-Dikjarazzjoni UE-Turkija 
(COM(2017)0204),

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tal-21 ta' Diċembru 2016 għal 
Deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza l-ftuħ ta' negozjati mat-Turkija dwar ftehim dwar l-
estensjoni tal-ambitu tar-relazzjoni bilaterali tal-kummerċ preferenzjali u dwar l-
immodernizzar tal-Unjoni Doganali,

– wara li kkunsidra r-rapport speċjali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri tal-
14 ta' Marzu 2018 bl-isem "Assistenza ta' qabel l-adeżjoni mogħtija mill-UE lit-Turkija: 
Ir-riżultati li nkisbu sa issa għadhom limitati",

– wara li kkunsidra l-fatt li l-Kumitat Parlamentari Konġunt bejn l-UE u t-Turkija kellu s-
77 laqgħa tiegħu tant mistennija fi Brussell fit-28 ta' April 2018, wara tliet snin ta' stall 
fir-relazzjonijiet interparlamentari,

– wara li kkunsidra l-Indiċi Dinji tal-Libertà tal-Istampa tal-2018 ppubblikat mir-
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Reporters mingħajr fruntieri, li jikklassifika lit-Turkija fil-157 post minn fost 180 pajjiż;

– wara li kkunsidra l-fatt li r-rispett għall-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali, inklużi 
s-separazzjoni tal-poteri, id-demokrazija, il-libertà tal-espressjoni, id-drittijiet tal-
bniedem, id-drittijiet tal-minoranzi u l-libertà reliġjuża, u l-libertà ta' assoċjazzjoni u d-
dritt għal protesta paċifika, huma fil-qalba tal-proċess ta' negozjati,

– wara li kkunsidra l-fatt li, f'Novembru 2016, il-Parlament stieden lill-Kummissjoni u 
lill-Istati Membri jibdew l-iffriżar temporanju tan-negozjati tal-adeżjoni għaddejjin mat-
Turkija u impenja ruħu li jirrieżamina l-pożizzjoni tiegħu ladarba jitneħħew il-miżuri 
sproporzjonati fil-qafas tal-istat ta' emerġenza fit-Turkija,

– wara li kkunsidra l-fatt li f'Lulju 2017 il-Parlament talab lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri, skont il-Qafas ta' Negozjar, biex b'mod formali jissospendu n-negozjati ta' 
adeżjoni mat-Turkija mingħajr dewmien jekk il-pakkett ta' riforma kostituzzjonali jiġi 
implimentat mingħajr tibdil,

– wara li kkunsidra l-fatt li, skont l-Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti 
għar-Rifuġjati (UNHCR), it-Turkija tospita l-akbar popolazzjoni ta' rifuġjati fid-dinja, 
b'aktar minn 3 miljun rifuġjat irreġistrat mis-Sirja, l-Iraq u l-Afganistan,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A8-0000/2018),

1. Jilqa' d-deċiżjoni tad-19 ta' Lulju 2018 biex jitneħħa l-istat ta' emerġenza, li ġie introdott 
wara t-tentattiv ta' kolp ta' stat tal-2016 u li ġie estiż 7 darbiet; jinnota li l-istat ta' 
emerġenza fit-tul wassal għal erożjoni tal-istat tad-dritt u għal deterjorament tad-
drittijiet tal-bniedem fit-Turkija; jiddispjaċih li l-adozzjoni ta' proposti leġiżlattivi ġodda 
tippreserva ħafna mis-setgħat abbużivi mogħtija lill-President u lill-eżekuttiv fl-istat ta' 
emerġenza u b'hekk tnaqqas kwalunkwe effett pożittiv tat-terminazzjoni tagħha;

2. Ifakkar li aktar minn 150 000 persuna ġew arrestati fir-repressjoni wara l-kolp ta' stat u 
78 000 ġew arrestati fuq akkużi ta' terroriżmu, filwaqt li aktar minn 50 000 ruħ 
għadhom il-ħabs; jesprimi tħassib dwar iż-żamma taħt arrest qabel il-kawża u l-
proċedimenti ġudizzjarji eċċessivament twal, il-fatt li f'bosta każijiet ma nħareġ l-ebda 
att ta' akkuża, u dwar il-ħruxija tal-kundizzjonijiet ta' detenzjoni; jinsab partikolarment 
imħasseb dwar il-fatt li dawn l-arresti jidhru li jimmiraw ukoll ilħna leġittimi ta' dissens 
jew membri tal-oppożizzjoni; jinsab imħasseb ħafna dwar l-allegazzjonijiet ta' 
maltrattament u tortura ta' dawk fil-ħabs, kif irrappurtat minn diversi organizzazzjonijiet 
tad-drittijiet tal-bniedem;

3. Jinnota li mill-introduzzjoni tal-istat ta' emerġenza 'l fuq minn 152 000 ħaddiem taċ-
ċivil - inklużi għalliema, tobba, akkademiċi (tal-paċi), imħallfin u prosekuturi —
tkeċċew; jinnota li 125 000 persuna applikaw mal-Kummissjoni ta' Inkjesta dwar il-
Miżuri tal-Istat ta' Emerġenza (COSEM), li għandha l-kompitu li tirrevedi u tiddeċiedi fi 
żmien sentejn dwar ilmenti kontra miżuri meħuda taħt l-istat ta' emerġenza u d-digrieti 
relatati, u 89 000 minnhom għadhom qed jistennew deċiżjoni; jinsab imħasseb dwar il-
kamp ta' applikazzjoni ristrett tal-mandat tal-Kummissjoni ta' Inkjesta, in-nuqqas ta' 
indipendenza tagħha, u l-fatt li l-eżamijiet isiru fuq il-bażi unika ta' dokumenti fil-fajl 
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tal-każ, mingħajr il-parteċipazzjoni tal-persuna kkonċernata; jinnota li t-tkeċċijiet
kellhom impatt estremament aħrax fuq l-individwi kkonċernati u fuq il-familji tagħhom, 
inkluż mil-lat finanzjarju, u ġabu magħhom stigma soċjali u professjonali dejjiema; 
jistieden lill-gvern Tork jiżgura li l-individwi kollha jkollhom id-dritt li l-każijiet 
tagħhom jiġu rieżaminati minn qorti indipendenti li tkun tista' tagħti kumpens għal 
danni materjali u morali kkawżati mit-tkeċċija arbitrarja tagħhom;

4. Jikkundanna ż-żieda fil-kontroll eżekuttiv fuq u l-indħil politiku fix-xogħol tal-imħallfin 
u l-prosekuturi; jenfasizza li riforma serja tal-fergħat tal-poter leġiżlattiv u ġudizzjarju 
hija meħtieġa biex it-Turkija tikkonforma mal-obbligi tagħha skont id-dritt 
internazzjonali fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem; jistenna, f'dan ir-rigward, il-pjan ta'
azzjoni tal-Grupp ta' Azzjoni ta' Riforma dwar ir-riformi ġudizzjarji;

5. Jesprimi tħassib serju dwar il-miżuri sproporzjonati u arbitrarji li jillimitaw il-libertà tal-
espressjoni, il-libertà tal-midja u l-aċċess għall-informazzjoni; jikkundanna l-għeluq ta' 
aktar minn 160 stabbiliment tal-midja u l-għadd kbir ta' arresti ta' ġurnalisti wara t-
tentattiv ta' kolp ta' stat; iħeġġeġ lit-Turkija tiggarantixxi l-libertà tal-midja bħala 
kwistjoni ta' prijorità u tirrilaxxa u tillibera immedjatament lill-ġurnalisti kollha detenuti 
illegalment;

6. Jesprimi tħassib dwar l-ispazju dejjem aktar ristrett għas-soċjetà ċivili u l-promozzjoni 
tad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali; jinnota li numru kbir ta' attivisti, inklużi 
difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, ġew arrestati u d-dimostrazzjonijiet ġew ipprojbiti 
b'mod rikorrenti matul l-istat ta' emerġenza; jistieden lit-Turkija tipproteġi d-drittijiet 
fundamentali tal-minoranzi, bħall-persuni LGBTI;

7. Jikkundanna d-detenzjoni arbitrarja ta' Osman Kavala, esponent prominenti u rispettat 
tas-soċjetà ċivili fit-Turkija, li, sal-lum, inżamm 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;

8. Huwa mħasseb ħafna dwar is-sitwazzjoni fix-Xlokk tat-Turkija u l-allegazzjonijiet serji 
ta' abbużi tad-drittijiet tal-bniedem, speċjalment mill-kollass tal-proċess ta' riżoluzzjoni 
Kurd fl-2015; itenni l-kundanna qawwija tiegħu fir-rigward tal-użu mill-ġdid tal-
vjolenza mill-Partit tal-Ħaddiema tal-Kurdistan (PKK), li ilu fuq il-lista tal-
organizzazzjonijiet terroristiċi tal-UE mill-2002; jenfasizza l-urġenza li jerġa' jinbeda 
proċess politiku kredibbli li jwassal għal soluzzjoni paċifika tal-kwistjoni Kurda; 
jistieden lit-Turkija tinvestiga minnufih allegazzjonijiet serji ta' abbużi tad-drittijiet tal-
bniedem u qtil u tippermetti lill-osservaturi internazzjonali jwettqu verifika 
indipendenti;

9. Jinnota bi tħassib li matul l-istat ta' emerġenza numru kbir ħafna ta' sindki u kosindki 
fix-Xlokk tkeċċew jew ġew arrestati u li l-Gvern ħatar lil persuni ta' fiduċja biex 
jissostitwuhom; huwa tal-fehma li l-elezzjonijiet muniċipali f'Marzu 2019 għandhom 
iservu ta' opportunità importanti biex jerġa' jiddaħħal għalkollox il-prinċipju ta' mandat 
demokratiku dirett; 

10. Jinnota li l-istat ta' emerġenza illimita ulterjorment il-kapaċità tal-Gran Assemblea 
Nazzjonali li twettaq ir-rwol fundamentali tagħha ta' skrutinju u responsabbiltà 
demokratiċi; jinnota bi tħassib kbir l-arrest ta' żewġ membri parlamentari mill-Partit 
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Popolari Repubblikan (CHP), kif ukoll il-mod kif il-Partit Demokratiku Popolari (HDP) 
ġie partikolarment emarġinat, fejn ħafna leġiżlaturi tal-HDP qed jiġu arrestati abbażi ta' 
allegat appoġġ għal attivitajiet terroristiċi; 

11. Jikkundanna l-arrest kontinwu ta' Selahattin Demirtaş, mexxej tal-oppożizzjoni u 
kandidat presidenzjali; iwiegħed li jkompli jsegwi l-każ tiegħu mill-qrib ħafna u jitlob li 
jinħeles minnufih u mingħajr kundizzjonijiet; jistenna li, mingħajr dewmien, il-Qorti 
Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem taqta' s-sentenza finali tagħha fil-każ;

12. Ifakkar li l-Kummissjoni ta' Venezja vvalutat l-emendi kostituzzjonali relatati mal-
introduzzjoni ta' sistema presidenzjali li m'għandhomx sistema ta' kontrokontrolli 
suffiċjenti kif ukoll jipperikolaw is-separazzjoni tal-poteri bejn l-eżekuttiv u l-
ġudikatura; ifakkar ukoll li l-Parlament Ewropew stieden lill-Gvern tat-Turkija 
jimplimenta bidliet u riformi kostituzzjonali u ġudizzjarji f'kooperazzjoni mal-
Kummissjoni ta' Venezja, u s-sena li għaddiet talab ukoll is-sospensjoni formali tan-
negozjati tal-adeżjoni jekk ir-riforma kostituzzjonali tiġi implimentata mingħajr tibdil, 
peress li din tkun inkompatibbli mal-kriterji ta' Copenhagen;

13. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri, huma u jqisu dan kollu li ntqal hawn fuq 
u f'konformità mal-Qafas ta' Negozjar, jissospendu formalment in-negozjati tal-adeżjoni 
mat-Turkija; jibqa', madankollu, impenjat favur djalogu demokratiku mat-Turkija; jitlob 
lill-Kummissjoni tuża, matul is-sospensjoni formali tan-negozjati, il-fondi kollha 
disponibbli fl-ambitu tal-IPA II u tal-IPA III tal-futur biex tappoġġa, permezz ta' pakkett 
apposta ġestit direttament mill-UE, lis-soċjetà ċivili tat-Turkija, u żżid l-opportunitajiet 
għal kuntatti interpersonali, djalogu akkademiku, aċċess għall-istudenti Torok għall-
universitajiet Ewropej u pjattaformi tal-midja għall-ġurnalisti; 

14. 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;

15. Jemmen li bieb għandu jitħalla miftuħ għall-modernizzazzjoni u t-titjib 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 
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 mal-
impenji konkreti tat-Turkija dwar ir-riformi demokratiċi; jemmen ukoll li t-titjib fil-
livell tal-Unjoni Doganali jipprovdi opportunità importanti għal djalogu politiku dwar 
it-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 jindika d-disponibbiltà tiegħu għal riformi serji;

16. Jirrimarka li l-libertà tat-trade unions u d-djalogu soċjali huma essenzjali għall-iżvilupp 
ta' soċjetà pluralistika; jiddispjaċih bin-nuqqasijiet leġiżlattivi dwar id-drittijiet tax-
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xogħol u tat-trade unions u jenfasizza li d-dritt għall-organizzazzjoni, id-dritt għal 
negozjar kollettiv u d-dritt tal-istrajk huma drittijiet fundamentali tal-ħaddiema; jinsab 
serjament imħasseb dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol għall-ħaddiema matul il-bini tal-
ajruport il-ġdid ta' Istanbul, minħabba li, skont ir-rapporti, 38 ħaddiem mietu f'inċidenti 
relatati max-xogħol mill-bidu tal-bini f'Mejju 2015 u 31 persuna, inkluża mexxej ta' 
trade union, attwalment jinsabu miżmuma l-ħabs talli pprotestaw kontra l-
kundizzjonijiet ħżiena tax-xogħol; jistieden lill-awtoritajiet Torok jikkonsultaw mill-
qrib mat-trade unions rilevanti dwar il-kwistjoni tas-salvagwardji meħtieġa għall-
ħaddiema fuq il-post, iwettqu investigazzjoni bir-reqqa dwar l-imwiet u l-korrimenti, u 
jippermettu lit-trade unions aċċess sħiħ għall-ħaddiema;

17. 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; 
jenfasizza li reviżjoni tal-leġiżlazzjoni tat-Turkija kontra t-terroriżmu hija kundizzjoni 
ewlenija għall-iżgurar tad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali, u li l-liberalizzazzjoni 
tal-viża se tkun possibbli ladarba l-kriterji kollha jkunu ġew sodisfatti;  

18. Ifakkar fir-rwol importanti li għandha t-Turkija bħala reazzjoni għall-kriżi tal-
migrazzjoni li rriżultat mill-gwerra fis-Sirja; huwa tal-fehma li l-popolazzjoni tat-
Turkija wriet ospitalità kbira billi offriet kenn lil aktar minn 3 miljun rifuġjat Sirjan; 
jistieden lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jżommu l-wegħda tagħhom fir-rigward ta' 
risistemazzjoni fuq skala kbira, u jiżguraw riżorsi finanzjarji adegwati għall-appoġġ fit-
tul tar-rifuġjati Sirjani fit-Turkija; 

19. Jilqa' b'sodisfazzjon l-isforzi tan-NU biex terġa' tibda n-negozjati dwar ir-riunifikazzjoni 
ta' Ċipru; jappoġġja soluzzjoni ġusta, komprensiva u fattibbli f'konformità mar-
riżoluzzjonijiet rilevanti tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU u l-acquis tal-UE; itenni l-appell 
tiegħu lit-Turkija biex timpenja ruħha u tikkontribwixxi għal soluzzjoni komprensiva, 
tibda tirtira t-truppi tagħha minn Ċipru, tittrasferixxi ż-żona magħluqa ta' Famagusta lin-
NU, u tastjeni milli tieħu azzjonijiet li jbiddlu l-bilanċ demografiku fuq il-gżira; ifaħħar 
il-ħidma importanti tal-Kumitat għall-Persuni Nieqsa; jirrikonoxxi d-dritt tar-
Repubblika ta' Ċipru li tikkonkludi ftehimiet bilaterali li jikkonċernaw iż-żona 
ekonomika esklużiva tagħha; iħeġġeġ lit-Turkija timpenja ruħha fis-soluzzjoni paċifika 
tat-tilwim, u biex tastjeni minn kwalukwe theddida jew azzjoni li jista' jkollhom effetti 
negattivi fuq ir-relazzjonijiet ta' bon viċinat;

20. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni 
għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-Istati Membri, lill-Gvern tat-Turkija 
u lill-Gran Assemblea Nazzjonali tat-Turkija.
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