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Mozzjoni għal riżoluzzjoni

Emenda mressqa minn Giusto Catania

Emenda 1
Premessa A

A. billi d-dimensjoni esterna ta' l-AFSJ qiegħda tikber waqt li l-qasam intern tal-libertà, 
tas-sigurtà u l-ġustizzja qiegħed jifforma ruħu progressivament taħt il-pressjoni ta' 
dinja li kull ma tmur qiegħda tingħaqad u tax-xejra internazzjonali inerenti ta' 
theddidiet bħat-terroriżmu, il-kriminalità organizzata u l-isfidi bħall-flussi tal-
migrazzjoni; u billi l-projezzjoni esterna tal-valuri li jsostnu l-AFSJ hija essenzjali 
sabiex tissalvagwardja r-rispett lejn id-dritt ta' l-istat, id-drittijiet fundamentali, is-
sigurtà u l-istabilità fi ħdan l-UE;

Or. it

Emenda mressqa minn Giusto Catania

Emenda 2
Premessa B

B. billi bl-adozzjoni u l-implimentazzjoni ta' strateġija koerenti għad-dimensjoni esterna 
ta' l-AFSJ l-UE tkun qiegħda żżid il-kredibilità u l-influwenza tagħha fid-dinja u billi 
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l-Istrateġija tista' sseħħ biss bil-koperazzjoni mill-qrib ma' pajjiżi terzi, fosthom l-
alleati bħall-Istati Uniti u l-organizzazzjonijiet internazzjonali, mingħajr subalternità, 
imma b'kapaċità ta' inizjattiva awtonoma min-naħa ta' l-istituzzjonijiet ta' l-Unjoni 
Ewropea;

Or. it

Emenda mressqa minn Martine Roure u Javier Moreno Sánchez

Emenda 3
Premessa B

B. billi bl-adozzjoni u l-implimentazzjoni ta' strateġija koerenti għad-dimensjoni esterna 
ta' l-AFSJ l-UE tkun qiegħda żżid il-kredibilità u l-influwenza tagħha fid-dinja u billi 
l-Istrateġija tista' sseħħ biss bil-koperazzjoni mill-qrib ma' pajjiżi terzi (tħassir) u l-
organizzazzjonijiet internazzjonali;

Or. fr

Emenda mressqa minn Adamos Adamou, Giusto Catania

Emenda 4
Premessa B a (ġdida)

Ba. billi t-tisħiħ ta' bilanċ ġenwin bejn is-sigurtà u l-ġustizzja għandu jiġi rifless waqt il-
preprazzjoni u l-implimentazzjoni tal-politiki diversi kollha mwettqa għall-iskop li 
tinkiseb zona reali u sostenibbli ta' libertà, sigurtà u ġustizzja,

Or. en

Emenda mressqa minn Adamos Adamou

Emenda 5
Paragrafu 1

1. Iħeġġeġ lill-Kunsill Ewropew biex iqis ir-rakkomandazzjonijiet (tħassir) tal-
Parlament dwar l-istrateġija esterna ta' l-UE fi ħdan l-AFSJ; ifakkar li l-Parlament 
għandu rwol essenzjali x'jaqdi fit-tisħiħ tar-responsabilità ta' l-azzjoni esterna ta' l-
UE;

Or. en
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Emenda mressqa minn Adamos Adamou, Giusto Catania

Emenda 6
Paragrafu 2 a (ġdid)

2a. Jinnota bi preokkupazzjoni li l-Programm ta' l-Aja, minflok ma jippromwovi u 
jħares id-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet ċivil, fil-biċċa l-kbira tiegħu ġie 
implimentat bħala aġenda ta' sigurtà mmirata lejn il-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-
kriminalità organizzata, u li tittratta lill-migrazzjoni bħala theddida iktar milli sfida 
għall-promozzjoni soċjali;

Or. en

Emenda mressqa minn Giusto Catania

Emenda 7
Paragrafu 3

3. Iħeġġeġ lill-Kunsill biex jattiva l-klawsola passerelle fl-Artikolu 42 tat-TEU, fl-istess 
waqt li l-proċess kostituzzjonali jkun miexi 'l quddiem, biex iġib id-dispożizzjonijiet 
dwar il-koperazzjoni mal-pulizija u l-ġudikatura fuq kwistjonijiet kriminali fi ħdan il-
qafas Komunitarju, u b'hekk iwassal għal aktar effiċjenza, trasparenza, responsabilità
kif ukoll għal kontroll demokratiku u ġudizzjarju aħjar; għalhekk iħeġġeġ lill-
Kummissjoni biex qabel Ottubru 2007 tissottometti lill-Kunsill proposta għal deċiżjoni 
formali li tattiva l-Artikolu 42 tat-TEU (tħassir); 

Or. it

Emenda mressqa minn Adamos Adamou

Emenda 8
Paragrafu 3

imħassar

Or. en

Emenda mressqa minn Panayiotis Demetriou

Emenda 9
Paragrafu 3a (ġdid)

3a. Jistieden lill-Kunsill biex, b'mod partikulari, iħaffef l-adozzjoni tad-deċiżjonijiet ta' 
qafas fir-rigward tal-ħażna, l-użu u l-iskambju ta' l-informazzjoni dwar il-kundanni 
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kriminali u tal-kodifikazzjoni tad-drittijiet proċedurali fil-proċedimenti kriminali fl-
UE (2004/0113(CNS));

Or. en

Emenda mressqa minn Francisco José Millán Mon

Emenda 10
Paragrafu 4

4. Jilqa' l-prinċipji mniżżla fl-Istrateġija, l-aktar il-ħtieġa għal partenarjat ma' pajjiżi terzi 
biex ikunu trattati problemi komuni u biex jintlaħqu l-objettivi tal-politika komuni; il-
ħtieġa li tkun ikkoordinata l-iskala wiesgħa ta' strumenti li jinsabu għad-dispożizzjoni 
ta' l-UE biex ikun hemm rispons imfassal tajjeb u koerenti; iqis, meta wieħed 
jikkundsidra l-importanza li l-UE u l-Istati Membri tagħha jorbtu ma' l-
implimentazzjoni ta' l-AFSJ, li koperazzjoni mill-qrib tal-pajjiżi terzi f'dawn l-oqsma 
għandha jkollha impatt pożittiv fuq ir-relazzjonijiet tagħhom ma' l-UE, fatt li se 
jqanqal din il-kollaborazzjoni meħtieġa;

Or. es

Emenda mressqa minn Adamos Adamou

Emenda 11
Paragrafu 5

5. Ifakkar fil-ħtieġa li x-xogħol ta' l-istituzzjonijiet ta' l-UE u l-użu ta' l-istrumenti 
eżistenti jkunu razzjonalizzati, u li jiġi stabbilit kanal għall-iskambju ta' 
informazzjoni fost l-Istati Membri u kif ukoll ma' pajjiżi terzi b'mod li jiġi żgurat 
żvilupp ekwilibrat u ġenwin ta' zona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja fuq il-bażi ta' 
komprensjoni u rispett bidirezzjonali;

Or. en

Emenda mressqa minn Martine Roure u Javier Moreno Sánchez

Emenda 12
Paragrafu 6

6. Jistieden lill-Parliament Ewropew biex itejjeb il-koerenza ta' l-attivitajiet tar-
relazzjonijiet esterni, li jinvolvu għadd ġmielu ta' fatturi (tħassir); għalhekk, jitlob li 
jkunu organizzati aħjar l-attivitajiet relatati mad-drittijiet tal-bniedem, ma' l-iggvernar 
demokratiku u ma' l-istat tad-dritt f'pajjiżi terzi kif ukoll mad-dimensjoni esterna tas-
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sigurtà (tħassir);

Or. fr

Emenda mressqa minn Adamos Adamou

Emenda 13
Paragrafu 8

imħassar

Or. en

Emenda mressqa minn Adamos Adamou, Giusto Catania

Emenda 14
Paragrafu 9

imħassar

Or. en

Emenda mressqa minn Maria Carlshamre

Emenda 15
Paragrafu 9

9. Jenfasizza li l-proċess ta' l-ippjanar ta' l-operat ta' l-ESDP u tal-missjonijiet ta' 
stabilizzazzjoni ta' wara l-gwerer għandu jikkunsidra miżuri ta' appoġġ jew ta' 
kontinwità permezz ta' strumenti Komunitarji f'oqsma relatati ma' l-istat tad-dritt, mat-
traffikar ta' l-armi u d-drogi, mat-traffikar tan-nisa u t-tfal, mal-prevenzjoni u l-ġlieda 
kontra t-terroriżmu u l-kriminalità organizzata;

Or. sv

Emenda mressqa minn Maria Carlshamre

Emenda 16
Paragrafu 10

10. Jemmen li wasal iż-żmien li jingħelbu l-impedimenti politiċi għal koperazzjoni 
Transatlantika iktar profonda fid-dimensjoni usa' tal-libertà u s-sigurtà, b'mod 
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partikulari tan-nisa, pereżempju fl-oqsma tal-ġlieda kontra t-traffikar tad-drogi, il-
kriminalità organizzata u t-terroriżmu, b'mod partikulari minħabba l-operazzjonijiet 
ċivili ġejjiena ta' l-ESDP fil-Kosovo u fl-Afganistan;

Or. sv

Emenda mressqa minn Giusto Catania

Emenda 17
Paragrafu 10

10. Jemmen li wasal iż-żmien li jingħelbu l-impedimenti politiċi għal koperazzjoni 
Transatlantika iktar profonda, b'rispett għad-drittijiet fundamentali, fid-dimensjoni 
usa' tal-libertà u s-sigurtà, pereżempju fl-oqsma tal-ġlieda kontra t-traffikar tad-drogi, 
il-kriminalità organizzata u t-terroriżmu, b'mod partikulari minħabba l-operazzjonijiet 
ċivili ġejjiena ta' l-ESDP fil-Kosovo u fl-Afganistan;

Or. it

Emenda mressqa minn Martine Roure u Javier Moreno Sánchez

Emenda 18
Paragrafu 10

10. Jemmen li wasal iż-żmien li jingħelbu l-impedimenti politiċi għal koperazzjoni 
Transatlantika iktar profonda, b'rispett strett għal valuri fundamentali bħad-
demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem, l-Istat tad-Dritt u l-liġi internazzjonali, fid-
dimensjoni usa' tal-libertà u s-sigurtà, pereżempju fl-oqsma tal-ġlieda kontra t-traffikar 
tad-drogi, il-kriminalità organizzata, l-iskambju u l-ħarsien ta' data personali u t-
terroriżmu, b'mod partikulari minħabba l-operazzjonijiet ċivili ġejjiena ta' l-ESDP fil-
Kosovo u fl-Afganistan; ifakkar f'dan is-sens fl-appelli tal-Parlament Ewropew 
għall-għeluq tal-ħabs illegali ta' Guantanamo u li enfasizzaw li l-eżistenza ta' dan 
iċ-ċentru jibgħat sinjal negattiv dwar il-mod għandu jiġi miġġieled it-terroriżmu;

Or. fr

Emenda mressqa minn Stavros Lambrinidis

Emenda 19
Paragrafu 10 a (ġdid)

10a. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jippromwovu indvidwalment, kollettivament u fil-
fora bilaterali u internazzjonali xierqa kollha, ir-riżoluzzjoni diplomatika u 
paċifika tal-kunflitti madwar id-dinja, waqt li jiġi evitat li jiġu applikati jew li 
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tingħata l-impressjoni li qed jiġu applikati standards differenti fil-kuntest tal-
politika barranija ta' l-Ewropa, tal-politika tagħha għas-sigurtà u tal-politika 
tagħha f'dak li għandu x'jaqsam mad-drittijiet tal-bniedem;

Or. en

Emenda mressqa minn Panayiotis Demetriou

Emenda 20
Paragrafu 11

11. Jitlob għal koperazzjoni aħjar bejn l-UE u l-organizzazzjonijiet internazzjonali, 
b'mod partikulari mal-Kunsill ta' l-Ewropa u l-OSCE u jisħaq fuq il-ħtieġa tat-
tisħiħ tad-djalogu reġjonali u l-koperazzjoni fuq kwistjonijiet ta' ġustizzja, libertà u 
sigurtà;

Or. en

Emenda mressqa minn Adamos Adamou u Giusto Catania

Emenda 21
Paragrafu 11

11. Jitlob għal koperazzjoni aħjar bejn l-UE u l-organizzazzjonijiet internazzjonali u 
jisħaq fuq il-ħtieġa tat-tisħiħ tad-djalogu reġjonali u l-koperazzjoni fuq kwistjonijiet ta' 
ġustizzja, libertà u sigurtà fuq il-bażi tar-rispett u tat-tolleranza kostruttiva tad-
differenzi kulturali, reliġjużi u ta' tip ieħor;

Or. en

Emenda mressqa minn Marianne Mikko

Emenda 22
Paragrafu 12

12. Jistieden lill-Kummissjoni biex timmonitorja kontinwament l-implimentazzjoni 
(tħassir) ma' l-objettivi u l-prijoritajiet imfassla fl-Istrateġija u biex tagħmel rapport 
dwarha kull sena; jistieden lill-Kummssjoni biex tevalwa regolarment kemm hu 
effettiv l-użu tal-fondi fl-oqsma koperti mill-Istrateġija; jistieden lill-Kunsill biex 
jeżamina l-progress u l-prijoritajiet fuq bażi regolari, billi d-dimensjoni esterna ta' l-
AFSJ qiegħda tikber bil-ħeffa;

Or. en
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Emenda mressqa minn Sophia in 't Veld

Emenda 23
Titolu qabel il-paragrafu 13

...Tisħiħ tas-sigurtà u d-drittijiet tal-bniedem...

Or. en

Emenda mressqa minn Giusto Catania

Emenda 24
Paragrafu 13, inċiż 1

- biex il-promozzjoni ta' l-istandards demokratiċi l-iktar għolja, tad-drittijiet tal-bniedem, 
tal-libertajiet politiċi u ta' l-istituzzjonijiet b'saħħithom issir dimensjoni indispensabbli 
tar-relazzjonijiet bejn l-UE u pajjiżi terzi; jenfasizza li dan huwa kruċjali għall-għanijiet 
globali tad-dimensjoni esterna ta' l-AFSJ,

Or. it

Emenda mressqa minn Maria Carlshamre

Emenda 25
Paragrafu 13, inċiż 1

– biex il-promozzjoni ta' l-istandards demokratiċi, bla riferimenti reliġjużi, tad-drittijiet 
tal-bniedem, tal-libertajiet politiċi u ta' l-istituzzjonijiet b'saħħithom issir dimensjoni 
indispensabbli tar-relazzjonijiet bejn l-UE u pajjiżi terzi; jenfasizza li dan huwa 
kruċjali għall-għanijiet globali tad-dimensjoni esterna ta' l-AFSJ,

Or. sv

Emenda mressqa minn Martine Roure

Emenda 26
Paragrafu 13, inċiż 3

- biex fid-djalogi ma' pajjiżi terzi dwar l-AFSJ tidħol l-evidenza miġbura mill-
organizzazzjonijiet internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem u s-sentenzi tal-Qorti 
Ewropea għad-drittijiet tal-bniedem,
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Or. fr

Emenda mressqa minn Giusto Catania

Emenda 27
Paragrafu 13, inċiż 5

- biex idaħħlu "klawsola dwar id-drittijiet tal-bniedem" fil-ftehimiet kollha ma' pajjiżi 
terzi u biex jevalwaw kemm ikunu effettivi dawn "il-klawsoli dwar id-drittijiet tal-
bniedem" u klawsoli oħra dwar l-AFSJ, u jiżguraw li, jekk dawn il-klawsoli ma jiġux
rispettati, il-ftehimiet kollha jitħassru,

Or. it

Emenda mressqa minn Tatjana Ždanoka

Emenda 28
Paragrafu 14

14. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar in-nuqqas ta' impenn għad-drittijiet fundamentali ta' 
ċerti pajjiżi terzi li magħhom l-UE għandha rabta mill-qrib (tħassir) u jitlob għal 
djalogu aktar intensiv (tħassir) dwar din il-kwistjoni;

Or. en

Emenda mressqa minn Adamos Adamou u Giusto Catania

Emenda 29
Paragrafu 14

14. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar in-nuqqas ta' impenn għad-drittijiet fundamentali ta' 
ċerti pajjiżi terzi li magħhom l-UE għandha rabta mill-qrib u jinsab imħasseb ukoll 
dwar il-konformità ma' l-istandards tad-drittijiet tal-bniedem mill-UE nnifisha, waqt 
li jinnota l-eżempju ta' dan l-aħħar tal-programmi ta' restituzzjoni tas-CIA u tal-
prattiki dubbjużi kollha ta' diversi Stati Membri marbuta ma' dawn il-programmi;

Or. en
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Emenda mressqa minn Maria Carlshamre

Emenda 30
Paragrafu 14

14. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar in-nuqqas ta' impenn għad-drittijiet fundamentali ta'
ċerti pajjiżi terzi li magħhom l-UE għandha rabta mill-qrib, bħall-Federazzjoni Russa, 
fejn, b'mod partikulari, qed tiġi vjolata l-libertà ta' l-istampa u ta' espressjoni, u 
jitlob għal djalogu aktar intensiv mar-Russja dwar din il-kwistjoni;

Or. sv

Emenda mressqa minn Martine Roure

Emenda 31
Paragrafu 14

14. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar in-nuqqas ta' impenn għad-drittijiet fundamentali ta' 
ċerti pajjiżi terzi li magħhom l-UE għandha rabta mill-qrib, partikularment il-pajjiżi 
benefiċjarji tal-politika ta' viċinanza, u pereżempju l-Federazzjoni Russa, u jitlob 
għal djalogu aktar intensiv ma' dawn il-pajjiżi dwar din il-kwistjoni;

Or. fr

Emenda mressqa minn Adamos Adamou u Giusto Catania

Emenda 32
Paragrafu 14 a (ġdid)

14a. Jistieden lill-Unjoni Ewropea u lill-Istati Membri biex jirrispettaw bis-sħiħ il-
prinċipju ta' non estradizzjoni lejn pajjiżi fejn il-persuni estradetti jirriskjaw 
tortura, trattamenti degradanti jew il-piena tal-mewt;

Or. en

Emenda mressqa minn Giusto Catania u Adamos Adamou

Emenda 33
Paragrafu 14 b (ġdid)

14b. Juri l-preokkupazzjoni tiegħu dwar in-nuqqas ta' impenn favur moratorju 
internazzjonali u t-tneħħija tal-piena tal-mewt u jitlob li l-Unjoni Ewropea tħeġġeġ 
lil dawk il-pajjiżi li magħhom għandha relazzjonijiet mill-qrib biex ineħħu dawn il-
ħruxijiet;



AM\665105MT.doc PE 388.537v01-00 11/21 AM\

MT

Or. it

Emenda mressqa minn Sophia in 't Veld

Emenda 34
Paragrafu 14 a (ġdid)

14a. Jesprimi t-tħassib profond tiegħu dwar is-salvagwardji legali insuffiċjenti għaċ-
ċittadini ta' l-UE f'każijiet fejn data personali ssir disponibbli għal pajjiżi terzi, 
pereżempju fir-rigward ta' data dwar passiġġieri (PNR), data finanzjarja (SWIFT) 
jew data dwar telekomunikazzjonijiet; jisħaq it-tħassib tiegħu dwar id-diskrepanzi 
li mid-dehra hemm bejn it-termini tal-Ftehima dwar il-PNR u dawk tas-Sistema 
Awtomatizzata għall-Immirar u jisgħobih li s'issa għad m'hemm l-ebda tweġiba 
ċara u sodisfaċenti mill-Kummissjoni u l-Kunsill; jirrepeti t-talba tiegħu lill-
Kummissjoni biex twettaq inkjesta dwar liema kategoriji ta' data personali taċ-
ċittadini Ewropej qed jiġu aċċessati u użati minn pajjiżi terzi fil-ġurisdizzjonijiet 
tagħhom stess; jenfasizza li, fejn hemm bżonn, id-data għandha tiġi skambjata bi 
qbil mal-ftehima eżistenti bejn l-UE u l-Istati Uniti dwar l-assistenza legali 
reċiproka u l-estradizzjoni u b'mod li jkun konformi mal-leġiżlazzjoni għall-
ħarsien tad-data tal-KE u l-UE; jemmen li t-tqassim ta' data personali għandu 
jseħħ b'bażi legali kif suppost, marbuta ma' regoli u kundizzjonijiet ċari, u jrid jiġi 
kopert minn protezzjoni xierqa tal-ħajja privata u tal-libertajiet ċivili taċ-ċittadini;

Or. en

Emenda mressqa minn Sophia in 't Veld

Emenda 35
Paragrafu 14 b (ġdid)

14b. Jisgħobih dwar in-nuqqas ta' kontroll demokratiku fir-relazzjonijiet bejn l-Unjoni 
Ewropea u l-Istati Uniti maħluq mill-Grupp ta' Kuntatt ta' Livell Għoli, li hu 
ffurmat minn rappreżentanti tal-Kummissjoni u tal-Kunsill u minn rappreżentanti 
governattivi tad-Dipartiment għall-Ġustizzja u s-Sigurtà Interna ta' l-Istati Uniti, u 
li jeskludi lill-Parlament Ewropew u lill-parlamenti nazzjonali minn dan id-
djalogu;

Or. en

Emenda mressqa minn Panayiotis Demetriou
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Emenda 36
Paragrafu 15

15. Jirrakkomanda politika waħda dwar il-protezzjoni tad-dejta li tkopri kemm l-ewwel kif 
ukoll it-tielet pilastru; ifakkar li d-diskrepanzi bejniethom ma jaffettwawx biss id-dritt 
taċ-ċittadini għall-protezzjoni tad-dejta personali tagħhom, imma wkoll l-effiċjenza ta' 
l-infurzar tal-liġijiet u l-fiduċja reċiproka bejn l-Istati Membri; f'dan ir-rigward, 
jistieden lill-Kunsill biex, fl-iqsar żmien possibbli, jadotta l-proposta għal deċiżjoni 
ta' qafas tal-Kunsill dwar il-protezzjoni ta’ dejta personali pproċessata fil-qafas tal-
koperazzjoni ġudizzjarja u tal-pulizija fi kwistjonijiet kriminali (COM(2005)0475);

Or. en

Emenda mressqa minn Sophia in 't Veld

Emenda 37
Paragrafu 16

16. Iqis li l-politika ta' l-UE kontra t-terroriżmu għandha tkun konformi għal kollox mal-
prinċipji tal-leġittimità demokratika, tal-proporzjonalità, ta' l-effiċjenza u tar-rispett 
lejn id-drittijiet tal-bniedem;

Or. en

Emenda mressqa minn Martine Roure

Emenda 38
Paragrafu 16

16. Iqis li l-politika ta' l-UE kontra t-terroriżmu għandha tkun konformi għal kollox mal-
prinċipji tal-leġittimità, tal-proporzjonalità, ta' l-effiċjenza u tar-rispett lejn id-drittijiet 
tal-bniedem, bi qbil mal-konklużjonijiet tar-riżoluzzjoni tiegħu ta' l-14 ta' Frar 2007 
dwar l-użu allegat ta' pajjiżi Ewropej mis-CIA għat-trasport u d-detenzjoni llegali 
ta' priġunieri;

Or. fr

Emenda mressqa minn Martine Roure, Javier Moreno Sánchez u Claudio Fava

Emenda 39
Paragrafu 16 a (ġdid)

16a. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex, fil-kuntest tal-ġlieda kontra t-
terroriżmu internazzjonali, jibdew japplikaw il-konklużjonijiet li għalihom wasal 
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il-Kumitat TDIP u li l-Parlament adotta nhar l-14 ta' Frar 2007; jirrakkomanda, 
b'mod partikulari, lill-istituzzjonijiet Ewropej kollha biex jgħassu sabiex l-eżiġenza 
ta' sigurtà ta' l-Istati Membri fl-ebda każ ma tippreġudika r-rispett tad-drittijiet tal-
bniedem ta' l-individwi kollha, inklużi dawk suspettati minn terroriżmu;

Or. it

Emenda mressqa minn Sophia in 't Veld

Emenda 40
Paragrafu 18 a (ġdid)

18a. Ifakkar li hemm bżonn li tiġi evalwata l-effiċjenza ta' l-inizjattivi internazzjonali 
fil-qasam tal-miżuri kontra t-terroriżmu (eż. ir-reviżjoni attwali tal-Patriot Act ta' l-
Istati Uniti); jenfasizza l-importanza li jkun hemm politika Komunitarja kif 
suppost dwar it-terroriżmu, peress li l-effettività tal-miżuri kontra t-terroriżmu 
jitjiebu f'mod sinifikattiv jekk l-UE titkellem b'leħen wieħed meta tinnegozja 
miżuri ta' dan it-tip ma' pajjiżi terzi;

Or. en

Emenda mressqa minn Martine Roure

Emenda 41
Paragrafu 19

19. Ifakkar fil-ħtieġa tat-tisħiħ tal-koperazzjoni ma' l-Istati Uniti u r-Russja, fl-oqsma tal-
ġlieda kontra t-terroriżmu, l-iffinanzjar u r-reklutaġġ tat-terroristi u l-ħarsien ta' l-
infrastruttura kritika, waqt li jiġu rispettati d-drittijiet fundamentali u l-valuri ta' l-
Unjoni Ewropea;

Or. fr

Emenda mressqa minn Marianne Mikko

Emenda 42
Paragrafu 19

19. Ifakkar fil-ħtieġa tat-tisħiħ tal-koperazzjoni ma' l-istati reġjonali ewlenin kollha, fl-
oqsma tal-ġlieda kontra t-terroriżmu, l-iffinanzjar u r-reklutaġġ tat-terroristi u l-ħarsien 
ta' l-infrastruttura kritika;

Or. en
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Emenda mressqa minn Martine Roure

Emenda 43
Paragrafu 20

20. Jistieden lill-Kunsill biex isaħħaħ id-djalogu ma' pajjiżi terzi, biex jappoġġja l-
iżvilupp tat-tisħiħ ta' l-istituzzjonijiet u tal-kapaċitajiet, biex jiżviluppa aktar u 
jimplimenta l-pjanijiet ta' azzjoni nazzjonali biex tingħeleb il-korruzzjoni b'mod 
effettiv (tħassir); iqis li f'dan il-qasam hemm il-ħtieġa għal aktar fondi kif ukoll li l-
istrumenti ta' l-UE imwaqqfa dan l-aħħar jintużaw aħjar;

Or. fr

Emenda mressqa minn Giusto Catania

Emenda 44
Paragrafu 20

20. Jistieden lill-Kunsill biex isaħħaħ id-djalogu ma' pajjiżi terzi, biex jappoġġja l-iżvilupp 
tat-tisħiħ ta' l-istituzzjonijiet u tal-kapaċitajiet, biex jiżviluppa aktar u jimplimenta l-
pjanijiet ta' azzjoni nazzjonali biex tingħeleb il-korruzzjoni b'mod effettiv u (tħassir) 
iqis li f'dan il-qasam hemm il-ħtieġa għal aktar fondi kif ukoll li l-istrumenti ta' l-UE 
imwaqqfa dan l-aħħar jintużaw aħjar;

Or. it

Emenda mressqa minn Sophia in 't Veld

Emenda 45
Paragrafu 21

21. Iħeġġeġ lil dawk l-Istati li s'issa naqsu li jagħmlu hekk biex jiffirmaw u/jew 
jirratifikaw l-istrumenti bħall-Konvenzjoni tan-NU Kontra l-Korruzzjoni, il-
Konvenzjoni tan-NU Kontra l-Kriminalità Organizzata b'mod Transnazzjonali u t-tliet 
Protokolli tagħha kontra l-Kuntrabandu ta' l-Immigranti, it-Traffikar tal-Persuni u l-
Manifattura Illeċita u t-Traffikar ta' l-Armi tan-Nar kif ukoll il-projbizzjonijiet tan-
Nazzjonjiet Uniti tar-restituzzjonijiet u detenzjonijiet sigrieti;

Or. en
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Emenda mressqa minn Maria Carlshamre

Emenda 46
Paragrafu 22

22. Jistieden lill-Kunsill biex jesiġi mill-pajjiżi terzi sħab ta' l-UE biex jikkonkludu, jekk 
ma jkunux diġà għamlu hekk, ftehimiet unifikati ta' estradizzjoni fuq il-mudell ta' 
dawk negozjati ma' l-Istati Uniti dwar l-estradizzjoni u l-assistenza legali reċiproka fuq 
kwistjonijiet penali għall-estradizzjoni ta' persuni suspettati li huma terroristi u 
kriminali biex jgħaddu ġuri; huwa importanti li dawk suspettati b'terroriżmu jiġu 
proċessati kif suppost; l-Unjoni Ewropea wkoll se jkollha toqgħod lura milli 
testradixxi terroristi suspettati lejn pajjiżi msieħba fejn jirriskjaw it-tortura u/jew il-
piena tal-mewt;/jew il-piena tal-mewt;

Or. sv

Emenda mressqa minn Giusto Catania

Emenda 47
Paragrafu 27 a (ġdid)

27a. Iqis li l-ftehimiet kollha konklużi ma' pajjiżi terzi f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-
iskambju ta' informazzjoni għandhom jinkludu obbligu ta' reċiproċità u jkunu 
fundati fuq l-iktar standards stretti għall-ħarsien ta' data sensittiva;

Or. it

Emenda mressqa minn Marianne Mikko

Emenda 48
Paragrafu 28 a (ġdid)

28a. Josserva li se jkun hemm bżonn ta' titjib sinifikati fil-koperazzjoni bejn l-Unjoni 
Ewropea u r-Russja biex jitnaqqsu s-sorsi ta' instabilità fl-Unjoni Ewropea u fiz-
zona ta' l-ENP bħall-kunflitti sopiżi tal-Moldavja u tal-Ġorġja u bħat-tendenzi 
radikali vjolenti fost il-minoranzi Russi fl-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea;

Or. en
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Emenda mressqa minn Martine Roure

Emenda 49
Paragrafu 29

29. Jilqa' l-ftehimiet fuq l-estradizzjoni u fuq il-koperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet 
kriminali bejn l-UE u l-Istati Uniti, li għandhom jitqiesu bħala suċċess tassew; jinnota 
li l-Kungress nieda proċedura biex dawn il-ftehimiet jiġu ratifikati u jistieden l-Istati 
Membri kollha biex jagħmlu l-istess ħaġa, u jilqa' l-ftehim ta' koperazzjoni bejn il-
Eurojust u l-Istati Uniti;

Or. fr

Emenda mressqa minn Martine Roure

Emenda 50
Paragrafu 30

30. Jistieden lill-Istati Uniti u lill-pajjiżi l-oħra kollha li jitolbu l-viża tad-dħul għal ċerti 
Stati Membri ta' l-UE biex mill-aktar fis ineħħu l-kundizzjoni tal-viża u biex jittrattaw 
liċ-ċittadini kollha ta' l-Istati Membri ta' l-UE bl-istess mod; jiddispjaċih li ġiet inkluża 
"klawsola dwar il-qsim ta' l-informazzjoni" addizzjonali (klawsola PNR) fost it-tibdil 
propost fil-Visa Waiver Program ta' l-Istati Uniti u jfakkar li l-konklużjoni ta' 
ftehimiet bilaterali f'dan il-qasam m'hix aċċettabbli u li għandhom jiġu pjanati biss 
ftehimiet bejn l-UE u l-Istati Uniti;

Or. fr

Emenda mressqa minn Martine Roure

Emenda 51
Paragrafu 30 a (ġdid)

30a. Iqis li l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti huma alleati essenzjali u leali fil-ġlieda 
kontra t-terroriżmu u li, għaldaqstant, dan il-qafas leġiżlattiv għandu jkun il-bażi 
tan-negozjati għal ftehima internazzjonali eventwali, b'punt ta' tluq mill-postulat li 
SWIFT, peress li hi kumpanija Belġjana, taqa' taħt il-leġiżlazzjoni Belġjana u, 
għalhekk, hija responsabbli biex tittratta d-data bi qbil ma' l-Artikolu 4(1) tad-
Direttiva 95/46/KE; jindika li bħala riżultat naturali ta' dan, SWIFT se jkollha jew 
ittemm il-prassi attwali tagħha li tirriproduċi d-data kollha dwar ċittadini u 
intrapriżi ta' l-Unjoni Ewropea fuq is-sit "mirror" American tagħha jew tinstalla s-
sit l-ieħor għad-database tagħha f'post li ma jaqax taħt is-sovranità Amerikana; 
jitlob b'ħeġġa biex f'din il-ftehima internazzjonali jiġu stipulati l-garanziji meħtieġa 
kontra kull użu abbużiv ta' data għal skopijiet ekonomiċi u kummerċjali;

Or. fr
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Emenda mressqa minn Martine Roure

Emenda 52
Paragrafu 31

31. Jinsisti fuq il-fatt li l-kontroll tal-fruntieri b'mod effettiv huwa importanti għall-ġlieda 
kontra l-immigrazzjoni illegali u jistgħu jirriżultaw utli f'ċerti każi għall-ġlieda 
kontra l-kriminalità organizzata u t-terroriżmu;

Or. fr

Emenda mressqa minn Martine Roure u Javier Moreno Sánchez

Emenda 53
Paragrafu 32

32. Jirrakkomanda li l-Frontex għandu jkollha rwol operazzjonali fil-kontroll tal-fruntieri 
esterni permezz ta' żieda fil-kapaċitajiet tagħha ta' l-operat u d-dispożizzjoni ta' riżorsi 
finanzjarji, umani u tekniċi suffiċjenti, fl-applikazzjoni tal-prinċipju tas-solidarjetà u 
ta' għajnuna reċiproka bejn l-Istati Membri li lkoll għandhom jaqsmu l-piż li 
jirriżulta mill-kontroll tal-fruntieri esterni ta' l-Unjoni;

Or. fr

Emenda mressqa minn Giusto Catania

Emenda 54
Paragrafu 32

32. Jirrakkomanda li l-Frontex għandu jkollha rwol operazzjonali fil-kontroll tal-fruntieri 
esterni waqt li jiġi evitat li l-fruntieri esterni ta' l-Unjoni Ewropea jiġu militarizzati;

Or. it

Emenda mressqa minn Marian-Jean Marinescu

Emenda 55
Paragrafu 32 a (ġdid)

32a. Jitlob li jissaħħaħ l-appoġġ għall-Istati Membri l-ġodda fl-isforzi kontinwi 
tagħhom biex jipproteġu l-fruntieri esterni ġodda fil-Lvant ta' l-UE biex jitwaqqaf 
u jiġi miġġieled it-theddid emerġenti;
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Or. en

Emenda mressqa minn Francisco José Millán Mon

Emenda 56
Paragrafu 32 a (ġdid)

32a. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex iwettqu l-isforzi kollha possibbli biex 
il-pajjiżi ta' oriġini u ta' tranżitu jikkoperaw b'mod effettiv ma' l-UE u l-Istati 
Membri tagħha biex iwaqqfu l-immigrazzjoni klandestina u jiġġieldu kontra l-
organizzazzjonijiet li jipprattikaw it-traffikar ta' bnedmin; jistieden ukoll lill-
Kummissjoni u lill-Kunsill biex jevalwa regolarment sa liema punt il-dawn il-
pajjiżi terzi qed jikkoperaw f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-immigrazzjoni 
klandestina u, f'dan l-ispirtu, jinsisti fuq l-importanza li għandu dan il-
mekkaniżmu ta' segwitu u ta' evalwazzjoni tal-pajjiżi terzi fil-qasam tal-ġlieda 
kontra l-immigrazzjoni klandestina, li ġie implimentat mill-Kunsill fl-2003, fuq 
talba tal-Kunsill Ewropea ta' Tessaloniki;

Or. es

Emenda mressqa minn Giusto Catania

Emenda 57
Paragrafu 34

34. Jirrakkomanda li l-Kunsill jadotta politika komprensiva ta' migrazzjoni ta' l-UE li 
tinkludi miżuri relevanti li jilqgħu b'mod effettiv għall-isfidi ta' l-immigrazzjoni legali, 
fl-ewwel post, u li, mhux qabel ma jkun sar dan, jistabbilixxi programm biex l-
immigranti klandestini jintbagħtu lura; f'dan il-kuntest jitlob għall-implimentazzjoni 
tal-konklużjoniijiet adottati tmien snin ilu fis-Summit ta' Tampere u kkonfermati mill-
Kunsill ta' Lahti;

Or. it

Emenda mressqa minn Martine Roure u Javier Moreno Sánchez

Emenda 58
Paragrafu 34

34. Jirrakkomanda li l-Kunsill jadotta politika komuni ta' migrazzjoni ta' l-UE li tinkludi 
miżuri relevanti li jilqgħu b'mod effettiv għall-isfidi ta' l-immigrazzjoni legali u 
illegali; f'dan il-kuntest jitlob għall-implimentazzjoni tal-konklużjoniijiet adottati 
tmien snin ilu fil-Kunsill Ewropew ta' Tampere u kkonfermati mill-Kunsill Ewropew 
informali ta' Lahti, tal-Programm ta' l-Aja u tal-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew 
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ta' Diċembru 2006, li ssanzjonaw il-bżonn li tiġi applikata strateġija globali f'dak li 
għandu x'jaqsam ma' l-immigrazzjoni approvati fl-2005;

Or. fr

Emenda mressqa minn Martine Roure

Emenda 59
Paragrafu 35

35. Ifakkar li l-immigrazzjoni tista' ġġib benefiċċji konsiderevoli jekk tkun ikkontrollata 
sew, b'solidarjetà bi sħab ma' pajjiżi terzi, u li l-integrazzjoni ta' l-immigranti għandha 
tkun komponent ewlieni tal-politika tal-migrazzjoni Ewropea tal-ġejjieni; jenfasizza li 
l-attivitajiet ta' l-UE (tħassir) għandhom isiru fi ħdan politika globali li tinkludi kemm 
l-għajnuna lill-pajjiżi terzi għall-kapaċità tagħhom biex jimmaniġġjaw il-flussi 
migratorji u u għajnuna għal żvilupp effettiv, li tikkunsidra s-sitwazzjoni ekonomika 
u soċjali speċifika u li tittratta s-sorsi reali tal-migrazzjoni fil-pajjiżi kkonċernati;

Or. fr

Emenda mressqa minn Maria Carlshamre

Emenda 60
Paragrafu 35

35. Ifakkar li l-immigrazzjoni tista' ġġib benefiċċji konsiderevoli jekk tkun ikkontrollata 
sew, b'solidarjetà bi sħab ma' pajjiżi terzi, u li l-integrazzjoni ta' l-immigranti għandha 
tkun komponent ewlieni tal-politika tal-migrazzjoni Ewropea tal-ġejjieni; jenfasizza li 
l-attivitajiet ta' l-UE, li għandhom l-għan li jtejbu l-kapaċità ta' pajjiżi terzi biex 
jikkontrollaw il-flussi tal-migrazzjoni u l-fruntieri tagħhom, għandhom isiru fi ħdan 
politika effettiva ta' l-iżvilupp, li tikkunsidra s-sitwazzjoni ekonomika u soċjali 
speċifika u li tittratta s-sorsi reali tal-migrazzjoni, pereżempju l-faqar u n-nuqqas ta' 
rispett għad-drittijiet tal-bniedem, fil-pajjiżi kkonċernati;

Or. sv

Emenda mressqa minn Martine Roure

Emenda 61
Paragrafu 35 a (ġdid)

35a. Ifakkar li l-immigrazzjoni illegali ma tistax tiġi mmaniġġjata jekk mhux permezz 
ta' koperazzjoni u kollaborazzjoni konkreti u solidarji mal-pajjiżi ta' oriġini ta' l-
immigrati, b'mod speċifiku billi jiġi sostnut il-kożvilupp f'dawn il-pajjiżi;
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Or. fr

Emenda mressqa minn Giusto Catania

Emenda 62
Paragrafu 37

37. Jitlob li titwaqqaf mingħajr dewmien żejjed sistema Ewropea komuni ta' kenn politiku 
li tkun ġusta u effettiva u jħeġġeġ lill-Kunsill biex ineħħi kwalunkwe xkiel li 
jimpedixxi l-ħolqien tagħha waqt li jiġu abbandunati definittavament il-kunċett tat-
tħejjija ta' lista ta' pajjiżi terzi sikuri u l-esternalizzazzjoni tal-fruntieri (li tinvolvi l-
ħolqien ta' ċentri ta' merħba jew ta' detenzjoni barra mill-Unjoni Ewropea);

Or. it

Emenda mressqa minn Giusto Catania

Emenda 63
Paragrafu 38

38. (tħassir) Ifakkar fil-ħtieġa ta' regoli komuni ċari, trasparenti u ġusti dwar ir-ritorn, 
imma mhux qabel ma jiġu stabbiliti kanali ġodda għall-immigrazzjoni legali; huwa 
mħasseb li l-ftehimiet ta' ammissjoni mill-ġdid, iffirmati f'isem l-UE, ma jeskludux 
mill-kamp ta' l-applikazzjoni tagħhom, b'mod espliċitu, persuni li jfittxu l-kenn u, 
għalhekk, jistgħu jinvolvu l-ammissjoni mill-ġdid ta' persuni li jfittxu l-kenn li t-talbiet 
tagħhom ikunu għadhom ma ġewx iddeterminati fuq il-merti tagħhom, jew li t-talbiet 
tagħhom ikunu ġew miċħuda jew meqjusa inammissibbli skond l-applikazzjoni tal-
kunċett ta' "pajjiż terz sikur"; jitlob għal salvagwardji biex ikun żgurat il-prinċipju tan-
'non-refoulement';

Or. it

Emenda mressqa minn Martine Roure

Emenda 64
Paragrafu 38

38. Iqis il-konklużjoni ta' ftehimiet ta' ammissjoni mill-ġdid bħala aspett ta' l-istrateġija
għall-ġlieda kontra l-immigrazzjoni illegali; ifakkar fil-ħtieġa ta' regoli komuni ċari, 
trasparenti u ġusti dwar ir-ritorn; huwa mħasseb li l-ftehimiet ta' ammissjoni mill-
ġdid, iffirmati f'isem l-UE, ma jeskludux mill-kamp ta' l-applikazzjoni tagħhom, 
b'mod espliċitu, persuni li jfittxu l-kenn u, għalhekk, jistgħu jinvolvu l-ammissjoni 
mill-ġdid ta' persuni li jfittxu l-kenn li t-talbiet tagħhom ikunu għadhom ma ġewx 
iddeterminati fuq il-merti tagħhom (tħassir); jitlob għal salvagwardji biex ikun żgurat 
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il-prinċipju tan-'non-refoulement';

Or. fr

Emenda mressqa minn Giusto Catania

Emenda 65
Paragrafu 39

39. Jirrakkomanda li għandhom ikunu nnegozjati direttivi għall-ħruġ ta' viża ma' pajjiżi 
terzi fil-kuntest tal-politika Komunitarja ta' l-ammissjoni mill-ġdid, fejn ikun possibbli 
u fuq il-bażi ta' reċiproċità, bil-għan li jkun żviluppat partenat reali fuq il-kwistjonijiet 
tal-kontroll tal-migrazzjoni; jistieden lill-Kunsill biex inaqqas l-ispejjeż tal-viżi sabiex 
jinkoraġġixxi l-iżviluppi demokratiċi fil-pajjiżi ta' l-ENP u biex ikun evitat li, f'isem 
is-sigurtà, jinħoloq aktar xkiel għall-vjaġġatur ordinarju leġittimu, u kif ukoll biex 
jirrinunzja li jdaħħal viżi bijometriċi li, fi kwalunkwe każa, ikunu spiża eċċessiva, li 
ma tkunx tista' tiġi finanzjata mill-baġit ta' l-Unjoni Ewropea;

Or. it

Emenda mressqa minn Martine Roure

Emenda 66
Paragrafu 39

39. (tħassir) Jistieden lill-Kunsill biex inaqqas l-ispejjeż tal-viżi sabiex jinkoraġġixxi l-
iżviluppi demokratiċi fil-pajjiżi ta' l-ENP u biex ikun evitat li, f'isem is-sigurtà, 
jinħoloq aktar xkiel għall-vjaġġatur ordinarju leġittimu;

Or. fr


