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Emenda 201
Maria Eleni Koppa
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14a. Jenfasizza t-tħassib serju tiegħu 
dwar id-dikjarazzjonijiet tal-uffiċjali tal-
Gvern Tork li jitlobu l-konverżjoni tal-
Knisja Biżantina storika ta’ St Sophia, li 
topera bħala mużew, f’post ta’ qima 
Iżlamiku; jinnota li l-knisja ġiet 
iddikjarata Sit ta’ Wirt Dinji protett tal-
UNESCO.

Or. el

Emenda 202
Emine Bozkurt
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14a. Jinsab imħasseb dwar l-użu ta’
“kodiċi ta’ axxendenza” għaċ-ċittadini 
mhux Musulmani fir-reġistru tal-
popolazzjoni billi jista’ jwassal għal 
prattiki diskriminatorji; u jistieden lill-
Gvern Tork jadotta approċċ ġdid dwar il-
minoranzi reliġjużi li jkun aktar konformi 
ma’ standards aċċettati fil-livell 
internazzjonali; 

Or. en

Emenda 203
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
Nilsson, Tanja Fajon, Richard Howitt
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14a (ġdid)
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14a. Jenfasizza l-problema tan-nisa li 
m’għandhomx aċċess indaqs għall-
edukazzjoni, is-suq tax-xogħol u l-
politika; jissottolinja li jeħtieġ isir aktar 
xogħol b’mod kontinwu biex il-
leġiżlazzjoni dwar l-ugwaljanza bejn is-
sessi ssir realtà politika, soċjali u 
ekonomika; iħeġġeġ lill-Gvern Tork biex 
jiżgura li jsir dan, jippromwovi b’mod 
proattiv bidliet fl-isterjotipi u fil-
perċezzjoni tar-rwol tas-sessi fl-oqsma 
kollha; jisħaq fuq l-importanza tal-
integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi 
fil-proċess leġiżlattiv u fl-
implimentazzjoni tal-liġijiet;

Or. en

Emenda 204
Antigoni Papadopoulou, Silvia Costa
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15. Jesprimi appoġġ għall-bażi tad-dejta 
dwar il-vjolenza kontra n-nisa li qed 
titħejja attwalment mill-Ministru għall-
Familja u l-Politiki Soċjali jitlob li tiġi
implimentata leġiżlazzjoni dwar il-ħolqien 
ta’ rifuġji għal nisa li huma vittmi tal-
vjolenza domestika b’mekkaniżmi ta’
segwitu adegwati fejn il-muniċipalitajiet 
ma jipprovdux rifuġji ta’ dan it-tip; 
jappoġġa l-isforzi tal-Misistru tal-Familja 
u l-Politiki Soċjali li jżidu l-penali għall-
żwiġijiet bikrija furzati, li jeħtieġ jiġu 
eradikati; itenni t-tħassib tiegħu dwar il-
livell baxx ta’ parteċipazzjoni tan-nisa fil-
forza tax-xogħol, fil-politika u fil-livelli 
għolja fl-amministrazzjoni u jħeġġeġ lill-
Gvern jadotta miżuri adegwati biex 
jippromwovi rwol aktar ċentrali għan-nisa 
fin-nisġa ekonomika u politika tat-Turkija;

15. Jesprimi appoġġ għall-bażi tad-dejta 
dwar il-vjolenza kontra n-nisa li qed 
titħejja attwalment mill-Ministru għall-
Familja u l-Politiki Soċjali; jitlob li tiġi
kkomplimentata l-leġiżlazzjoni eżistenti
dwar il-ħolqien ta’ rifuġji għal nisa li huma 
vittmi tal-vjolenza domestika 
b’mekkaniżmi ta’ segwitu adegwati fejn il-
muniċipalitajiet ma jipprovdux rifuġji ta’
dan it-tip; jappoġġa l-isforzi tal-Ministru
tal-Familja u l-Politiki Soċjali li jżidu l-
penali għal żwiġijiet bikrija furzati, li 
jeħtieġ jiġu eradikati; jenfasizza l-
importanza li n-nisa u l-bniet li kienu 
vittmi ta’ vjolenza jingħataw alternattivi 
konkreti u prospetti ta’ awtosuffiċjenza; 
jenfasizza wkoll l-importanza li jiġi 
indirizzat il-faqar fost in-nisa u li tiżdied l-
inklużjoni soċjali tan-nisa; jilqa’ l-isforzi 
tal-gvern biex iżid l-edukazzjoni tal-bniet, 
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li wasslu biex jingħalaq kważi għal kollox 
id-distakk bejn is-sessi fl-edukazzjoni 
primarja, u jistieden lill-gvern jieħu l-
miżuri meħtieġa kollha biex id-distakk 
bejn is-sessi jitnaqqas anki fl-edukazzjoni 
sekondarja; itenni t-tħassib tiegħu dwar il-
livell baxx ta’ parteċipazzjoni tan-nisa fil-
forza tax-xogħol, fil-politika u fil-livelli 
għolja fl-amministrazzjoni u jħeġġeġ lill-
Gvern jagħmel l-ugwaljanza bejn is-sessi 
waħda mill-prijoritajiet tal-isforzi ta’
riforma tiegħu, billi jadotta miżuri 
adegwati biex jippromwovi rwol aktar 
ċentrali għan-nisa fin-nisġa ekonomika u 
politika tat-Turkija; jistieden lill-partiti 
politiċi jieħdu azzjoni speċifika biex in-
nisa jkomplu jiġu mħeġġa jinvolvu 
ruħhom b’mod attiv u jingħataw is-setgħa 
biex jipparteċipaw fil-politika;

Or. en

Emenda 205
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15. Jesprimi appoġġ għall-bażi tad-dejta 
dwar il-vjolenza kontra n-nisa li qed 
titħejja attwalment mill-Ministru għall-
Familja u l-Politiki Soċjali jitlob li tiġi
implimentata leġiżlazzjoni dwar il-ħolqien 
ta’ rifuġji għal nisa li huma vittmi tal-
vjolenza domestika b’mekkaniżmi ta’
segwitu adegwati fejn il-muniċipalitajiet 
ma jipprovdux rifuġji ta’ dan it-tip; 
jappoġġa l-isforzi tal-Misistru tal-Familja 
u l-Politiki Soċjali li jżidu l-penali għall-
żwiġijiet bikrija furzati, li jeħtieġ jiġu 
eradikati; itenni t-tħassib tiegħu dwar il-
livell baxx ta’ parteċipazzjoni tan-nisa fil-
forza tax-xogħol, fil-politika u fil-livelli 
għolja fl-amministrazzjoni u jħeġġeġ lill-
Gvern jadotta miżuri adegwati biex 
jippromwovi rwol aktar ċentrali għan-nisa 

15. Jesprimi appoġġ għall-bażi tad-dejta 
dwar il-vjolenza kontra n-nisa li qed 
titħejja attwalment mill-Ministru għall-
Familja u l-Politiki Soċjali; jitlob li tiġi
kkomplimentata l-leġiżlazzjoni eżistenti
dwar il-ħolqien ta’ rifuġji għal nisa li huma 
vittmi tal-vjolenza domestika 
b’mekkaniżmi ta’ segwitu adegwati fejn il-
muniċipalitajiet ma jipprovdux rifuġji ta’
dan it-tip; jappoġġa l-isforzi tal-Ministru
tal-Familja u l-Politiki Soċjali li jżidu l-
penali għal żwiġijiet tat-tfal furzati, li 
jeħtieġ jiġu eradikati; jitlob li jsiru aktar 
sforzi biex jintemmu l-hekk imsejħa 
“delitti tal-unur”; itenni t-tħassib tiegħu 
dwar il-livell baxx ta’ parteċipazzjoni tan-
nisa fil-forza tax-xogħol, fil-politika u fil-
livelli għolja fl-amministrazzjoni u jħeġġeġ 
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fin-nisġa ekonomika u politika tat-Turkija; lill-Gvern jadotta miżuri adegwati biex 
jippromwovi rwol aktar ċentrali għan-nisa 
fin-nisġa ekonomika u politika tat-Turkija;

Or. en

Emenda 206
Raimon Obiols
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15. Jesprimi appoġġ għall-bażi tad-dejta 
dwar il-vjolenza kontra n-nisa li qed 
titħejja attwalment mill-Ministru għall-
Familja u l-Politiki Soċjali jitlob li tiġi
implimentata leġiżlazzjoni dwar il-ħolqien 
ta’ rifuġji għal nisa li huma vittmi tal-
vjolenza domestika b’mekkaniżmi ta’
segwitu adegwati fejn il-muniċipalitajiet 
ma jipprovdux rifuġji ta’ dan it-tip; 
jappoġġa l-isforzi tal-Misistru tal-Familja 
u l-Politiki Soċjali li jżidu l-penali għall-
żwiġijiet bikrija furzati, li jeħtieġ jiġu 
eradikati; itenni t-tħassib tiegħu dwar il-
livell baxx ta’ parteċipazzjoni tan-nisa fil-
forza tax-xogħol, fil-politika u fil-livelli 
għolja fl-amministrazzjoni u jħeġġeġ lill-
Gvern jadotta miżuri adegwati biex 
jippromwovi rwol aktar ċentrali għan-nisa 
fin-nisġa ekonomika u politika tat-Turkija;

15. Jiddispjaċih biż-żieda f’dawn l-aħħar 
snin tal-vjolenza kontra n-nisa fit-
Turkija; jesprimi appoġġ għall-bażi tad-
dejta dwar il-vjolenza kontra n-nisa li qed 
titħejja attwalment mill-Ministru għall-
Familja u l-Politiki Soċjali; jitlob li tiġi
kkomplimentata l-leġiżlazzjoni eżistenti
dwar il-ħolqien ta’ rifuġji għal nisa li huma 
vittmi tal-vjolenza domestika 
b’mekkaniżmi ta’ segwitu adegwati fejn il-
muniċipalitajiet ma jipprovdux rifuġji ta’
dan it-tip; jappoġġa l-isforzi tal-Ministru
tal-Familja u l-Politiki Soċjali li jżidu l-
penali għal żwiġijiet bikrija furzati, li 
jeħtieġ jiġu eradikati; itenni t-tħassib tiegħu 
dwar il-livell baxx ta’ parteċipazzjoni tan-
nisa fil-forza tax-xogħol, fil-politika u fil-
livelli għolja fl-amministrazzjoni u jħeġġeġ 
lill-Gvern jadotta miżuri adegwati biex 
jippromwovi rwol aktar ċentrali għan-nisa 
fin-nisġa ekonomika u politika tat-Turkija;

Or. en

Emenda 207
Hélène Flautre, Franziska Keller
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15. Jesprimi appoġġ għall-bażi tad-dejta 
dwar il-vjolenza kontra n-nisa li qed 
titħejja attwalment mill-Ministru għall-

15. Jesprimi appoġġ għall-bażi tad-dejta 
dwar il-vjolenza kontra n-nisa li qed 
titħejja attwalment mill-Ministru għall-
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Familja u l-Politiki Soċjali jitlob li tiġi
implimentata leġiżlazzjoni dwar il-ħolqien 
ta’ rifuġji għal nisa li huma vittmi tal-
vjolenza domestika b’mekkaniżmi ta’
segwitu adegwati fejn il-muniċipalitajiet 
ma jipprovdux rifuġji ta’ dan it-tip; 
jappoġġa l-isforzi tal-Misistru tal-Familja 
u l-Politiki Soċjali li jżidu l-penali għall-
żwiġijiet bikrija furzati, li jeħtieġ jiġu 
eradikati; itenni t-tħassib tiegħu dwar il-
livell baxx ta’ parteċipazzjoni tan-nisa fil-
forza tax-xogħol, fil-politika u fil-livelli 
għolja fl-amministrazzjoni u jħeġġeġ lill-
Gvern jadotta miżuri adegwati biex 
jippromwovi rwol aktar ċentrali għan-nisa 
fin-nisġa ekonomika u politika tat-Turkija;

Familja u l-Politiki Soċjali; jitlob li tiġi
kkomplimentata l-leġiżlazzjoni eżistenti
dwar il-ħolqien ta’ rifuġji għal nisa li huma 
vittmi tal-vjolenza domestika 
b’mekkaniżmi ta’ segwitu adegwati fejn il-
muniċipalitajiet ma jipprovdux rifuġji ta’
dan it-tip; jappoġġa l-isforzi tal-Ministru
tal-Familja u l-Politiki Soċjali li jżidu l-
penali għal żwiġijiet bikrija furzati, li 
jeħtieġ jiġu eradikati; itenni t-tħassib tiegħu 
dwar il-livell baxx ta’ parteċipazzjoni tan-
nisa fil-forza tax-xogħol, fil-politika u fil-
livelli għolja fl-amministrazzjoni u jħeġġeġ 
lill-Gvern jadotta miżuri adegwati biex 
jippromwovi rwol aktar ċentrali għan-nisa 
fin-nisġa ekonomika u politika tat-Turkija;
jilqa’ l-ħidma tal-Ministru għall-Familja 
u l-Politiki Soċjali, is-Sinjura Fatma 
Şahin, għar-riformi ambizzjużi li nediet 
f’dawn l-oqsma;

Or. fr

Emenda 208
Marusya Lyubcheva
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15. Jesprimi appoġġ għall-bażi tad-dejta 
dwar il-vjolenza kontra n-nisa li qed 
titħejja attwalment mill-Ministru għall-
Familja u l-Politiki Soċjali jitlob li tiġi
implimentata leġiżlazzjoni dwar il-ħolqien 
ta’ rifuġji għal nisa li huma vittmi tal-
vjolenza domestika b’mekkaniżmi ta’
segwitu adegwati fejn il-muniċipalitajiet 
ma jipprovdux rifuġji ta’ dan it-tip; 
jappoġġa l-isforzi tal-Misistru tal-Familja 
u l-Politiki Soċjali li jżidu l-penali għall-
żwiġijiet bikrija furzati, li jeħtieġ jiġu 
eradikati; itenni t-tħassib tiegħu dwar il-
livell baxx ta’ parteċipazzjoni tan-nisa fil-
forza tax-xogħol, fil-politika u fil-livelli 
għolja fl-amministrazzjoni u jħeġġeġ lill-
Gvern jadotta miżuri adegwati biex 
jippromwovi rwol aktar ċentrali għan-nisa 

15. Jesprimi appoġġ għall-bażi tad-dejta 
dwar il-vjolenza kontra n-nisa li qed 
titħejja attwalment mill-Ministru għall-
Familja u l-Politiki Soċjali; jitlob li tiġi
kkomplimentata l-leġiżlazzjoni eżistenti
dwar il-ħolqien ta’ rifuġji għal nisa li huma 
vittmi tal-vjolenza domestika 
b’mekkaniżmi ta’ segwitu adegwati fejn il-
muniċipalitajiet ma jipprovdux rifuġji ta’
dan it-tip; jappoġġa l-isforzi tal-Ministru
tal-Familja u l-Politiki Soċjali li jżidu l-
penali għal żwiġijiet bikrija furzati, li 
jeħtieġ jiġu eradikati; itenni t-tħassib tiegħu 
dwar il-livell baxx ta’ parteċipazzjoni tan-
nisa fil-forza tax-xogħol, fil-politika u fil-
livelli għolja fl-amministrazzjoni u jħeġġeġ 
lill-Gvern jadotta miżuri adegwati biex 
jippromwovi rwol aktar ċentrali għan-nisa 
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fin-nisġa ekonomika u politika tat-Turkija; fin-nisġa ekonomika u politika tat-Turkija;
jitlob li jsiru aktar sforzi għall-
promozzjoni tal-edukazzjoni u t-taħriġ 
vokazzjonali tal-bniet u n-nisa sabiex 
jiżdiedu l-prospetti tagħhom li 
jipparteċipaw fuq livell ugwali fil-
proċeduri soċjali, ekonomiċi u politiċi fit-
Turkija; 

Or. bg

Emenda 209
Emine Bozkurt
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15. Jesprimi appoġġ għall-bażi tad-dejta 
dwar il-vjolenza kontra n-nisa li qed 
titħejja attwalment mill-Ministru għall-
Familja u l-Politiki Soċjali jitlob li tiġi
implimentata leġiżlazzjoni dwar il-ħolqien 
ta’ rifuġji għal nisa li huma vittmi tal-
vjolenza domestika b’mekkaniżmi ta’
segwitu adegwati fejn il-muniċipalitajiet 
ma jipprovdux rifuġji ta’ dan it-tip; 
jappoġġa l-isforzi tal-Misistru tal-Familja 
u l-Politiki Soċjali li jżidu l-penali għall-
żwiġijiet bikrija furzati, li jeħtieġ jiġu 
eradikati; itenni t-tħassib tiegħu dwar il-
livell baxx ta’ parteċipazzjoni tan-nisa fil-
forza tax-xogħol, fil-politika u fil-livelli 
għolja fl-amministrazzjoni u jħeġġeġ lill-
Gvern jadotta miżuri adegwati biex 
jippromwovi rwol aktar ċentrali għan-nisa 
fin-nisġa ekonomika u politika tat-Turkija;

15. Jesprimi appoġġ għall-bażi tad-dejta 
dwar il-vjolenza kontra n-nisa li qed 
titħejja attwalment mill-Ministru għall-
Familja u l-Politiki Soċjali; jitlob li tiġi
kkomplimentata l-leġiżlazzjoni eżistenti
dwar il-ħolqien ta’ rifuġji għal nisa li huma 
vittmi tal-vjolenza domestika 
b’mekkaniżmi ta’ segwitu adegwati fejn il-
muniċipalitajiet ma jipprovdux rifuġji ta’
dan it-tip; jappoġġa l-isforzi tal-Ministru
tal-Familja u l-Politiki Soċjali li jżidu l-
penali għal żwiġijiet bikrija furzati, li 
jeħtieġ jiġu eradikati; itenni t-tħassib tiegħu 
dwar il-livell baxx ta’ parteċipazzjoni tan-
nisa fil-forza tax-xogħol, fil-politika u fil-
livelli għolja fl-amministrazzjoni u jħeġġeġ 
lill-Gvern jadotta miżuri adegwati biex 
jippromwovi rwol aktar ċentrali għan-nisa 
fin-nisġa ekonomika u politika tat-Turkija;
jinsab imħasseb b’mod speċjali dwar il-
livell baxx ħafna ta’ parteċipazzjoni 
femminili fil-politika lokali u jistieden lill-
partiti politiċi kollha jinnominaw aktar 
nisa bħala kandidati għall-elezzjonijiet 
lokali tal-2014;  jilqa’ l-approċċ sensibbli 
għall-kwistjonijiet ta’ ugwaljanza bejn is-
sessi adottat fl-10 Pjan ta’ Żvilupp (2014-
2018);
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Or. en

Emenda 210
Emine Bozkurt
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15a. Jissottolinja l-importanza li t-Turkija 
tibqa’ impenjata fil-qasam tad-drittijiet 
tan-nisa u l-ugwaljanza bejn is-sessi; u 
jisħaq li dan l-impenn għandu jkun 
ibbażat fuq fehim li jirrikonoxxi u 
jirrispetta n-nisa bħala individwi u mhux 
sempliċiment bħala membri ta’ familja;

Or. en

Emenda 211
Graham Watson
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15a. Iħeġġeġ lill-gvern jistabbilixxi 
Politika Nazzjonali dwar l-Edukazzjoni
konsistenti u kkonsolidata 
f’kollaborazzjoni mal-partijiet interessati 
kollha; jisħaq, fid-dawl ta’ dan ta’ hawn 
fuq, li għandha tiġi żgurata l-libertà tal-
istabbiliment, fejn l-ebda interlokutur fi 
ħdan is-sistema edukattiva, inkluż l-
entitajiet privati, ma jiġi eskluż mill-
proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet;

Or. en

Emenda 212
Nikolaos Chountis
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15a (ġdid)
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15a. Iħeġġeġ lit-Turkija tiffoka b’mod 
partikolari fuq it-titjib u l-
modernizzazzjoni tas-sistema edukattiva 
fil-livelli kollha billi żżid l-infiq fuq l-
edukazzjoni u r-riċerka; jenfasizza b’mod 
partikolari l-bżonn għat-tagħlim oġġettiv 
tal-istorja sabiex tiġi evitata l-
intensifikazzjoni tal-ħerqa nazzjonalistika 
u minflok l-istudenti jsiru konxji tal-
benefiċċji tal-kooperazzjoni u l-
koeżistenza bejn popli, nazzjonalitajiet u 
reliġjonijiet differenti fir-reġjun usa’.

Or. el

Emenda 213
Laurence J.A.J. Stassen
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 16

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

16. Jappoġġa bis-sħiħ l-inizjattiva tal-
Gvern li jfittex soluzzjoni għall-problema 
tal-Kurdi abbazi ta’ negozjati mal-PKK; 
iħeġġeġ lill-Gvern joħroġ b’riformi diretti 
lejn il-promozzjoni tad-drittijiet soċjali, 
kulturali u ekonomiċi tal-komunità Kurda 
abbażi ta’ konsultazzjoni adegwata mal-
partijiet konċernati rilevanti u mal-
oppożizzjoni; jistieden lill-oppożizzjoni 
tappoġġa attivament in-negozjati u r-
riformi bħala pass importanti għall-
benefiċċju tas-soċjetà Torka kollha kemm 
hi; jistieden lill-awtoritajiet Torok 
jikkooperaw mill-qrib mal-Kummissjoni 
Ewropea biex jivvalutaw liema 
programmi fl-ambitu tal-IPA jistgħu 
jintużaw biex ikun promoss l-iżvilupp 
sostenibbli fix-Xlokk, fil-qafas tan-
negozjati fuq il-Kapitolu 22;

16. Jappoġġa bis-sħiħ l-inizjattiva tal-
Gvern li jfittex soluzzjoni għall-problema 
tal-Kurdi abbażi ta’ negozjati mal-PKK; 
iħeġġeġ lill-Gvern joħroġ b’riformi diretti 
lejn il-promozzjoni tad-drittijiet soċjali, 
kulturali u ekonomiċi tal-komunità Kurda 
abbażi ta’ konsultazzjoni adegwata mal-
partijiet konċernati rilevanti u mal-
oppożizzjoni; jistieden lill-oppożizzjoni 
tappoġġa attivament in-negozjati u r-
riformi bħala pass importanti għall-
benefiċċju tas-soċjetà Torka kollha kemm 
hi;
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Or. nl

Emenda 214
Andreas Mölzer, Philip Claeys
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 16

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

16. Jappoġġa bis-sħiħ l-inizjattiva tal-
Gvern li jfittex soluzzjoni għall-problema 
tal-Kurdi abbazi ta’ negozjati mal-PKK; 
iħeġġeġ lill-Gvern joħroġ b’riformi diretti 
lejn il-promozzjoni tad-drittijiet soċjali, 
kulturali u ekonomiċi tal-komunità Kurda 
abbażi ta’ konsultazzjoni adegwata mal-
partijiet konċernati rilevanti u mal-
oppożizzjoni; jistieden lill-oppożizzjoni 
tappoġġa attivament in-negozjati u r-
riformi bħala pass importanti għall-
benefiċċju tas-soċjetà Torka kollha kemm 
hi; jistieden lill-awtoritajiet Torok 
jikkooperaw mill-qrib mal-Kummissjoni 
Ewropea biex jivvalutaw liema 
programmi fl-ambitu tal-IPA jistgħu 
jintużaw biex ikun promoss l-iżvilupp 
sostenibbli fix-Xlokk, fil-qafas tan-
negozjati fuq il-Kapitolu 22;

16. Jappoġġa bis-sħiħ l-inizjattiva tal-
Gvern li jfittex soluzzjoni għall-problema 
tal-Kurdi abbażi ta’ negozjati mal-PKK; 
iħeġġeġ lill-Gvern joħroġ b’riformi diretti 
lejn il-promozzjoni tad-drittijiet soċjali, 
kulturali u ekonomiċi tal-komunità Kurda 
abbażi ta’ konsultazzjoni adegwata mal-
partijiet konċernati rilevanti u mal-
oppożizzjoni; jistieden lill-oppożizzjoni 
tappoġġa attivament in-negozjati u r-
riformi bħala pass importanti għall-
benefiċċju tas-soċjetà Torka kollha kemm 
hi;

Or. de

Emenda 215
Geoffrey Van Orden
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 16

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

16. Jappoġġa bis-sħiħ l-inizjattiva tal-
Gvern li jfittex soluzzjoni għall-problema 
tal-Kurdi abbazi ta’ negozjati mal-PKK; 
iħeġġeġ lill-Gvern joħroġ b’riformi diretti 
lejn il-promozzjoni tad-drittijiet soċjali, 
kulturali u ekonomiċi tal-komunità Kurda 
abbażi ta’ konsultazzjoni adegwata mal-
partijiet konċernati rilevanti u mal-
oppożizzjoni; jistieden lill-oppożizzjoni 

16. Jappoġġa bis-sħiħ l-inizjattivi tal-Gvern
biex jintemmu l-attivitajiet tal-
organizzazzjoni terroristika PKK; iħeġġeġ 
lill-Gvern jagħmel aktar progress fil-
promozzjoni tal-interessi soċjali, kulturali 
u ekonomiċi tal-persuni ta’ oriġini Kurda 
abbażi ta’ konsultazzjoni adegwata tal-
partijiet interessati kollha; jistieden lill-
oppożizzjoni tappoġġa attivament in-
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tappoġġa attivament in-negozjati u r-
riformi bħala pass importanti għall-
benefiċċju tas-soċjetà Torka kollha kemm 
hi; jistieden lill-awtoritajiet Torok 
jikkooperaw mill-qrib mal-Kummissjoni 
Ewropea biex jivvalutaw liema programmi 
fl-ambitu tal-IPA jistgħu jintużaw biex 
ikun promoss l-iżvilupp sostenibbli fix-
Xlokk, fil-qafas tan-negozjati fuq il-
Kapitolu 22;

negozjati u r-riformi bħala pass importanti 
għall-benefiċċju tas-soċjetà Torka kollha 
kemm hi; jistieden lill-awtoritajiet Torok u 
lill-Kummissjoni Ewropea jikkooperaw 
mill-qrib biex jivvalutaw liema programmi 
fl-ambitu tal-IPA jistgħu jintużaw biex 
ikun promoss l-iżvilupp sostenibbli fix-
Xlokk, fil-qafas tan-negozjati fuq il-
Kapitolu 22;

Or. en

Emenda 216
Metin Kazak
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 16

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

16. Jappoġġa bis-sħiħ l-inizjattiva tal-
Gvern li jfittex soluzzjoni għall-problema 
tal-Kurdi abbazi ta’ negozjati mal-PKK; 
iħeġġeġ lill-Gvern joħroġ b’riformi diretti 
lejn il-promozzjoni tad-drittijiet soċjali, 
kulturali u ekonomiċi tal-komunità Kurda 
abbażi ta’ konsultazzjoni adegwata mal-
partijiet konċernati rilevanti u mal-
oppożizzjoni; jistieden lill-oppożizzjoni 
tappoġġa attivament in-negozjati u r-
riformi bħala pass importanti għall-
benefiċċju tas-soċjetà Torka kollha kemm 
hi; jistieden lill-awtoritajiet Torok 
jikkooperaw mill-qrib mal-Kummissjoni 
Ewropea biex jivvalutaw liema programmi 
fl-ambitu tal-IPA jistgħu jintużaw biex 
ikun promoss l-iżvilupp sostenibbli fix-
Xlokk, fil-qafas tan-negozjati fuq il-
Kapitolu 22;

16. Jappoġġa bis-sħiħ l-inizjattiva tal-
Gvern li jfittex li jtemm l-attakki 
terroristiċi armati u l-attivitajiet tal-
organizzazzjoni terroristika PKK; iħeġġeġ 
lill-Gvern joħroġ b’riformi diretti lejn il-
promozzjoni tad-drittijiet soċjali, kulturali 
u ekonomiċi tal-komunità Kurda abbażi ta’
konsultazzjoni adegwata mal-partijiet 
konċernati rilevanti u mal-oppożizzjoni; 
jistieden lill-oppożizzjoni tappoġġa 
attivament in-negozjati u r-riformi bħala 
pass importanti għall-benefiċċju tas-soċjetà 
Torka kollha kemm hi; jistieden lill-
awtoritajiet Torok u l-Kummissjoni 
Ewropea jikkooperaw mill-qrib biex 
jivvalutaw liema programmi fl-ambitu tal-
IPA jistgħu jintużaw biex ikun promoss l-
iżvilupp sostenibbli fix-Xlokk, fil-qafas 
tan-negozjati fuq il-Kapitolu 22;

Or. en

Emenda 217
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 16
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

16. Jappoġġa bis-sħiħ l-inizjattiva tal-
Gvern li jfittex soluzzjoni għall-problema 
tal-Kurdi abbazi ta’ negozjati mal-PKK;
iħeġġeġ lill-Gvern joħroġ b’riformi diretti 
lejn il-promozzjoni tad-drittijiet soċjali, 
kulturali u ekonomiċi tal-komunità Kurda 
abbażi ta’ konsultazzjoni adegwata mal-
partijiet konċernati rilevanti u mal-
oppożizzjoni; jistieden lill-oppożizzjoni 
tappoġġa attivament in-negozjati u r-
riformi bħala pass importanti għall-
benefiċċju tas-soċjetà Torka kollha kemm 
hi; jistieden lill-awtoritajiet Torok 
jikkooperaw mill-qrib mal-Kummissjoni 
Ewropea biex jivvalutaw liema 
programmi fl-ambitu tal-IPA jistgħu 
jintużaw biex ikun promoss l-iżvilupp 
sostenibbli fix-Xlokk, fil-qafas tan-
negozjati fuq il-Kapitolu 22;

16. Jappoġġa l-inizjattiva tal-Gvern li 
jfittex soluzzjoni għall-kwistjoni dwar il-
Kurdi abbażi ta’ negozjati mal-PKK; jitlob
lill-Gvern jimplimenta r-riformi meħtieġa
diretti lejn il-promozzjoni tad-drittijiet 
soċjali, kulturali u ekonomiċi tal-komunità 
Kurda abbażi ta’ konsultazzjoni adegwata 
mal-partijiet konċernati rilevanti u mal-
oppożizzjoni; jistieden lill-oppożizzjoni 
tappoġġa attivament in-negozjati u r-
riformi bħala pass importanti għall-
benefiċċju tas-soċjetà Torka kollha kemm 
hi;

Or. fr

Emenda 218
Willy Meyer
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 16

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

16. Jappoġġa bis-sħiħ l-inizjattiva tal-
Gvern li jfittex soluzzjoni għall-problema 
tal-Kurdi abbazi ta’ negozjati mal-PKK; 
iħeġġeġ lill-Gvern joħroġ b’riformi diretti 
lejn il-promozzjoni tad-drittijiet soċjali, 
kulturali u ekonomiċi tal-komunità Kurda 
abbażi ta’ konsultazzjoni adegwata mal-
partijiet konċernati rilevanti u mal-
oppożizzjoni; jistieden lill-oppożizzjoni 
tappoġġa attivament in-negozjati u r-
riformi bħala pass importanti għall-
benefiċċju tas-soċjetà Torka kollha kemm 
hi; jistieden lill-awtoritajiet Torok 
jikkooperaw mill-qrib mal-Kummissjoni 
Ewropea biex jivvalutaw liema programmi 
fl-ambitu tal-IPA jistgħu jintużaw biex 

16. Jappoġġa bis-sħiħ l-inizjattiva tal-
Gvern li jfittex soluzzjoni għall-problema 
tal-Kurdi abbażi ta’ negozjati mal-PKK; 
iħeġġeġ lill-Gvern joħroġ b’riformi diretti 
lejn il-promozzjoni tad-drittijiet soċjali, 
kulturali u ekonomiċi tal-komunità Kurda
abbażi ta’ konsultazzjoni adegwata mal-
partijiet konċernati rilevanti u mal-
oppożizzjoni u jiffaċilita ftuħ reali għall-
pretensjonijiet għal drittijiet bażiċi fil-
proċess Kostituzzjonali li fih iċ-ċittadini 
kollha u d-drittijiet tagħhom ikunu jistgħu 
jiġu rikonoxxuti bis-sħiħ; jistieden lill-
partiti politiċi kollha jappoġġaw
attivament in-negozjati u r-riformi bħala 
pass importanti għall-benefiċċju tas-soċjetà 
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ikun promoss l-iżvilupp sostenibbli fix-
Xlokk, fil-qafas tan-negozjati fuq il-
Kapitolu 22;

Torka kollha kemm hi; jesprimi tħassib 
dwar l-għadd kbir ta’ każijiet kriminali 
mressqa kontra kittieba u ġurnalisti li 
jiktbu dwar il-kwistjoni Kurda u l-arrest 
ta’ diversi politiċi, sindki u membri tal-
kunsilli muniċipali, trejdjunjonisti, 
avukati, dimostranti u difensuri tad-
drittijiet tal-bniedem Kurdi marbuta mal-
proċess tal-KCK; jistieden lill-awtoritajiet 
Torok jikkooperaw mill-qrib mal-
Kummissjoni Ewropea biex jivvalutaw 
liema programmi fl-ambitu tal-IPA jistgħu 
jintużaw biex ikun promoss l-iżvilupp 
sostenibbli fix-Xlokk, fil-qafas tan-
negozjati fuq il-Kapitolu 22;

Or. en

Emenda 219
Hélène Flautre, Franziska Keller
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 16

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

16. Jappoġġa bis-sħiħ l-inizjattiva tal-
Gvern li jfittex soluzzjoni għall-problema 
tal-Kurdi abbazi ta’ negozjati mal-PKK; 
iħeġġeġ lill-Gvern joħroġ b’riformi diretti 
lejn il-promozzjoni tad-drittijiet soċjali, 
kulturali u ekonomiċi tal-komunità Kurda 
abbażi ta’ konsultazzjoni adegwata mal-
partijiet konċernati rilevanti u mal-
oppożizzjoni; jistieden lill-oppożizzjoni 
tappoġġa attivament in-negozjati u r-
riformi bħala pass importanti għall-
benefiċċju tas-soċjetà Torka kollha kemm 
hi; jistieden lill-awtoritajiet Torok 
jikkooperaw mill-qrib mal-Kummissjoni 
Ewropea biex jivvalutaw liema programmi 
fl-ambitu tal-IPA jistgħu jintużaw biex 
ikun promoss l-iżvilupp sostenibbli fix-
Xlokk, fil-qafas tan-negozjati fuq il-
Kapitolu 22;

16. Jappoġġa bis-sħiħ l-inizjattiva tal-
Gvern li jfittex soluzzjoni għall-problema 
tal-Kurdi abbażi ta’ negozjati mal-PKK; 
iħeġġeġ lill-Gvern joħroġ b’riformi diretti 
lejn il-promozzjoni tad-drittijiet soċjali, 
kulturali u ekonomiċi tal-komunità Kurda 
abbażi ta’ konsultazzjoni adegwata mal-
partijiet konċernati rilevanti u mal-partiti 
fl-oppożizzjoni; jilqa’ l-ftuħ tal-gvern u l-
wegħda ta’ awtorizzazzjoni għat-tagħlim 
bil-lingwa materna fl-iskejjel privati; 
madankollu hu tal-fehma li t-tagħlim bil-
lingwa materna jaqa’ taħt ir-
responsabbiltà tas-servizz pubbliku tal-
edukazzjoni; jilqa’ l-wegħda tal-
awtorizzazzjoni tal-bidla fl-isem tal-irħula 
u l-provinċji u jitlob li l-popolazzjoni tkun 
involuta mill-qrib mad-deċiżjoni tal-bidla 
fl-isem; jistieden lid-diversi partiti fl-
oppożizzjoni jappoġġaw attivament in-
negozjati u r-riformi bħala pass importanti 
għall-benefiċċju tas-soċjetà Torka kollha 
kemm hi; jistieden lill-awtoritajiet Torok 
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jikkooperaw mill-qrib mal-Kummissjoni 
Ewropea biex jivvalutaw liema programmi 
fl-ambitu tal-IPA jistgħu jintużaw biex 
ikun promoss l-iżvilupp sostenibbli fix-
Xlokk, fil-qafas tan-negozjati fuq il-
Kapitolu 22;

Or. fr

Emenda 220
Raimon Obiols
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 16

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

16. Jappoġġa bis-sħiħ l-inizjattiva tal-
Gvern li jfittex soluzzjoni għall-problema 
tal-Kurdi abbazi ta’ negozjati mal-PKK; 
iħeġġeġ lill-Gvern joħroġ b’riformi diretti 
lejn il-promozzjoni tad-drittijiet soċjali, 
kulturali u ekonomiċi tal-komunità Kurda 
abbażi ta’ konsultazzjoni adegwata mal-
partijiet konċernati rilevanti u mal-
oppożizzjoni; jistieden lill-oppożizzjoni 
tappoġġa attivament in-negozjati u r-
riformi bħala pass importanti għall-
benefiċċju tas-soċjetà Torka kollha kemm 
hi; jistieden lill-awtoritajiet Torok 
jikkooperaw mill-qrib mal-Kummissjoni 
Ewropea biex jivvalutaw liema programmi 
fl-ambitu tal-IPA jistgħu jintużaw biex 
ikun promoss l-iżvilupp sostenibbli fix-
Xlokk, fil-qafas tan-negozjati fuq il-
Kapitolu 22;

16. Jappoġġa bis-sħiħ l-inizjattiva tal-
Gvern li jfittex soluzzjoni għall-problema 
tal-Kurdi abbażi ta’ negozjati mal-PKK; 
iħeġġeġ lill-Gvern joħroġ b’riformi diretti 
lejn il-promozzjoni tad-drittijiet soċjali, 
kulturali u ekonomiċi tal-komunità Kurda 
abbażi ta’ konsultazzjoni adegwata mal-
partijiet konċernati rilevanti u mal-
oppożizzjoni; jistieden lill-oppożizzjoni 
tappoġġa attivament in-negozjati u r-
riformi bħala pass importanti għall-
benefiċċju tas-soċjetà Torka kollha kemm 
hi; jitlob lill-forzi politiċi kollha jiżguraw 
pjattaforma politika adegwata u 
jiddiskutu b’mod kostruttiv il-kwistjoni 
Kurda u jiffaċilitaw ftuħ reali għall-
pretensjonijiet għal drittijiet bażiċi fejn iċ-
ċittadini kollha jkunu jistgħu jiġu 
rikonoxxuti; jistieden lill-awtoritajiet 
Torok jikkooperaw mill-qrib mal-
Kummissjoni Ewropea biex jivvalutaw 
liema programmi fl-ambitu tal-IPA jistgħu 
jintużaw biex ikun promoss l-iżvilupp 
sostenibbli fix-Xlokk, fil-qafas tan-
negozjati fuq il-Kapitolu 22;

Or. en

Emenda 221
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl



PE526.339v01-00 16/74 AM\1015246MT.doc

MT

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 16

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

16. Jappoġġa bis-sħiħ l-inizjattiva tal-
Gvern li jfittex soluzzjoni għall-problema 
tal-Kurdi abbazi ta’ negozjati mal-PKK; 
iħeġġeġ lill-Gvern joħroġ b’riformi diretti 
lejn il-promozzjoni tad-drittijiet soċjali, 
kulturali u ekonomiċi tal-komunità Kurda 
abbażi ta’ konsultazzjoni adegwata mal-
partijiet konċernati rilevanti u mal-
oppożizzjoni; jistieden lill-oppożizzjoni 
tappoġġa attivament in-negozjati u r-
riformi bħala pass importanti għall-
benefiċċju tas-soċjetà Torka kollha kemm 
hi; jistieden lill-awtoritajiet Torok 
jikkooperaw mill-qrib mal-Kummissjoni 
Ewropea biex jivvalutaw liema programmi 
fl-ambitu tal-IPA jistgħu jintużaw biex 
ikun promoss l-iżvilupp sostenibbli fix-
Xlokk, fil-qafas tan-negozjati fuq il-
Kapitolu 22;

16. Jappoġġa bis-sħiħ l-inizjattiva tal-
Gvern li jfittex soluzzjoni għall-problema 
tal-Kurdi abbażi ta’ negozjati mal-PKK u 
rappreżentanti Kurdi oħra; iħeġġeġ lill-
Gvern joħroġ b’riformi diretti lejn il-
promozzjoni tad-drittijiet soċjali, kulturali 
u ekonomiċi tal-komunità Kurda abbażi ta’
konsultazzjoni adegwata mal-partijiet 
konċernati rilevanti u mal-oppożizzjoni; 
jistieden lill-oppożizzjoni tappoġġa 
attivament in-negozjati u r-riformi bħala 
pass importanti għall-benefiċċju tas-soċjetà 
Torka kollha kemm hi; jistieden lill-
awtoritajiet Torok jikkooperaw mill-qrib 
mal-Kummissjoni Ewropea biex jivvalutaw 
liema programmi fl-ambitu tal-IPA jistgħu 
jintużaw biex ikun promoss l-iżvilupp 
sostenibbli fix-Xlokk, fil-qafas tan-
negozjati fuq il-Kapitolu 22;

Or. en

Emenda 222
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 16

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

16. Jappoġġa bis-sħiħ l-inizjattiva tal-
Gvern li jfittex soluzzjoni għall-problema 
tal-Kurdi abbazi ta’ negozjati mal-PKK; 
iħeġġeġ lill-Gvern joħroġ b’riformi diretti 
lejn il-promozzjoni tad-drittijiet soċjali, 
kulturali u ekonomiċi tal-komunità Kurda 
abbażi ta’ konsultazzjoni adegwata mal-
partijiet konċernati rilevanti u mal-
oppożizzjoni; jistieden lill-oppożizzjoni 
tappoġġa attivament in-negozjati u r-
riformi bħala pass importanti għall-
benefiċċju tas-soċjetà Torka kollha kemm 
hi; jistieden lill-awtoritajiet Torok 
jikkooperaw mill-qrib mal-Kummissjoni 

16. Jappoġġa bis-sħiħ l-inizjattiva tal-
Gvern li jfittex soluzzjoni għall-problema 
tal-Kurdi abbażi ta’ negozjati mal-PKK; 
iħeġġeġ lill-Gvern joħroġ b’riformi reali
diretti lejn il-promozzjoni tad-drittijiet 
soċjali, kulturali u ekonomiċi tal-komunità 
Kurda abbażi ta’ konsultazzjoni adegwata 
mal-partijiet konċernati rilevanti u mal-
oppożizzjoni; jistieden lill-oppożizzjoni 
tappoġġa attivament in-negozjati u r-
riformi bħala pass importanti għall-
benefiċċju tas-soċjetà Torka kollha kemm 
hi; jistieden lill-awtoritajiet Torok 
jikkooperaw mill-qrib mal-Kummissjoni 
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Ewropea biex jivvalutaw liema programmi 
fl-ambitu tal-IPA jistgħu jintużaw biex 
ikun promoss l-iżvilupp sostenibbli fix-
Xlokk, fil-qafas tan-negozjati fuq il-
Kapitolu 22;

Ewropea biex jivvalutaw liema programmi 
fl-ambitu tal-IPA jistgħu jintużaw biex 
ikun promoss l-iżvilupp sostenibbli fix-
Xlokk, fil-qafas tan-negozjati fuq il-
Kapitolu 22;

Or. it

Emenda 223
Maria Eleni Koppa
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 16a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

16a. Jilqa’ l-implimentazzjoni rapida 
mistennija tad-dikjarazzjoni ta’ intenzjoni 
mill-Gvern Tork dwar il-ftuħ mill-ġdid 
tal-iskola ta’ minoranza Griega fuq il-
gżira ta’ Gökceada (Imbros), li jkun pass 
pożittiv lejn il-preservazzjoni tal-karattru 
bikulturali tal-gżejjer Torok Gökceada 
(Imbros) u Bozcaada (Tenedos) skont ir-
Riżoluzzjoni Nru 1625 tal-Assemblea 
Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa; 
jinnota, madankollu, li jinħtieġ li jittieħdu 
aktar passi sabiex jiġu indirizzati l-
problemi ffaċċjati minn membri tal-
minoranza Griega fir-rigward tad-drittijiet 
għall-proprjetà tagħhom;

Or. el

Emenda 224
Marietta Giannakou
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 16a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

16a. Jilqa’ l-ftuħ mill-ġdid tal-iskola tal-
minoranza Griega fil-gżira ta’ Gökçeada 
(Imbros), li jikkostitwixxi pass pożittiv lejn 
il-preservazzjoni tan-natura bikulturali 
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tal-gżejjer ta’ Gökçeada (Imbros) u 
Bozcaada (Tenedos), f’konformità mar-
Riżoluzzjoni 1625 (2008) tal-Assemblea 
Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa; 
F’dan ir-rigward, minħabba l-għadd li 
dejjem qed jonqos tal-membri tal-
minoranza, jistieden lill-awtoritajiet 
Torok iħeġġu u jiffaċilitaw lill-familji tal-
minoranza espatrijati li jixtiequ jmorru 
lura lejn il-gżira; jinnota wkoll li jinħtieġ 
jittieħdu aktar passi sabiex jiġu indirizzati 
l-problemi ffaċċjati minn membri tal-
minoranza Griega, partikolarment fir-
rigward tad-drittijiet ta’ proprjetà 
tagħhom;

Or. en

Emenda 225
Marietta Giannakou
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 16b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

16b. Jinnota li għadhom qed jiġu 
rrappurtati problemi li qed jiffaċċjaw iċ-
ċittadini tal-UE rigward il-wirt u r-
reġistrazzjoni ta’ proprjetà; jistieden lit-
Turkija ttemm il-politiki u l-prattiki ta’
diskriminazzjoni f’dan ir-rigward, u 
tallinja l-leġiżlazzjoni u l-prattika tagħha 
mal-KEDB u l-każistika tal-QEDB;

Or. en

Emenda 226
Marietta Giannakou
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 16c (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

16c. Jesprimi d-dispjaċir tiegħu dwar il-
konverżjoni tal-Mużew ta’ Hagia Sophia 
fi Trabzon u l-Mużew ta’ Hagia Sophia 
f’Isnik f’moskej, kif ukoll dwar id-
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dikjarazzjonijiet magħmula mill-
politikanti Torok dwar pjanijiet tal-
ġejjieni għal aktar deċiżjonijiet simili 
rigward monumenti Kristjani magħrufa 
oħra ta’ sinifikat storiku, simboliku u 
kulturali;

Or. en

Emenda 227
Geoffrey Van Orden
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17. Hu tal-fehma li d-djalogu soċjali u l-
involviment tas-sħab soċjali huma vitali
għall-iżvilupp ta’ soċjetà prospera; 
Jenfasizza l-importanza ta’ aktar progress 
fil-qasam tal-politika soċjali u l-impjieg, 
b’mod partikolari t-tneħħija tal-ostakoli
kollha għall-funzjonament effikaċi tat-
trade unions, biex tiġi stabbilita strateġija 
nazzjonali tal-impjieg, jiġi indirizzat ix-
xogħol mhux dikjarat, titwessa’ l-kopertura 
tal-mekkaniżmi ta’ protezzjoni soċjali, u 
jiżdiedu r-rati tal-impjieg fost in-nisa u l-
persuni b’diżabilitajiet;

17. Hu tal-fehma li d-djalogu soċjali u l-
involviment tal-gruppi ta’ interess soċjali
u ekonomiku huma importanti għall-
iżvilupp ta’ soċjetà prospera; jenfasizza l-
importanza ta’ aktar progress fil-qasam tal-
politika soċjali u l-impjieg, b’mod 
partikolari t-tneħħija tal-ostakoli għall-
funzjonament effikaċi tat-trade unions
skont l-interessi tal-ekonomija u s-soċjetà 
usa’, jiġi indirizzat ix-xogħol mhux 
dikjarat, titwessa’ l-kopertura tal-
mekkaniżmi ta’ protezzjoni soċjali, u
jiżdiedu r-rati tal-impjieg fost in-nisa u l-
persuni b’diżabilitajiet;

Or. en

Emenda 228
Renate Sommer
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17. Hu tal-fehma li d-djalogu soċjali u l-
involviment tas-sħab soċjali huma vitali 
għall-iżvilupp ta’ soċjetà prospera; 
Jenfasizza l-importanza ta’ aktar progress 
fil-qasam tal-politika soċjali u l-impjieg, 
b’mod partikolari t-tneħħija tal-ostakoli 
kollha għall-funzjonament effikaċi tat-

17. Hu tal-fehma li d-djalogu soċjali u l-
involviment tas-sħab soċjali huma vitali 
għall-iżvilupp ta’ soċjetà demokratika u 
jistgħu jtejbu l-prosperità tas-soċjetà; 
jenfasizza l-importanza ta’ aktar progress 
fil-qasam tal-politika soċjali u l-impjieg, 
b’mod partikolari t-tneħħija tal-ostakoli 
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trade unions, biex tiġi stabbilita strateġija 
nazzjonali tal-impjieg, jiġi indirizzat ix-
xogħol mhux dikjarat, titwessa’ l-kopertura 
tal-mekkaniżmi ta’ protezzjoni soċjali, u 
jiżdiedu r-rati tal-impjieg fost in-nisa u l-
persuni b’diżabilitajiet;

kollha li jfixklu x-xogħol tat-trade unions, 
biex tiġi stabbilita strateġija nazzjonali tal-
impjieg, jiġi indirizzat ix-xogħol mhux 
dikjarat, titwessa’ l-kopertura tal-
mekkaniżmi ta’ protezzjoni soċjali, u 
jiżdiedu r-rati tal-impjieg fost in-nisa u l-
persuni b’diżabilitajiet;

Or. de

Emenda 229
Hélène Flautre, Franziska Keller
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17. Hu tal-fehma li d-djalogu soċjali u l-
involviment tas-sħab soċjali huma vitali 
għall-iżvilupp ta’ soċjetà prospera; 
Jenfasizza l-importanza ta’ aktar progress 
fil-qasam tal-politika soċjali u l-impjieg, 
b’mod partikolari t-tneħħija tal-ostakoli 
kollha għall-funzjonament effikaċi tat-trade 
unions, biex tiġi stabbilita strateġija 
nazzjonali tal-impjieg, jiġi indirizzat ix-
xogħol mhux dikjarat, titwessa’ l-kopertura 
tal-mekkaniżmi ta’ protezzjoni soċjali, u 
jiżdiedu r-rati tal-impjieg fost in-nisa u l-
persuni b’diżabilitajiet;

17. Hu tal-fehma li d-djalogu soċjali u l-
involviment tas-sħab soċjali huma vitali 
għall-iżvilupp ta’ soċjetà prospera; 
jenfasizza l-importanza ta’ aktar progress 
fil-qasam tal-politika soċjali u l-impjieg, 
b’mod partikolari t-tneħħija tal-ostakoli 
kollha għall-funzjonament effikaċi tat-trade 
unions, biex tiġi stabbilita strateġija 
nazzjonali tal-impjieg, jiġi indirizzat ix-
xogħol mhux dikjarat, titwessa’ l-kopertura 
tal-mekkaniżmi ta’ protezzjoni soċjali, u 
jiżdiedu r-rati tal-impjieg fost in-nisa u l-
persuni b’diżabilitajiet; jieħu nota tal-
applikazzjoni progressiva tal-Liġijiet 6289 
u 6356 dwar id-Dritt għall-
Organizzazzjoni fis-settur privat u 
pubbliku iżda jinsab imħasseb dwar l-
ostakoli li għad hemm għall-
funzjonament effikaċi tat-trade unions; 
jinsab partikolarment imħasseb dwar in-
nuqqas ta’ protezzjoni kontra d-
diskriminazzjoni fil-konfront ta’ membri 
ta’ trade unions fl-intrapriżi ta’ anqas 
minn 30 impjegat; jitlob li l-applikazzjoni 
tal-liġijiet dwar it-trade unions issir 
f’konformità mal-istandards 
internazzjonali tal-ILO li t-Turkija 
rratifikat;

Or. fr
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Emenda 230
Salvador Sedó i Alabart
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17. Hu tal-fehma li d-djalogu soċjali u l-
involviment tas-sħab soċjali huma vitali 
għall-iżvilupp ta’ soċjetà prospera; 
Jenfasizza l-importanza ta’ aktar progress 
fil-qasam tal-politika soċjali u l-impjieg, 
b’mod partikolari t-tneħħija tal-ostakoli 
kollha għall-funzjonament effikaċi tat-trade 
unions, biex tiġi stabbilita strateġija 
nazzjonali tal-impjieg, jiġi indirizzat ix-
xogħol mhux dikjarat, titwessa’ l-kopertura 
tal-mekkaniżmi ta’ protezzjoni soċjali, u 
jiżdiedu r-rati tal-impjieg fost in-nisa u l-
persuni b’diżabilitajiet;

17. Hu tal-fehma li d-djalogu soċjali u l-
involviment tas-sħab soċjali huma vitali 
għall-iżvilupp ta’ soċjetà prospera; 
jenfasizza l-importanza ta’ aktar progress 
fil-qasam tal-politika soċjali u l-impjieg, 
b’mod partikolari t-tneħħija tal-ostakoli 
kollha għall-funzjonament effikaċi tat-trade 
unions, biex tiġi stabbilita strateġija 
nazzjonali tal-impjieg, jiġi indirizzat ix-
xogħol mhux dikjarat, titwessa’ l-kopertura 
tal-mekkaniżmi ta’ protezzjoni soċjali, u 
jiżdiedu r-rati tal-impjieg fost in-nisa u l-
persuni b’diżabilitajiet; jenfasizza l-
importanza tal-ftuħ tal-Kapitolu 19 dwar 
il-politika soċjali u l-impjiegi sabiex 
jinkiseb progress rapidu f’dan il-qasam; 

Or. en

Emenda 231
Raimon Obiols
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17. Hu tal-fehma li d-djalogu soċjali u l-
involviment tas-sħab soċjali huma vitali 
għall-iżvilupp ta’ soċjetà prospera; 
Jenfasizza l-importanza ta’ aktar progress 
fil-qasam tal-politika soċjali u l-impjieg, 
b’mod partikolari t-tneħħija tal-ostakoli 
kollha għall-funzjonament effikaċi tat-trade 
unions, biex tiġi stabbilita strateġija 
nazzjonali tal-impjieg, jiġi indirizzat ix-
xogħol mhux dikjarat, titwessa’ l-kopertura 
tal-mekkaniżmi ta’ protezzjoni soċjali, u 
jiżdiedu r-rati tal-impjieg fost in-nisa u l-
persuni b’diżabilitajiet;

17. Hu tal-fehma li d-djalogu soċjali u l-
involviment tas-sħab soċjali huma vitali 
għall-iżvilupp ta’ soċjetà prospera; 
jenfasizza l-importanza ta’ aktar progress 
fil-qasam tal-politika soċjali u l-impjieg, 
b’mod partikolari t-tneħħija tal-ostakoli 
kollha għall-funzjonament effikaċi tat-trade 
unions, biex tiġi stabbilita strateġija 
nazzjonali tal-impjieg, jiġi indirizzat ix-
xogħol mhux dikjarat, titwessa’ l-kopertura 
tal-mekkaniżmi ta’ protezzjoni soċjali, u 
jiżdiedu r-rati tal-impjieg fost in-nisa u l-
persuni b’diżabilitajiet; jenfasizza l-
importanza li jinfetaħ il-Kapitolu 19 dwar 
il-politika soċjali u l-impjiegi;
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Or. en

Emenda 232
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17. Hu tal-fehma li d-djalogu soċjali u l-
involviment tas-sħab soċjali huma vitali 
għall-iżvilupp ta’ soċjetà prospera; 
Jenfasizza l-importanza ta’ aktar progress 
fil-qasam tal-politika soċjali u l-impjieg, 
b’mod partikolari t-tneħħija tal-ostakoli 
kollha għall-funzjonament effikaċi tat-trade 
unions, biex tiġi stabbilita strateġija 
nazzjonali tal-impjieg, jiġi indirizzat ix-
xogħol mhux dikjarat, titwessa’ l-kopertura 
tal-mekkaniżmi ta’ protezzjoni soċjali, u 
jiżdiedu r-rati tal-impjieg fost in-nisa u l-
persuni b’diżabilitajiet;

17. Hu tal-fehma li d-djalogu soċjali u l-
involviment tas-sħab soċjali huma vitali 
għall-iżvilupp ta’ soċjetà prospera; 
jenfasizza l-importanza ta’ aktar progress 
fil-qasam tal-politika soċjali u l-impjieg, 
b’mod partikolari t-tneħħija tal-ostakoli 
kollha għall-funzjonament effikaċi tat-trade 
unions, biex tiġi stabbilita strateġija 
nazzjonali tal-impjieg, jiġi indirizzat ix-
xogħol mhux dikjarat, titwessa’ l-kopertura 
tal-mekkaniżmi ta’ protezzjoni soċjali, u 
jiżdiedu r-rati tal-impjieg fost in-nisa u l-
persuni b’diżabilitajiet; jenfasizza l-
importanza li jinfetaħ il-Kapitolu 19 dwar 
il-politika soċjali u l-impjiegi;

Or. en

Emenda 233
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17. Hu tal-fehma li d-djalogu soċjali u l-
involviment tas-sħab soċjali huma vitali 
għall-iżvilupp ta’ soċjetà prospera; 
Jenfasizza l-importanza ta’ aktar progress 
fil-qasam tal-politika soċjali u l-impjieg, 
b’mod partikolari t-tneħħija tal-ostakoli 
kollha għall-funzjonament effikaċi tat-trade 
unions, biex tiġi stabbilita strateġija 
nazzjonali tal-impjieg, jiġi indirizzat ix-
xogħol mhux dikjarat, titwessa’ l-kopertura 
tal-mekkaniżmi ta’ protezzjoni soċjali, u 
jiżdiedu r-rati tal-impjieg fost in-nisa u l-
persuni b’diżabilitajiet;

17. Hu tal-fehma li d-djalogu soċjali u l-
involviment tas-sħab soċjali huma vitali 
għall-iżvilupp ta’ soċjetà prospera; 
jenfasizza l-importanza ta’ aktar progress 
fil-qasam tal-politika soċjali u l-impjieg, 
b’mod partikolari t-tneħħija tal-ostakoli 
kollha għall-funzjonament effikaċi tat-trade 
unions, biex tiġi stabbilita strateġija 
nazzjonali tal-impjieg, jiġi indirizzat ix-
xogħol mhux dikjarat, titwessa’ l-kopertura 
tal-mekkaniżmi ta’ protezzjoni soċjali, u 
jiżdiedu r-rati tal-impjieg fost in-nisa u l-
persuni b’diżabilitajiet; jistieden, 
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għaldaqstant, lit-Turkija biex taqbel mal-
ftuħ tal-Kapitolu 19;

Or. en

Emenda 234
Nikolaos Salavrakos
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17a. Jinnota li għadhom qed jiġu 
rrappurtati problemi li ħabbtu wiċċhom 
magħhom iċ-ċittadini tal-UE rigward il-
wirt u r-reġistrazzjoni ta’ proprjetà u 
jistieden lit-Turkija ttemm il-politiki u l-
prattiki ta’ diskriminazzjoni f’dan ir-
rigward u tallinja l-leġiżlazzjoni u l-
prattika tagħha mal-KEDB;

Or. en

Emenda 235
Takis Hadjigeorgiou
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17a. Jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar 
id-direzzjoni possibbli li se tittieħed mill-
isforzi ta’ riforma fit-Turkija u l-kontenut 
tagħhom fir-rigward tal-protezzjoni tal-
libertajiet bażiċi u l-kwistjoni Kurda, fid-
dawl tal-perjodu twil ta’ konfrontazzjoni 
intensa fit-Turkija li probabbilment 
tirriżulta mill-kriżi riċenti kkważata minn 
skandlu ta’ korruzzjoni li xxokkja l-
opinjoni pubblika nazzjonali u 
internazzjonali u l-firda attwalment 
integrata fi ħdan is-soċjetà Iżlamika, kif 
ukoll l-elezzjonijiet li ġejjin;

Or. el
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Emenda 236
Alojz Peterle
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17a. Jinnota t-tħassib tal-opinjoni 
pubblika Torka dwar in-nuqqas ta’ ħila 
tal-Qorti tal-Verifika li tagħmel verifika 
ta’ bosta istituzzjonijiet tal-Istat minħabba 
n-nuqqas ta’ infurzar tal-liġi meħtieġ;

Or. en

Emenda 237
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
Nilsson, Tanja Fajon, Richard Howitt
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17a. Jinnota l-progress limitat fl-oqsma 
tad-drittijiet tal-ħaddiema u tat-trade 
unions; jiddispjaċih li l-leġiżlazzjoni dwar 
id-drittijiet tat-trade unions għadha mhix 
konformi mal-istandards tal-UE u tal-ILO 
u li azzjonijiet kollettivi min-naħa tat-
trade unions isofru bosta restrizzjonijiet; 
jistieden lit-Turkija tkompli taħdem fuq 
leġiżlazzjoni ġdida f’dan il-qasam biex 
tiżgura li tkun konformi mal-acquis tal-
UE u l-konvenzjonijiet tal-ILO;

Or. en

Emenda 238
Nikolaos Salavrakos
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17b. Jistieden lit-Turkija tallinja l-qafas 
leġiżlattiv tagħha fil-qasam tal-movimenti 
u l-ħlasijiet ta’ kapital mal-acquis, inkluż 
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billi tilliberalizza b’mod gradwali l-
akkwist tal-proprjetà immobbli miċ-
ċittadini tal-UE u telimina d-
diskriminazzjoni fosthom;

Or. en

Emenda 239
Laurence J.A.J. Stassen
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Sottotitolu 3

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Il-bini ta’ relazzjonijiet ta’ bon viċinat Il-falliment tat-Turkija 3: Il-bini ta’
relazzjonijiet ta’ bon viċinat

Or. nl

Emenda 240
Marietta Giannakou
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18. Jinnota l-isforzi kontinwi mill-Greċja u 
mit-Turkija biex itejbu r-relazzjonijiet 
bilaterali tagħhom, inkluż permezz ta’
laqgħat bilaterali; iqis li hija ħasra, 
madankollu, li t-theddida ta’ casus belli 
ddikjarata mit-TGNA kontra l-Greċja ma 
ġietx irtirata;

18. Jinnota l-isforzi kontinwi mill-Greċja u 
mit-Turkija biex itejbu r-relazzjonijiet 
bilaterali tagħhom, inkluż permezz ta’
laqgħat bilaterali; iqis li hija ħasra, 
madankollu, li t-theddida ta’ casus belli 
ddikjarata mit-TGNA kontra l-Greċja ma 
ġietx irtirata; iħeġġeġ lill-Gvern Tork 
itemm il-ksur kontinwu tal-ispazju tal-
ajru u l-ilmijiet territorjali Griegi kif ukoll 
it-titjiriet tal-inġenji tal-ajru militari 
Torok fuq il-gżejjer Griegi; jistieden lill-
Gvern Tork jirrispetta l-liġi 
internazzjonali, irażżan ruħu minn ċerti 
azzjonijiet, bħall-attivitajiet ta’
esplorazzjoni lil hinn mill-kosta fiż-żoni li 
jaqgħu fi ħdan il-blata kontinentali jew 
żoni marittimi oħra tal-Istati Membri tal-
UE;

Or. en
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Emenda 241
Nikolaos Salavrakos
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18. Jinnota l-isforzi kontinwi mill-Greċja u 
mit-Turkija biex itejbu r-relazzjonijiet 
bilaterali tagħhom, inkluż permezz ta’
laqgħat bilaterali; iqis li hija ħasra, 
madankollu, li t-theddida ta’ casus belli 
ddikjarata mit-TGNA kontra l-Greċja ma 
ġietx irtirata;

18. Jinnota l-isforzi kontinwi mill-Greċja u 
mit-Turkija biex itejbu r-relazzjonijiet 
bilaterali tagħhom, inkluż permezz ta’
laqgħat bilaterali; iqis li hija ħasra, 
madankollu, li t-theddida ta’ casus belli 
ddikjarata mit-TGNA kontra l-Greċja ma 
ġietx irtirata u li l-vjolazzjonijiet tal-
ispazju tal-ajru u l-ibħra territorjali 
Griegi għadhom għaddejjin;

Or. el

Emenda 242
Andreas Mölzer, Philip Claeys
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18. Jinnota l-isforzi kontinwi mill-Greċja u 
mit-Turkija biex itejbu r-relazzjonijiet 
bilaterali tagħhom, inkluż permezz ta’
laqgħat bilaterali; iqis li hija ħasra, 
madankollu, li t-theddida ta’ casus belli 
ddikjarata mit-TGNA kontra l-Greċja ma 
ġietx irtirata;

18. Jinnota l-isforzi kontinwi mill-Greċja u 
mit-Turkija biex itejbu r-relazzjonijiet 
bilaterali tagħhom, inkluż permezz ta’
laqgħat bilaterali; iqis li huwa 
inaċċettabbli, madankollu, li t-theddida ta’
casus belli ddikjarata mit-TGNA kontra l-
Greċja ma ġietx irtirata;

Or. de

Emenda 243
Charles Tannock
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18a. Jilqa’ r-rabtiet dejjem jikbru ta’
ħbiberija bejn it-Turkija u l-Gvern 
Reġjonali tal-Kurdistan fl-Iraq, b’mod 
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partikolari rigward il-kooperazzjoni 
tagħhom dwar il-provvisti ta’ enerġija u l-
bini ta’ pipelines taż-żejt addizzjonali; 
jinsab imħeġġeġ li dan se jkun ta’
għajnuna għall-iżvilupp ekonomiku tar-
Reġjun Awtonomu tal-Kurdistan fl-Iraq;  
jenfasizza s-simboliżmu pożittiv li jista’
jinkiseb minn dawn ir-rabtiet sabiex itaffu 
t-tensjonijiet interni fit-Turkija;

Or. en

Emenda 244
Nikolaos Salavrakos, Niki Tzavela
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18a. Jistieden lill-Gvern Tork irażżan 
ruħu milli jwettaq kwalunkwe azzjoni, 
bħal attivitajiet ta’ esplorazzjoni lil hinn 
mill-kosta f’żoni li jaqgħu fi ħdan il-blata 
kontinentali jew f’żoni marittimi oħra tal-
Istati Membri tal-UE, li tagħmel ħsara
għar-relazzjonijiet tajba mal-ġirien u ma 
tkunx konformi mal-liġi internazzjonali u 
l-prinċipju tar-riżoluzzjoni paċifika tat-
tilwim;

Or. en

Emenda 245
Eleni Theocharous, Renate Sommer
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18a. Iħeġġeġ l-evitar ta’ kwalunkwe 
theddida, sors ta’ tensjoni jew azzjonijiet li 
jistgħu jkunu ta’ ħsara għal relazzjonijiet 
tajba mal-ġirien u għar-riżoluzzjoni 
paċifika tat-tilwim; jenfasizza d-drittijiet 
sovrani kollha tal-Istati Membri tal-UE li 
jinkludu, fost l-oħrajn, id-dħul fi ftehimiet 
bilaterali, b’konformità mal-acquis tal-
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UE u mal-liġi internazzjonali, inkluża l-
Konvenzjoni tan-NU dwar il-Liġi tal-
Baħar;

Or. en

Emenda 246
Marusya Lyubcheva
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18a. Jilqa’ t-tkomplija tal-ħidma tal-
Kumitat Konġunt dwar il-kwistjonijiet 
pendenti bejn ir-Repubblika tal-Bulgarija 
u r-Repubblika tat-Turkija u jitlob li jsiru
sforzi kontinwi biex tiġi riżolta l-kwistjoni 
tad-drittijiet għall-proprjetà tar-refuġjati 
Bulgari ta’ Thrace f’konformità mar-
rakkomandazzjonijiet magħmula mill-
Parlament Ewropew fir-riżoluzzjonijiet 
tagħha dwar ir-rapporti tal-progress tat-
Turkija tal-20071 u tal-20112 lejn l-
adeżjoni;

__________________
1 Ir-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew 
tal-21 ta’ Mejju 2008 dwar ir-rapport tal-
progress tat-Turkija għall-2007, 
ĠU C 279E, 19.11.2009

2 Ir-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew 
tad-29 ta’ Marzu 2012 dwar ir-rapport ta’
progress 2011 dwar it-Turkija, 
ĠU C 257E, 6.9.2009

Or. bg

Emenda 247
Graham Watson
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19. Jistieden lill-Gvern tat-Turkija imħassar
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jiffirma u jirratifika l-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar id-Dritt tal-Baħar 
(UNCLOS) bla aktar dewmien u jfakkar 
fil-leġittimità sħiħa taż-żona ekonomika 
esklużiva tar-Repubblika ta’ Ċipru;

Or. en

Emenda 248
Geoffrey Van Orden
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19. Jistieden lill-Gvern tat-Turkija 
jiffirma u jirratifika l-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar id-Dritt tal-Baħar 
(UNCLOS) bla aktar dewmien u jfakkar 
fil-leġittimità sħiħa taż-żona ekonomika 
esklużiva tar-Repubblika ta’ Ċipru;

imħassar

Or. en

Emenda 249
Marietta Giannakou
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19. Jistieden lill-Gvern tat-Turkija 
jiffirma u jirratifika l-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar id-Dritt tal-Baħar
(UNCLOS) bla aktar dewmien u jfakkar 
fil-leġittimità sħiħa taż-żona ekonomika 
esklużiva tar-Repubblika ta’ Ċipru;

19. Itenni mill-ġdid li l-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar id-Dritt tal-Baħar
(UNCLOS) ġiet iffirmata mill-UE, l-Istati 
Membri tagħha u mill-pajjiżi kandidati 
kollha u li din hija parti mill-acquis 
communautaire; jistieden lill-Gvern tat-
Turkija jiffirma u jirratifika l-UNCLOS
bla aktar dewmien u jfakkar fil-leġittimità 
sħiħa taż-żona ekonomika esklużiva tar-
Repubblika ta’ Ċipru;

Or. en

Emenda 250
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Jorgo Chatzimarkakis, Ana Gomes
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19. Jistieden lill-Gvern tat-Turkija jiffirma 
u jirratifika l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet 
Uniti dwar id-Dritt tal-Baħar (UNCLOS) 
bla aktar dewmien u jfakkar fil-leġittimità 
sħiħa taż-żona ekonomika esklużiva tar-
Repubblika ta’ Ċipru;

19. Jistieden lill-Gvern tat-Turkija jiffirma 
u jirratifika l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet 
Uniti dwar id-Dritt tal-Baħar (UNCLOS), 
li tagħmel parti mill-acquis communitaire,
bla aktar dewmien u jfakkar fil-leġittimità 
sħiħa taż-żona ekonomika esklużiva tar-
Repubblika ta’ Ċipru; jistieden lit-Turkija 
tirrispetta d-drittijiet sovrani tal-Istati 
Membri kollha tal-UE li jinkludu, fost l-
oħrajn, id-dritt li jidħlu fi ftehimiet 
bilaterali u li jesploraw u jisfruttaw ir-
riżorsi naturali tagħhom skont l-acquis 
tal-UE u l-liġi internazzjonali, inkluża l-
Konvenzjoni tan-NU dwar il-Liġi tal-
Baħar; jisħaq ukoll fuq il-ħtieġa li tiġi 
rrispettata s-sovranità tal-Istati Membri 
fuq il-baħar territorjali tagħhom; 
jiddispjaċih għall-ksur kontinwu min-
naħa tat-Turkija tas-sovranità, l-integrità 
territorjali u l-ġurisdizzjonijiet fiż-żona 
ekonomika esklussiva (EEZ) tagħha tar-
Repubblika ta’ Ċipru, bil-ħruġ ta’
dikjarazzjonijiet li joġġezzjonaw għall-
operazzjonijiet ta’ tħaffir min-naħa tar-
Repubblika ta’ Ċipru u bit-theddida ta’
ritaljazzjoni kontra l-kumpaniji li 
jipparteċipaw fl-esplorazzjoni Ċiprijotta;

Or. en

Emenda 251
Takis Hadjigeorgiou
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19. Jistieden lill-Gvern tat-Turkija jiffirma 
u jirratifika l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet 
Uniti dwar id-Dritt tal-Baħar (UNCLOS) 
bla aktar dewmien u jfakkar fil-leġittimità 
sħiħa taż-żona ekonomika esklużiva tar-
Repubblika ta’ Ċipru;

19. Jistieden lill-Gvern tat-Turkija jiffirma 
u jirratifika l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet 
Uniti dwar id-Dritt tal-Baħar (UNCLOS), 
li tagħmel parti mill-acquis communitaire,
bla aktar dewmien u jfakkar fil-leġittimità 
sħiħa taż-żona ekonomika esklużiva tar-



AM\1015246MT.doc 31/74 PE526.339v01-00

MT

Repubblika ta’ Ċipru; jesprimi tħassib 
serju dwar it-theddid pubbliku Tork 
immirat lejn ir-Repubblika ta’ Ċipru, u 
jħeġġeġ lit-Turkija tevita l-użu ta’
kwalunkwe tip ta’ theddid u kawża ta’
kunflitt u li ma tiksirx id-drittijiet sovrani 
tar-Repubblika ta’ Ċipru fl-ibħra 
territorjali, fiż-żona ekonomika esklussiva 
tagħha u fl-ispazju tal-ajru tagħha;

Or. en

Emenda 252
Maria Eleni Koppa
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19. Jistieden lill-Gvern tat-Turkija jiffirma 
u jirratifika l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet 
Uniti dwar id-Dritt tal-Baħar (UNCLOS) 
bla aktar dewmien u jfakkar fil-leġittimità 
sħiħa taż-żona ekonomika esklużiva tar-
Repubblika ta’ Ċipru;

19. Jistieden lill-Gvern tat-Turkija jiffirma 
u jirratifika l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet 
Uniti dwar id-Dritt tal-Baħar (UNCLOS),
li hija parti integrali mill-acquis 
communautaire, bla aktar dewmien u 
jfakkar fil-leġittimità sħiħa taż-żona 
ekonomika esklużiva tar-Repubblika ta’
Ċipru;

Or. el

Emenda 253
Eleni Theocharous, Renate Sommer
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19a. Jistieden lit-Turkija tieqaf ixxekkel l-
isforzi u l-inizjattivi legali kollha tar-
Repubblika ta’ Ċipru u tal-kumpaniji 
barranin li jħaffru fiż-Żona Ekonomika 
Esklussiva tar-Repubblika ta’ Ċipru, bl-
għan li jesploraw il-gass u ż-żejt. Jistieden 
lit-Turkija tieqaf tikser l-acquis 
communautaire u l-Liġi Internazzjonali 
tal-Baħar, li huma parti indispensabbli 
min-negozjati tal-adeżjoni tagħha fl-UE u 
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għaldaqstant timxi mar-regoli u n-natura 
legali u politika ta’ stat kandidat li 
għandu jirrispetta bis-sħiħ id-drittijiet 
sovrani tal-Istati Membri kollha kif 
stabbilit fit-Trattati;

Or. en

Emenda 254
Nikolaos Chountis
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19a. Jenfasizza l-bżonn, fl-interessi ta’
relazzjonijiet ta’ bon viċinat u f’nofs il-
kriżi ekonomika fil-Greċja, li t-Turkija 
tagħti bidu għal tnaqqis reċiproku fit-
tagħmir militari għali, sabiex it-tfaddil 
miksub b’dan il-mod ikun jista’ jiġi 
allokat għal miżuri soċjali fil-ġlieda 
kontra l-faqar, it-tnaqqis tal-qgħad u 
aktar għajnuna għas-setturi 
ekonomikament vulnerabbli tas-soċjetà;

Or. el

Emenda 255
Eleni Theocharous, Renate Sommer
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19b. Jistieden lill-Gvern Tork irażżan 
ruħu milli jwettaq kwalunkwe theddida 
jew azzjoni kontra d-drittijiet sovrani u l-
ġurisdizzjonijiet tar-Repubblika ta’ Ċipru 
fl-ilmijiet territorjali u ż-Żona Ekonomika 
Esklussiva tagħha; 

Or. en

Emenda 256
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Charles Tannock, Jorgo 
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Chatzimarkakis
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 20

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

20. Itenni l-appoġġ qawwi tiegħu għar-
riunifikazzjoni ta’ Ċipru, abbażi ta’
soluzzjoni ġusta u fattibbli għaż-żewġ 
komunitajiet; jitlob lit-Turkija tappoġġa 
attivament in-negozjati mmirati lejn 
soluzzjoni ġusta, komprensiva u fattibbli 
taħt l-awspiċji tas-Segretarju Ġenerali tan-
NU u skont ir-riżoluzzjonijiet rilevanti tal-
Kunsill tas-Sigurtà tan-NU; jistieden lit-
Turkija tibda tirtira l-forzi tagħha minn 
Ċipru u tittrasferixxi ż-żona magħluqa ta’
Famagusta lin-NU skont ir-
Riżoluzzjoni 550 (1984) tal-Kunsill tas-
Sigurtà tan-NU; jistieden lir-Repubblika 
ta’ Ċipru tiftaħ il-port ta’ Famagusta, taħt 
superviżjoni doganali tal-UE, sabiex 
tippromwovi klima pożittiva għal 
soluzzjoni b’suċċess tan-negozjati għar-
riunifikazzjoni li għaddejjin, u tippermetti 
liċ-Ċiprijotti Torok jinnegozjaw 
direttament b’mod leġittimu aċċettabbli 
għal kulħadd; jieħu nota tal-proposti tal-
Gvern ta’ Ċipru biex jindirizza l-
kwistjonijiet imsemmija hawn fuq;

20. Itenni l-appoġġ qawwi tiegħu għar-
riunifikazzjoni ta’ Ċipru, abbażi ta’
soluzzjoni ġusta u fattibbli għaż-żewġ 
komunitajiet; jitlob lit-Turkija tappoġġa 
attivament in-negozjati mmirati lejn 
soluzzjoni ġusta, komprensiva u fattibbli u 
l-ħruġ ta’ dikjarazzjoni komuni, li tiċċara 
l-prinċipji tal-proċess ta’ negozjar taħt l-
awspiċji tas-Segretarju Ġenerali tan-NU u 
skont ir-riżoluzzjonijiet rilevanti tal-
Kunsill tas-Sigurtà tan-NU u l-valuri u l-
prinċipji li jikkostitwixxu l-pedament tal-
UE; jistieden lit-Turkija tibda tirtira
minnufih il-forzi tagħha minn Ċipru u 
tittrasferixxi ż-żona magħluqa ta’
Famagusta lin-NU skont ir-
Riżoluzzjoni 550 (1984) tal-Kunsill tas-
Sigurtà tan-NU; jieħu nota tal-proposti tal-
Gvern ta’ Ċipru biex jindirizza l-
kwistjonijiet imsemmija hawn fuq;
jiddispjaċih, b’mod parallel, għar-rifjut 
mit-Turkija tal-proposta tal-Gvern tar-
Repubblika ta’ Ċipru fl-2010 biex, fost l-
oħrajn, jinfetaħ il-port ta’ Famagusta taħt 
l-awspiċi tal-Unjoni Ewropea li 
jippermetti li jsiru tranżazzjonijiet 
kummerċjali bejn l-UE u ċ-Ċiprijotti-
Torok, mill-port ta’ Famagusta;

Or. en

Emenda 257
Metin Kazak, Jelko Kacin
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 20

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

20. Itenni l-appoġġ qawwi tiegħu għar-
riunifikazzjoni ta’ Ċipru, abbażi ta’
soluzzjoni ġusta u fattibbli għaż-żewġ 
komunitajiet; jitlob lit-Turkija tappoġġa 

20. Itenni l-appoġġ qawwi tiegħu għar-
riunifikazzjoni ta’ Ċipru, abbażi ta’
soluzzjoni ġusta u fattibbli flimkien ma’
parametri miftiehma tan-NU ta’
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attivament in-negozjati mmirati lejn 
soluzzjoni ġusta, komprensiva u fattibbli 
taħt l-awspiċji tas-Segretarju Ġenerali tan-
NU u skont ir-riżoluzzjonijiet rilevanti tal-
Kunsill tas-Sigurtà tan-NU; jistieden lit-
Turkija tibda tirtira l-forzi tagħha minn 
Ċipru u tittrasferixxi ż-żona magħluqa ta’
Famagusta lin-NU skont ir-
Riżoluzzjoni 550 (1984) tal-Kunsill tas-
Sigurtà tan-NU; jistieden lir-Repubblika 
ta’ Ċipru tiftaħ il-port ta’ Famagusta, taħt 
superviżjoni doganali tal-UE, sabiex
tippromwovi klima pożittiva għal 
soluzzjoni b’suċċess tan-negozjati għar-
riunifikazzjoni li għaddejjin, u tippermetti 
liċ-Ċiprijotti Torok jinnegozjaw
direttament b’mod leġittimu aċċettabbli 
għal kulħadd; jieħu nota tal-proposti tal-
Gvern ta’ Ċipru biex jindirizza l-
kwistjonijiet imsemmija hawn fuq;

biżonalità, bikomunalità u ugwaljanza 
politika għaż-żewġ komunitajiet; jitlob lit-
Turkija tkompli tappoġġa attivament in-
negozjati mmirati lejn soluzzjoni ġusta, 
komprensiva u fattibbli taħt l-awspiċji tas-
Segretarju Ġenerali tan-NU u skont ir-
riżoluzzjonijiet rilevanti tal-Kunsill tas-
Sigurtà tan-NU; jistieden lir-Repubblika ta’
Ċipru tippermetti l-adozzjoni tar-
Regolament dwar il-Kummerċ Dirett li 
jista’ jippermetti liċ-Ċiprijotti Torok 
jagħmlu l-kummerċ b’mod dirett mal-UE, 
b’mod li jkun aċċettabbli għal kulħadd u 
li tippromwovi klima pożittiva għal 
soluzzjoni b’suċċess tan-negozjati għar-
riunifikazzjoni li għaddejjin;

Or. en

Emenda 258
Graham Watson
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 20

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

20. Itenni l-appoġġ qawwi tiegħu għar-
riunifikazzjoni ta’ Ċipru, abbażi ta’
soluzzjoni ġusta u fattibbli għaż-żewġ 
komunitajiet; jitlob lit-Turkija tappoġġa 
attivament in-negozjati mmirati lejn 
soluzzjoni ġusta, komprensiva u fattibbli 
taħt l-awspiċji tas-Segretarju Ġenerali tan-
NU u skont ir-riżoluzzjonijiet rilevanti tal-
Kunsill tas-Sigurtà tan-NU; jistieden lit-
Turkija tibda tirtira l-forzi tagħha minn 
Ċipru u tittrasferixxi ż-żona magħluqa ta’
Famagusta lin-NU skont ir-
Riżoluzzjoni 550 (1984) tal-Kunsill tas-
Sigurtà tan-NU; jistieden lir-Repubblika 
ta’ Ċipru tiftaħ il-port ta’ Famagusta, taħt 
superviżjoni doganali tal-UE, sabiex
tippromwovi klima pożittiva għal 
soluzzjoni b’suċċess tan-negozjati għar-

20. Itenni l-appoġġ qawwi tiegħu għar-
riunifikazzjoni ta’ Ċipru, abbażi ta’
soluzzjoni ġusta u fattibbli flimkien ma’
parametri miftiehma tan-NU ta’
biżonalità, bikomunalità u ugwaljanza 
politika għaż-żewġ komunitajiet; jitlob lit-
Turkija tkompli tappoġġa attivament in-
negozjati mmirati lejn soluzzjoni ġusta, 
komprensiva u fattibbli taħt l-awspiċji tas-
Segretarju Ġenerali tan-NU u skont ir-
riżoluzzjonijiet rilevanti tal-Kunsill tas-
Sigurtà tan-NU; iħeġġeġ lin-naħat kollha 
jimpenjaw ruħhom fin-negozjati biex 
jiffaċilitaw il-moviment liberu tal-
merkanzija, is-servizzi, il-kapital, in-nies u 
jsolvu l-kwistjonijiet tal-proprjetà li 
jirrigwardaw lil Ċipru; jistieden lit-Turkija 
tibda tirtira l-forzi tagħha minn Ċipru u 
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riunifikazzjoni li għaddejjin, u tippermetti 
liċ-Ċiprijotti Torok jinnegozjaw 
direttament b’mod leġittimu aċċettabbli 
għal kulħadd; jieħu nota tal-proposti tal-
Gvern ta’ Ċipru biex jindirizza l-
kwistjonijiet imsemmija hawn fuq;

tittrasferixxi Varosha1 lin-NU skont ir-
Riżoluzzjoni 550 (1984) tal-KSNU; 
jistieden lir-Repubblika ta’ Ċipru
tippermetti l-adozzjoni tar-Regolament 
dwar il-Kummerċ Dirett 2 li jista’
jippermetti liċ-Ċiprijotti Torok 
jinnegozjaw direttament mal-UE b’mod li 
jkun aċċettabbli għal kulħadd u li
tippromwovi klima pożittiva għal 
soluzzjoni b’suċċess tan-negozjati għar-
riunifikazzjoni li għaddejjin; 

__________________
1 Jeżisti żball fattwali – ir-Riżoluzzjoni 
550 tan-NU titlob lit-Turkija tibda tirtira 
l-forzi tagħha minn Varosha, li 
tikkostitwixxi kwart mill-belt ta’
Famagusta. F’dan il-każ Famagusta tista 
tiġi interpretata b’mod żbaljat bħala d-
distrett kollu. 
2 Fl-2004, il-KE pproponiet ftehim ta’
kummerċ ħieles mat-Tramuntana ta’
Ċipru, madankollu minn dakinhar ma sar 
xejn fil-Kunsill dwar dan il-ftehim 
(minkejja li t-Trattat ta’ Lisbona daħal 
fis-seħħ).

Or. en

Emenda 259
Eleni Theocharous, Renate Sommer
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 20

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

20. Itenni l-appoġġ qawwi tiegħu għar-
riunifikazzjoni ta’ Ċipru, abbażi ta’
soluzzjoni ġusta u fattibbli għaż-żewġ 
komunitajiet; jitlob lit-Turkija tappoġġa 
attivament in-negozjati mmirati lejn 
soluzzjoni ġusta, komprensiva u fattibbli 
taħt l-awspiċji tas-Segretarju Ġenerali tan-
NU u skont ir-riżoluzzjonijiet rilevanti tal-
Kunsill tas-Sigurtà tan-NU; jistieden lit-
Turkija tibda tirtira l-forzi tagħha minn 
Ċipru u tittrasferixxi ż-żona magħluqa ta’
Famagusta lin-NU skont ir-

20. Itenni l-appoġġ qawwi tiegħu għar-
riunifikazzjoni ta’ Ċipru, abbażi ta’
soluzzjoni demokratika ġusta u fattibbli 
għaż-żewġ komunitajiet skont il-protokoll 
10 u f’konformità mal-valuri u l-prinċipji 
li jikkostitwixxu l-pedament tal-UE; jitlob 
lit-Turkija tappoġġa attivament in-
negozjati mmirati lejn soluzzjoni ġusta, 
komprensiva u fattibbli taħt l-awspiċji tas-
Segretarju Ġenerali tan-NU u l-appoġġ 
pożittiv u katalitiku tal-UE, sabiex b’hekk 
il-valuri u l-prinċipji demokratiċi jiġu 
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Riżoluzzjoni 550 (1984) tal-Kunsill tas-
Sigurtà tan-NU; jistieden lir-Repubblika 
ta’ Ċipru tiftaħ il-port ta’ Famagusta, taħt 
superviżjoni doganali tal-UE, sabiex 
tippromwovi klima pożittiva għal 
soluzzjoni b’suċċess tan-negozjati għar-
riunifikazzjoni li għaddejjin, u tippermetti 
liċ-Ċiprijotti Torok jinnegozjaw 
direttament b’mod leġittimu aċċettabbli 
għal kulħadd; jieħu nota tal-proposti tal-
Gvern ta’ Ċipru biex jindirizza l-
kwistjonijiet imsemmija hawn fuq;

rrispettati u inkorporati bis-sħiħ, u skont 
ir-riżoluzzjonijiet rilevanti tal-Kunsill tas-
Sigurtà tan-NU; jistieden lit-Turkija tibda 
tirtira minnufih il-forzi tagħha minn Ċipru 
u tittrasferixxi ż-żona magħluqa tal-belt ta’
Famagusta lir-residenti legali tagħha u
lin-NU skont ir-Riżoluzzjoni 550 (1984)
tal-KSNU u b’hekk tiffaċilita l-isforzi għal 
soluzzjoni komprensiva; Jistieden b’mod 
parallel lir-Repubblika ta’ Ċipru tiftaħ il-
port ta’ Famagusta, taħt superviżjoni 
doganali tal-UE, sabiex tippromwovi klima 
pożittiva għal soluzzjoni b’suċċess tan-
negozjati għar-riunifikazzjoni li għaddejjin, 
u tippermetti liċ-Ċiprijotti Torok 
jinnegozjaw direttament b’mod leġittimu 
aċċettabbli għal kulħadd f’konformità mal-
Liġi Internazzjonali, l-acquis 
communitaire u b’rispett sħiħ tad-drittijiet 
sovrani tar-Repubblika ta’ Ċipru, Stat 
Membru tal-UE, kif previst fil-Protokoll 
10 u fit-Trattati; jieħu nota tal-proposti tal-
Gvern ta’ Ċipru biex jindirizza l-
kwistjonijiet imsemmija hawn fuq;

Or. en

Emenda 260
Takis Hadjigeorgiou
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 20

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

20. Itenni l-appoġġ qawwi tiegħu għar-
riunifikazzjoni ta’ Ċipru, abbażi ta’
soluzzjoni ġusta u fattibbli għaż-żewġ 
komunitajiet; jitlob lit-Turkija tappoġġa 
attivament in-negozjati mmirati lejn 
soluzzjoni ġusta, komprensiva u fattibbli 
taħt l-awspiċji tas-Segretarju Ġenerali tan-
NU u skont ir-riżoluzzjonijiet rilevanti tal-
Kunsill tas-Sigurtà tan-NU; jistieden lit-
Turkija tibda tirtira l-forzi tagħha minn 
Ċipru u tittrasferixxi ż-żona magħluqa ta’
Famagusta lin-NU skont ir-
Riżoluzzjoni 550 (1984) tal-Kunsill tas-
Sigurtà tan-NU; jistieden lir-Repubblika

20. Itenni l-appoġġ qawwi tiegħu għar-
riunifikazzjoni ta’ Ċipru, abbażi ta’
soluzzjoni komprensiva, ġusta u fattibbli 
għaż-żewġ komunitajiet u jħeġġeġ lill-
mexxejja taż-żewġ komunitajiet jilħqu 
kunsens dwar id-dikjarazzjonijiet 
konġunti mistennija; jitlob lit-Turkija 
tappoġġa attivament in-negozjati mmirati 
lejn soluzzjoni ġusta, komprensiva u 
fattibbli taħt l-awspiċji tas-Segretarju 
Ġenerali tan-NU u skont il-liġi 
internazzjonali u r-riżoluzzjonijiet
rilevanti tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU; 
jistieden lit-Turkija tibda tirtira minnufih 
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ta’ Ċipru tiftaħ il-port ta’ Famagusta, taħt
superviżjoni doganali tal-UE, sabiex 
tippromwovi klima pożittiva għal 
soluzzjoni b’suċċess tan-negozjati għar-
riunifikazzjoni li għaddejjin, u tippermetti
liċ-Ċiprijotti Torok jinnegozjaw 
direttament b’mod leġittimu aċċettabbli 
għal kulħadd; jieħu nota tal-proposti tal-
Gvern ta’ Ċipru biex jindirizza l-
kwistjonijiet imsemmija hawn fuq;

il-forzi tagħha minn Ċipru u tittrasferixxi 
ż-żona magħluqa ta’ Famagusta lin-NU 
skont ir-Riżoluzzjoni 550 (1984) tal-
Kunsill tas-Sigurtà tan-NU; ifakkar fil-
proposta tar-Repubblika ta’ Ċipru li tiftaħ
b’mod parallel il-port ta’ Famagusta, taħt
l-awspiċi tal-UE, sabiex tippromwovi 
klima pożittiva għal soluzzjoni b’suċċess 
tan-negozjati għar-riunifikazzjoni li 
għaddejjin, u tippermetti liż-żewġ 
komunitajiet jinnegozjaw direttament 
b’mod leġittimu aċċettabbli għal kulħadd; 
jieħu nota tal-proposti tal-Gvern ta’ Ċipru 
biex jindirizza l-kwistjonijiet imsemmija 
hawn fuq;

Or. en

Emenda 261
Geoffrey Van Orden
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 20

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

20. Itenni l-appoġġ qawwi tiegħu għar-
riunifikazzjoni ta’ Ċipru, abbażi ta’
soluzzjoni ġusta u fattibbli għaż-żewġ
komunitajiet; jitlob lit-Turkija tappoġġa
attivament in-negozjati mmirati lejn 
soluzzjoni ġusta, komprensiva u fattibbli 
taħt l-awspiċji tas-Segretarju Ġenerali tan-
NU u skont ir-riżoluzzjonijiet rilevanti tal-
Kunsill tas-Sigurtà tan-NU; jistieden lit-
Turkija tibda tirtira l-forzi tagħha minn 
Ċipru u tittrasferixxi ż-żona magħluqa ta’
Famagusta lin-NU skont ir-
Riżoluzzjoni 550 (1984) tal-Kunsill tas-
Sigurtà tan-NU; jistieden lir-Repubblika 
ta’ Ċipru tiftaħ il-port ta’ Famagusta, taħt 
superviżjoni doganali tal-UE, sabiex 
tippromwovi klima pożittiva għal 
soluzzjoni b’suċċess tan-negozjati għar-
riunifikazzjoni li għaddejjin, u tippermetti 
liċ-Ċiprijotti Torok jinnegozjaw 
direttament b’mod leġittimu aċċettabbli 
għal kulħadd; jieħu nota tal-proposti tal-
Gvern ta’ Ċipru biex jindirizza l-

20. Itenni l-appoġġ qawwi tiegħu għar-
riunifikazzjoni ta’ Ċipru, abbażi ta’
soluzzjoni ġusta u fattibbli, li tirrikonoxxi 
t-tħassib u l-interessi taż-żewġ
komunitajiet; jitlob lit-Turkija u lill-Greċja 
jappoġġaw attivament in-negozjati mmirati 
lejn soluzzjoni ġusta, komprensiva u 
fattibbli taħt l-awspiċji tas-Segretarju 
Ġenerali tan-NU u skont ir-riżoluzzjonijiet 
rilevanti tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU;
bħala miżuri ta’ bini ta’ fiduċja, jistieden 
lit-Turkija tibda tirtira l-forzi tagħha minn 
Ċipru u tagħmel progress fit-trasferiment 
taż-żona magħluqa ta’ Famagusta lin-NU 
skont ir-Riżoluzzjoni 550 (1984) tal-
Kunsill tas-Sigurtà tan-NU, jistieden lir-
Repubblika ta’ Ċipru li min-naħa tagħha
tiftaħ il-port ta’ Famagusta, taħt 
superviżjoni doganali tal-UE, u tippermetti 
li l-ajruport ta’ Ercan jopera bħala 
ajruport internazzjonali bil-kodiċi tiegħu 
mniżżla u rikonoxxuti minn IATA u 
ICAO, sabiex tippromwovi klima pożittiva 
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kwistjonijiet imsemmija hawn fuq; għal soluzzjoni b’suċċess tan-negozjati 
għar-riunifikazzjoni li għaddejjin, u 
tippermetti l-adozzjoni tar-Regolament 
dwar il-Kummerċ Dirett li jippermetti liċ-
Ċiprijotti Torok jinnegozjaw direttament 
b’mod leġittimu aċċettabbli għal kulħadd; 
jieħu nota tal-proposti tal-Gvern ta’ Ċipru 
biex jindirizza uħud mill-kwistjonijiet
imsemmija hawn fuq;

Or. en

Emenda 262
Charles Tannock
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 20

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

20. Itenni l-appoġġ qawwi tiegħu għar-
riunifikazzjoni ta’ Ċipru, abbażi ta’
soluzzjoni ġusta u fattibbli għaż-żewġ 
komunitajiet; jitlob lit-Turkija tappoġġa 
attivament in-negozjati mmirati lejn 
soluzzjoni ġusta, komprensiva u fattibbli 
taħt l-awspiċji tas-Segretarju Ġenerali tan-
NU u skont ir-riżoluzzjonijiet rilevanti tal-
Kunsill tas-Sigurtà tan-NU; jistieden lit-
Turkija tibda tirtira l-forzi tagħha minn 
Ċipru u tittrasferixxi ż-żona magħluqa ta’
Famagusta lin-NU skont ir-
Riżoluzzjoni 550 (1984) tal-Kunsill tas-
Sigurtà tan-NU; jistieden lir-Repubblika ta’
Ċipru tiftaħ il-port ta’ Famagusta, taħt 
superviżjoni doganali tal-UE, sabiex 
tippromwovi klima pożittiva għal 
soluzzjoni b’suċċess tan-negozjati għar-
riunifikazzjoni li għaddejjin, u tippermetti 
liċ-Ċiprijotti Torok jinnegozjaw 
direttament b’mod leġittimu aċċettabbli 
għal kulħadd; jieħu nota tal-proposti tal-
Gvern ta’ Ċipru biex jindirizza l-
kwistjonijiet imsemmija hawn fuq;

20. Itenni l-appoġġ qawwi tiegħu għar-
riunifikazzjoni ta’ Ċipru, abbażi ta’
soluzzjoni ġusta u fattibbli għaż-żewġ 
komunitajiet; jitlob lit-Turkija tappoġġa 
attivament in-negozjati mmirati lejn 
soluzzjoni ġusta, komprensiva u fattibbli 
taħt l-awspiċji tas-Segretarju Ġenerali tan-
NU u skont ir-riżoluzzjonijiet rilevanti tal-
Kunsill tas-Sigurtà tan-NU; jistieden lit-
Turkija tibda tirtira l-forzi tagħha minn 
Ċipru u tittrasferixxi ż-żona magħluqa ta’
Famagusta lin-NU skont ir-
Riżoluzzjoni 550 (1984) tal-Kunsill tas-
Sigurtà tan-NU; jistieden lir-Repubblika ta’
Ċipru tiftaħ il-port ta’ Famagusta, taħt 
superviżjoni doganali tal-UE, sabiex 
tippromwovi klima pożittiva għal 
soluzzjoni b’suċċess tan-negozjati għar-
riunifikazzjoni li għaddejjin, u tippermetti 
liċ-Ċiprijotti Torok jinnegozjaw 
direttament b’mod leġittimu aċċettabbli 
għal kulħadd; jilqa’ l-proposti tal-Gvern ta’
Ċipru biex jindirizza l-kwistjonijiet 
imsemmija hawn fuq; jilqa’ wkoll is-sinjali 
ta’ kooperazzjoni miż-żewġ naħat;

Or. en
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Emenda 263
Hélène Flautre, Franziska Keller
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 20

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

20. Itenni l-appoġġ qawwi tiegħu għar-
riunifikazzjoni ta’ Ċipru, abbażi ta’
soluzzjoni ġusta u fattibbli għaż-żewġ 
komunitajiet; jitlob lit-Turkija tappoġġa 
attivament in-negozjati mmirati lejn 
soluzzjoni ġusta, komprensiva u fattibbli 
taħt l-awspiċji tas-Segretarju Ġenerali tan-
NU u skont ir-riżoluzzjonijiet rilevanti tal-
Kunsill tas-Sigurtà tan-NU; jistieden lit-
Turkija tibda tirtira l-forzi tagħha minn 
Ċipru u tittrasferixxi ż-żona magħluqa ta’
Famagusta lin-NU skont ir-
Riżoluzzjoni 550 (1984) tal-Kunsill tas-
Sigurtà tan-NU; jistieden lir-Repubblika ta’
Ċipru tiftaħ il-port ta’ Famagusta, taħt 
superviżjoni doganali tal-UE, sabiex 
tippromwovi klima pożittiva għal 
soluzzjoni b’suċċess tan-negozjati għar-
riunifikazzjoni li għaddejjin, u tippermetti 
liċ-Ċiprijotti Torok jinnegozjaw 
direttament b’mod leġittimu aċċettabbli 
għal kulħadd; jieħu nota tal-proposti tal-
Gvern ta’ Ċipru biex jindirizza l-
kwistjonijiet imsemmija hawn fuq;

20. Itenni l-appoġġ qawwi tiegħu għar-
riunifikazzjoni ta’ Ċipru, abbażi ta’
soluzzjoni ġusta u fattibbli għaż-żewġ 
komunitajiet; jappoġġa l-isforzi għal 
spinta fin-negozjati mmirati lejn 
soluzzjoni ġusta, komprensiva u fattibbli 
taħt l-awspiċji tas-Segretarju Ġenerali tan-
NU u skont ir-riżoluzzjonijiet rilevanti tal-
Kunsill tas-Sigurtà tan-NU; jistieden lit-
Turkija tibda tirtira l-forzi tagħha minn 
Ċipru u tittrasferixxi ż-żona magħluqa ta’
Famagusta lin-NU skont ir-
Riżoluzzjoni 550 (1984) tal-Kunsill tas-
Sigurtà tan-NU; jistieden lir-Repubblika ta’
Ċipru tiftaħ il-port ta’ Famagusta, taħt 
superviżjoni doganali tal-UE, sabiex 
tippromwovi klima pożittiva għal 
soluzzjoni b’suċċess tan-negozjati għar-
riunifikazzjoni li għaddejjin, u tippermetti 
liċ-Ċiprijotti Torok jinnegozjaw 
direttament b’mod leġittimu aċċettabbli 
għal kulħadd; jieħu nota tal-proposti tal-
Gvern ta’ Ċipru biex jindirizza l-
kwistjonijiet imsemmija hawn fuq;

Or. fr

Emenda 264
Andreas Mölzer, Philip Claeys
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 20

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

20. Itenni l-appoġġ qawwi tiegħu għar-
riunifikazzjoni ta’ Ċipru, abbażi ta’
soluzzjoni ġusta u fattibbli għaż-żewġ 
komunitajiet; jitlob lit-Turkija tappoġġa 
attivament in-negozjati mmirati lejn 
soluzzjoni ġusta, komprensiva u fattibbli 
taħt l-awspiċji tas-Segretarju Ġenerali tan-

20. Itenni l-appoġġ qawwi tiegħu għar-
riunifikazzjoni ta’ Ċipru, abbażi ta’
soluzzjoni ġusta u fattibbli għaż-żewġ 
komunitajiet; jitlob lit-Turkija tappoġġa 
attivament in-negozjati mmirati lejn 
soluzzjoni ġusta, komprensiva u fattibbli 
taħt l-awspiċji tas-Segretarju Ġenerali tan-
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NU u skont ir-riżoluzzjonijiet rilevanti tal-
Kunsill tas-Sigurtà tan-NU; jistieden lit-
Turkija tibda tirtira l-forzi tagħha minn 
Ċipru u tittrasferixxi ż-żona magħluqa ta’
Famagusta lin-NU skont ir-
Riżoluzzjoni 550 (1984) tal-Kunsill tas-
Sigurtà tan-NU; jistieden lir-Repubblika ta’
Ċipru tiftaħ il-port ta’ Famagusta, taħt 
superviżjoni doganali tal-UE, sabiex 
tippromwovi klima pożittiva għal 
soluzzjoni b’suċċess tan-negozjati għar-
riunifikazzjoni li għaddejjin, u tippermetti 
liċ-Ċiprijotti Torok jinnegozjaw 
direttament b’mod leġittimu aċċettabbli 
għal kulħadd; jieħu nota tal-proposti tal-
Gvern ta’ Ċipru biex jindirizza l-
kwistjonijiet imsemmija hawn fuq;

NU u skont ir-riżoluzzjonijiet rilevanti tal-
Kunsill tas-Sigurtà tan-NU; jistieden lit-
Turkija tibda tirtira għal kollox il-forzi
tagħha minn Ċipru u tittrasferixxi ż-żona 
magħluqa ta’ Famagusta lin-NU skont ir-
Riżoluzzjoni 550 (1984) tal-Kunsill tas-
Sigurtà tan-NU; jistieden lir-Repubblika ta’
Ċipru tiftaħ il-port ta’ Famagusta, taħt 
superviżjoni doganali tal-UE, sabiex 
tippromwovi klima pożittiva għal 
soluzzjoni b’suċċess tan-negozjati għar-
riunifikazzjoni li għaddejjin, u tippermetti 
liċ-Ċiprijotti Torok jinnegozjaw 
direttament b’mod leġittimu aċċettabbli 
għal kulħadd; jieħu nota tal-proposti tal-
Gvern ta’ Ċipru biex jindirizza l-
kwistjonijiet imsemmija hawn fuq;

Or. de

Emenda 265
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 20

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

20. Itenni l-appoġġ qawwi tiegħu għar-
riunifikazzjoni ta’ Ċipru, abbażi ta’
soluzzjoni ġusta u fattibbli għaż-żewġ 
komunitajiet; jitlob lit-Turkija tappoġġa 
attivament in-negozjati mmirati lejn 
soluzzjoni ġusta, komprensiva u fattibbli 
taħt l-awspiċji tas-Segretarju Ġenerali tan-
NU u skont ir-riżoluzzjonijiet rilevanti tal-
Kunsill tas-Sigurtà tan-NU; jistieden lit-
Turkija tibda tirtira l-forzi tagħha minn 
Ċipru u tittrasferixxi ż-żona magħluqa ta’
Famagusta lin-NU skont ir-
Riżoluzzjoni 550 (1984) tal-Kunsill tas-
Sigurtà tan-NU; jistieden lir-Repubblika ta’
Ċipru tiftaħ il-port ta’ Famagusta, taħt 
superviżjoni doganali tal-UE, sabiex 
tippromwovi klima pożittiva għal 
soluzzjoni b’suċċess tan-negozjati għar-
riunifikazzjoni li għaddejjin, u tippermetti 
liċ-Ċiprijotti Torok jinnegozjaw 
direttament b’mod leġittimu aċċettabbli 

20. Itenni l-appoġġ qawwi tiegħu għar-
riunifikazzjoni ta’ Ċipru, abbażi ta’
soluzzjoni ġusta u fattibbli għaż-żewġ 
komunitajiet; jitlob lit-Turkija tappoġġa 
attivament in-negozjati mmirati lejn 
soluzzjoni ġusta, komprensiva u fattibbli 
taħt l-awspiċji tas-Segretarju Ġenerali tan-
NU u skont ir-riżoluzzjonijiet rilevanti tal-
Kunsill tas-Sigurtà tan-NU u l-valuri u l-
prinċipji li jikkostitwixxu l-pedament tal-
UE; jistieden lit-Turkija tibda tirtira
minnufih il-forzi tagħha minn Ċipru u 
tittrasferixxi ż-żona magħluqa ta’
Famagusta lin-NU skont ir-
Riżoluzzjoni 550 (1984) tal-Kunsill tas-
Sigurtà tan-NU; jistieden lir-Repubblika ta’
Ċipru tiftaħ il-port ta’ Famagusta, taħt 
superviżjoni doganali tal-UE, sabiex 
tippromwovi klima pożittiva għal 
soluzzjoni b’suċċess tan-negozjati għar-
riunifikazzjoni li għaddejjin, u tippermetti 
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għal kulħadd; jieħu nota tal-proposti tal-
Gvern ta’ Ċipru biex jindirizza l-
kwistjonijiet imsemmija hawn fuq;

liċ-Ċiprijotti Torok jinnegozjaw 
direttament b’mod leġittimu aċċettabbli 
għal kulħadd; jieħu nota tal-proposti tal-
Gvern ta’ Ċipru biex jindirizza l-
kwistjonijiet imsemmija hawn fuq;

Or. en

Emenda 266
Laurence J.A.J. Stassen
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 20a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

20a. Ifakkar li, fl-1974, it-Turkija invadiet 
Ċipru, u minn dakinkhar qed tokkupa l-
parti ta’ fuq tal-gżira; josserva li t-Turkija 
ma tirrikonoxxix lil Ċipru, li jfisser li, sa 
ċertu punt, ma tirrikonoxxix lill-UE;

Or. nl

Emenda 267
Ria Oomen-Ruijten
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 20a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

20a. Jilqa’ l-istqarrija konġunta tas-
Sindku s-Sur Alexis Galanos u s-Sindku 
s-Sur Oktay Kayalp tal-10 ta’ Diċembru 
2013 li fiha jesprimu appoġġ qawwi għar-
riunifikazzjoni ta’ Famagusta;

Or. en

Emenda 268
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 20a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

20a. Jistieden lit-Turkija żżomm lura milli 
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toħloq insedjamenti oħra ta’ ċittadini 
Torok fuq il-gżira, minħabba li dan 
ikompli jbiddel il-bilanċ demografiku u 
jnaqqas il-lealtà taċ-ċittadini tagħha lejn 
Stat komuni futur mibni fuq l-imgħoddi 
komuni tiegħu;

Or. en

Emenda 269
Eleni Theocharous, Renate Sommer
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 20a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

20a. Jistieden lill-gvern Tork biex 
josserva bis-sħiħ l-obbligi legali tiegħu 
skont l-acquis communautaire u b’mod 
partikolari skont l-Istqarrija maħruġa 
mill-Komunità Ewropea u l-Istati Membri 
tagħha fil-21 ta’ Settembru 2005;

Or. en

Emenda 270
Eleni Theocharous, Renate Sommer
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 21

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

21. Jilqa’ d-deċiżjoni tat-Turkija li tagħti 
aċċess lill-Kumitat dwar il-Persuni Nieqsa 
għal żona militari delimitata b’ċint fil-parti 
tat-Tramuntana ta’ Ċipru, u jħeġġeġ lit-
Turkija tippermetti lill-Kumitat jaċċedi 
għall-arkivji u għaż-żoni militari rilevanti 
għall-eżumazzjoni; jitlob kunsiderazzjoni 
speċjali għax-xogħol magħmul mill-
Kumitat dwar il-Persuni Nieqsa;

21. Jieħu nota tad-deċiżjoni tat-Turkija li 
tagħti aċċess lill-Kumitat dwar il-Persuni 
Nieqsa għal żona militari delimitata b’ċint 
fil-parti tat-Tramuntana ta’ Ċipru, u
jistieden lit-Turkija tippermetti lill-Kumitat 
jaċċedi b’mod sħiħ għall-arkivji u għaż-
żoni militari rilevanti għall-eżumazzjoni u 
biex jittieħdu l-azzjonijiet xierqa kollha, 
skont is-sejbiet tal-QEDB, dwar il-
kwistjoni umanitarja tal-persuni nieqsa; 
jitlob kunsiderazzjoni speċjali għax-xogħol 
magħmul mill-Kumitat dwar il-Persuni 
Nieqsa u jistieden lit-Turkija tgħin fit-
tħaffif tal-proċeduri;
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Or. en

Emenda 271
Graham Watson
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 21

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

21. Jilqa’ d-deċiżjoni tat-Turkija li tagħti 
aċċess lill-Kumitat dwar il-Persuni Nieqsa 
għal żona militari delimitata b’ċint fil-parti 
tat-Tramuntana ta’ Ċipru, u jħeġġeġ lit-
Turkija tippermetti lill-Kumitat jaċċedi
għall-arkivji u għaż-żoni militari rilevanti 
għall-eżumazzjoni; jitlob kunsiderazzjoni 
speċjali għax-xogħol magħmul mill-
Kumitat dwar il-Persuni Nieqsa;

21. Jilqa’ d-deċiżjoni tat-Turkija li tagħti 
aċċess lill-Kumitat dwar il-Persuni Nieqsa 
għal żoni militari fil-parti tat-Tramuntana 
ta’ Ċipru, u jkompli jħeġġeġ lit-Turkija
tkompli tappoġġa b’mod intensiv ix-
xogħol tal-Kumitat, pereżempju billi
tippermetti l-aċċess għall-arkivji u għaż-
żoni militari rilevanti għall-eżumazzjoni; 
jitlob kunsiderazzjoni speċjali għax-xogħol 
magħmul mill-Kumitat dwar il-Persuni 
Nieqsa;

Or. en

Emenda 272
Antigoni Papadopoulou, Antonyia Parvanova, Kinga Göncz, Claude Moraes, Jorgo 
Chatzimarkakis
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 21

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

21. Jilqa’ d-deċiżjoni tat-Turkija li tagħti 
aċċess lill-Kumitat dwar il-Persuni Nieqsa 
għal żona militari delimitata b’ċint fil-parti 
tat-Tramuntana ta’ Ċipru, u jħeġġeġ lit-
Turkija tippermetti lill-Kumitat jaċċedi 
għall-arkivji u għaż-żoni militari rilevanti 
għall-eżumazzjoni; jitlob kunsiderazzjoni 
speċjali għax-xogħol magħmul mill-
Kumitat dwar il-Persuni Nieqsa;

21. Jieħu nota tad-deċiżjoni tat-Turkija li 
tagħti aċċess lill-Kumitat dwar il-Persuni 
Nieqsa għal żona militari delimitata b’ċint 
fil-parti tat-Tramuntana ta’ Ċipru, u jitlob
lit-Turkija tippermetti lill-Kumitat jaċċedi
b’mod sħiħ għall-arkivji u għaż-żoni 
militari rilevanti kollha għall-eżumazzjoni; 
jitlob kunsiderazzjoni speċjali u rispett
għax-xogħol magħmul mill-Kumitat dwar 
il-Persuni Nieqsa;

Or. en

Emenda 273
Willy Meyer
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 21

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

21. Jilqa’ d-deċiżjoni tat-Turkija li tagħti 
aċċess lill-Kumitat dwar il-Persuni Nieqsa 
għal żona militari delimitata b’ċint fil-parti 
tat-Tramuntana ta’ Ċipru, u jħeġġeġ lit-
Turkija tippermetti lill-Kumitat jaċċedi 
għall-arkivji u għaż-żoni militari rilevanti 
għall-eżumazzjoni; jitlob kunsiderazzjoni 
speċjali għax-xogħol magħmul mill-
Kumitat dwar il-Persuni Nieqsa;

21. Jilqa’ d-deċiżjoni tat-Turkija li tagħti 
aċċess lill-Kumitat dwar il-Persuni Nieqsa 
għal żona militari delimitata b’ċint fiż-żona 
okkupata ta’ Ċipru, u jistieden lit-Turkija 
tippermetti lill-Kumitat jaċċedi b’mod sħiħ
għall-arkivji u għaż-żoni militari rilevanti
kollha għall-eżumazzjoni; jitlob 
kunsiderazzjoni speċjali għax-xogħol 
magħmul mill-Kumitat dwar il-Persuni 
Nieqsa;

Or. en

Emenda 274
Geoffrey Van Orden
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 21

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

21. Jilqa’ d-deċiżjoni tat-Turkija li tagħti 
aċċess lill-Kumitat dwar il-Persuni Nieqsa 
għal żona militari delimitata b’ċint fil-parti 
tat-Tramuntana ta’ Ċipru, u jħeġġeġ lit-
Turkija tippermetti lill-Kumitat jaċċedi 
għall-arkivji u għaż-żoni militari rilevanti 
għall-eżumazzjoni; jitlob kunsiderazzjoni 
speċjali għax-xogħol magħmul mill-
Kumitat dwar il-Persuni Nieqsa;

21. Jilqa’ d-deċiżjoni tat-Turkija li tagħti 
aċċess lill-Kumitat dwar il-Persuni Nieqsa 
għal żona militari delimitata b’ċint fil-parti 
tat-Tramuntana ta’ Ċipru, u jħeġġeġ liż-
żewġ naħat jippermettu lill-Kumitat 
jaċċedi għall-arkivji u għaż-żoni militari 
rilevanti għall-eżumazzjoni; jitlob 
kunsiderazzjoni speċjali għax-xogħol 
magħmul mill-Kumitat dwar il-Persuni 
Nieqsa;

Or. en

Emenda 275
Takis Hadjigeorgiou
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 21a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

21a. Jiddeplora l-politika ta’ insedjament 
tat-Turkija u jistieden lit-Turkija żżomm 
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lura milli toħloq insedjamenti oħra ta’
ċittadini Torok f’Ċipru, għall-kuntrarju 
tal-Konvenzjoni ta’ Ġinevra u l-prinċipji 
tal-liġi internazzjonali, għaliex dan 
jimmodifika l-bilanċ demografiku tal-
gżira u jimpedixxi soluzzjoni futura;

Or. en

Emenda 276
Antigoni Papadopoulou
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 21a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

21a. Jistieden lit-Turkija ttemm l-
insedjament illegali preżenti u żżomm lura 
milli toħloq kwalunkwe insedjament 
illegali futur ta’ ċittadini Torok fil-gżira, 
billi dan jista’ jiddeterjora aktar l-iżbilanċ 
demografiku u l-lealtà taċ-ċittadini fil-
gżira; jistieden lit-Turkija tindirizza l-
kwistjoni, skont il-Konvenzjoni ta’
Ġinevra u l-prinċipji tal-Liġi 
Internazzjonali;

Or. en

Emenda 277
Eleni Theocharous, Renate Sommer
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 21a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

21a. Jistieden lit-Turkija tindirizza l-
kwistjoni tal-insedjament ta’ ċittadini 
Torok (persuni insedjati) fuq il-gżira 
b’konformità mal-Konvenzjoni ta’
Ġinevra u mal-prinċipji tal-Liġi 
Internazzjonali; 

Or. en
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Emenda 278
Eleni Theocharous, Renate Sommer
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 21b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

21b. Iħeġġeġ lit-Turkija tiżgura li d-
drittijiet tal-persuni spostati kollha 
f’Ċipru jiġu rispettati, inklużi dawk tal-
minoranzi reliġjużi, li għandhom jitħallew 
jeżerċitaw id-drittijiet reliġjużi tagħhom 
b’mod liberu;

Or. en

Emenda 279
Eleni Theocharous, Renate Sommer
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 21c (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

21c. Iħeġġeġ lit-Turkija tieħu miżuri 
konkreti sabiex tintemm il-qerda tas-siti 
ta’ wirt kulturali u reliġjuż fil-parti tat-
Tramuntana ta’ Ċipru u b’hekk issalva 
parti importanti taċ-ċivilizzazzjoni 
Ewropea u globali;

Or. en

Emenda 280
Andreas Mölzer, Philip Claeys
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 22

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

22. Jenfasizza l-importanza ta’ approċċ 
koerenti u komprensiv fil-qasam tas-
sigurtà fil-Lvant tal-Mediterran, u 
jistieden lit-Turkija tippermetti djalogu 
politiku bejn l-UE u n-NATO billi tirtira l-
veto tagħha fir-rigward tal-inklużjoni ta’
Ċipru fil-kooperazzjoni bejn l-UE u n-
NATO, u konsegwentement jistieden lir-

imħassar
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Repubblika ta’ Ċipru tirtira l-veto tagħha 
fuq il-parteċipazzjoni tat-Turkija fl-
Aġenzija Ewropea għad-Difiża;

Or. de

Emenda 281
Willy Meyer
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 22

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

22. Jenfasizza l-importanza ta’ approċċ 
koerenti u komprensiv fil-qasam tas-
sigurtà fil-Lvant tal-Mediterran, u 
jistieden lit-Turkija tippermetti djalogu 
politiku bejn l-UE u n-NATO billi tirtira l-
veto tagħha fir-rigward tal-inklużjoni ta’
Ċipru fil-kooperazzjoni bejn l-UE u n-
NATO, u konsegwentement jistieden lir-
Repubblika ta’ Ċipru tirtira l-veto tagħha 
fuq il-parteċipazzjoni tat-Turkija fl-
Aġenzija Ewropea għad-Difiża;

imħassar

Or. en

Emenda 282
Geoffrey Van Orden
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 22

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

22. Jenfasizza l-importanza ta’ approċċ 
koerenti u komprensiv fil-qasam tas-sigurtà 
fil-Lvant tal-Mediterran, u jistieden lit-
Turkija tippermetti djalogu politiku bejn l-
UE u n-NATO billi tirtira l-veto tagħha 
fir-rigward tal-inklużjoni ta’ Ċipru fil-
kooperazzjoni bejn l-UE u n-NATO, u 
konsegwentement jistieden lir-Repubblika 
ta’ Ċipru tirtira l-veto tagħha fuq il-
parteċipazzjoni tat-Turkija fl-Aġenzija 
Ewropea għad-Difiża;

22. Jenfasizza l-importanza ta’ approċċ 
koerenti u komprensiv fil-qasam tas-sigurtà 
fil-Lvant tal-Mediterran, li fih innifsu 
jista’ jippermetti t-titjib tal-kooperazzjoni 
bejn in-NATO u l-UE, b’mod partikolari 
fil-qasam tal-ġestjoni ta’ kriżijiet ċivili;

Or. en
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Emenda 283
Graham Watson
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 22

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

22. Jenfasizza l-importanza ta’ approċċ 
koerenti u komprensiv fil-qasam tas-sigurtà 
fil-Lvant tal-Mediterran, u jistieden lit-
Turkija tippermetti djalogu politiku bejn l-
UE u n-NATO billi tirtira l-veto tagħha 
fir-rigward tal-inklużjoni ta’ Ċipru fil-
kooperazzjoni bejn l-UE u n-NATO, u 
konsegwentement jistieden lir-Repubblika 
ta’ Ċipru tirtira l-veto tagħha fuq il-
parteċipazzjoni tat-Turkija fl-Aġenzija
Ewropea għad-Difiża;

22. Jenfasizza l-importanza ta’ approċċ 
koerenti u komprensiv fil-qasam tas-sigurtà 
fil-Lvant tal-Mediterran u jistieden lit-
Turkija u lill-partijiet l-oħra kollha 
jippermettu djalogu politiku bejn l-UE u n-
NATO inkluża l-kooperazzjoni bejn l-UE 
u n-NATO dwar Ċipru, u 
konsegwentement jistieden lir-Repubblika 
ta’ Ċipru tneħħi l-veto tagħha fuq il-
parteċipazzjoni tat-Turkija u tippermetti t-
twettiq tal-impenji tat-Turkija fir-rigward 
tal-Aġenzija Ewropea għad-Difiża;

Or. en

Emenda 284
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Andrew Duff
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 22

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

22. Jenfasizza l-importanza ta’ approċċ 
koerenti u komprensiv fil-qasam tas-sigurtà 
fil-Lvant tal-Mediterran, u jistieden lit-
Turkija tippermetti djalogu politiku bejn l-
UE u n-NATO billi tirtira l-veto tagħha fir-
rigward tal-inklużjoni ta’ Ċipru fil-
kooperazzjoni bejn l-UE u n-NATO, u 
konsegwentement jistieden lir-Repubblika 
ta’ Ċipru tirtira l-veto tagħha fuq il-
parteċipazzjoni tat-Turkija fl-Aġenzija 
Ewropea għad-Difiża;

22. Jenfasizza l-importanza ta’ approċċ 
koerenti u komprensiv fil-qasam tas-sigurtà 
fil-Lvant tal-Mediterran, u jistieden lit-
Turkija tippermetti djalogu politiku bejn l-
UE u n-NATO billi tirtira l-veto tagħha fir-
rigward tal-inklużjoni ta’ Ċipru fil-
kooperazzjoni bejn l-UE u n-NATO, u 
konsegwentement jistieden lir-Repubblika 
ta’ Ċipru tirtira l-veto tagħha fuq il-
parteċipazzjoni tat-Turkija fl-Aġenzija 
Ewropea għad-Difiża; jistieden lit-Turkija 
tallinja lilha nfisha aktar mill-qrib mal-
pożizzjoni komuni dwar il-politika 
barranija u ta’ sigurtà tal-Unjoni 
Ewropea;  jistieden lill-Kunsill Affarijiet 
Barranin u lir-Rappreżentant Għoli biex 
jikkonsultaw aktar ta’ spiss mat-Turkija; 

Or. en
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Emenda 285
Sophocles Sophocleous, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Antigoni 
Papadopoulou, Ana Gomes
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 22

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

22. Jenfasizza l-importanza ta’ approċċ 
koerenti u komprensiv fil-qasam tas-sigurtà 
fil-Lvant tal-Mediterran, u jistieden lit-
Turkija tippermetti djalogu politiku bejn l-
UE u n-NATO billi tirtira l-veto tagħha fir-
rigward tal-inklużjoni ta’ Ċipru fil-
kooperazzjoni bejn l-UE u n-NATO, u 
konsegwentement jistieden lir-Repubblika 
ta’ Ċipru tirtira l-veto tagħha fuq il-
parteċipazzjoni tat-Turkija fl-Aġenzija 
Ewropea għad-Difiża;

22. Jenfasizza l-importanza ta’ approċċ 
koerenti u komprensiv fil-qasam tas-sigurtà 
fil-Lvant tal-Mediterran, u jistieden lit-
Turkija tippermetti djalogu politiku bejn l-
UE u n-NATO billi tirtira l-veto tagħha fir-
rigward tal-inklużjoni ta’ Ċipru fil-
kooperazzjoni bejn l-UE u n-NATO, u 
konsegwentement jistieden lir-Repubblika 
ta’ Ċipru tirtira l-veto tagħha fuq il-
parteċipazzjoni tat-Turkija fl-Aġenzija 
Ewropea għad-Difiża; jilqa’ l-intenzjoni 
tar-Repubblika ta’ Ċipru li tissieħeb fil-
Programm ta’ Sħubija għall-Paċi tan-
NATO, li tista’ twassal għal bidla u 
jħeġġeġ lit-Turkija biex tadotta attitudni 
ugwalment kostruttiva;

Or. en

Emenda 286
Eleni Theocharous, Renate Sommer
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 22

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

22. Jenfasizza l-importanza ta’ approċċ 
koerenti u komprensiv fil-qasam tas-sigurtà 
fil-Lvant tal-Mediterran, u jistieden lit-
Turkija tippermetti djalogu politiku bejn l-
UE u n-NATO billi tirtira l-veto tagħha fir-
rigward tal-inklużjoni ta’ Ċipru fil-
kooperazzjoni bejn l-UE u n-NATO, u 
konsegwentement jistieden lir-Repubblika 
ta’ Ċipru tirtira l-veto tagħha fuq il-
parteċipazzjoni tat-Turkija fl-Aġenzija 
Ewropea għad-Difiża;

22. Jenfasizza l-importanza ta’ approċċ 
koerenti u komprensiv fil-qasam tas-sigurtà 
fil-Lvant tal-Mediterran; jistieden lit-
Turkija tippermetti djalogu politiku bejn l-
UE u n-NATO billi tirtira l-veto tagħha fir-
rigward tal-inklużjoni ta’ Ċipru fil-
kooperazzjoni bejn l-UE u n-NATO, u 
konsegwentement jistieden lir-Repubblika 
ta’ Ċipru tirtira l-veto tagħha fuq il-
parteċipazzjoni tat-Turkija fl-Aġenzija 
Ewropea għad-Difiża; jilqa’ l-intenzjoni 
tal-Gvern ta’ Ċipru li jissieħeb fil-
Programm ta’ Sħubija għall-Paċi tan-
NATO u jħeġġeġ lit-Turkija tadotta 
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attitudni ugwalment kostruttiva;

Or. en

Emenda 287
Eleni Theocharous, Renate Sommer
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 22a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

22a. Iħeġġeġ lit-Turkija tieħu miżuri u 
ttemm id-diżastru ekoloġiku li qed 
jitwettaq fil-muntanja ta’ Pentadaktylos 
bħala riżultat tax-xogħol fil-barrieri 
mhux regolat;

Or. en

Emenda 288
Willy Meyer
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 22a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

22a. Ifakkar lit-Turkija li s-sentenza tal-
QEDB dwar ir-raba’ każ interstatali ta’
Ċipru v. it-Turkija, mhuwiex limitat għall-
kwistjoni tal-persuni nieqsa; 

Or. en

Emenda 289
Geoffrey Van Orden
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 22a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

22a. Sabiex jissaħħu l-prinċipji tad-
demokrazija, u f’konformità mal-
Artikoli 10.2 u 14.2 tat-TUE, jitlob biex iż-
żewġ komunitajiet f’Ċipru jiġu 
rappreżentati fil-Parlament Ewropew, bil-
kundizzjoni li, sakemm tinstab soluzzjoni 
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komprensiva, iċ-Ċiprijotti-Torok jiġu 
rappreżentati minn osservaturi, fuq bażi 
simili għall-proċedura li tintuża fl-
Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-
Ewropa, u li dan għandu jkun newtrali 
f’termini ta’ baġit;

Or. en

Emenda 290
Takis Hadjigeorgiou
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 23

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

23. Iħeġġeġ lit-Turkija u lill-Armenja 
jipproċedu għan-normalizzazzjoni tar-
relazzjonijiet tagħhom billi jirratifikaw, 
mingħajr kundizzjonijiet preliminari, il-
protokolli dwar l-istabbiliment tar-
relazzjonijiet diplomatiċi, billi jiftħu l-
fruntiera u billi jtejbu b’mod attiv ir-
relazzjonijiet tagħhom, b’referenza 
partikolari għall-kooperazzjoni 
transkonfinali u l-integrazzjoni 
ekonomika;

23. Iħeġġeġ lit-Turkija tipproċedi għan-
normalizzazzjoni tar-relazzjonijiet tagħha 
mal-Armenja billi tirratifika, mingħajr 
kundizzjonijiet preliminari, il-protokolli 
dwar l-istabbiliment tar-relazzjonijiet 
diplomatiċi, billi tiftaħ il-fruntiera u billi
ttejjeb b’mod attiv ir-relazzjonijiet tagħha 
mal-Armenja, b’referenza partikolari 
għall-kooperazzjoni transkonfinali u r-
rikonoxximent tal-ġenoċidju Armen;

Or. en

Emenda 291
Evgeni Kirilov
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 23a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

23a. Filwaqt li jieħu nota ta’ ċerti 
dikjarazzjonijiet irridentisti ta’ bla ħsieb 
magħmula mill-Prim Ministru Erdoğan, 
jitlob lill-awtoritajiet Torok biex joqogħdu 
lura minn kwalunkwe retorika 
provokattiva b’rabta ma’ reġjuni f’pajjiżi 
ġirien li jista’ jkollha effett destabilizzanti 
fuq ir-relazzjonijiet ta’ bon viċinat mal-
Istati Membru tal-UE, jew b’rabta ma’
ċerti pajjiżi fil-Balkani tal-Punent;
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Or. bg

Emenda 292
Andreas Mölzer, Philip Claeys
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 23a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

23a. Jitlob lill-gvern Tork jirrikonoxxi 
bħala tali l-ġenoċidju tal-Armenjani li 
seħħ bejn l-1915 u l-1916, li fih skont l-
investigazzjonijiet xjentifiċi mietu iktar 
minn 1.5 miljun persuna.

Or. de

Emenda 293
Marusya Lyubcheva
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 23a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

23a. Jitlob lit-Turkija tagħmel aktar sforzi 
biex trawwem relazzjonijiet ta’ bon viċinat 
mal-pajjiżi l-oħra fil-Balkani u toqgħod 
lura milli tadotta pożizzjonijiet uffiċjali li 
jmorru kontra s-sħubija tal-UE, joffendu 
d-dinjità nazzjonali u jqiegħdu f’dubju is-
sovranità u l-integrità territorjali tal-
pajjiżi ġirien; 

Or. bg

Emenda 294
Geoffrey Van Orden
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 23b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

23b. Taħt l-awspiċi tan-NU, jistieden lill-
UE, b’mod partikolari taħt il-Presidenza 
Griega, lill-Gvernijiet tat-Turkija u l-
Greċja u lir-Repubblika ta’ Ċipru u tat-
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Tramuntana ta’ Ċipru biex jagħmlu sforz 
komuni lejn ir-riżoluzzjoni tal-problema 
ta’ Ċipru, waqt li jikkunsidraw li n-
nuqqas ta’ soluzzjoni ta’ din il-kwistjoni 
għandu effett fundamentali fuq ir-
relazzjonijiet bejn l-UE u t-Turkija;

Or. en

Emenda 295
Laurence J.A.J. Stassen
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Sottotitolu 4

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Progress fil-kooperazzjoni UE-Turkija Il-falliment tat-Turkija 4: Progress fil-
kooperazzjoni UE-Turkija

Or. nl

Emenda 296
Renate Sommer
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Sottotitolu 4

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Progress fil-kooperazzjoni UE-Turkija Kooperazzjoni bejn l-UE u t-Turkija

Or. de

Emenda 297
Graham Watson
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 24

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

24. Jiddeplora r-rifjut tat-Turkija li 
tissodisfa l-obbligu tagħha li timplimenta 
bis-sħiħ u b’mod li ma jiddiskriminax il-
Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim ta’
Assoċjazzjoni KE-Turkija fir-rigward tal-
Istati Membri kollha; ifakkar li dan ir-
rifjut għadu qed ikollu effett kbir fuq il-

24. Jiddispjaċih li t-Turkija ma 
implimentatx il-Protokoll Addizzjonali 
għall-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni KE-Turkija 
fir-rigward tal-Istati Membri kollha; 
ifakkar li n-nuqqas ta’ soluzzjoni tal-
kwistjoni ta’ Ċipru għadu qed ikollu effett
fuq ir-relazzjonijiet bejn l-UE u t-Turkija 
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proċess tan-negozjati; u għaldaqstant jistieden lin-naħat 
ikkonċernati kollha jagħmlu sforz komuni 
lejn ir-riżoluzzjoni ta’ din il-kwistjoni;

Or. en

Emenda 298
Eleni Theocharous, Renate Sommer
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 24

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

24. Jiddeplora r-rifjut tat-Turkija li 
tissodisfa l-obbligu tagħha li timplimenta 
bis-sħiħ u b’mod li ma jiddiskriminax il-
Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim ta’
Assoċjazzjoni KE-Turkija fir-rigward tal-
Istati Membri kollha; ifakkar li dan ir-rifjut 
għadu qed ikollu effett kbir fuq il-proċess 
tan-negozjati;

24. Jiddeplora r-rifjut tat-Turkija li 
tissodisfa l-obbligu tagħha li timplimenta 
bis-sħiħ u b’mod li ma jiddiskriminax il-
Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim ta’
Assoċjazzjoni KE-Turkija fir-rigward tal-
Istati Membri kollha; jistieden lit-Turkija 
tneħħi l-embargo li poġġiet fuq il-
bastimenti u l-ajruplani tar-Repubblika 
ta’ Ċipru, billi tiftaħ il-portijiet u l-
ajruporti tagħha; jistieden lill-Gvern Tork 
jimplimenta bis-sħiħ il-Protokoll 
Addizzjonali mingħajr diskriminazzjoni u 
aktar dewmien; ifakkar li dan ir-rifjut 
għadu qed jaffettwa serjament il-proċess 
tan-negozjati;

Or. en

Emenda 299
Antigoni Papadopoulou, Jorgo Chatzimarkakis
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 24

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

24. Jiddeplora r-rifjut tat-Turkija li 
tissodisfa l-obbligu tagħha li timplimenta 
bis-sħiħ u b’mod li ma jiddiskriminax il-
Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim ta’
Assoċjazzjoni KE-Turkija fir-rigward tal-
Istati Membri kollha; ifakkar li dan ir-
rifjut għadu qed ikollu effett kbir fuq il-
proċess tan-negozjati;

24. Jiddeplora li t-Turkija, minkejja 
solleċitazzjonijiet ripetuti, ma 
kkonformatx mal-obbligi tagħha deskritti 
fil-qosor fl-Istqarrija maħruġa mill-
Komunità Ewropea u l-Istati Membri 
tagħha fil-21 ta’ Settembru 2005 u 
rrifjutat li tissodisfa l-obbligu tagħha li 
timplimenta bis-sħiħ u b’mod li ma 
jiddiskriminax il-Protokoll Addizzjonali 
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għall-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni KE-Turkija 
fir-rigward tal-Istati Membri kollha; 
ifakkar li tali nuqqas ta’ konformità u 
rifjut tar-rikonoxximent tar-Repubblika 
ta’ Ċipru għadu qed ikollu effett kbir fuq 
il-proċess tan-negozjati; jiddispjaċih 
profondament minħabba l-istqarrijiet, it-
theddid u l-azzjonijiet tal-uffiċjali Torok
kontra Stat Membru, jew minħabba s-sors 
ta’ tilwim jew azzjonijiet li jistgħu 
jagħmlu ħsara lir-relazzjonijiet tajba mal-
ġirien u r-riżoluzzjoni paċifika tat-tilwim;  
għaldaqstant iħeġġeġ lit-Turkija tissodisfa 
l-obbligi tagħha u timplimenta l-protokoll 
bis-sħiħ mingħajr aktar dewmien;

Or. en

Emenda 300
Geoffrey Van Orden
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 24

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

24. Jiddeplora r-rifjut tat-Turkija li
tissodisfa l-obbligu tagħha li timplimenta 
bis-sħiħ u b’mod li ma jiddiskriminax il-
Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim ta’
Assoċjazzjoni KE-Turkija fir-rigward tal-
Istati Membri kollha; ifakkar li dan ir-
rifjut għadu qed ikollu effett kbir fuq il-
proċess tan-negozjati;

24. Bi skambju ma’ miżuri ta’ bini ta’
fiduċja bħal dawk imniżżla fil-paragrafu 
20 ta’ hawn fuq (kif emendat) iħeġġeġ lit-
Turkija tissodisfa l-obbligu tagħha li 
timplimenta bis-sħiħ u b’mod li ma 
jiddiskriminax il-Protokoll Addizzjonali 
għall-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni KE-Turkija 
fir-rigward tal-Istati Membri kollha, billi 
dan jista’ jkollu effett kbir fuq il-proċess 
tan-negozjati;

Or. en

Emenda 301
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 24

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

24. Jiddeplora r-rifjut tat-Turkija li 
tissodisfa l-obbligu tagħha li timplimenta 

24. Jiddeplora r-rifjut tat-Turkija li 
tissodisfa l-obbligu tagħha li timplimenta 
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bis-sħiħ u b’mod li ma jiddiskriminax, il-
Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim ta’
Assoċjazzjoni KE-Turkija fir-rigward tal-
Istati Membri kollha; ifakkar li dan ir-rifjut
għadu qed ikollu effett kbir fuq il-proċess 
tan-negozjati;

bis-sħiħ u b’mod li ma jiddiskriminax, il-
Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim ta’
Assoċjazzjoni KE-Turkija fir-rigward tal-
Istati Membri kollha; ifakkar li dan ir-rifjut
jagħmel il-progress fin-negozjati 
impossibbli;

Or. it

Emenda 302
Emine Bozkurt
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 24

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

24. Jiddeplora r-rifjut tat-Turkija li 
tissodisfa l-obbligu tagħha li timplimenta 
bis-sħiħ u b’mod li ma jiddiskriminax il-
Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim ta’
Assoċjazzjoni KE-Turkija fir-rigward tal-
Istati Membri kollha; ifakkar li dan ir-rifjut 
għadu qed ikollu effett kbir fuq il-proċess 
tan-negozjati;

24. Jiddeplora r-rifjut tat-Turkija li 
tissodisfa l-obbligu tagħha li timplimenta 
bis-sħiħ u b’mod li ma jiddiskriminax il-
Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim ta’
Assoċjazzjoni KE-Turkija fir-rigward tal-
Istati Membri kollha kif ukoll il-fatt li l-
Unjoni Ewropea għadha ma ħaditx il-
passi kollha meħtieġa biex telimina l-
iżolament taċ-Ċiprijotti Torok kif stipulat 
fil-Konklużjonijiet tal-Kunsill tal-UE tas-
26 ta’ April 2004; ifakkar li dan ir-rifjut 
għadu qed ikollu effett kbir fuq il-proċess 
tan-negozjati;

Or. en

Emenda 303
Antigoni Papadopoulou, Jorgo Chatzimarkakis
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 24a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

24a. Jiddispjaċih ħafna rigward id-
deċiżjoni tat-Turkija li tastjeni minn 
laqgħat u kuntatti mal-Presidenza 
Ċiprijotta tal-Kunsill tal-UE (it-tieni nofs 
tal-2012) u huwa tal-fehma li t-Turkija 
tilfet opportunità importanti li tibda 
proċess ta’ involviment u 
normalizzazzjoni tar-relazzjonijiet ma’
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Ċipru; ifakkar li l-UE hija bbażata fuq il-
prinċipji ta’ kooperazzjoni sinċiera u 
solidarjetà reċiproka fost l-Istati Membri 
kollha tagħha u r-rispett għall-qafas 
istituzzjonali; ifakkar li r-rikonoxximent 
tal-Istati Membri kollha tal-UE 
jikkostitwixxi komponent meħtieġ tal-
proċess ta’ adeżjoni.  fid-dawl ta’ dan, it-
Turkija qed tiġi mħeġġa tipproċedi bin-
normalizzazzjoni tar-relazzjonijiet tagħha 
mal-Istati Membri kollha tal-UE mill-
aktar fis possibbli, inkluż it-tneħħija tal-
veto tagħha tas-sħubija mal-Istati Membri 
tal-UE ta’ bosta organizzazzjonijiet 
internazzjonali;

Or. en

Emenda 304
Nikolaos Salavrakos
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 24a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

24a. Jilqa’ l-konklużjoni tal-ftehim UE-
Turkija dwar ir-ritorn tal-immigranti 
illegali u jitlob l-implimentazzjoni sħiħa 
tagħha fir-rigward tal-Istati Membri 
kollha. Jiddeplora r-rifjut tat-Turkija li 
timplimenta l-ftehim fir-rigward tar-
Repubblika ta’ Ċipru u l-falliment 
kontinwu tagħha li tirrikonoxxi lil Ċipru 
bħala Stat Membru sħiħ tal-UE; 

Or. el

Emenda 305
Antigoni Papadopoulou, Nikolaos Salavrakos
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 24b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

24b. Jiddispjaċih bil-kanċellazzjoni min-
naħa tat-Turkija tas-70 laqgħa tal-JPC u 
l-impatt negattiv ta’ dan fuq id-djalogu 
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politiku interparlamentari; jinnota n-
nuqqas ta’ sanzjonijiet għal dan ir-rifjut;

Or. en

Emenda 306
Antigoni Papadopoulou
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 24c (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

24c. Jenfasizza l-importanza għat-Turkija 
tal-monitoraġġ komprensiv tal-
implimentazzjoni tal-Istrument għall-
Assistenza ta’ Qabel l-Adeżjoni (IPA), bl-
għan li jiġu prijoritizzati l-miri u l-proġetti 
li jikkonformaw kompletament mal-
kriterji għall-adeżjoni tat-Turkija;

Or. en

Emenda 307
Eduard Kukan
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 25

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

25. Jinnota li t-Turkija għadha s-sitt l-akbar 
sieħba kummerċjali tal-UE u li l-UE hi l-
akbar waħda tat-Turkija: 38 % tal-
kummerċ totali tat-Turkija hu mal-UE u 
kważi 71 % tal-investiment barrani dirett 
ġej mill-UE; jilqa’ l-evalwazzjoni tal-
Kummissjoni li għadha għaddejja tal-
Unjoni Doganali UE-Turkija bl-għan li 
tivvaluta l-impatt tagħha fuq iż-żewġ 
partijiet, u mezzi ta’ kif taġġornaha;

25. Jinnota li t-Turkija għadha s-sitt l-akbar 
sieħba kummerċjali tal-UE u li l-UE hi l-
akbar waħda tat-Turkija: 38 % tal-
kummerċ totali tat-Turkija hu mal-UE u 
kważi 71 % tal-investiment barrani dirett 
ġej mill-UE; jilqa’ l-evalwazzjoni tal-
Kummissjoni li għadha għaddejja tal-
Unjoni Doganali UE-Turkija bl-għan li 
tivvaluta l-impatt tagħha fuq iż-żewġ 
partijiet, u mezzi ta’ kif taġġornaha u 
jħeġġeġ lit-Turkija tneħħi r-restrizzjonijiet 
li fadal fuq il-moviment liberu tal-
prodotti;

Or. en
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Emenda 308
Elena Băsescu
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 25

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

25. Jinnota li t-Turkija għadha s-sitt l-akbar 
sieħba kummerċjali tal-UE u li l-UE hi l-
akbar waħda tat-Turkija: 38 % tal-
kummerċ totali tat-Turkija hu mal-UE u 
kważi 71 % tal-investiment barrani dirett 
ġej mill-UE; jilqa’ l-evalwazzjoni tal-
Kummissjoni li għadha għaddejja tal-
Unjoni Doganali UE-Turkija bl-għan li 
tivvaluta l-impatt tagħha fuq iż-żewġ 
partijiet, u mezzi ta’ kif taġġornaha;

25. Jinnota li t-Turkija għadha s-sitt l-akbar 
sieħba kummerċjali tal-UE u li l-UE hi l-
akbar waħda tat-Turkija: 38 % tal-
kummerċ totali tat-Turkija hu mal-UE u 
kważi 71 % tal-investiment barrani dirett 
ġej mill-UE; jilqa’ l-evalwazzjoni tal-
Kummissjoni li għadha għaddejja tal-
Unjoni Doganali UE-Turkija bl-għan li 
tivvaluta l-impatt tagħha fuq iż-żewġ 
partijiet, u mezzi ta’ kif taġġornaha;
jistieden lit-Turkija tissodisfa l-impenji 
kollha tagħha magħmula taħt l-Unjoni 
Doganali billi telimina r-restrizzjonijiet 
kollha fuq il-moviment liberu tal-prodotti;

Or. en

Emenda 309
Hélène Flautre, Franziska Keller
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 25

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

25. Jinnota li t-Turkija għadha s-sitt l-akbar 
sieħba kummerċjali tal-UE u li l-UE hi l-
akbar waħda tat-Turkija: 38 % tal-
kummerċ totali tat-Turkija hu mal-UE u 
kważi 71 % tal-investiment barrani dirett 
ġej mill-UE; jilqa’ l-evalwazzjoni tal-
Kummissjoni li għadha għaddejja tal-
Unjoni Doganali UE-Turkija bl-għan li 
tivvaluta l-impatt tagħha fuq iż-żewġ 
partijiet, u mezzi ta’ kif taġġornaha;

25. Jinnota li t-Turkija għadha s-sitt l-akbar 
sieħba kummerċjali tal-UE u li l-UE hi l-
akbar waħda tat-Turkija: 38 % tal-
kummerċ totali tat-Turkija hu mal-UE u 
kważi 71 % tal-investiment barrani dirett 
ġej mill-UE; jilqa’ l-evalwazzjoni tal-
Kummissjoni li għadha għaddejja tal-
Unjoni Doganali UE-Turkija bl-għan li 
tivvaluta l-impatt tagħha fuq iż-żewġ 
partijiet, u mezzi ta’ kif taġġornaha;
jistieden lill-Kummissjoni Ewropea 
tkompli tinforma lit-Turkija waqt in-
negozjati bl-għan li jiġi ffirmat qbil ta’
skambju liberu ma’ pajjiżi terzi;

Or. fr
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Emenda 310
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 25

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

25. Jinnota li t-Turkija għadha s-sitt l-akbar 
sieħba kummerċjali tal-UE u li l-UE hi l-
akbar waħda tat-Turkija: 38 % tal-
kummerċ totali tat-Turkija hu mal-UE u 
kważi 71 % tal-investiment barrani dirett 
ġej mill-UE; jilqa’ l-evalwazzjoni tal-
Kummissjoni li għadha għaddejja tal-
Unjoni Doganali UE-Turkija bl-għan li 
tivvaluta l-impatt tagħha fuq iż-żewġ 
partijiet, u mezzi ta’ kif taġġornaha;

25. Jinnota li t-Turkija għadha s-sitt l-akbar 
sieħba kummerċjali tal-UE u li l-UE hi l-
akbar waħda tat-Turkija: 38 % tal-
kummerċ totali tat-Turkija hu mal-UE u 
kważi 71 % tal-investiment barrani dirett 
ġej mill-UE; jilqa’ l-evalwazzjoni tal-
Kummissjoni li għadha għaddejja tal-
Unjoni Doganali UE-Turkija bl-għan li 
tivvaluta l-impatt tagħha fuq iż-żewġ 
partijiet, u mezzi ta’ kif taġġornaha;
jistieden lill-Kummissjoni ssib modi 
innovattivi biex tinkludi lit-Turkija 
f’negozjati kummerċjali li l-UE twettaq 
ma’ pajjiżi terzi, u li jaffettwaw lit-
Turkija;

Or. en

Emenda 311
Emine Bozkurt
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 25

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

25. Jinnota li t-Turkija għadha s-sitt l-akbar 
sieħba kummerċjali tal-UE u li l-UE hi l-
akbar waħda tat-Turkija: 38 % tal-
kummerċ totali tat-Turkija hu mal-UE u 
kważi 71 % tal-investiment barrani dirett 
ġej mill-UE; jilqa’ l-evalwazzjoni tal-
Kummissjoni li għadha għaddejja tal-
Unjoni Doganali UE-Turkija bl-għan li 
tivvaluta l-impatt tagħha fuq iż-żewġ 
partijiet, u mezzi ta’ kif taġġornaha;

25. Jinnota li t-Turkija għadha s-sitt l-akbar 
sieħba kummerċjali tal-UE u li l-UE hi l-
akbar waħda tat-Turkija: 38 % tal-
kummerċ totali tat-Turkija hu mal-UE u 
kważi 71 % tal-investiment barrani dirett 
ġej mill-UE; jinnota li minħabba din l-
interdipendenza kummerċjali, it-Turkija 
hija affettwata profondament mill-
ftehimiet kummerċjali li jiġu konklużi 
mill-UE ma’ pajjiżi terzi, waqt li ma tiħux 
sehem fin-negozjati ta’ dawn, u 
għaldaqstant jissottolinja l-importanza li 
l-UE tikkunsidra t-tħassib tat-Turkija;
Jilqa’ l-evalwazzjoni tal-Kummissjoni li 
għadha għaddejja tal-Unjoni Doganali UE-
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Turkija bl-għan li tivvaluta l-impatt tagħha 
fuq iż-żewġ partijiet, u mezzi ta’ kif 
taġġornaha;

Or. en

Emenda 312
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 25a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

25a. Jenfasizza l-importanza ta’ ftehimiet 
ta’ kummerċ ħieles (FTA) biex jiġu 
stabbiliti ktajjen ta’ valur globali u tiżdied 
il-kompetittività globali tal-UE; jistieden 
lill-Kummissjoni tiżviluppa djalogu u 
kooperazzjoni komprensivi mat-Turkija 
dwar in-negozjati ta’ FTA ma’ pajjiżi 
terzi, biex jinkiseb benefiċċju sħiħ minn 
dawn il-ftehimiet waqt li jiġi kkunsidrat il-
livell għoli ta’ integrazzjoni ekonomika u 
industrijali bejn l-UE u t-Turkija, kif 
ukoll l-obbligu li titmexxa l-politika 
kummerċjali komuni fi ħdan l-Unjoni 
Doganali li teħtieġ li l-Partijiet ikollhom l-
istess reġimi kummerċjali preferenzjali; 

Or. en

Emenda 313
Emine Bozkurt
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 25a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

25a. Jissottolinja l-importanza li t-Turkija 
tikkoopera mal-UE fil-ġlieda kontra l-
korruzzjoni u l-ħasil ta’ flus 
internazzjonali;

Or. en



PE526.339v01-00 62/74 AM\1015246MT.doc

MT

Emenda 314
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 25b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

25b. Jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa 
koordinazzjoni eqreb mat-Turkija fin-
negozjati TTIP biex isir użu sħiħ mill-
potenzjal ekonomiku konġunt tal-UE u 
tat-Turkija;

Or. en

Emenda 315
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 25c (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

25c. Jinnota li r-restrizzjonijiet fuq it-
trasport bit-triq bejn l-UE u t-Turkija 
joħolqu ostakolu għal aktar żvilupp tal-
kummerċ bilaterali bejn il-partijiet; jitlob 
lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lit-
Turkija jsibu soluzzjoni li tkun aċċettabbli 
b’mod reċiproku għal dawn il-
kwistjonijiet;

Or. en

Emenda 316
Metin Kazak, Ivo Vajgl
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 25d (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

25d. Jinnota li ż-żieda fl-involviment tat-
Turkija fil-mekkaniżmi ta’ teħid tad-
deċiżjonijiet tal-UE f’oqsma marbuta mal-
funzjonament tal-Unjoni Doganali u 
b’mod speċjali fil-formazzjoni tal-politika 
kummerċjali komuni tista’ tiffaċilita l-
implimentazzjoni min-naħa tat-Turkija 
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tal-leġiżlazzjoni tal-UE rilevanti għall-
Unjoni Doganali;

Or. en

Emenda 317
Andreas Mölzer, Philip Claeys
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 26

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

26. Jemmen li, fid-dawl tar-rwol 
strateġiku tat-Turkija bħala hub tal-
enerġija, jeħtieġ tingħata kunsiderazzjoni 
lill-valur tal-ftuħ tan-negozjati fuq il-
Kapitolu 15 dwar l-enerġija; jenfasizza li 
l-prijoritajiet tal-effiċjenza enerġetika u 
klimatika jeħtieġ jiġu indirizzati;

imħassar

Or. de

Emenda 318
Antigoni Papadopoulou, Niki Tzavela, Angelika Werthmann, Ana Gomes
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 26

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

26. Jemmen li, fid-dawl tar-rwol 
strateġiku tat-Turkija bħala hub tal-
enerġija, jeħtieġ tingħata kunsiderazzjoni 
lill-valur tal-ftuħ tan-negozjati fuq il-
Kapitolu 15 dwar l-enerġija; jenfasizza li l-
prijoritajiet tal-effiċjenza enerġetika u 
klimatika jeħtieġ jiġu indirizzati;

26. Jilqa’ l-kooperazzjoni bejn l-UE u t-
Turkija dwar għadd ta’ kwistjonijiet 
importanti dwar l-enerġija ekoloġika u 
jistieden lit-Turkija timpenja ruħha biex 
il-prijoritajiet tal-effiċjenza enerġetika u 
klimatika jiġu indirizzati;

Or. en

Emenda 319
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 26
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

26. Jemmen li, fid-dawl tar-rwol strateġiku 
tat-Turkija bħala hub tal-enerġija, jeħtieġ 
tingħata kunsiderazzjoni lill-valur tal-ftuħ 
tan-negozjati fuq il-Kapitolu 15 dwar l-
enerġija; jenfasizza li l-prijoritajiet tal-
effiċjenza enerġetika u klimatika jeħtieġ 
jiġu indirizzati;

26. Jemmen li, fid-dawl tar-rwol strateġiku 
tat-Turkija bħala hub tal-enerġija, jeħtieġ 
tingħata kunsiderazzjoni lill-kooperazzjoni 
UE-Turkija fil-qasam tal-enerġija; 
jenfasizza li l-prijoritajiet tal-effiċjenza 
enerġetika u klimatika jeħtieġ jiġu 
indirizzati;

Or. fr

Emenda 320
Renate Sommer, Eleni Theocharous
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 26

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

26. Jemmen li, fid-dawl tar-rwol strateġiku 
tat-Turkija bħala hub tal-enerġija, jeħtieġ 
tingħata kunsiderazzjoni lill-valur tal-ftuħ 
tan-negozjati fuq il-Kapitolu 15 dwar l-
enerġija; jenfasizza li l-prijoritajiet tal-
effiċjenza enerġetika u klimatika jeħtieġ
jiġu indirizzati;

26. Jemmen li, fid-dawl tar-rwol strateġiku 
tat-Turkija bħala hub tal-enerġija, il-
prijoritajiet tal-effiċjenza enerġetika u 
klimatika għandhom jiġu indirizzati;

Or. en

Emenda 321
Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 26

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

26. Jemmen li, fid-dawl tar-rwol strateġiku 
tat-Turkija bħala hub tal-enerġija, jeħtieġ 
tingħata kunsiderazzjoni lill-valur tal-ftuħ 
tan-negozjati fuq il-Kapitolu 15 dwar l-
enerġija; jenfasizza li l-prijoritajiet tal-
effiċjenza enerġetika u klimatika jeħtieġ 
jiġu indirizzati;

26. Jemmen li, fid-dawl tar-rwol strateġiku 
tat-Turkija bħala hub tal-enerġija u ta’
riżorsi enerġetiċi rinnovabbli abbundanti, 
jeħtieġ tingħata kunsiderazzjoni lill-valur 
tal-ftuħ tan-negozjati fuq il-Kapitolu 15 
dwar l-enerġija; jenfasizza li l-prijoritajiet
tat-tibdil fil-klima, tal-enerġija 
rinnovabbli u tal-effiċjenza enerġetika u l-
benefiċċji reċiproċi tal-konnessjoni tan-
netwerk tat-trażmissjoni tal-elettriku tal-
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UE u tat-Turkija jeħtieġ jiġu indirizzati
b’mod partikolari meta jiġu kkunsidrati l-
previżjonijiet ta’ żieda sinifikanti fid-
domanda enerġetika tat-Turkija fid-
deċennji li ġejjin;

Or. en

Emenda 322
Hélène Flautre, Franziska Keller
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 26

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

26. Jemmen li, fid-dawl tar-rwol strateġiku 
tat-Turkija bħala hub tal-enerġija, jeħtieġ 
tingħata kunsiderazzjoni lill-valur tal-ftuħ 
tan-negozjati fuq il-Kapitolu 15 dwar l-
enerġija; jenfasizza li l-prijoritajiet tal-
effiċjenza enerġetika u klimatika jeħtieġ 
jiġu indirizzati;

26. Jemmen li, fid-dawl tar-rwol strateġiku 
tat-Turkija bħala hub tal-enerġija, jeħtieġ 
tingħata kunsiderazzjoni lill-valur tal-ftuħ 
tan-negozjati fuq il-Kapitolu 15 dwar l-
enerġija; jenfasizza li l-prijoritajiet tal-
effiċjenza enerġetika u klimatika jeħtieġ 
jiġu indirizzati; jistieden lit-Turkija 
tippubblika malajr kemm jista’ jkun għan 
ta’ tnaqqis tal-emissjonijiet ta’ gass 
b’effett serra; jistieden lit-Turkija żżomm 
lura milli teskludi l-proġetti l-kbar bħat-
tielet ajruport ta’ Istanbul, it-tielet pont 
jew il-proġetti ta’ impjanti nukleari mid-
Direttiva dwar il-Valutazzjoni tal-Impatt 
Ambjentali; jieħu nota tal-
implimentazzjoni tal-Liġi Nru 6446 dwar 
is-Suq tal-Elettriku, iżda jiddispjaċih bl-
introduzzjoni tal-Artikolu temporanju li 
jippermetti lill-intrapriżi tal-produzzjoni 
tal-elettriku pubbliċi u dawk privatizzati li 
ma jkunux konformi mal-liġijiet 
ambjentali sal-2018; jistieden lit-Turkija 
ssib bilanċ fit-taħlita enerġika tagħha li 
jkun favur l-enerġija rinnovabbli, fejn is-
sorsi jkunu abbundanti għall-pajjiż, u 
jistieden lill-Kummissjoni Ewropea tagħti 
prijorità lill-finanzjamenti favur il-
proġetti tal-enerġija rinnovabbli u tan-
netwerk elettriku fit-Turkija;

Or. fr
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Emenda 323
Takis Hadjigeorgiou
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 26

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

26. Jemmen li, fid-dawl tar-rwol strateġiku 
tat-Turkija bħala hub tal-enerġija, jeħtieġ 
tingħata kunsiderazzjoni lill-valur tal-ftuħ 
tan-negozjati fuq il-Kapitolu 15 dwar l-
enerġija; jenfasizza li l-prijoritajiet tal-
effiċjenza enerġetika u klimatika jeħtieġ 
jiġu indirizzati;

26. Jemmen li fid-dawl tar-rwol strateġiku 
tat-Turkija bħala hub tal-enerġija, jeħtieġ 
tingħata kunsiderazzjoni lill-valur tal-ftuħ 
tan-negozjati fuq il-Kapitolu 15 dwar l-
enerġija, sakemm it-Turkija timpenja 
ruħha li tirrispetta għalkollox id-drittijiet 
sovrani tal-Istati Membri kollha fosthom 
id-dritt tar-Repubblika ta’ Ċipru għaż-
Żona Ekonomika Esklużiva tagħha skont 
l-UNCLOS, kif ukoll li tirrispetta l-obbligi 
deskritti fil-Qafas ta’ Negozjar għal 
relazzjonijiet tajba bejn il-ġirien u s-
soluzzjoni paċifika għat-tilwim; jenfasizza 
li l-prijoritajiet tal-effiċjenza enerġetika u 
klimatika jeħtieġ jiġu indirizzati;

Or. en

Emenda 324
Eleni Theocharous
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 26

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

26. Jemmen li, fid-dawl tar-rwol strateġiku 
tat-Turkija bħala hub tal-enerġija, jeħtieġ 
tingħata kunsiderazzjoni lill-valur tal-ftuħ 
tan-negozjati fuq il-Kapitolu 15 dwar l-
enerġija; jenfasizza li l-prijoritajiet tal-
effiċjenza enerġetika u klimatika jeħtieġ 
jiġu indirizzati;

26. Jemmen li, fid-dawl tar-rwol strateġiku 
tat-Turkija bħala hub tal-enerġija, jeħtieġ 
tingħata kunsiderazzjoni lill-valur tal-ftuħ 
tan-negozjati fuq il-Kapitolu 15 dwar l-
enerġija; jenfasizza li l-prijoritajiet tal-
effiċjenza enerġetika u klimatika jeħtieġ 
jiġu indirizzati, ladarba l-Gvern Tork 
jimpenja ruħu li ma jkomplix jikser id-
drittijiet sovrani tal-pajjiżi ġirien tiegħu u 
jirrispetta bis-sħiħ il-Konvenzjoni tan-NU 
dwar il-Liġi tal-Baħar;

Or. en
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Emenda 325
Geoffrey Van Orden
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 26

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

26. Jemmen li, fid-dawl tar-rwol strateġiku 
tat-Turkija bħala hub tal-enerġija, jeħtieġ
tingħata kunsiderazzjoni lill-valur tal-ftuħ 
tan-negozjati fuq il-Kapitolu 15 dwar l-
enerġija; jenfasizza li l-prijoritajiet tal-
effiċjenza enerġetika u klimatika jeħtieġ 
jiġu indirizzati;

26. Jemmen li, fid-dawl tar-rwol strateġiku 
tat-Turkija bħala hub tal-enerġija, jeħtieġ li 
bħala prijorità jinfetħu negozjati fuq il-
Kapitolu 15 dwar l-enerġija; jenfasizza li 
l-prijoritajiet tal-effiċjenza enerġetika u 
klimatika jeħtieġ jiġu indirizzati;

Or. en

Emenda 326
Emine Bozkurt
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 26

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

26. Jemmen li, fid-dawl tar-rwol strateġiku 
tat-Turkija bħala hub tal-enerġija, jeħtieġ 
tingħata kunsiderazzjoni lill-valur tal-ftuħ 
tan-negozjati fuq il-Kapitolu 15 dwar l-
enerġija; jenfasizza li l-prijoritajiet tal-
effiċjenza enerġetika u klimatika jeħtieġ 
jiġu indirizzati;

26. Jemmen li, fid-dawl tar-rwol strateġiku 
tat-Turkija bħala hub tal-enerġija, jeħtieġ 
tingħata kunsiderazzjoni lill-valur tal-ftuħ 
tan-negozjati fuq il-Kapitolu 15 dwar l-
enerġija; jenfasizza l-importanza li t-
Turkija tiġi involuta fil-proċess ta’ tfassil 
tal-politika enerġetika tal-Ewropa; 
jenfasizza li l-prijoritajiet tal-effiċjenza 
enerġetika u klimatika jeħtieġ jiġu 
indirizzati;

Or. en

Emenda 327
Davor Ivo Stier
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 26a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

26a. Jinnota ż-żieda tal-involviment tat-
Turkija fix-Xlokk tal-Ewropa, b’mod 
partikolari fil-Bosnja-Ħerzegovina, u 
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jħeġġeġ lill-awtoritajiet Torok jallinjaw il-
pożizzjonijiet tagħhom mal-PESK tal-UE, 
biex jikkoordinaw attivitajiet diplomatiċi 
mar-RGħ/VP u jsaħħu aktar il-
kooperazzjoni mal-Istati Membri tal-UE; 

Or. en

Emenda 328
Metin Kazak
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 27

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

27. Jilqa’ l-impenn tat-Turkija li toffri 
assistenza umanitarja lir-rifuġjati Sirjani; 
jinnota li għadd kbir ta’ ġellieda barranin 
fis-Sirja jiksbu aċċess għas-Sirja mit-
Turkija u jitlob lit-Turkija żżid il-pattulji 
fil-fruntiera, tillimita d-dħul tal-ġellieda u 
l-flussi ta’ armi lil gruppi li kredibbilment 
instab li huma implikati fi ksur 
sistematiku tad-drittijiet tal-bniedem;
jemmen li l-UE u t-Turkija għandha 
attivament ifittxu li jiżviluppaw viżjoni 
strateġika konġunta biex tiġi promossa 
soluzzjoni politika fis-Sirja u tiġi 
appoġġata l-istabilità politika u 
ekonomika fir-reġjun, b’referenza 
partikolari għall-Ġordan, il-Libanu u l-
Iraq;

27. Jitlob għal riżoluzzjoni immedjata tal-
kunflitt fis-Sirja skont l-aspirazzjonijiet 
leġittimi tal-poplu Sirjan għal 
demokrazija, libertà, dinjità u pluraliżmu 
politiku fi ħdan l-integrità territorjali u l-
unità nazzjonali tas-Sirja; jesprimi tħassib 
serju rigward id-deterjorament tas-
sitwazzjoni umanitarja fis-Sirja u l-
urġenza għal aċċess umanitarju immedjat 
u mingħajr xkiel għall-pajjiż kollu; jilqa’
r-rwol kruċjali tat-Turkija fir-reġjun u l-
arena internazzjonali tagħha li ttaffi t-
tbatija tal-poplu Sirjan bl-ilqugħ ta’ aktar 
minn 600 000 Sirjan fit-territorju tagħha 
kif ukoll bl-indirizzar tal-ħtiġijiet tal-IDPs 
permezz ta’ operazzjonijiet transkonfinali;  
iħeġġeġ lill-komunità internazzjonali żżid 
il-kontributi bilaterali tagħha lill-pajjiżi 
ġirien f’konformità mal-prinċipju tal-qsim 
tal-piżijiet;

Or. en

Emenda 329
Hélène Flautre, Franziska Keller
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 27

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

27. Jilqa’ l-impenn tat-Turkija li toffri 
assistenza umanitarja lir-rifuġjati Sirjani;

27. Jilqa’ l-impenn tat-Turkija li toffri 
assistenza umanitarja lir-rifuġjati Sirjani; 
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jinnota li għadd kbir ta’ ġellieda barranin 
fis-Sirja jiksbu aċċess għas-Sirja mit-
Turkija u jitlob lit-Turkija żżid il-pattulji 
fil-fruntiera, tillimita d-dħul tal-ġellieda u 
l-flussi ta’ armi lil gruppi li kredibbilment 
instab li huma implikati fi ksur sistematiku 
tad-drittijiet tal-bniedem; jemmen li l-UE u 
t-Turkija għandha attivament ifittxu li 
jiżviluppaw viżjoni strateġika konġunta 
biex tiġi promossa soluzzjoni politika fis-
Sirja u tiġi appoġġata l-istabilità politika u 
ekonomika fir-reġjun, b’referenza 
partikolari għall-Ġordan, il-Libanu u l-Iraq;

jitlob lit-Turkija tikkontrolla l-fruntieri 
tagħha sabiex tipprevjeni d-dħul tal-
ġellieda u l-flussi ta’ armi lil gruppi li 
kredibbilment instab li huma implikati fi 
ksur sistematiku tad-drittijiet tal-bniedem;
jilqa’ r-rwol li għandha t-Turkija fl-
appoġġ għall-oppożizzjoni demokratika 
fis-Sirja; jemmen li l-UE u t-Turkija
għandhom attivament ifittxu li jiżviluppaw 
viżjoni strateġika konġunta biex tiġi 
promossa soluzzjoni politika fis-Sirja u tiġi 
appoġġata l-istabilità politika u ekonomika 
fir-reġjun, b’referenza partikolari għall-
Ġordan, il-Libanu u l-Iraq;

Or. fr

Emenda 330
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 27

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

27. Jilqa’ l-impenn tat-Turkija li toffri 
assistenza umanitarja lir-rifuġjati Sirjani; 
jinnota li għadd kbir ta’ ġellieda barranin 
fis-Sirja jiksbu aċċess għas-Sirja mit-
Turkija u jitlob lit-Turkija żżid il-pattulji 
fil-fruntiera, tillimita d-dħul tal-ġellieda u 
l-flussi ta’ armi lil gruppi li kredibbilment 
instab li huma implikati fi ksur sistematiku 
tad-drittijiet tal-bniedem; jemmen li l-UE u 
t-Turkija għandha attivament ifittxu li 
jiżviluppaw viżjoni strateġika konġunta 
biex tiġi promossa soluzzjoni politika fis-
Sirja u tiġi appoġġata l-istabilità politika u 
ekonomika fir-reġjun, b’referenza 
partikolari għall-Ġordan, il-Libanu u l-Iraq;

27. Jilqa’ l-impenn tat-Turkija li toffri 
assistenza umanitarja lir-rifuġjati Sirjani; 
jinnota li għadd kbir ta’ ġellieda barranin 
fis-Sirja jiksbu aċċess għas-Sirja mit-
Turkija u jitlob lit-Turkija żżid il-pattulji 
fil-fruntiera, tipprevjeni d-dħul tal-ġellieda 
implikati fi ksur sistematiku tad-drittijiet 
tal-bniedem; jemmen li l-UE u t-Turkija
għandhom attivament ifittxu li jiżviluppaw 
viżjoni strateġika konġunta biex tiġi 
promossa soluzzjoni politika fis-Sirja u tiġi 
appoġġata l-istabilità politika u ekonomika 
fir-reġjun, b’referenza partikolari għall-
Ġordan, il-Libanu, l-Iran u l-Iraq;

Or. en

Emenda 331
Nikolaos Salavrakos
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 27
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

27. Jilqa’ l-impenn tat-Turkija li toffri 
assistenza umanitarja lir-rifuġjati Sirjani; 
jinnota li għadd kbir ta’ ġellieda barranin 
fis-Sirja jiksbu aċċess għas-Sirja mit-
Turkija u jitlob lit-Turkija żżid il-pattulji 
fil-fruntiera, tillimita d-dħul tal-ġellieda u 
l-flussi ta’ armi lil gruppi li kredibbilment 
instab li huma implikati fi ksur sistematiku 
tad-drittijiet tal-bniedem; jemmen li l-UE u
t-Turkija għandha attivament ifittxu li 
jiżviluppaw viżjoni strateġika konġunta 
biex tiġi promossa soluzzjoni politika fis-
Sirja u tiġi appoġġata l-istabilità politika u 
ekonomika fir-reġjun, b’referenza 
partikolari għall-Ġordan, il-Libanu u l-Iraq;

27. Jilqa’ l-impenn tat-Turkija li toffri 
assistenza umanitarja lir-rifuġjati Sirjani; 
jinnota li għadd kbir ta’ ġellieda barranin 
fis-Sirja jiksbu aċċess għas-Sirja mit-
Turkija u jitlob lit-Turkija żżid il-pattulji 
fil-fruntiera, tillimita d-dħul tal-ġellieda u 
l-flussi ta’ armi lil gruppi li kredibbilment 
instab li huma implikati fi ksur sistematiku 
tad-drittijiet tal-bniedem; jemmen li l-UE, 
it-Turkija u partijiet interessati reġjonali u 
internazzjonali oħra għandhom
attivament ifittxu li jiżviluppaw viżjoni 
strateġika konġunta biex tiġi promossa 
soluzzjoni politika fis-Sirja mingħajr 
dewmien u tiġi appoġġata l-istabilità 
politika u ekonomika fir-reġjun, 
b’referenza partikolari għall-Ġordan, il-
Libanu u l-Iraq;

Or. en

Emenda 332
Geoffrey Van Orden
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 27

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

27. Jilqa’ l-impenn tat-Turkija li toffri 
assistenza umanitarja lir-rifuġjati Sirjani; 
jinnota li għadd kbir ta’ ġellieda barranin 
fis-Sirja jiksbu aċċess għas-Sirja mit-
Turkija u jitlob lit-Turkija żżid il-pattulji 
fil-fruntiera, tillimita d-dħul tal-ġellieda u 
l-flussi ta’ armi lil gruppi li kredibbilment 
instab li huma implikati fi ksur sistematiku 
tad-drittijiet tal-bniedem; jemmen li l-UE u
t-Turkija għandha attivament ifittxu li 
jiżviluppaw viżjoni strateġika konġunta 
biex tiġi promossa soluzzjoni politika fis-
Sirja u tiġi appoġġata l-istabilità politika u 
ekonomika fir-reġjun, b’referenza 
partikolari għall-Ġordan, il-Libanu u l-Iraq;

27. Jilqa’ l-impenn tat-Turkija li toffri 
assistenza umanitarja lir-rifuġjati Sirjani; 
jinnota li għadd kbir ta’ ġellieda barranin 
fis-Sirja jiksbu aċċess għas-Sirja mit-
Turkija u jitlob lit-Turkija żżid il-pattulji 
fil-fruntiera, tillimita d-dħul ta’ dawn il-
ġellieda u l-flussi ta’ armi lil gruppi li 
kredibbilment instab li huma implikati fi 
ksur sistematiku tad-drittijiet tal-bniedem; 
jemmen li l-UE, it-Turkija, ir-Renju Unit, 
Franza u l-Istati Uniti, flimkien ma’ sħab 
internazzjonali ewlenin oħra, għandhom
attivament ifittxu li jiżviluppaw viżjoni 
strateġika konġunta biex tiġi promossa 
soluzzjoni politika fis-Sirja u tiġi 
appoġġata l-istabilità politika u ekonomika 
fir-reġjun, b’referenza partikolari għall-
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Ġordan, il-Libanu u l-Iraq;

Or. en

Emenda 333
Raimon Obiols
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 27

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

27. Jilqa’ l-impenn tat-Turkija li toffri 
assistenza umanitarja lir-rifuġjati Sirjani; 
jinnota li għadd kbir ta’ ġellieda barranin 
fis-Sirja jiksbu aċċess għas-Sirja mit-
Turkija u jitlob lit-Turkija żżid il-pattulji 
fil-fruntiera, tillimita d-dħul tal-ġellieda u 
l-flussi ta’ armi lil gruppi li kredibbilment 
instab li huma implikati fi ksur sistematiku 
tad-drittijiet tal-bniedem; jemmen li l-UE u 
t-Turkija għandha attivament ifittxu li 
jiżviluppaw viżjoni strateġika konġunta 
biex tiġi promossa soluzzjoni politika fis-
Sirja u tiġi appoġġata l-istabilità politika u 
ekonomika fir-reġjun, b’referenza 
partikolari għall-Ġordan, il-Libanu u l-Iraq;

27. Jilqa’ l-impenn tat-Turkija li toffri 
assistenza umanitarja lir-rifuġjati Sirjani;
jinsab imħasseb dwar il-piż soċjali u 
ekonomiku ta’ dawn ir-rifuġjati b’mod 
partikolari fuq il-bliet tal-viċinat tat-
Turkija; jistieden lill-komunità 
internazzjonali, lill-UE u lill-Istati 
Membri jkomplu jipprovdu appoġġ 
b’rispons għal din il-kriżi umanitarja 
eċċezzjonali u jimpenjaw ruħhom li 
jagħtu għajnuna effettiva lill-pajjiżi ġirien 
tas-Sirja, fosthom lit-Turkija; jinnota li 
għadd kbir ta’ ġellieda barranin fis-Sirja 
jiksbu aċċess għas-Sirja mit-Turkija u 
jitlob lit-Turkija żżid il-pattulji fil-
fruntiera, tillimita d-dħul tal-ġellieda u l-
flussi ta’ armi lil gruppi li kredibbilment 
instab li huma implikati fi ksur sistematiku 
tad-drittijiet tal-bniedem; jemmen li l-UE u 
t-Turkija għandhom attivament ifittxu li 
jiżviluppaw viżjoni strateġika konġunta 
biex tiġi promossa soluzzjoni politika fis-
Sirja u tiġi appoġġata l-istabilità politika u 
ekonomika fir-reġjun, b’referenza 
partikolari għall-Ġordan, il-Libanu u l-Iraq;

Or. en

Emenda 334
Graham Watson
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 27

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

27. Jilqa’ l-impenn tat-Turkija li toffri 27. Jilqa’ l-impenn tat-Turkija li toffri 
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assistenza umanitarja lir-rifuġjati Sirjani; 
jinnota li għadd kbir ta’ ġellieda barranin 
fis-Sirja jiksbu aċċess għas-Sirja mit-
Turkija u jitlob lit-Turkija żżid il-pattulji 
fil-fruntiera, tillimita d-dħul tal-ġellieda u 
l-flussi ta’ armi lil gruppi li kredibbilment 
instab li huma implikati fi ksur sistematiku 
tad-drittijiet tal-bniedem; jemmen li l-UE u 
t-Turkija għandha attivament ifittxu li 
jiżviluppaw viżjoni strateġika konġunta 
biex tiġi promossa soluzzjoni politika fis-
Sirja u tiġi appoġġata l-istabilità politika u 
ekonomika fir-reġjun, b’referenza 
partikolari għall-Ġordan, il-Libanu u l-Iraq;

assistenza umanitarja lir-rifuġjati Sirjani;
jinsab imħasseb dwar il-piż soċjali u 
ekonomiku ta’ dawn ir-rifuġjati b’mod 
partikolari fuq il-bliet tal-viċinat tat-
Turkija, jinnota li għadd kbir ta’ ġellieda 
barranin fis-Sirja jiksbu aċċess għas-Sirja 
mit-Turkija u jitlob lit-Turkija żżid il-
pattulji fil-fruntiera, tillimita d-dħul tal-
ġellieda u l-flussi ta’ armi lil gruppi li 
kredibbilment instab li huma implikati fi 
ksur sistematiku tad-drittijiet tal-bniedem; 
jemmen li l-UE u t-Turkija għandhom
attivament ifittxu li jiżviluppaw viżjoni 
strateġika konġunta biex tiġi promossa 
soluzzjoni politika fis-Sirja u tiġi 
appoġġata l-istabilità politika u ekonomika 
fir-reġjun, b’referenza partikolari għall-
Ġordan, il-Libanu u l-Iraq;

Or. en

Emenda 335
Andreas Mölzer, Philip Claeys
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 27

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

27. Jilqa’ l-impenn tat-Turkija li toffri 
assistenza umanitarja lir-rifuġjati Sirjani; 
jinnota li għadd kbir ta’ ġellieda barranin 
fis-Sirja jiksbu aċċess għas-Sirja mit-
Turkija u jitlob lit-Turkija żżid il-pattulji 
fil-fruntiera, tillimita d-dħul tal-ġellieda u 
l-flussi ta’ armi lil gruppi li kredibbilment 
instab li huma implikati fi ksur sistematiku 
tad-drittijiet tal-bniedem; jemmen li l-UE u 
t-Turkija għandha attivament ifittxu li 
jiżviluppaw viżjoni strateġika konġunta 
biex tiġi promossa soluzzjoni politika fis-
Sirja u tiġi appoġġata l-istabilità politika u 
ekonomika fir-reġjun, b’referenza 
partikolari għall-Ġordan, il-Libanu u l-Iraq;

27. Jilqa’ l-impenn tat-Turkija li toffri 
assistenza umanitarja lir-rifuġjati Sirjani; 
jinnota li għadd kbir ta’ ġellieda barranin 
fis-Sirja jiksbu aċċess għas-Sirja mit-
Turkija u jitlob lit-Turkija żżid il-pattulji 
fil-fruntiera, tillimita d-dħul tal-ġellieda u 
l-flussi ta’ armi lil gruppi Iżlamisti li 
kredibbilment instab li huma implikati fi 
ksur sistematiku tad-drittijiet tal-bniedem; 
jemmen li l-UE u t-Turkija għandhom
attivament ifittxu li jiżviluppaw viżjoni 
strateġika konġunta biex tiġi promossa 
soluzzjoni politika fis-Sirja u tiġi 
appoġġata l-istabbiltà politika u 
ekonomika fir-reġjun, b’referenza 
partikolari għall-Ġordan, il-Libanu u l-Iraq;

Or. de
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Emenda 336
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 27

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

27. Jilqa’ l-impenn tat-Turkija li toffri 
assistenza umanitarja lir-rifuġjati Sirjani; 
jinnota li għadd kbir ta’ ġellieda barranin 
fis-Sirja jiksbu aċċess għas-Sirja mit-
Turkija u jitlob lit-Turkija żżid il-pattulji 
fil-fruntiera, tillimita d-dħul tal-ġellieda u 
l-flussi ta’ armi lil gruppi li kredibbilment 
instab li huma implikati fi ksur sistematiku 
tad-drittijiet tal-bniedem; jemmen li l-UE u 
t-Turkija għandha attivament ifittxu li 
jiżviluppaw viżjoni strateġika konġunta 
biex tiġi promossa soluzzjoni politika fis-
Sirja u tiġi appoġġata l-istabilità politika u 
ekonomika fir-reġjun, b’referenza 
partikolari għall-Ġordan, il-Libanu u l-Iraq;

27. Jilqa’ l-impenn tat-Turkija li toffri 
assistenza umanitarja lil kważi miljun 
rifuġjat Sirjan; jinnota li għadd kbir ta’
ġellieda barranin fis-Sirja jiksbu aċċess 
għas-Sirja mit-Turkija u jitlob lit-Turkija 
żżid il-pattulji fil-fruntiera, tillimita d-dħul 
tal-ġellieda u l-flussi ta’ armi lil gruppi li 
kredibbilment instab li huma implikati fi 
ksur sistematiku tad-drittijiet tal-bniedem; 
jemmen li l-UE u t-Turkija għandhom
attivament ifittxu li jiżviluppaw viżjoni 
strateġika konġunta biex tiġi promossa 
soluzzjoni politika fis-Sirja u tiġi 
appoġġata l-istabilità politika u ekonomika 
fir-reġjun, b’referenza partikolari għall-
Ġordan, il-Libanu u l-Iraq;

Or. en

Emenda 337
Renate Sommer
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 27a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

27a. Mhuwiex lest jaċċetta l-fatt li t-
Turkija tirrappreżenta l-ikbar ħabs tal-
ġurnalisti fid-dinja, ħaġa li wasslet għall-
intimidazzjoni tal-mezzi tal-
komunikazzjoni u għall-awtoċensura 
tagħhom; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-
Kunsill tal-Ministri jagħtu lit-Turkija 
ultimatum kemm jista’ jkun malajr sabiex 
din twaqqaf din il-limitazzjoni massiva 
tal-libertà tal-istampa u, f’każ ta’ rifjut 
min-naħa tat-Turkija, iwaqqfu n-
negozjati għas-sħubija immedjatament;

Or. de
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Emenda 338
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl
Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 27a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

27a. Jistieden lill-Parlament u l-
Kummissjoni li jmiss jirrevedu l-integrità 
u l-plawsibbiltà tal-proċess ta’ adeżjoni 
“dejjiemi u permanenti” li fih l-UE u t-
Turkija ilhom involuti għal bosta snin, u 
biex jikkunsidraw, fid-dawl ta’ din ir-
reviżjoni, jekk forma alternattiva ta’
assoċjazzjoni għajr adeżjoni sħiħa tistax 
tkun mira aktar fattibbli, tal-inqas fit-
terminu medju; 

Or. en


