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Emenda 1
Lorenzo Fontana, Mario Borghezio

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Kunsiderazzjoni 2a (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

− wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu 
tat-18 ta' Ġunju 1987 (A2-33/87),

Or. it

Emenda 2
Emine Bozkurt

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Kunsiderazzjoni 3

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet 
preċedenti tiegħu tas-27 ta' Settembru 2006 
dwar il-progress tat-Turkija lejn l-adeżjoni, 
tal-24 ta' Ottubru 2007 dwar ir-
relazzjonijiet bejn l-UE u t-Turkija, tal-
21 ta' Mejju 2008 dwar ir-rapport ta’ 
progress tat-Turkija għall-2007, tat-
12 ta' Marzu 2009 dwar ir-rapport ta' 
progress tat-Turkija għall-2008, tal-
10 ta’ Frar 2010 dwar ir-rapport ta’ 
progress tat-Turkija għall-2009, u tas-
17 ta' Frar 2011 dwar ir-rapport ta' progress 
tat-Turkija għall-2010,

− wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet 
preċedenti tiegħu tas-27 ta' Settembru 2006 
dwar il-progress tat-Turkija lejn l-adeżjoni, 
tal-24 ta' Ottubru 2007 dwar ir-
relazzjonijiet bejn l-UE u t-Turkija, tal-
21 ta' Mejju 2008 dwar ir-rapport ta’ 
progress tat-Turkija għall-2007, tat-
12 ta' Marzu 2009 dwar ir-rapport ta' 
progress tat-Turkija għall-2008, tal-
10 ta’ Frar 2010 dwar ir-rapport ta’ 
progress tat-Turkija għall-2009, u tas-
17 ta' Frar 2011 dwar ir-rapport ta' progress 
tat-Turkija għall-2010, tas-6 ta' Lulju 
20051 u tat-13 ta' Frar 20072 dwar ir-rwol 
tan-nisa fit-Turkija fil-ħajja soċjali, 
ekonomika u politika,

Or. en

                                               
1 ĠU C 157E, 6.7.2006, p.385
2 ĠU C 287E, 29.11.2007, p.174
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Emenda 3
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Johannes 
Cornelis van Baalen, Andrew Duff

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Kunsiderazzjoni 6a (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

− wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu 
tal-21 ta’ Settembru 2010 dwar il-
kummerċ u r-relazzjonijiet ekonomiċi 
mat-Turkija1,

Or. en

Emenda 4
Andrew Duff, Sarah Ludford, Metin Kazak, Graham Watson, Alexander Graf 
Lambsdorff

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Kunsiderazzjoni 6a (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

− wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea2,

Or. en

Emenda 5
Dimitar Stoyanov

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Kunsiderazzjoni 6a (ġdida)

                                               
1 P7_TA(2010)0324.
2 ĠU C 364, 18. 12. 2000, p. 1
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

− wara li kkunsidra t-Trattat ta' Ankara 
tat-18 ta' Ottubru 1925 dwar il-kumpens 
għar-refuġjati Bulgari minn Trakja tal-
Lvant minħabba l-konfiska tal-proprjetà 
tagħhom matul it-Tieni Gwerra tal-
Balkani tal-1913;

Or. bg

Emenda 6
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Göran Färm, Richard Howitt

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa A

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

A. billi n-negozjati għall-adeżjoni mat-
Turkija nfetħu fit-3 ta' Ottubru 2005 wara 
l-approvazzjoni mill-Kunsill tal-Qafas ta' 
Negozjar, u billi l-ftuħ ta' tali negozjati 
huwa l-punt ta' tluq ta' proċess twil u 
mingħajr limitu ibbażat fuq 
kundizzjonalità stretta u impenn lejn ir-
riforma,

A. billi n-negozjati għall-adeżjoni tas-
sħubija tat-Turkija nfetħu fit-
3 ta' Ottubru 2005 wara l-approvazzjoni 
mill-Kunsill tal-Qafas ta' Negozjar, u billi 
l-ftuħ ta' tali negozjati jibqa' l-punt ta' tluq 
ta' proċess li għandu l-għan ta' sħubija 
sħiħa fl-UE hekk kif ikunu ssodisfati l-
kriterji ta' Kopenħagen, 

Or. en

Emenda 7
Geoffrey Van Orden

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa A

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

A. billi n-negozjati għall-adeżjoni mat-
Turkija nfetħu fit-3 ta' Ottubru 2005 wara 
l-approvazzjoni mill-Kunsill tal-Qafas ta' 
Negozjar, u billi l-ftuħ ta' tali negozjati 
huwa l-punt ta' tluq ta' proċess twil u 

A. billi n-negozjati għall-adeżjoni mat-
Turkija nfetħu fit-3 ta' Ottubru 2005 wara 
l-approvazzjoni mill-Kunsill tal-Qafas ta' 
Negozjar, u billi l-ftuħ ta' tali negozjati 
kien il-punt ta' tluq ta' proċess ibbażat fuq 
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mingħajr limitu ibbażat fuq 
kundizzjonalità stretta u impenn lejn ir-
riforma,

kundizzjonalità u impenn lejn ir-riforma,

Or. en

Emenda 8
Maria Eleni Koppa

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa A

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

A. billi n-negozjati għall-adeżjoni mat-
Turkija nfetħu fit-3 ta' Ottubru 2005 wara 
l-approvazzjoni mill-Kunsill tal-Qafas ta' 
Negozjar, u billi l-ftuħ ta' tali negozjati 
huwa l-punt ta' tluq ta' proċess twil u 
mingħajr limitu ibbażat fuq kundizzjonalità 
stretta u impenn lejn ir-riforma,

A. billi n-negozjati għall-adeżjoni mat-
Turkija nfetħu fit-3 ta' Ottubru 2005 wara 
l-approvazzjoni mill-Kunsill tal-Qafas ta' 
Negozjar, u billi l-ftuħ ta' tali negozjati 
kien meqjus bħala l-punt ta' tluq ta' 
proċess eventwalment twil u mingħajr 
limitu ibbażat fuq kundizzjonalità stretta u 
impenn lejn ir-riforma,

Or. en

Emenda 9
Hélène Flautre, Franziska Keller

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa A

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

A. billi n-negozjati għall-adeżjoni mat-
Turkija nfetħu fit-3 ta' Ottubru 2005 wara 
l-approvazzjoni mill-Kunsill tal-Qafas ta' 
Negozjar, u billi l-ftuħ ta' tali negozjati 
huwa l-punt ta' tluq ta' proċess twil u 
mingħajr limitu ibbażat fuq kundizzjonalità 
stretta u impenn lejn ir-riforma,

A. billi n-negozjati għall-adeżjoni mat-
Turkija nfetħu fit-3 ta' Ottubru 2005 wara 
l-approvazzjoni mill-Kunsill tal-Qafas ta' 
Negozjar, u billi l-ftuħ ta' tali negozjati 
huwa l-punt ta' tluq ta' proċess twil u 
mingħajr limitu ibbażat fuq kundizzjonalità 
stretta u impenn lejn ir-riforma, bil-ħsieb 
tal-adeżjoni,

Or. en
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Emenda 10
Judith Sargentini

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa A

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

A. billi n-negozjati għall-adeżjoni mat-
Turkija nfetħu fit-3 ta' Ottubru 2005 wara 
l-approvazzjoni mill-Kunsill tal-Qafas ta' 
Negozjar, u billi l-ftuħ ta' tali negozjati 
huwa l-punt ta' tluq ta' proċess twil u 
mingħajr limitu ibbażat fuq 
kundizzjonalità stretta u impenn lejn ir-
riforma,

A. billi n-negozjati għall-adeżjoni mat-
Turkija nfetħu fit-3 ta' Ottubru 2005 wara 
l-approvazzjoni mill-Kunsill tal-Qafas ta' 
Negozjar, u billi l-ftuħ ta' tali negozjati 
huwa l-punt ta' tluq ta' proċess twil ibbażat 
fuq kundizzjonalità stretta u impenn lejn ir-
riforma, bil-ħsieb tal-adeżjoni,

Or. en

Emenda 11
Antigoni Papadopoulou, Kinga Göncz

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa B

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

B. billi t-Turkija impenjat ruħha li twettaq 
riformi, li jkollha relazzjonijiet tajba mal-
ġirien u lejn l-allinjament progressiv mal-
UE, u billi dawn l-isforzi għandhom 
jitqiesu bħala opportunità għat-Turkija 
stess sabiex timmodernizza ruħha, 
tikkonsolida u ttejjeb aktar l-istituzzjonijiet 
demokratiċi tagħha,

B. billi t-Turkija impenjat ruħha li twettaq 
riformi u l-allinjament progressiv mal-UE, 
u billi dawn l-isforzi għandhom jitqiesu 
bħala opportunità għat-Turkija stess sabiex 
timmodernizza ruħha, tikkonsolida u ttejjeb 
aktar l-istituzzjonijiet demokratiċi tagħha,

Or. en

Emenda 12
Geoffrey Van Orden
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa B

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

B. billi t-Turkija impenjat ruħha li twettaq 
riformi, li jkollha relazzjonijiet tajba mal-
ġirien u lejn l-allinjament progressiv mal-
UE, u billi dawn l-isforzi għandhom 
jitqiesu bħala opportunità għat-Turkija 
stess sabiex timmodernizza ruħha, 
tikkonsolida u ttejjeb aktar l-istituzzjonijiet 
demokratiċi tagħha,

B. billi t-Turkija impenjat ruħha li twettaq 
riformi, li jkollha relazzjonijiet tajba mal-
ġirien u lejn l-allinjament gradwali mal-
UE, u billi dawn l-isforzi għandhom 
jitqiesu bħala opportunità għat-Turkija 
stess sabiex tikkonsolida u ttejjeb aktar l-
istituzzjonijiet demokratiċi tagħha,

Or. en

Emenda 13
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa B

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

B. billi t-Turkija impenjat ruħha li twettaq 
riformi, li jkollha relazzjonijiet tajba mal-
ġirien u lejn l-allinjament progressiv mal-
UE, u billi dawn l-isforzi għandhom 
jitqiesu bħala opportunità għat-Turkija 
stess sabiex timmodernizza ruħha,
tikkonsolida u ttejjeb aktar l-istituzzjonijiet 
demokratiċi tagħha,

B. billi t-Turkija impenjat ruħha li twettaq 
riformi, li jkollha relazzjonijiet tajba mal-
ġirien u lejn l-allinjament progressiv mal-
UE, u billi dawn l-isforzi għandhom 
jitqiesu bħala opportunità għat-Turkija 
stess sabiex tikkonsolida u ttejjeb aktar l-
istituzzjonijiet demokratiċi tagħha,

Or. en

Emenda 14
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa B

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

B. billi t-Turkija impenjat ruħha li twettaq B. billi t-Turkija impenjat ruħha li twettaq 
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riformi, li jkollha relazzjonijiet tajba mal-
ġirien u lejn l-allinjament progressiv mal-
UE, u billi dawn l-isforzi għandhom 
jitqiesu bħala opportunità għat-Turkija 
stess sabiex timmodernizza ruħha, 
tikkonsolida u ttejjeb aktar l-istituzzjonijiet 
demokratiċi tagħha,

riformi, li jkollha relazzjonijiet tajba mal-
ġirien u lejn l-allinjament progressiv mal-
UE, u billi dawn l-isforzi għandhom 
jitqiesu bħala opportunità għat-Turkija 
stess sabiex ittejjeb aktar l-istituzzjonijiet 
demokratiċi tagħha,

Or. en

Emenda 15
Ivo Vajgl, Sarah Ludford

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa B

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

B. billi t-Turkija impenjat ruħha li twettaq 
riformi, li jkollha relazzjonijiet tajba mal-
ġirien u lejn l-allinjament progressiv mal-
UE, u billi dawn l-isforzi għandhom 
jitqiesu bħala opportunità għat-Turkija 
stess sabiex timmodernizza ruħha, 
tikkonsolida u ttejjeb aktar l-istituzzjonijiet 
demokratiċi tagħha,

B. billi t-Turkija impenjat ruħha li twettaq 
riformi, li jkollha relazzjonijiet tajba mal-
ġirien u lejn l-allinjament progressiv mal-
UE, u billi dawn l-isforzi għandhom 
jitqiesu bħala opportunità għat-Turkija 
stess sabiex ittejjeb aktar l-istituzzjonijiet 
demokratiċi tagħha, billi l-UE għandha 
tibqa' impenjata u proattiva fil-
promozzjoni ta' progress tanġibli tan-
negozjati tal-adeżjoni tat-Turkija,

Or. en

Emenda 16
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Andrew Duff, Johannes 
Cornelis van Baalen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa B

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

B. billi t-Turkija impenjat ruħha li twettaq 
riformi, li jkollha relazzjonijiet tajba mal-
ġirien u lejn l-allinjament progressiv mal-
UE, u billi dawn l-isforzi għandhom 

B. billi t-Turkija impenjat ruħha li twettaq 
riformi, li jkollha relazzjonijiet tajba mal-
ġirien u lejn l-allinjament progressiv mal-
UE, u billi dawn l-isforzi għandhom 
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jitqiesu bħala opportunità għat-Turkija 
stess sabiex timmodernizza ruħha, 
tikkonsolida u ttejjeb aktar l-istituzzjonijiet 
demokratiċi tagħha,

jitqiesu bħala opportunità għat-Turkija 
stess sabiex timmodernizza ruħha, 
tikkonsolida u ttejjeb aktar l-istituzzjonijiet 
demokratiċi tagħha, u l-istat tad-dritt,

Or. en

Emenda 17
Ana Gomes

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa B

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

B. billi t-Turkija impenjat ruħha li twettaq 
riformi, li jkollha relazzjonijiet tajba mal-
ġirien u lejn l-allinjament progressiv mal-
UE, u billi dawn l-isforzi għandhom 
jitqiesu bħala opportunità għat-Turkija 
stess sabiex timmodernizza ruħha, 
tikkonsolida u ttejjeb aktar l-istituzzjonijiet 
demokratiċi tagħha,

B. billi t-Turkija impenjat ruħha li twettaq 
riformi, li jkollha relazzjonijiet tajba mal-
ġirien u lejn l-allinjament progressiv mal-
UE, u billi dawn l-isforzi għandhom 
jitqiesu bħala opportunità għat-Turkija 
stess sabiex timmodernizza ruħha, 
tikkonsolida u ttejjeb aktar l-istituzzjonijiet 
demokratiċi tagħha, l-istat tad-dritt u r-
rispett tad-drittijiet tal-bniedem u tal-
libertajiet fundamentali,

Or. en

Emenda 18
Geoffrey Van Orden

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa C

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

C. billi konformità sħiħa mal-kriterji 
kollha ta' Kopenħagen u l-kapaċità ta' 
integrazzjoni tal-UE, skont il-
konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill 
Ewropew ta' Diċembru 2006, jibqgħu l-
bażi għall-adeżjoni mal-UE, li hija 
komunità bbażata fuq valuri komuni, 
kooperazzjoni sinċiera u solidarjetà 

C. billi l-konformità sħiħa mal-kriterji ta' 
Kopenħagen tibqa' l-bażi għall-adeżjoni 
mal-UE, l-istess bażi bħal tal-pajjiżi 
kandidati l-oħra kollha,
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reċiproka fost l-Istati Membri kollha 
tagħha;

Or. en

Emenda 19
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Raimon Obiols, Göran Färm, Richard Howitt

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa C

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

C. billi konformità sħiħa mal-kriterji kollha 
ta' Kopenħagen u l-kapaċità ta' 
integrazzjoni tal-UE, skont il-
konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill 
Ewropew ta' Diċembru 2006, jibqgħu l-
bażi għall-adeżjoni mal-UE, li hija 
komunità bbażata fuq valuri komuni, 
kooperazzjoni sinċiera u solidarjetà 
reċiproka fost l-Istati Membri kollha 
tagħha,

C. billi konformità sħiħa mal-kriterji kollha 
ta' Kopenħagen tibqa' l-bażi għall-adeżjoni 
mal-UE, li hija komunità bbażata fuq valuri 
komuni, kooperazzjoni sinċiera u 
solidarjetà reċiproka fost l-Istati Membri 
kollha tagħha,

Or. en

Emenda 20
Franziska Keller, Hélène Flautre, Judith Sargentini

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa C

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

C. billi konformità sħiħa mal-kriterji kollha 
ta' Kopenħagen u l-kapaċità ta' 
integrazzjoni tal-UE, skont il-
konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill 
Ewropew ta' Diċembru 2006, jibqgħu l-
bażi għall-adeżjoni mal-UE, li hija 
komunità bbażata fuq valuri komuni, 
kooperazzjoni sinċiera u solidarjetà 
reċiproka fost l-Istati Membri kollha 
tagħha;

C. billi konformità sħiħa mal-kriterji kollha 
ta' Kopenħagen tibqa' l-bażi għall-adeżjoni 
mal-UE, li hija komunità bbażata fuq valuri 
komuni, kooperazzjoni sinċiera u 
solidarjetà reċiproka fost l-Istati Membri 
kollha tagħha,
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Or. en

Emenda 21
Barry Madlener

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Ca (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Ca. billi t-Turkija ma tikkonformax mal-
kundizzjonijiet ta' adeżjoni;

Or. nl

Emenda 22
Renate Sommer

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Ca (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Ca. billi l-ammont kbir ta' ġurnalisti li 
qed jinżammu fil-ħabsijiet u l-kawżi li 
għaddejjin kontra ġurnalisti li huma 
kritiċi lejn il-Gvern joħolqu theddida 
għal-libertà tal-istampa fit-Turkija;

Or. de

Emenda 23
Geoffrey Van Orden

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Ca (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Ca. billi d-determinazzjoni kontinwa tat-
Turkija li tkompli tmexxi l-proċess ta' 
negozjati reġgħet ġiet affermata mill-ġdid 
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fil-Programm tal-Gvern il-Ġdid adottat 
wara l-elezzjonijiet Parlamentari ta' 
Ġunju 2011,

Or. en

Emenda 24
Raimon Obiols

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Ca (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Ca. billi l-kapitoli tan-negozjati li 
għalihom it-tħejjijiet tekniċi ġew konklużi 
għandhom jinfetħu mingħajr dewmien 
skont il-proċeduri stabbiliti u f'konformità 
mal-Qafas ta’ Negozjar,

Or. en

Emenda 25
Raimon Obiols

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Cb (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Cb. billi fit-Turkija  twettqu diversi 
riformi kostituzzjonali, leġiżlattivi u 
prattiċi sostanzjali bil-għan li jikber il-
proċess ta' demokratizzazzjoni, billi, 
madankollu, numru ta' problemi li ilhom 
jeżistu, l-aktar dwar l-amministrazzjoni 
tal-ġustizzja fit-Turkija, għadhom qed 
iħallu effett negattiv serju fuq it-tgawdija 
tad-drittijiet tal-bniedem u l-libertà tal-
espressjoni fit-Turkija, kif ukoll fuq l-
opinjoni pubblika dwar l-indipendenza u 
l-imparzjalità tas-sistema tal-ġustizzja; 
billi bħala riżultat ta' dawn il-problemi 
nfetħu għadd ta' kawżi kontra ġurnalisti, 
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attivisti u persuni intellettwali, 

Or. en

Emenda 26
Renate Sommer

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa D

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

D. billi fir-rapport ta' progress tagħha 
għall-2011 il-Kummissjoni kkonkludiet li 
t-Turkija huwa pajjiż ta’ importanza 
ewlenija għas-sigurtà u l-prosperità tal-
Unjoni Ewropea, li l-kontribut tat-Turkija 
lill-Unjoni Ewropea f'numru ta' oqsma 
kruċjali jkun totalment effikaċi b'aġenda 
pożittiva u b'approċċ kredibbli għall-
proċess ta' negozjar u li jibqa' kruċjali li 
t-Turkija tkompli bir-riformi tagħha fir-
rigward tal-kriterji politiċi flimkien mal-
ħtieġa ta' sforzi sinifikanti oħra sabiex jiġu 
żgurati d-drittijiet fundamentali,

D. billi fir-rapport ta' progress tagħha 
għall-2011 il-Kummissjoni kkonkludiet li 
t-Turkija jeħtieġ li tkompli bir-riformi 
tagħha fir-rigward tal-kriterji politiċi 
flimkien mal-ħtieġa ta' sforzi sinifikanti 
oħra sabiex jiġu żgurati d-drittijiet 
fundamentali, 

Or. de

Emenda 27
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa D

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

D. billi fir-rapport ta' progress tagħha 
għall-2011 il-Kummissjoni kkonkludiet li 
t-Turkija huwa pajjiż ta’ importanza 
ewlenija għas-sigurtà u l-prosperità tal-
Unjoni Ewropea, li l-kontribut tat-Turkija 
lill-Unjoni Ewropea f'numru ta' oqsma 
kruċjali jkun totalment effikaċi b'aġenda 
pożittiva u b'approċċ kredibbli għall-

D. billi fir-rapport ta' progress tagħha 
għall-2011 il-Kummissjoni kkonkludiet li 
t-Turkija huwa pajjiż ta’ importanza 
ewlenija għas-sigurtà u l-prosperità tal-
Unjoni Ewropea u li jibqa' kruċjali li t-
Turkija tkompli bir-riformi tagħha fir-
rigward tal-kriterji politiċi flimkien mal-
ħtieġa ta' sforzi sinifikanti oħra sabiex jiġu 
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proċess ta' negozjar u li jibqa' kruċjali li t-
Turkija tkompli bir-riformi tagħha fir-
rigward tal-kriterji politiċi flimkien mal-
ħtieġa ta' sforzi sinifikanti oħra sabiex jiġu 
żgurati d-drittijiet fundamentali,

żgurati d-drittijiet fundamentali,

Or. nl

Emenda 28
Norica Nicolai

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Da (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Da. billi l-kapitoli tan-negozjar li 
għalihom it-tħejjijiet tekniċi ġew konklużi 
għandhom jinfetħu mingħajr dewmien 
skont il-proċeduri stabbiliti u f'konformità 
mal-Qafas ta’ Negozjar,

Or. en

Emenda 29
Geoffrey Van Orden

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Da (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Da. billi l-kapitoli tan-negozjar li 
għalihom it-tħejjijiet tekniċi ġew konklużi 
għandhom jinfetħu mingħajr dewmien 
skont il-proċeduri stabbiliti u f'konformità 
mal-Qafas ta’ Negozjar,

Or. en

Emenda 30
Raimon Obiols
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Da (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Da. billi l-Kummissjoni nediet aġenda 
pożittiva mġedda bejn l-UE u t-Turkija 
sabiex tagħti direzzjoni lill-futur b'mod 
konġunt u proattiv; billi din l-aġenda 
pożittiva tibni fuq il-pedamenti solidi tar-
relazzjonijiet bejn l-UE u t-Turkija u 
tmexxi l-proċess ta' riforma 'l quddiem; 
billi din l-inizjattiva ġdida ma tiħux post 
in-negozjati għall-adeżjoni imma 
tikkumplimentahom billi tappoġġja r-
riformi u tespandi d-drittijiet u l-libertajiet 
għaċ-ċittadini Torok,

Or. en

Emenda 31
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Da (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Da. billi l-kapitoli tan-negozjar li 
għalihom it-tħejjijiet tekniċi ġew konklużi 
għandhom jinfetħu mingħajr dewmien 
skont il-proċeduri stabbiliti u f'konformità 
mal-Qafas ta’ Negozjar,

Or. en

Emenda 32
Bastiaan Belder

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Da (ġdida)
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Da. billi l-Gvern Tork u l-ġudikatura qed 
jadottaw attitudni passiva lejn 
espressjonijiet ta' anti-Semitiżmu fil-midja 
Torka;

Or. nl

Emenda 33
Ana Gomes

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Da (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Da. billi n-nuqqas kbir ta' funzjonament 
tajjeb tas-sistema ġudizzjarja Torka, bħal 
pereżempju t-tul tal-proċeduri kriminali u 
tad-detenzjonijiet qabel il-proċess, l-
aċċess diffiċli għal konvenuti għall-
evidenza miġjuba kontra tagħhom, in-
nuqqas ta' kontroll min-naħa tal-
prosekuturi li jippreżentaw kawżi 
kriminali, qed jaffettwaw b'mod ħażin il-
libertà tal-espressjoni fil-pajjiż; billi aktar 
minn 60 ħaddiem tal-istampa kienu 
mitfugħa l-ħabs minħabba kundanni, 
proċessi pendenti u akkużi, ibbażati l-
aktar fuq definizzjoni ġenerika ta' 
terroriżmu fil-liġi Kontra t-Terroriżmu u 
l-liġi kriminali,

Or. en

Emenda 34
Geoffrey Van Orden

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa E
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

E. billi t-Turkija, għas-sitt sena 
konsekuttiva, għadha ma implimentatx id-
dispożizzjonijiet tal-Ftehima ta' 
Assoċjazzjoni KE-Turkija u l-Protokoll 
Addizzjonali tagħha,

E. billi t-Turkija, għas-sitt sena 
konsekuttiva, għadha ma implimentatx
b'mod sħiħ id-dispożizzjonijiet tal-Ftehim
ta' Assoċjazzjoni KE-Turkija u l-Protokoll 
Addizzjonali tiegħu, u billi, fl-istess ħin l-
UE ma eliminatx l-iżolament impost fuq 
it-Tramuntana ta' Ċipru, bi qbil mal-
konklużjonijiet tal-Kunsill għall-Affarijiet 
Ġenerali tal-UE tas-26 ta' April 2004,

Or. en

Emenda 35
Emine Bozkurt

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa E

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

E. billi t-Turkija, għas-sitt sena 
konsekuttiva, għadha ma implimentatx id-
dispożizzjonijiet tal-Ftehima ta' 
Assoċjazzjoni KE-Turkija u l-Protokoll 
Addizzjonali tagħha,

E. billi t-Turkija, għas-sitt sena 
konsekuttiva, għadha ma implimentatx 
b'mod sħiħ id-dispożizzjonijiet tal-Ftehim
ta' Assoċjazzjoni KE-Turkija u l-Protokoll 
Addizzjonali tiegħu,

Or. en

Emenda 36
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Metin Kazak, Anna Maria 
Corazza Bildt

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa E

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

E. billi t-Turkija, għas-sitt sena 
konsekuttiva, għadha ma implimentatx id-
dispożizzjonijiet tal-Ftehima ta' 
Assoċjazzjoni KE-Turkija u l-Protokoll 

E. billi t-Turkija għadha ma implimentatx 
id-dispożizzjonijiet tal-Ftehim ta' 
Assoċjazzjoni KE-Turkija u l-Protokoll 
Addizzjonali tiegħu, filwaqt li tikkwota l-
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Addizzjonali tagħha, fatt li l-Unjoni Ewropea naqset milli 
tneħħi l-iżolament tal-Komunità Ċiprijotta 
Torka kif imwiegħed fil-Konklużjonijiet 
tal-Kunsill tal-UE tas-26 ta' April 2004,

Or. en

Emenda 37
Norica Nicolai

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa E

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

E. billi t-Turkija, għas-sitt sena 
konsekuttiva, għadha ma implimentatx id-
dispożizzjonijiet tal-Ftehima ta' 
Assoċjazzjoni KE-Turkija u l-Protokoll 
Addizzjonali tagħha,

E. billi t-Turkija, għas-sitt sena 
konsekuttiva, għadha ma implimentatx id-
dispożizzjonijiet li ħerġin mill-Protokoll 
Addizzjonali tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni 
KE-Turkija, billi fl-istess ħin, l-Unjoni 
Ewropea ma neħħietx l-iżolament tal-
komunità Torka fil-parti tat-Tramuntana 
ta’ Ċipru, bi qbil mal-konklużjonijiet tal-
Laqgħa tal-Kunsill tal-Affarijiet Ġenerali 
tal-UE tas-26 ta’ April 2004,

Or. en

Emenda 38
Hélène Flautre, Franziska Keller

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa E

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

E. billi t-Turkija, għas-sitt sena 
konsekuttiva, għadha ma implimentatx id-
dispożizzjonijiet tal-Ftehima ta' 
Assoċjazzjoni KE-Turkija u l-Protokoll 
Addizzjonali tagħha,

E. billi t-Turkija, għas-sitt sena 
konsekuttiva, għadha ma implimentatx id-
dispożizzjonijiet tal-Ftehim ta' 
Assoċjazzjoni KE-Turkija u l-Protokoll 
Addizzjonali tiegħu, u billi għadhom ma 
ġewx implimentati l-konklużjonijiet tal-
Kunsill tal-UE tas-26 ta' April 2004 dwar 
Ċipru,
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Or. en

Emenda 39
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Jo Leinen, 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa E

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

E. billi t-Turkija, għas-sitt sena 
konsekuttiva, għadha ma implimentatx id-
dispożizzjonijiet tal-Ftehima ta' 
Assoċjazzjoni KE-Turkija u l-Protokoll 
Addizzjonali tagħha,

E. billi t-Turkija, għas-sitt sena 
konsekuttiva, għadha ma implimentatx id-
dispożizzjonijiet tal-Ftehim ta' 
Assoċjazzjoni KE-Turkija u l-Protokoll 
Addizzjonali tiegħu, billi l-Unjoni 
Ewropea u t-Turkija għandhom 
jimplimentaw b'mod simultanju l-obbligi 
li ġejjin mill-Protokoll Addizzjonali u 
mill-konklużjonijiet tal-Kunsill għall-
Affarijiet Ġenerali tal-UE tas-
26 ta' April 2004 sabiex jiġi ssuperat l-
impass tan-negozjati,

Or. en

Emenda 40
Cristian Silviu Buşoi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa E

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

E. billi t-Turkija, għas-sitt sena 
konsekuttiva, għadha ma implimentatx id-
dispożizzjonijiet tal-Ftehima ta' 
Assoċjazzjoni KE-Turkija u l-Protokoll 
Addizzjonali tagħha,

E. billi t-Turkija, għas-sitt sena 
konsekuttiva, għadha ma implimentatx id-
dispożizzjonijiet tal-Ftehim ta' 
Assoċjazzjoni KE-Turkija u l-Protokoll 
Addizzjonali tiegħu, billi l-Unjoni 
Ewropea u t-Turkija għandhom 
jimplimentaw b'mod simultanju l-obbligi 
li ġejjin mill-Protokoll Addizzjonali u 
mill-konklużjonijiet tal-Kunsill għall-
Affarijiet Ġenerali tal-UE tas-
26 ta' April 2004 sabiex jiġi ssuperat l-
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impass,

Or. en

Emenda 41
Geoffrey Van Orden

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa F

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

F. billi għal benefiċċju tagħha stess u bil-
ħsieb li tittejjeb l-istabilità u jkunu 
promossi r-relazzjonijiet tajba mal-ġirien u 
s-sħubija politika u ekonomika pożittiva, 
it-Turkija jeħtiġilha tħaffef fl-isforzi tagħha 
sabiex issolvi kwistjonijiet bilaterali 
pendenti, inklużi kwistjonijiet dwar il-
fruntieri, mal-ġirien diretti tagħha,

F. billi għal benefiċċju tagħha stess u bil-
ħsieb li tittejjeb l-istabilità u jkunu 
promossi r-relazzjonijiet tajba mal-ġirien u 
s-sħubija politika u ekonomika pożittiva, 
it-Turkija jeħtiġilha tħaffef fl-isforzi tagħha 
sabiex issolvi kwistjonijiet bilaterali 
pendenti, inklużi kwistjonijiet dwar il-
fruntieri tal-art, tal-baħar u dwar l-ispazju 
tal-ajru, mal-ġirien diretti tagħha li jridu 
juru bl-istess mod li lesti jfittxu soluzzjoni 
għal dawn il-kwestjonijiet,

Or. en

Emenda 42
Evgeni Kirilov, Kristian Vigenin

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa F

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

F. billi għal benefiċċju tagħha stess u bil-
ħsieb li tittejjeb l-istabilità u jkunu 
promossi r-relazzjonijiet tajba mal-ġirien u 
s-sħubija politika u ekonomika pożittiva, 
it-Turkija jeħtiġilha tħaffef fl-isforzi tagħha 
sabiex issolvi kwistjonijiet bilaterali 
pendenti, inklużi kwistjonijiet dwar il-
fruntieri, mal-ġirien diretti tagħha,

F. billi għal benefiċċju tagħha stess u bil-
ħsieb li tittejjeb l-istabilità u jkunu 
promossi r-relazzjonijiet tajba mal-ġirien u 
s-sħubija politika u ekonomika pożittiva, 
it-Turkija jeħtiġilha tħaffef fl-isforzi tagħha 
sabiex issolvi kwistjonijiet bilaterali 
pendenti, inklużi kwistjonijiet dwar obbligi 
legali mhux imwettqa u dwar il-fruntieri, 
mal-ġirien diretti tagħha,
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Or. en

Emenda 43
Maria Eleni Koppa

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa F

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

F. billi għal benefiċċju tagħha stess u bil-
ħsieb li tittejjeb l-istabilità u jkunu 
promossi r-relazzjonijiet tajba mal-ġirien u 
s-sħubija politika u ekonomika pożittiva, 
it-Turkija jeħtiġilha tħaffef fl-isforzi tagħha 
sabiex issolvi kwistjonijiet bilaterali 
pendenti, inklużi kwistjonijiet dwar il-
fruntieri, mal-ġirien diretti tagħha,

F. billi għal benefiċċju tagħha stess u bil-
ħsieb li tittejjeb l-istabilità u jkunu 
promossi r-relazzjonijiet tajba mal-ġirien u 
s-sħubija politika u ekonomika pożittiva, 
it-Turkija jeħtiġilha tħaffef fl-isforzi tagħha 
sabiex issolvi kwistjonijiet bilaterali 
pendenti, inklużi kwistjonijiet dwar il-
fruntieri, mal-ġirien diretti tagħha, bi qbil 
mad-dispożizzjonijiet tal-Karta tan-NU u 
mal-liġi internazzjonali,

Or. en

Emenda 44
Ana Gomes

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa F

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

F. billi għal benefiċċju tagħha stess u bil-
ħsieb li tittejjeb l-istabilità u jkunu 
promossi r-relazzjonijiet tajba mal-ġirien u 
s-sħubija politika u ekonomika pożittiva, 
it-Turkija jeħtiġilha tħaffef fl-isforzi tagħha 
sabiex issolvi kwistjonijiet bilaterali 
pendenti, inklużi kwistjonijiet dwar il-
fruntieri, mal-ġirien diretti tagħha,

F. billi għal benefiċċju tagħha stess u bil-
ħsieb li tittejjeb l-istabilità u jkunu 
promossi r-relazzjonijiet tajba mal-ġirien u 
s-sħubija politika u ekonomika pożittiva, 
it-Turkija jeħtiġilha tħaffef fl-isforzi tagħha 
sabiex issolvi kwistjonijiet bilaterali 
pendenti, inklużi kwistjonijiet dwar il-
fruntieri, mal-ġirien diretti tagħha, b'mod 
partikolari ma' Ċipru, Stat Membru tal-
UE,

Or. en
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Emenda 45
Dimitar Stoyanov

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa F

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Е. billi għal benefiċċju tagħha stess u bil-
ħsieb li tittejjeb l-istabilità u jkunu 
promossi r-relazzjonijiet tajba mal-ġirien u 
s-sħubija politika u ekonomika pożittiva, 
it-Turkija jeħtiġilha tħaffef fl-isforzi tagħha 
sabiex issolvi kwistjonijiet bilaterali 
pendenti, inklużi kwistjonijiet dwar il-
fruntieri, mal-ġirien diretti tagħha,

billi għal benefiċċju tagħha stess u bil-
ħsieb li tittejjeb l-istabilità u jkunu 
promossi r-relazzjonijiet tajba mal-ġirien u 
s-sħubija politika u ekonomika pożittiva, 
it-Turkija jeħtiġilha tħaffef fl-isforzi tagħha 
sabiex issolvi kwistjonijiet bilaterali 
pendenti, inklużi kwistjonijiet dwar il-
fruntieri u l-obbligi finanzjarji li ġejjin 
mit-trattati internazzjonali, mal-ġirien 
diretti tagħha,

Or. bg

Emenda 46
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Fa (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Fa. billi fl-aħħar 27 sena s-soċjetà Torka 
għaddiet minn konflitt vjolenti bejn il-
Partit tal-Ħaddiema tal-Kurdistan (PKK) 
u l-militar Tork li kkawża madwar 45 000 
mewt u sposta madwar miljun ċittadin. 
Billi ż-żewġ partijiet, s'issa, għadhom 
maqbuda fil-konflitt u t-Turkija għadha 
ma aderietx mal-protokolli addizzjonali 1 
u 2 tal-Konvenzjoni ta' Ġinevra li 
jippermettu li organizzazzjonijiet 
umanitarji internazzjonali joperaw fiż-
żoni milquta mill-konflitt. Billi huma 
meħtieġa sforzi ta' rikonċiljazzjoni u 
jeħtieġ ikunu indirizzati l-għeruq tal-
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problema għal soluzzjoni tal-kwistjoni tal-
Kurdi,

Or. en

Emenda 47
Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van 
Baalen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa G

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

G. billi l-ekonomija tat-Turkija ttriplikat tul 
l-aħħar għaxar snin u kibret bi kważi 10% 
fl-aħħar sena u hija meqjusa bħala 
waħda mis-seba' l-akbar ekonomiji 
emerġenti fid-dinja; billi l-kummerċ bejn 
l-Unjoni Ewropea u t-Turkija kien ta' 
EUR 103 biljun fl-2010, bit-Turkija bħala 
s-seba' l-akbar sieħba kummerċjali tal-
Unjoni u l-Unjoni l-akbar sieħba tat-
Turkija, bi 80% mill-investiment barrani 
dirett fit-Turkija joriġina mill-Unjoni 
Ewropea; billi l-intrapriżi tal-UE ħolqu 
aktar minn 13 000 negozju fit-Turkija,

G. billi l-ekonomija tat-Turkija ttriplikat tul 
l-aħħar għaxar snin; billi l-kummerċ bejn l-
Unjoni Ewropea u t-Turkija kien ta' 
EUR 103 biljun fl-2010, bit-Turkija bħala 
s-seba' l-akbar sieħba kummerċjali tal-
Unjoni u l-Unjoni l-akbar sieħba tat-
Turkija b'marġni wiesa',

Or. en

Emenda 48
Birgit Schnieber-Jastram

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa G

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

G. billi l-ekonomija tat-Turkija ttriplikat tul 
l-aħħar għaxar snin u kibret bi kważi 10% 
fl-aħħar sena u hija meqjusa bħala waħda 
mis-seba' l-akbar ekonomiji emerġenti fid-
dinja; billi l-kummerċ bejn l-Unjoni 
Ewropea u t-Turkija kien ta' 

G. billi l-ekonomija tat-Turkija ttriplikat tul 
l-aħħar għaxar snin u kibret bi kważi 10% 
fl-aħħar sena u hija meqjusa bħala waħda 
mill-aktar ekonomiji li qed jikbru b'ritmu 
mgħaġġel u waħda mis-seba' l-akbar 
ekonomiji emerġenti fid-dinja; billi l-
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EUR 103 biljun fl-2010, bit-Turkija bħala 
s-seba' l-akbar sieħba kummerċjali tal-
Unjoni u l-Unjoni l-akbar sieħba tat-
Turkija, bi 80% mill-investiment barrani 
dirett fit-Turkija joriġina mill-Unjoni 
Ewropea; billi l-intrapriżi tal-UE ħolqu 
aktar minn 13 000 negozju fit-Turkija,

kummerċ bejn l-Unjoni Ewropea u t-
Turkija kien ta' EUR 103 biljun fl-2010, 
bit-Turkija bħala s-seba' l-akbar sieħba 
kummerċjali tal-Unjoni u l-Unjoni l-akbar 
sieħba tat-Turkija, bi 80% mill-investiment 
barrani dirett fit-Turkija joriġina mill-
Unjoni Ewropea; billi l-intrapriżi tal-UE 
ħolqu aktar minn 13 000 negozju fit-
Turkija,

Or. en

Emenda 49
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Ga (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Ga. billi l-PDG tat-Turkija per capita 
jibqa' baxx meta mqabbel ma' ħafna Stati 
Membri tal-UE, partikularment dawk l-
aktar kompetittivi; billi PDG per capita 
relattivament baxx f'pajjiż kbir kandidat 
joħloq sfidi partikolari fl-oqsma tal-
konvergenza ekonomika u soċjali mal-
Istati Membri attwali tal-UE;  billi t-
Turkija teħtieġ b'mod urġenti li ttejjeb il-
kompetittività tagħha f'industriji 
b'teknoloġija għolja,

Or. en

Emenda 50
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Gb (ġdida)
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Gb. billi 80% tal-Investiment Dirett 
Barrani fit-Turkija jiġi mill-Unjoni 
Ewropea; billi l-intrapriżi tal-UE ħolqu 
aktar minn 13 000 negozju fit-Turkija; 
billi kemm it-Turkija kif ukoll l-UE it-
tnejn għandhom x'jakkwistaw minn 
integrazzjoni ekonomika kontinwa,

Or. en

Emenda 51
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa H

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

H. billi d-djalogu u l-kooperazzjoni mat-
Turkija dwar l-istabilità u d-demokrazija 
fil-Lvant Nofsani fuq skala usa' huma 
strateġiċi; billi t-Turkija, mibnija fuq Stat 
sekulari solidu, tista' tkun ta' eżempju 
prezzjuż għad-demokratizzazzjoni tal-
Istati Għarab sabiex dawn itemmu t-
tranżizzjoni demokratika u r-riformi 
soċjoekonomiċi tagħhom; billi djalogu 
strutturat bejn l-UE u t-Turkija dwar il-
koordinament tal-politiki esteri u tal-
viċinat rispettivi tagħhom jistgħu 
jipprovdu sinerġiji uniċi,

imħassar

Or. nl

Emenda 52
Geoffrey Van Orden

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa H
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

H. billi d-djalogu u l-kooperazzjoni mat-
Turkija dwar l-istabilità u d-demokrazija 
fil-Lvant Nofsani fuq skala usa' huma 
strateġiċi; billi t-Turkija, mibnija fuq Stat 
sekulari solidu, tista' tkun ta' eżempju 
prezzjuż għad-demokratizzazzjoni tal-
Istati Għarab sabiex dawn itemmu t-
tranżizzjoni demokratika u r-riformi 
soċjoekonomiċi tagħhom; billi djalogu 
strutturat bejn l-UE u t-Turkija dwar il-
koordinament tal-politiki esteri u tal-
viċinat rispettivi tagħhom jistgħu 
jipprovdu sinerġiji uniċi,

H. billi l-kooperazzjoni tal-UE mat-Turkija 
fil-promozzjoni tal-istabilità u d-
demokrazija fil-Lvant Nofsani fuq skala 
usa' hija essenzjali; billi t-Turkija, Stat 
sekulari u demokratiku b'popolazzjoni fil-
maġġoranza tagħha Musulmana, u għadd 
sinifikanti ta' minoranzi reliġjużi, tista' 
tkun ta' eżempju prezzjuż għall-Istati
Għarab li attwalment għaddejjin minn 
tranżizzjoni biex isiru demokraziji vera;

Or. en

Emenda 53
Ana Gomes

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa H

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

H. billi d-djalogu u l-kooperazzjoni mat-
Turkija dwar l-istabilità u d-demokrazija
fil-Lvant Nofsani fuq skala usa' huma 
strateġiċi; billi t-Turkija, mibnija fuq Stat 
sekulari solidu, tista' tkun ta' eżempju 
prezzjuż għad-demokratizzazzjoni tal-
Istati Għarab sabiex dawn itemmu t-
tranżizzjoni demokratika u r-riformi 
soċjoekonomiċi tagħhom; billi djalogu 
strutturat bejn l-UE u t-Turkija dwar il-
koordinament tal-politiki esteri u tal-
viċinat rispettivi tagħhom jistgħu jipprovdu 
sinerġiji uniċi,

H. billi d-djalogu u l-kooperazzjoni mat-
Turkija dwar l-istabilità, id-demokrazija u 
s-sigurtà fil-Lvant Nofsani fuq skala usa' 
huma strateġiċi; billi t-Turkija, mibnija fuq 
Stat sekulari solidu, tista' tkun ta' eżempju 
prezzjuż fit-tranżizzjoni demokratika tad-
dinja Musulmana; billi djalogu strutturat 
bejn l-UE u t-Turkija dwar il-koordinament 
tal-politiki esteri u tal-viċinat rispettivi 
tagħhom jistgħu jipprovdu sinerġiji uniċi, 
b'mod partikolari permezz ta' appoġġ 
għad-demokratizzazzjoni u r-riforma 
soċjoekonomika tar-reġjun kollu tal-
Mediterran u tal-Lvant Nofsani b'mod 
ġenerali, inkluż l-isfidi ppreżentati mill-
Iran,

Or. en
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Emenda 54
Antigoni Papadopoulou, Maria Eleni Koppa

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa H

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

H. billi d-djalogu u l-kooperazzjoni mat-
Turkija dwar l-istabilità u d-demokrazija 
fil-Lvant Nofsani fuq skala usa' huma 
strateġiċi; billi t-Turkija, mibnija fuq Stat 
sekulari solidu, tista' tkun ta' eżempju 
prezzjuż għad-demokratizzazzjoni tal-Istati 
Għarab sabiex dawn itemmu t-tranżizzjoni 
demokratika u r-riformi soċjoekonomiċi 
tagħhom; billi djalogu strutturat bejn l-UE 
u t-Turkija dwar il-koordinament tal-
politiki esteri u tal-viċinat rispettivi 
tagħhom jistgħu jipprovdu sinerġiji uniċi,

H. billi d-djalogu u l-kooperazzjoni mat-
Turkija dwar l-istabilità u d-demokrazija 
fil-Lvant Nofsani fuq skala usa' huma 
strateġiċi; billi t-Turkija, mibnija fuq Stat 
sekulari solidu u dment li jsiru riformi 
immedjati u konformi mal-UE fl-oqsma 
kollha, inkluż fil-politika barranija 
tagħha, tista' tkun ta' eżempju prezzjuż 
għad-demokratizzazzjoni tal-Istati Għarab 
sabiex dawn itemmu t-tranżizzjoni 
demokratika u r-riformi soċjoekonomiċi 
tagħhom; billi djalogu strutturat bejn l-UE 
u t-Turkija sabiex b'mod progressiv 
jindirizza l-politiki tat-Turkija ma' dawk 
tal-UE, jista' jipprovdi sinerġiji ta' 
benefiċċju reċiproku,

Or. en

Emenda 55
Barry Madlener

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa H

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

H. billi d-djalogu u l-kooperazzjoni mat-
Turkija dwar l-istabilità u d-demokrazija 
fil-Lvant Nofsani fuq skala usa' huma
strateġiċi; billi t-Turkija, mibnija fuq Stat 
sekulari solidu, tista' tkun ta' eżempju 
prezzjuż għad-demokratizzazzjoni tal-Istati 
Għarab sabiex dawn itemmu t-tranżizzjoni 
demokratika u r-riformi soċjoekonomiċi 
tagħhom; billi djalogu strutturat bejn l-UE 

H. billi d-djalogu u l-kooperazzjoni mat-
Turkija dwar l-istabilità u d-demokrazija 
fil-Lvant Nofsani fuq skala usa' jistgħu 
jkunu strateġiċi; billi t-Turkija, mibnija fuq 
Stat sekulari, tista' tkun ta' eżempju għad-
demokratizzazzjoni tal-Istati Għarab sabiex 
dawn itemmu t-tranżizzjoni demokratika u 
r-riformi soċjoekonomiċi tagħhom; billi l-
Prim Ministru Erdogan tat-Turkija sejjaħ 
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u t-Turkija dwar il-koordinament tal-
politiki esteri u tal-viċinat rispettivi 
tagħhom jistgħu jipprovdu sinerġiji uniċi,

biex titwaqqaf unjoni Torka-Għarbija;

Or. nl

Emenda 56
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa H

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

H. billi d-djalogu u l-kooperazzjoni mat-
Turkija dwar l-istabilità u d-demokrazija 
fil-Lvant Nofsani fuq skala usa' huma 
strateġiċi; billi t-Turkija, mibnija fuq Stat 
sekulari solidu, tista' tkun ta' eżempju
prezzjuż għad-demokratizzazzjoni tal-Istati 
Għarab sabiex dawn itemmu t-tranżizzjoni 
demokratika u r-riformi soċjoekonomiċi 
tagħhom; billi djalogu strutturat bejn l-UE 
u t-Turkija dwar il-koordinament tal-
politiki esteri u tal-viċinat rispettivi 
tagħhom jistgħu jipprovdu sinerġiji uniċi,

H. billi d-djalogu u l-kooperazzjoni mat-
Turkija dwar l-istabilità u d-demokrazija 
fil-Lvant Nofsani fuq skala usa' huma 
strateġiċi; billi t-Turkija, bħala Stat 
sekulari solidu, dment li t-Turkija stess 
tirrispetta b'mod sħiħ il-libertajiet 
fundamentali, tista' tkun sieħba prezzjuża
għad-demokratizzazzjoni tal-Istati Għarab 
sabiex dawn itemmu t-tranżizzjoni 
demokratika u r-riformi soċjoekonomiċi 
tagħhom; billi djalogu strutturat bejn l-UE 
u t-Turkija dwar il-koordinament tal-
politiki esteri u tal-viċinat rispettivi 
tagħhom jistgħu jipprovdu sinerġiji uniċi,

Or. en

Emenda 57
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa H

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

H. billi d-djalogu u l-kooperazzjoni mat-
Turkija dwar l-istabilità u d-demokrazija 
fil-Lvant Nofsani fuq skala usa' huma 
strateġiċi; billi t-Turkija, mibnija fuq Stat 

H. billi d-djalogu u l-kooperazzjoni mat-
Turkija dwar l-istabilità u d-demokrazija 
fil-Lvant Nofsani fuq skala usa' huma 
strateġiċi; billi t-Turkija, mibnija fuq Stat 
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sekulari solidu, tista' tkun ta' eżempju 
prezzjuż għad-demokratizzazzjoni tal-Istati 
Għarab sabiex dawn itemmu t-tranżizzjoni 
demokratika u r-riformi soċjoekonomiċi 
tagħhom; billi djalogu strutturat bejn l-UE 
u t-Turkija dwar il-koordinament tal-
politiki esteri u tal-viċinat rispettivi 
tagħhom jistgħu jipprovdu sinerġiji uniċi,

sekulari solidu, tista' tkun sors ta' 
ispirazzjoni għad-demokratizzazzjoni tal-
Istati Għarab sabiex dawn itemmu t-
tranżizzjoni demokratika u r-riformi 
soċjoekonomiċi tagħhom; billi djalogu 
strutturat bejn l-UE u t-Turkija dwar il-
koordinament tal-politiki esteri u tal-
viċinat rispettivi tagħhom jistgħu jipprovdu 
sinerġiji uniċi,

Or. en

Emenda 58
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa I

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

I. billi t-Turkija hija l-passaġġ tal-
enerġija tal-UE għar-riżorsi taż-żejt u l-
gass tal-Kawkasu u l-Kaspju u għandha 
viċinanza strateġika għall-Iraq u għas-
suq fi żvilupp tiegħu taż-żejt mhux 
raffinat; billi s-sistema ta' pajpijiet ta' 
Nabucco tibqa' waħda mill-ogħla 
prijoritajiet għas-sigurtà tal-enerġija tal-
UE; billi t-Turkija u l-Azerbaijan 
kkonkludew ftehim fil-25 ta' Ottubru 2011 
dwar il-mogħdija ta' gass mill-Azerbaijan 
minn fuq art Torka li se tiftaħ il-passaġġ 
ta' gass tan-Nofsinhar, issaħħaħ il-
provvistà tal-gass għas-sistema ta' 
pajpijiet ta' Nabucco u għall-passaġġ 
futur ta' mogħdija tal-gass ITGI 
(interkonnettur Turkija-Greċja-Italja), 
biex b'hekk tissaħħaħ is-sigurtà tal-
enerġija tal-Unjoni,

imħassar

Or. en

Emenda 59
Andreas Mölzer, Philip Claeys
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa I

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

I. billi t-Turkija hija l-passaġġ tal-enerġija
tal-UE għar-riżorsi taż-żejt u l-gass tal-
Kawkasu u l-Kaspju u għandha viċinanza 
strateġika għall-Iraq u għas-suq fi żvilupp 
tiegħu taż-żejt mhux raffinat; billi s-
sistema ta' pajpijiet ta' Nabucco tibqa'
waħda mill-ogħla prijoritajiet għas-sigurtà 
tal-enerġija tal-UE; billi t-Turkija u l-
Azerbaijan kkonkludew ftehim fil-
25 ta' Ottubru 2011 dwar il-mogħdija ta' 
gass mill-Azerbaijan minn fuq art Torka li 
se tiftaħ il-passaġġ ta' gass tan-Nofsinhar, 
issaħħaħ il-provvistà tal-gass għas-sistema 
ta' pajpijiet ta' Nabucco u għall-passaġġ 
futur ta' mogħdija tal-gass ITGI 
(interkonnettur Turkija-Greċja-Italja), biex 
b'hekk tissaħħaħ is-sigurtà tal-enerġija tal-
Unjoni,

I. billi t-Turkija hija sieħba ewlenija tal-
UE fit-tranżitu tar-riżorsi taż-żejt u l-gass 
tal-Kawkasu u l-Kaspju u għandha 
viċinanza strateġika għall-Iraq u għas-suq 
fi żvilupp tiegħu taż-żejt mhux raffinat; 
billi s-sistema ta' pajpijiet ta' Nabucco hi 
wieħed mill-proġetti ewlenin għas-sigurtà 
tal-enerġija tal-UE, imma l-UE teħtieġ 
ukoll tikkonsidra alternattivi bħas-s-
sistema ta' pajpijiet tas-South Stream; billi 
t-Turkija u l-Azerbaijan kkonkludew 
ftehim fil-25 ta' Ottubru 2011 dwar il-
mogħdija ta' gass mill-Azerbaijan minn fuq 
art Torka li se tiftaħ il-passaġġ ta' gass tan-
Nofsinhar u tista' ssaħħaħ il-provvistà tal-
gass għas-sistema ta' pajpijiet ta' Nabucco 
u għall-passaġġ futur ta' mogħdija tal-gass 
ITGI (interkonnettur Turkija-Greċja-Italja), 
biex b'hekk tissaħħaħ is-sigurtà tal-enerġija 
tal-Unjoni,

Or. de

Emenda 60
Charles Tannock

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa I

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

I. billi t-Turkija hija l-passaġġ tal-enerġija 
tal-UE għar-riżorsi taż-żejt u l-gass tal-
Kawkasu u l-Kaspju u għandha viċinanza 
strateġika għall-Iraq u għas-suq fi żvilupp 
tiegħu taż-żejt mhux raffinat; billi s-
sistema ta' pajpijiet ta' Nabucco tibqa' 
waħda mill-ogħla prijoritajiet għas-sigurtà 
tal-enerġija tal-UE; billi t-Turkija u l-
Azerbaijan kkonkludew ftehim fil-

I. billi t-Turkija hija passaġġ ewlieni tal-
enerġija tal-UE għar-riżorsi taż-żejt u l-
gass tal-Kawkasu u l-Kaspju u għandha 
viċinanza strateġika għall-Iraq u għas-suq 
fi żvilupp tiegħu taż-żejt mhux raffinat; 
billi s-sistema ppjanata ta' pajpijiet ta' 
Nabucco tibqa' waħda mill-ogħla 
prijoritajiet għas-sigurtà tal-enerġija tal-
UE; billi t-Turkija u l-Azerbajġan
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25 ta' Ottubru 2011 dwar il-mogħdija ta' 
gass mill-Azerbaijan minn fuq art Torka li 
se tiftaħ il-passaġġ ta' gass tan-Nofsinhar, 
issaħħaħ il-provvistà tal-gass għas-sistema 
ta' pajpijiet ta' Nabucco u għall-passaġġ 
futur ta' mogħdija tal-gass ITGI 
(interkonnettur Turkija-Greċja-Italja), biex 
b'hekk tissaħħaħ is-sigurtà tal-enerġija tal-
Unjoni,

kkonkludew ftehim fil-25 ta' Ottubru 2011 
dwar il-mogħdija ta' gass mill-Azerbajġan
minn fuq art Torka li se tiftaħ il-passaġġ ta' 
gass tan-Nofsinhar, issaħħaħ il-provvistà 
tal-gass għas-sistema ppjanata ta' pajpijiet 
ta' Nabucco u għall-passaġġ futur ta' 
mogħdija tal-gass ITGI (interkonnettur 
Turkija-Greċja-Italja), biex b'hekk 
tissaħħaħ is-sigurtà tal-enerġija tal-Unjoni,

Or. en

Emenda 61
Metin Kazak, Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Cristian Silviu Buşoi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa I

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

I. billi t-Turkija hija l-passaġġ tal-enerġija 
tal-UE għar-riżorsi taż-żejt u l-gass tal-
Kawkasu u l-Kaspju u għandha viċinanza 
strateġika għall-Iraq u għas-suq fi żvilupp 
tiegħu taż-żejt mhux raffinat; billi s-
sistema ta' pajpijiet ta' Nabucco tibqa' 
waħda mill-ogħla prijoritajiet għas-sigurtà 
tal-enerġija tal-UE; billi t-Turkija u l-
Azerbaijan kkonkludew ftehim fil-
25 ta' Ottubru 2011 dwar il-mogħdija ta' 
gass mill-Azerbaijan minn fuq art Torka li 
se tiftaħ il-passaġġ ta' gass tan-Nofsinhar, 
issaħħaħ il-provvistà tal-gass għas-sistema 
ta' pajpijiet ta' Nabucco u għall-passaġġ 
futur ta' mogħdija tal-gass ITGI 
(interkonnettur Turkija-Greċja-Italja), biex 
b'hekk tissaħħaħ is-sigurtà tal-enerġija tal-
Unjoni,

I. billi t-Turkija hija l-passaġġ tal-enerġija 
tal-UE għar-riżorsi taż-żejt u l-gass tal-
Kawkasu u l-Kaspju u għandha viċinanza 
strateġika għall-Iraq u għas-swieq fi 
żvilupp tiegħu taż-żejt mhux raffinat u tal-
gass naturali; billi s-sistema ta' pajpijiet ta' 
Nabucco tibqa' waħda mill-ogħla 
prijoritajiet għas-sigurtà tal-enerġija tal-
UE; billi t-Turkija u l-Azerbaijan
kkonkludew ftehim fil-25 ta' Ottubru 2011 
dwar il-mogħdija ta' gass mill-Azerbaijan
minn ġo art Torka li se tiftaħ il-passaġġ ta' 
gass tan-Nofsinhar, issaħħaħ il-provvistà 
tal-gass għas-sistema ta' pajpijiet ta' 
Nabucco u għall-passaġġ futur ta' mogħdija 
tal-gass ITGI (interkonnettur Turkija-
Greċja-Italja), biex b'hekk tissaħħaħ is-
sigurtà tal-enerġija tal-Unjoni,

Or. en

Emenda 62
Maria Eleni Koppa
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa I

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

I. billi t-Turkija hija l-passaġġ tal-enerġija 
tal-UE għar-riżorsi taż-żejt u l-gass tal-
Kawkasu u l-Kaspju u għandha viċinanza 
strateġika għall-Iraq u għas-suq fi żvilupp 
tiegħu taż-żejt mhux raffinat; billi s-
sistema ta' pajpijiet ta' Nabucco tibqa' 
waħda mill-ogħla prijoritajiet għas-sigurtà 
tal-enerġija tal-UE; billi t-Turkija u l-
Azerbaijan kkonkludew ftehim fil-
25 ta' Ottubru 2011 dwar il-mogħdija ta' 
gass mill-Azerbaijan minn fuq art Torka li 
se tiftaħ il-passaġġ ta' gass tan-Nofsinhar, 
issaħħaħ il-provvistà tal-gass għas-sistema 
ta' pajpijiet ta' Nabucco u għall-passaġġ 
futur ta' mogħdija tal-gass ITGI 
(interkonnettur Turkija-Greċja-Italja), biex 
b'hekk tissaħħaħ is-sigurtà tal-enerġija tal-
Unjoni,

I. billi t-Turkija hija l-passaġġ tal-enerġija 
tal-UE għar-riżorsi taż-żejt u l-gass tal-
Kawkasu u l-Kaspju u għandha viċinanza 
strateġika għall-Iraq u għas-suq fi żvilupp 
tiegħu taż-żejt mhux raffinat; billi s-
sistema ta' pajpijiet ta' Nabucco tibqa'
waħda mill-ogħla prijoritajiet għas-sigurtà 
tal-enerġija tal-UE; billi t-Turkija u l-
Azerbaijan kkonkludew ftehim fil-
25 ta' Ottubru 2011 dwar il-mogħdija ta' 
gass mill-Azerbaijan minn fuq art Torka li 
se tiftaħ il-passaġġ ta' gass tan-Nofsinhar, 
issaħħaħ il-provvistà tal-gass għas-sistema 
ppjanata ta' pajpijiet ta' Nabucco u għall-
passaġġ ta' mogħdija tal-gass ITGI 
(interkonnettur Turkija-Greċja-Italja), biex 
b'hekk tissaħħaħ is-sigurtà tal-enerġija tal-
Unjoni,

Or. en

Emenda 63
Graham Watson, Anneli Jäätteenmäki, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Andrew Duff, 
Alexander Graf Lambsdorff

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa I

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

I. billi t-Turkija hija l-passaġġ tal-enerġija 
tal-UE għar-riżorsi taż-żejt u l-gass tal-
Kawkasu u l-Kaspju u għandha viċinanza 
strateġika għall-Iraq u għas-suq fi żvilupp 
tiegħu taż-żejt mhux raffinat; billi s-
sistema ta' pajpijiet ta' Nabucco tibqa' 
waħda mill-ogħla prijoritajiet għas-sigurtà 
tal-enerġija tal-UE; billi t-Turkija u l-
Azerbaijan kkonkludew ftehim fil-
25 ta' Ottubru 2011 dwar il-mogħdija ta' 
gass mill-Azerbaijan minn fuq art Torka li 

I. billi t-Turkija hija l-passaġġ tal-enerġija 
tal-UE għar-riżorsi taż-żejt u l-gass tal-
Kawkasu u l-Kaspju u għandha viċinanza 
strateġika għall-Iraq u għas-suq fi żvilupp 
tiegħu taż-żejt mhux raffinat; billi s-
sistema ta' pajpijiet ta' Nabucco tibqa' 
waħda mill-ogħla prijoritajiet għas-sigurtà 
tal-enerġija tal-UE; billi t-Turkija u l-
Azerbaijan kkonkludew ftehim fil-
25 ta' Ottubru 2011 dwar il-mogħdija ta' 
gass mill-Azerbaijan minn fuq art Torka li 
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se tiftaħ il-passaġġ ta' gass tan-Nofsinhar, 
issaħħaħ il-provvistà tal-gass għas-sistema 
ta' pajpijiet ta' Nabucco u għall-passaġġ 
futur ta' mogħdija tal-gass ITGI 
(interkonnettur Turkija-Greċja-Italja), biex 
b'hekk tissaħħaħ is-sigurtà tal-enerġija tal-
Unjoni,

se tiftaħ il-passaġġ ta' gass tan-Nofsinhar, 
issaħħaħ il-provvistà tal-gass għas-sistema 
ta' pajpijiet ta' Nabucco u għall-passaġġ 
futur ta' mogħdija tal-gass ITGI 
(interkonnettur Turkija-Greċja-Italja), biex 
b'hekk tissaħħaħ is-sigurtà tal-enerġija tal-
Unjoni, billi t-Turkija għandha potenzjal 
sinifikanti għall-enerġija rinnovabbli mir-
riżorsi konsiderevoli tagħha mix-xemx, 
mir-riħ u dawk ġeotermiċi,

Or. en

Emenda 64
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Ia (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Ia. billi paċi dejjiema, stabilità u 
prosperità fil-Balkani huma 
strateġikament importanti kemm għall-
UE u kemm għat-Turkija; billi t-Turkija 
għandha sfond storiku uniku u wirt 
kulturali kif ukoll relazzjonijiet speċjali 
mal-pajjiżi tal-Balkani hi parti interessata 
u kruċjali fir-reġjun,

Or. en

Emenda 65
Tunne Kelam

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Ia (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Ia. billi n-numru ta' applikazzjonijiet 
quddiem il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet 
tal-Bniedem qed jiżdied għall-ħames sena 
konsekuttiva; billi ma sarx progress 
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biżżejjed fil-qasam tad-drittijiet tal-
bniedem;

Or. en

Emenda 66
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1. Jenfasizza l-interdipendenza bejn l-
Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha u 
t-Turkija; jirrikonoxxi l-potenzjal 
ekonomiku u ta' tkabbir tat-Turkija u r-
rwol rilevanti tagħha għas-sigurtà tal-
enerġija; jenfasizza li tali interdipendenza 
hija komplimentata mill-valur ta' sinerġiji 
potenzjali bejn il-politika estera u ta' 
sigurtà u l-politika tal-viċinat tal-Unjoni u 
tat-Turkija b'benefiċċji u ingranaġġ 
imsaħħa għat-tnejn; jemmen, 
madankollu, li tali interdipendenza tista' 
tipproduċi riżultati pożittivi biss jekk 
titpoġġa f'kuntest ta' impenn reċiproku, 
djalogu strateġiku, riżultati fil-proċess ta' 
riforma u fl-implimentazzjoni tar-riformi, 
relazzjonijiet tajba tat-Turkija mal-Istati 
Membri tal-UE ġirien u kooperazzjoni 
solida;

1. Jenfasizza l-interdipendenza bejn l-
Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha u 
t-Turkija; jirrikonoxxi r-rwol rilevanti 
għas-sigurtà tal-enerġija; jistieden lill-
Kummissjoni tieħu b'serjetà t-tħassib tat-
Turkija li ġej mill-implimentazzjoni tar-
regoli li jikkonċernaw l-Unjoni Doganali;

Or. en

Emenda 67
Geoffrey Van Orden

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1. Jenfasizza l-interdipendenza bejn l-
Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha u 
t-Turkija; jirrikonoxxi l-potenzjal 
ekonomiku u ta' tkabbir tat-Turkija u r-
rwol rilevanti tagħha għas-sigurtà tal-
enerġija; jenfasizza li tali interdipendenza 
hija komplimentata mill-valur ta' sinerġiji 
potenzjali bejn il-politika estera u ta' 
sigurtà u l-politika tal-viċinat tal-Unjoni u 
tat-Turkija b'benefiċċji u ingranaġġ 
imsaħħa għat-tnejn; jemmen, madankollu, 
li tali interdipendenza tista' tipproduċi 
riżultati pożittivi biss jekk titpoġġa
f'kuntest ta' impenn reċiproku, djalogu 
strateġiku, riżultati fil-proċess ta' riforma 
u fl-implimentazzjoni tar-riformi, 
relazzjonijiet tajba tat-Turkija mal-Istati
Membri tal-UE ġirien u kooperazzjoni 
solida;

1. Jenfasizza l-interessi kondiviżi mill-qrib 
bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri 
tagħha u t-Turkija, filwaqt li jirrikonoxxi l-
potenzjal ekonomiku u ta' tkabbir tat-
Turkija u tal-importanza strateġika tagħha 
mhux l-inqas fir-rigward tas-sigurtà tal-
enerġija, jirrikonoxxi l-politika barranija 
attiva tat-Turkija u l-valur ta' sinerġiji 
potenzjali tagħha mal-UE u l-Istati 
Membri tagħha, b'benefiċċji u ingranaġġ 
imsaħħa għat-tnejn; jemmen, madankollu, 
li tali interdipendenza hi aktar possibbli li
tipproduċi riżultati pożittivi meta tkun 
f'kuntest ta' impenn reċiproku, djalogu 
strateġiku, fl-implimentazzjoni tar-riformi, 
fit-titjib attiv u reċiproku ta' relazzjonijiet 
tajba bejn l-Istati Membri tal-UE ġirien u 
t-Turkija.

Or. en

Emenda 68
Ana Gomes

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1. Jenfasizza l-interdipendenza bejn l-
Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha u 
t-Turkija; jirrikonoxxi l-potenzjal 
ekonomiku u ta' tkabbir tat-Turkija u r-
rwol rilevanti tagħha għas-sigurtà tal-
enerġija; jenfasizza li tali interdipendenza 
hija komplimentata mill-valur ta' sinerġiji 
potenzjali bejn il-politika estera u ta' 
sigurtà u l-politika tal-viċinat tal-Unjoni u 
tat-Turkija b'benefiċċji u ingranaġġ 
imsaħħa għat-tnejn; jemmen, madankollu, 
li tali interdipendenza tista' tipproduċi 
riżultati pożittivi biss jekk titpoġġa 

1. Jenfasizza l-interdipendenza bejn l-
Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha u 
t-Turkija; jirrikonoxxi l-potenzjal 
ekonomiku u ta' tkabbir tat-Turkija u r-
rwol rilevanti tagħha għall-istabilità 
reġjonali u għas-sigurtà tal-enerġija; 
jenfasizza li tali interdipendenza hija 
komplimentata mill-valur ta' sinerġiji 
potenzjali bejn il-politika estera u ta' 
sigurtà u l-politika tal-viċinat tal-Unjoni u 
tat-Turkija b'benefiċċji u ingranaġġ 
imsaħħa għat-tnejn; jemmen, madankollu, 
li tali interdipendenza tista' tipproduċi 
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f'kuntest ta' impenn reċiproku, djalogu 
strateġiku, riżultati fil-proċess ta' riforma 
u fl-implimentazzjoni tar-riformi, 
relazzjonijiet tajba tat-Turkija mal-Istati 
Membri tal-UE ġirien u kooperazzjoni 
solida;

riżultati pożittivi biss jekk titpoġġa 
f'kuntest ta' impenn reċiproku, djalogu 
strateġiku, riżultati u kooperazzjoni 
effettiva fl-implimentazzjoni tar-riformi 
interni u r- relazzjonijiet tajba tat-Turkija 
mal-Istati Membri tal-UE ġirien;

Or. en

Emenda 69
Antigoni Papadopoulou, Kinga Göncz

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1. Jenfasizza l-interdipendenza bejn l-
Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha u 
t-Turkija; jirrikonoxxi l-potenzjal 
ekonomiku u ta' tkabbir tat-Turkija u r-
rwol rilevanti tagħha għas-sigurtà tal-
enerġija; jenfasizza li tali interdipendenza 
hija komplimentata mill-valur ta' sinerġiji 
potenzjali bejn il-politika estera u ta' 
sigurtà u l-politika tal-viċinat tal-Unjoni u 
tat-Turkija b'benefiċċji u ingranaġġ 
imsaħħa għat-tnejn; jemmen, madankollu, 
li tali interdipendenza tista' tipproduċi 
riżultati pożittivi biss jekk titpoġġa 
f'kuntest ta' impenn reċiproku, djalogu 
strateġiku, riżultati fil-proċess ta' riforma u 
fl-implimentazzjoni tar-riformi, 
relazzjonijiet tajba tat-Turkija mal-Istati 
Membri tal-UE ġirien u kooperazzjoni 
solida;

1. Jenfasizza l-interdipendenza bejn l-
Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha u 
t-Turkija; jirrikonoxxi l-potenzjal 
ekonomiku u ta' tkabbir tat-Turkija u r-
rwol rilevanti tagħha għas-sigurtà tal-
enerġija; jenfasizza li tali interdipendenza 
hija komplimentata mill-valur ta' sinerġiji 
potenzjali bejn il-politika estera u ta' 
sigurtà u l-politika tal-viċinat tal-Unjoni u 
tat-Turkija b'benefiċċji u ingranaġġ 
imsaħħa għat-tnejn; jemmen, madankollu, 
li tali interdipendenza tista' tipproduċi 
riżultati pożittivi biss jekk titpoġġa 
f'kuntest ta' impenn reċiproku, ta' rispett 
lejn il-valuri u l-prinċipji tal-UE, djalogu 
strateġiku, riżultati fil-proċess ta' riforma u 
fl-implimentazzjoni tar-riformi, 
relazzjonijiet tajba tat-Turkija mal-Istati 
Membri tal-UE ġirien u kooperazzjoni 
solida;

Or. en

Emenda 70
Hélène Flautre, Franziska Keller
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1. Jenfasizza l-interdipendenza bejn l-
Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha u 
t-Turkija; jirrikonoxxi l-potenzjal 
ekonomiku u ta' tkabbir tat-Turkija u r-
rwol rilevanti tagħha għas-sigurtà tal-
enerġija; jenfasizza li tali interdipendenza 
hija komplimentata mill-valur ta' sinerġiji 
potenzjali bejn il-politika estera u ta' 
sigurtà u l-politika tal-viċinat tal-Unjoni u 
tat-Turkija b'benefiċċji u ingranaġġ 
imsaħħa għat-tnejn; jemmen, madankollu, 
li tali interdipendenza tista' tipproduċi 
riżultati pożittivi biss jekk titpoġġa 
f'kuntest ta' impenn reċiproku, djalogu 
strateġiku, riżultati fil-proċess ta' riforma u 
fl-implimentazzjoni tar-riformi, 
relazzjonijiet tajba tat-Turkija mal-Istati 
Membri tal-UE ġirien u kooperazzjoni 
solida;

1. Jenfasizza l-interdipendenza bejn l-
Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha u 
t-Turkija; jirrikonoxxi l-potenzjal 
ekonomiku u ta' tkabbir tat-Turkija u r-
rwol rilevanti tagħha għas-sigurtà tal-
enerġija; jenfasizza li tali interdipendenza 
hija komplimentata mill-valur ta' sinerġiji 
potenzjali bejn il-politika estera u ta' 
sigurtà u l-politika tal-viċinat tal-Unjoni u 
tat-Turkija b'benefiċċji u ingranaġġ 
imsaħħa għat-tnejn; jemmen, madankollu, 
li tali interdipendenza tista' tipproduċi 
riżultati pożittivi biss jekk titpoġġa 
f'kuntest ta' impenn reċiproku, djalogu 
strateġiku, riżultati fil-proċess ta' riforma u 
fl-implimentazzjoni tar-riformi, 
relazzjonijiet tajba tat-Turkija mal-Istati 
Membri tal-UE ġirien u kooperazzjoni 
solida; jinsab imħasseb, madankollu, 
dwar il-konsegwenzi ambjentali, 
arkeoloġiċi u soċjali negattivi fl-approċċ 
tat-Turkija għat-tkabbir ekonomiku; 
jappella lill-Gvern Tork biex iżomm sħiħ 
dan il-wirt arkeoloġiku u ambjentali billi 
jagħti prijorità lil proġetti iżgħar li jkunu 
ekoloġikament u soċjalment sostenibbli; 
jitlob lill-istituzzjonijiet tal-UE u l-Istati 
Membri tal-UE biex jagħmlu użu sħiħ 
mill-istrumenti kollha tal-UE tal-politika 
tat-tkabbir għall-pajjiżi kandidati f'dan ir-
rigward;

Or. en

Emenda 71
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
f'isem il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1a (ġdid)
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1a. Jenfasizza li l-Unjoni Doganali UE-
Turkija ippermettiet lit-Turkija li tilħaq 
livell għoli ta' allinjament fil-qasam tal-
moviment ħieles tal-prodotti u tkompli 
ssaħħaħ il-kummerċ bilaterali bejn l-UE 
u t-Turkija, li ammonta għal EUR 
103 biljun fl-2010 jinnota, madankollu, li 
t-Turkija mhijiex qed timplimenta l-
Unjoni Doganali b'mod sħiħ u għada tuża 
leġiżlazzjoni li tmur kontra l-impenji 
tagħha li tneħħi ostakli tekniċi għall-
kummerċ bħal-liċenzji tal-importazzjoni, 
restrizzjonijiet fuq l-importazzjoni ta' 
prodotti minn pajjiżi terzi li qed 
jiċċirkolaw b'mod liberu fl-UE, l-
għajnuna mill-Istat, it-tisħiħ tad-drittijiet 
tal-proprjetà intellettwali, ir-rekwiżiti 
għar-registrazzjoni ta' prodotti 
farmaċewtiċi ġodda u t-trattament tat-
taxxa diskriminatorju; jenfasizza li l-
qafas leġiżlattiv ġdid dwar it-tqegħid ta' 
prodotti fis-suq u l-prinċipju ta' 
rikonoxximent reċiproku għad iridu jiġi 
trasposti fl-ordni legali Tork;

Or. en

Emenda 72
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1a. Jenfasizza li ż-żewġ naħat għandhom 
ifittxu b'mod attiv li jiżviluppaw sinerġiji 
potenzjali bejn il-politika estera u ta' 
sigurtà u l-politika tal-viċinat tal-Unjoni u 
tat-Turkija b'benefiċċji u b’ingranaġġ 
imsaħħaħ għat-tnejn; jemmen, 



PE478.719v01-00 40/284 AM\888692MT.doc

MT

madankollu, li tali interdipendenza tista' 
tipproduċi riżultati pożittivi biss jekk 
titpoġġa f'kuntest ta' impenn reċiproku, 
djalogu strateġiku, riżultati fil-proċess ta' 
riforma u fl-implimentazzjoni tar-riformi 
meħtieġa, relazzjonijiet tajba tat-Turkija 
mal-Istati Membri tal-UE ġirien u 
kooperazzjoni solida;

Or. en

Emenda 73
Raimon Obiols

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1a. Jilqa' u jesprimi l-appoġġ tiegħu lill-
Kummissjoni fl-iżvilupp ta' aġenda 
pożittiva ġdida għar-relazzjonijiet UE-
Turkija li, jekk titwettaq, iġġib benefiċċji 
tanġibbli u tippermetti lill-UE tibqa' l-
kriterju ta' referenza għal riforma 
kontinwa fit-Turkija u tqiegħed lit-
Turkija f'pożizzjoni aħjar biex tissodisfa l-
kriterji biex tingħaqad mal-UE; huwa tal-
fehma li għandhom jiġu investiti sforzi 
mġedda sabiex jinħolqu l-kundizzjonijiet 
għall-ftuħ ta' kapitoli ġodda;

Or. en

Emenda 74
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
f'isem il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1b (ġdid)
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1b. Jieħu nota tat-tħassib espress mill-
komunità tal-kummerċ Torka fir-rigward 
tar-rekwiżiti attwali tal-viża applikabbli 
għal ċittadini Torok u l-kwoti ta' trasport 
applikati għat-trakkijiet Torok, kif ukoll l-
obbligi unilaterali li jeżistu għat-Turkija, 
fl-Unjoni Doganali, fir-relazzjonijiet ta' 
kummerċ tagħha ma' pajjiżi terzi bħala 
riżultat tal-Ftehimiet ta' Kummerċ Ħieles 
iffirmati bejn l-UE u dawk il-pajjiżi;

Or. en

Emenda 75
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1b. Jinnota li t-Turkija hi l-uniku pajjiż 
kandidat li m'għandux liberalizzazzjoni 
tal-viża; jenfasizza l-importanza li jkun 
iffaċilitat l-aċċess għall-Unjoni Ewropea 
għan-negozjanti, l-akkademiċi, l-istudenti 
u r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili; 
jappoġġja l-isforzi tal-Kummissjoni u l-
Istati Membri sabiex jimplimentaw il-
kodiċi tal-viża, jarmonizzaw u 
jissimplifikaw ir-rekwiżiti tal-viża u 
joħolqu ċentri ġodda sabiex ikun 
iffaċilitat il-ħruġ ta' viżi fit-Turkija; 
iħeġġeġ lit-Turkija tiffirma u timplimenta 
l-ftehim dwar ir-riammissjoni bejn l-UE u 
t-Turkija mingħajr aktar dewmien u 
sabiex tiżgura li, sakemm dan il-ftehim 
jidħol fis-seħħ, jiġu implimentati 
kompletament il-ftehimiet bilaterali 
eżistenti; jenfasizza l-importanza tal-
intensifikazzjoni tal-kooperazzjoni bejn l-
UE u t-Turkija dwar il-ġestjoni tal-
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migrazzjoni u l-kontrolli fuq il-fruntieri, 
fost l-oħrajn fid-dawl tal-persentaġġ għoli 
ta’ immigranti illegali li jidħlu fit-
territorju tal-UE mit-Turkija; huwa tal-
fehma li ladarba l-ftehim dwar ir-
riammissjoni jidħol fis-seħħ, il-Kunsill 
għandu jagħti mandat lill-Kummissjoni 
sabiex tibda d-djalogu dwar il-viżi u 
tiddefinixxi l-pjan direzzjonali;

Or. en

Emenda 76
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
f'isem il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1c (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1c. Jiddeplora l-fatt li t-Turkija għadha 
ma implimentatx b'mod sħiħ il-Protokoll 
Addizzjonali għall-Ftehim ta' 
Assoċjazzjoni KE-Turkija; jistieden lill-
Gvern Tork sabiex jimplimentah bis-sħiħ 
mingħajr dewmien u b'mod mhux 
diskriminatorju; iħeġġeġ lit-Turkija 
sabiex tneħħi kull restrizzjoni li fadal fuq 
il-moviment liberu tal-prodotti, inkluż fuq 
mezzi ta' trasport li joriġinaw minn Ċipru, 
u sabiex timplimenta l-Unjoni Doganali 
b'mod sħiħ, sabiex tegħleb l-imblokk 
attwali tan-negozjati tagħha għal adeżjoni 
mal-UE fil-kapitoli relevanti;

Or. en

Emenda 77
Richard Howitt

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2. Jesprimi l-appoġġ tiegħu lill-
Kummissjoni għall-iżvilupp ta' aġenda 
ġdida għar-relazzjonijiet bejn l-UE u t-
Turkija; huwa tal-fehma li l-isforzi mġedda 
għandhom jiġu investiti sabiex jinħolqu l-
kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-kapitoli; 
jinsisti li r-relazzjonijiet tat-Turkija mal-
Istati Membri ġirien huma fattur ewlieni 
għat-tiġdid tan-negozjati u d-djalogu;

2. Jappoġġa bis-sħiħ lill-Kummissjoni 
għall-iżvilupp ta' aġenda ġdida għar-
relazzjonijiet bejn l-UE u t-Turkija li hi 
bbażata fuq kuntatti aktar intensivi dwar 
riformi domestiċi, allinjament aktar mill-
qrib mal-acquis biex tiżgura progress 
aktar rapidu fin-negozjati għall-adeżjoni, 
relazzjonijiet kummerċjali u  ekonomiċi 
aħjar inkluż modernizzar potenzjali tal-
Unjoni Doganali biex  tinkludi l-akkwist u 
servizzi pubbliċi, rekwiżiti għall-viża aktar 
flessibbli biex tagħti spinta lill-kuntatti 
tan-negozju u edukattivi transkonfinali u  
ssaħħaħ id-djalogu ta' livell għoli UE-
Turkija dwar il-politika barranija; huwa 
tal-fehma li l-isforzi mġedda għandhom 
jiġu investiti sabiex jinħolqu l-
kundizzjonijiet għall-ftuħ ta' kapitoli 
ġodda speċjalment dwar il-Ġustizzja u l-
Intern (kapitoli 23 u 24) il-Kompetizzjoni 
(kapitolu 8) u l-Enerġija (kapitolu 15) 
bħala prijorità; jinsisti li r-relazzjonijiet 
tat-Turkija mal-Istati Membri ġirien huma 
fattur ewlieni għat-tiġdid tan-negozjati u d-
djalogu;

Or. en

Emenda 78
Geoffrey Van Orden

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2. Jesprimi l-appoġġ tiegħu lill-
Kummissjoni għall-iżvilupp ta' aġenda 
ġdida għar-relazzjonijiet bejn l-UE u t-
Turkija; huwa tal-fehma li l-isforzi 
mġedda għandhom jiġu investiti sabiex 
jinħolqu l-kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-
kapitoli; jinsisti li r-relazzjonijiet tat-

2. Jirrikonoxxi li l-progress fil-proċess ta' 
adeżjoni jibqa' diżappuntanti, jappoġġja l-
inizjattiva ta' "aġenda ġdida" tal-
Kummissjoni għar-relazzjonijiet bejn l-UE 
u t-Turkija u jenfasizza l-ħtieġa ta' sforzi 
attivi u mġedda biex jinfetħu l-kapitoli;
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Turkija mal-Istati Membri ġirien huma 
fattur ewlieni għat-tiġdid tan-negozjati u 
d-djalogu;

Or. en

Emenda 79
Andrew Duff, Graham Watson, Anna Maria Corazza Bildt, Sarah Ludford, Alexander 
Graf Lambsdorff

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2. Jesprimi l-appoġġ tiegħu lill-
Kummissjoni għall-iżvilupp ta' aġenda 
ġdida għar-relazzjonijiet bejn l-UE u t-
Turkija; huwa tal-fehma li l-isforzi mġedda
għandhom jiġu investiti sabiex jinħolqu l-
kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-kapitoli; 
jinsisti li r-relazzjonijiet tat-Turkija mal-
Istati Membri ġirien huma fattur ewlieni 
għat-tiġdid tan-negozjati u d-djalogu;

2. Jesprimi l-appoġġ tiegħu lill-
Kummissjoni għall-iżvilupp tal-aġenda 
pożittiva li għandha titfa' dinamiżmu ġdid 
fir-relazzjonijiet bejn l-UE u t-Turkija; 
huwa tal-fehma li għandhom jiġu investiti 
sforzi partikolari sabiex jinħolqu l-
kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-kapitoli fil-
qasam tal-ġustizzja u d-drittijiet 
fundamentali, li jipprovdu liż-żewġ naħat 
b'riżultati u benefiċċji tanġibbli; jinsisti li 
r-relazzjonijiet tat-Turkija mal-ġirien 
tagħha huma fattur ewlieni biex jiffurmaw 
relazzjonijiet mill-qrib u dejjiema mal-
UE;

Or. en

Emenda 80
Antigoni Papadopoulou, Nikolaos Salavrakos, Ana Gomes

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2. Jesprimi l-appoġġ tiegħu lill-
Kummissjoni għall-iżvilupp ta' aġenda 
ġdida għar-relazzjonijiet bejn l-UE u t-
Turkija; huwa tal-fehma li l-isforzi 

2. Jesprimi l-appoġġ tiegħu lill-
Kummissjoni għall-iżvilupp ta' aġenda 
pożittiva għar-relazzjonijiet bejn l-UE u t-
Turkija, kif approvat mill-Kunsill fil-
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mġedda għandhom jiġu investiti sabiex 
jinħolqu l-kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-
kapitoli; jinsisti li r-relazzjonijiet tat-
Turkija mal-Istati Membri ġirien huma 
fattur ewlieni għat-tiġdid tan-negozjati u d-
djalogu;

Konklużjonijiet tiegħu tal-
5 ta' Diċembru 2011; jinsisti li r-
relazzjonijiet tat-Turkija mal-Istati Membri 
ġirien kollha huma fattur ewlieni għat-
tiġdid tan-negozjati u d-djalogu;

Or. en

Emenda 81
Dimitar Stoyanov

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2. Jesprimi l-appoġġ tiegħu lill-
Kummissjoni għall-iżvilupp ta' aġenda 
ġdida għar-relazzjonijiet bejn l-UE u t-
Turkija; huwa tal-fehma li l-isforzi 
mġedda għandhom jiġu investiti sabiex 
jinħolqu l-kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-
kapitoli; jinsisti li r-relazzjonijiet tat-
Turkija mal-Istati Membri ġirien huma 
fattur ewlieni għat-tiġdid tan-negozjati u d-
djalogu;

2. Jesprimi l-appoġġ tiegħu lill-
Kummissjoni għall-iżvilupp ta' aġenda 
ġdida għar-relazzjonijiet bejn l-UE u t-
Turkija; jinsisti li r-relazzjonijiet tat-
Turkija mal-Istati Membri ġirien huma 
fattur ewlieni għat-tiġdid tan-negozjati u d-
djalogu;

Or. bg

Emenda 82
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2. Jesprimi l-appoġġ tiegħu lill-
Kummissjoni għall-iżvilupp ta' aġenda 
ġdida għar-relazzjonijiet bejn l-UE u t-
Turkija; huwa tal-fehma li l-isforzi mġedda 
għandhom jiġu investiti sabiex jinħolqu l-
kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-kapitoli; 

2. Jesprimi l-appoġġ tiegħu lill-
Kummissjoni għall-iżvilupp ta' aġenda 
ġdida għar-relazzjonijiet bejn l-UE u t-
Turkija, li tkopri firxa wiesgħa ta' oqsma 
ta' interess komuni, inklużi inter alia 
riformi politiċi, djalogu dwar il-politika 
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jinsisti li r-relazzjonijiet tat-Turkija mal-
Istati Membri ġirien huma fattur ewlieni 
għat-tiġdid tan-negozjati u d-djalogu;

barranija, l-enerġija, il-kummerċ, il-viżi, 
il-mobilità u l-migrazzjoni u l-ġlieda 
kontra t-terroriżmu; huwa tal-fehma li l-
isforzi mġedda għandhom jiġu investiti 
sabiex jinħolqu l-kundizzjonijiet għall-ftuħ 
tal-kapitoli; jinsisti li r-relazzjonijiet tat-
Turkija mal-Istati Membri ġirien huma 
fattur ewlieni għat-tiġdid tan-negozjati u d-
djalogu;

Or. en

Emenda 83
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2. Jesprimi l-appoġġ tiegħu lill-
Kummissjoni għall-iżvilupp ta' aġenda 
ġdida għar-relazzjonijiet bejn l-UE u t-
Turkija; huwa tal-fehma li l-isforzi mġedda 
għandhom jiġu investiti sabiex jinħolqu l-
kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-kapitoli; 
jinsisti li r-relazzjonijiet tat-Turkija mal-
Istati Membri ġirien huma fattur ewlieni 
għat-tiġdid tan-negozjati u d-djalogu;

2. Jesprimi l-appoġġ tiegħu lill-
Kummissjoni għall-iżvilupp ta' aġenda 
ġdida għar-relazzjonijiet bejn l-UE u t-
Turkija li tiffoka fuq it-titjib tar-reġim tal-
viżi għaċ-ċittadini Torok bl-istess mod 
bħal dawk ta' ċittadini ta' stati kandidati 
oħra; u tiżgura tħaddim aktar effettiv tal-
Unjoni Doganali billi tindirizza xkiel 
attwali għan-negozju kif ukoll it-tħassib 
tat-Turkija dwar il-Ftehimiet ta' 
Kummerċ Ħieles li l-UE tikkonkludi ma'
pajjiżi terzi; huwa tal-fehma li l-isforzi 
mġedda għandhom jiġu investiti sabiex 
jinħolqu l-kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-
kapitoli; jinsisti li r-relazzjonijiet tat-
Turkija mal-Istati Membri ġirien huma 
fattur ewlieni għat-tiġdid tan-negozjati u d-
djalogu;

Or. en

Emenda 84
Maria Eleni Koppa
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2. Jesprimi l-appoġġ tiegħu lill-
Kummissjoni għall-iżvilupp ta' aġenda 
ġdida għar-relazzjonijiet bejn l-UE u t-
Turkija; huwa tal-fehma li l-isforzi mġedda 
għandhom jiġu investiti sabiex jinħolqu l-
kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-kapitoli; 
jinsisti li r-relazzjonijiet tat-Turkija mal-
Istati Membri ġirien huma fattur ewlieni 
għat-tiġdid tan-negozjati u d-djalogu;

2. Jesprimi l-appoġġ tiegħu lill-
Kummissjoni għall-iżvilupp ta' aġenda 
ġdida għar-relazzjonijiet bejn l-UE u t-
Turkija; filwaqt li jerġa' jsemmi d-
deċiżjonijiet tal-Kunsill tal-
11 ta' Diċembru 2006 dwar il-ftuħ u l-
għeluq ta' kapitoli tan-negozjar, huwa tal-
fehma li l-isforzi mġedda għandhom jiġu 
investiti sabiex jinħolqu l-kundizzjonijiet 
għall-ftuħ tal-kapitoli; jinsisti li r-
relazzjonijiet tat-Turkija mal-Istati Membri 
ġirien huma fattur ewlieni għat-tiġdid tan-
negozjati u d-djalogu;

Or. en

Emenda 85
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Raimon Obiols

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2. Jesprimi l-appoġġ tiegħu lill-
Kummissjoni għall-iżvilupp ta' aġenda 
ġdida għar-relazzjonijiet bejn l-UE u t-
Turkija; huwa tal-fehma li l-isforzi mġedda 
għandhom jiġu investiti sabiex jinħolqu l-
kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-kapitoli;
jinsisti li r-relazzjonijiet tat-Turkija mal-
Istati Membri ġirien huma fattur ewlieni 
għat-tiġdid tan-negozjati u d-djalogu;

2. Jesprimi l-appoġġ tiegħu lill-
Kummissjoni għall-iżvilupp ta' aġenda 
ġdida għar-relazzjonijiet bejn l-UE u t-
Turkija; huwa tal-fehma li l-isforzi mġedda 
għandhom jiġu investiti sabiex jinħolqu l-
kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-kapitoli;

Or. en

Emenda 86
Andreas Mölzer, Philip Claeys
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2. Jesprimi l-appoġġ tiegħu lill-
Kummissjoni għall-iżvilupp ta' aġenda 
ġdida għar-relazzjonijiet bejn l-UE u t-
Turkija; huwa tal-fehma li l-isforzi mġedda 
għandhom jiġu investiti sabiex jinħolqu l-
kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-kapitoli; 
jinsisti li r-relazzjonijiet tat-Turkija mal-
Istati Membri ġirien huma fattur ewlieni
għat-tiġdid tan-negozjati u d-djalogu;

2. Jesprimi l-appoġġ tiegħu lill-
Kummissjoni għall-iżvilupp ta' aġenda 
ġdida għar-relazzjonijiet bejn l-UE u t-
Turkija; huwa tal-fehma li t-Turkija 
għandha tagħmel sforzi mġedda u akbar 
biex toħloq il-kundizzjonijiet għall-ftuħ 
tal-kapitoli; jinsisti li r-relazzjonijiet tat-
Turkija mal-Istati Membri ġirien 
jirrapreżentaw kontribuzzjoni ewlenija
għat-tiġdid tan-negozjati u d-djalogu;

Or. de

Emenda 87
Birgit Schnieber-Jastram

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2. Jesprimi l-appoġġ tiegħu lill-
Kummissjoni għall-iżvilupp ta' aġenda 
ġdida għar-relazzjonijiet bejn l-UE u t-
Turkija; huwa tal-fehma li l-isforzi mġedda 
għandhom jiġu investiti sabiex jinħolqu l-
kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-kapitoli; 
jinsisti li r-relazzjonijiet tat-Turkija mal-
Istati Membri ġirien huma fattur ewlieni
għat-tiġdid tan-negozjati u d-djalogu;

2. Jesprimi l-appoġġ tiegħu lill-
Kummissjoni għall-iżvilupp ta' aġenda 
ġdida għar-relazzjonijiet bejn l-UE u t-
Turkija; huwa tal-fehma li l-isforzi mġedda 
għandhom jiġu investiti sabiex jinħolqu l-
kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-kapitoli; 
jinsisti li r-relazzjonijiet bejn it-Turkija u 
l-Istati Membri ġirien tagħha huma
importanti għat-tiġdid tan-negozjati u d-
djalogu;

Or. en

Emenda 88
Ana Gomes

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2. Jesprimi l-appoġġ tiegħu lill-
Kummissjoni għall-iżvilupp ta' aġenda 
ġdida għar-relazzjonijiet bejn l-UE u t-
Turkija; huwa tal-fehma li l-isforzi mġedda 
għandhom jiġu investiti sabiex jinħolqu l-
kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-kapitoli; 
jinsisti li r-relazzjonijiet tat-Turkija mal-
Istati Membri ġirien huma fattur ewlieni 
għat-tiġdid tan-negozjati u d-djalogu;

2. Jesprimi l-appoġġ tiegħu lill-
Kummissjoni għall-iżvilupp ta' aġenda 
ġdida għar-relazzjonijiet bejn l-UE u t-
Turkija; huwa tal-fehma li l-isforzi mġedda 
għandhom jiġu investiti sabiex jinħolqu l-
kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-kapitoli; 
jinsisti li r-relazzjonijiet tat-Turkija mal-
Istati Membri ġirien huma fattur ewlieni 
għat-tiġdid tan-negozjati u d-djalogu, 
jiġifieri l-implimentazzjoni sħiħa tal-
Protokoll ta' Ankara;

Or. en

Emenda 89
Hélène Flautre, Franziska Keller

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2. Jesprimi l-appoġġ tiegħu lill-
Kummissjoni għall-iżvilupp ta' aġenda 
ġdida għar-relazzjonijiet bejn l-UE u t-
Turkija; huwa tal-fehma li l-isforzi mġedda 
għandhom jiġu investiti sabiex jinħolqu l-
kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-kapitoli; 
jinsisti li r-relazzjonijiet tat-Turkija mal-
Istati Membri ġirien huma fattur ewlieni 
għat-tiġdid tan-negozjati u d-djalogu;

2. Jesprimi l-appoġġ tiegħu lill-
Kummissjoni għall-iżvilupp ta' aġenda 
pożittiva għar-relazzjonijiet bejn l-UE u t-
Turkija; huwa tal-fehma li l-isforzi mġedda 
għandhom jiġu investiti sabiex jinħolqu l-
kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-kapitoli; 
jinsisti li r-relazzjonijiet tat-Turkija mal-
Istati Membri ġirien huma fattur ewlieni 
għat-tiġdid tan-negozjati u d-djalogu;

Or. en

Emenda 90
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
f'isem il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2a (ġdid)
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2a. Jinnota li għalkemm sar xi ftit 
progress dwar kwestjonijiet relatati mas-
sikurezzatal-prodotti, bħat-twaqqif ta' 
Bord għall-Valutazzjoni tas-Sorveljanza 
tas-Suq u s-Sikurezza tal-Prodotti li 
jlaqqa' flimkien l-awtoritajiet relevanti 
tas-sorveljanza tas-suq, ir-riżorsi 
finanzjarji u umani allokati għall-
attivitajiet tas-sorveljanza tas-suq 
għadhom insuffiċjenti; jinnota li n-numru 
ta' miżuri applikati għadu baxx, filwaqt li 
r-reviżjoni tal-leġiżlazzjoni dwar is-
sikurezza ġenerali tal-prodotti tibqa' 
inkompluta;

Or. en

Emenda 91
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
f'isem il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2b. Jenfasizza li l-mekkaniżmi eżistenti 
għad-djalogu bejn il-gvern u s-soċjetà 
ċivili mhumiex qed jintużaw b'mod effettiv 
filwaqt li l-parteċipazzjoni mill-NGOs tal-
konsumatur fl-attivitajiet tat-tfassil tal-
politika u tal-liġijiet għadha baxxa; 
jistieden lill-Gvern Tork jinvolvi b'mod 
sħiħ l-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi 
fil-proċess ta' konsultazzjoni leġiżlattiv u 
politiku u jieħu l-miżuri kollha neċessarji 
sabiex jappoġġja u jsaħħaħ il-moviment 
tal-konsumatur; jinkoraġġixxi l-
organizzazzjonijiet tal-konsumatur biex 
jgħaqqdu l-forzi tagħhom ħalli jżidu r-
rappreżentanza possibbli tagħhom 
permezz tat-twaqqif ta' konfederazzjoni 
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tal-organizzazzjonijiet tal-konsumatur;

Or. en

Emenda 92
Geoffrey Van Orden

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3. Ifaħħar lit-Turkija għall-proċess 
elettorali, fl-okkażjoni tal-elezzjonijiet
ġenerali ta' Ġunju 2011 fejn kien hemm 
għadd kbir ta' votanti, u b'tifħir minn
osservaturi internazzjonali ġiet deskritta
bħala demokratika u pluralistika u 
msawwra minn soċjetà ċivili mimlija ħajja; 
jenfasizza l-importanza ta' riforma tal-liġi
elettorali bl-eliminazzjoni tal-limitu
minimu ta' 10% għar-rappreżentazzjoni 
fil-Parlament, li huwa l-ogħla limitu ta' 
kull Membru tal-Kunsill tal-Ewropa u ma 
jirrappreżentax il-pluraliżmu tas-soċjetà 
Torka;

3. Ifaħħar lit-Turkija għall-elezzjoni
ġenerali libera u ġusta ta' Ġunju 2011 fejn
għadd ta' osservaturi internazzjonali 
kklassifikawha bħala demokratika u 
pluralistika u msawwra minn soċjetà ċivili 
mimlija ħajja; jenfasizza l-importanza li 
tiġi riformata l-liġi elettorali Torka, u 
jissuġġerixxi li t-Turkija tikkunsidra li 
tbaxxi l-limitu minimu attwali ta' 10% biex 
partit ikun rappreżentat fil-parlament; 

Or. en

Emenda 93
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3. Ifaħħar lit-Turkija għall-proċess
elettorali, fl-okkażjoni tal-elezzjonijiet 
ġenerali ta' Ġunju 2011 fejn kien hemm 
għadd kbir ta' votanti, u b'tifħir minn 
osservaturi internazzjonali ġiet deskritta 
bħala demokratika u pluralistika u 
msawwra minn soċjetà ċivili mimlija 

3. Ifaħħar lit-Turkija għall-proċess 
elettorali, fl-okkażjoni tal-elezzjonijiet 
ġenerali ta' Ġunju 2011 fejn kien hemm 
għadd kbir ta' votanti, u b'tifħir minn 
osservaturi internazzjonali ġiet deskritta 
bħala libera u ġusta; jenfasizza għal 
darb'oħra li t-Turkija għandha tabolixxi 
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ħajja; jenfasizza l-importanza ta' riforma 
tal-liġi elettorali bl-eliminazzjoni tal-
limitu minimu ta' 10% għar-
rappreżentazzjoni fil-Parlament, li huwa l-
ogħla limitu ta' kull Membru tal-Kunsill 
tal-Ewropa u ma jirrappreżentax il-
pluraliżmu tas-soċjetà Torka;

l-limitu minimu ta' 10% għar-
rappreżentazzjoni fil-Parlament, l-ogħla 
limitu ta' kull Membru tal-Kunsill tal-
Ewropa; 

Or. en

Emenda 94
Raimon Obiols

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3. Ifaħħar lit-Turkija għall-proċess 
elettorali, fl-okkażjoni tal-elezzjonijiet 
ġenerali ta' Ġunju 2011 fejn kien hemm 
għadd kbir ta' votanti, u b'tifħir minn 
osservaturi internazzjonali ġiet deskritta 
bħala demokratika u pluralistika u 
msawwra minn soċjetà ċivili mimlija ħajja; 
jenfasizza l-importanza ta' riforma tal-liġi
elettorali bl-eliminazzjoni tal-limitu 
minimu ta' 10% għar-rappreżentazzjoni fil-
Parlament, li huwa l-ogħla limitu ta' kull 
Membru tal-Kunsill tal-Ewropa u ma 
jirrappreżentax il-pluraliżmu tas-soċjetà 
Torka;

3. Ifaħħar lit-Turkija għall-proċess 
elettorali, fl-okkażjoni tal-elezzjonijiet 
ġenerali ta' Ġunju 2011 fejn kien hemm 
għadd kbir ta' votanti, u b'tifħir minn 
osservaturi internazzjonali ġiet deskritta 
bħala demokratika u pluralistika u 
msawwra minn soċjetà ċivili mimlija ħajja; 
itenni s-sejħiet tiegħu fir-riżoluzzjonijiet 
preċedenti tiegħu tal-2006, 2007, 2009 u 
2010 dwar l-importanza li tiġi riformata l-
liġi elettorali bl-eliminazzjoni tal-limitu 
minimu ta' 10% għar-rappreżentazzjoni fil-
Parlament, li huwa l-ogħla limitu ta' kull 
Membru tal-Kunsill tal-Ewropa u ma 
jirrappreżentax il-pluraliżmu tas-soċjetà 
Torka;

Or. en

Emenda 95
Ana Gomes

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3. Ifaħħar lit-Turkija għall-proċess 
elettorali, fl-okkażjoni tal-elezzjonijiet 
ġenerali ta' Ġunju 2011 fejn kien hemm 
għadd kbir ta' votanti, u b'tifħir minn 
osservaturi internazzjonali ġiet deskritta 
bħala demokratika u pluralistika u 
msawwra minn soċjetà ċivili mimlija ħajja; 
jenfasizza l-importanza ta' riforma tal-liġi 
elettorali bl-eliminazzjoni tal-limitu 
minimu ta' 10% għar-rappreżentazzjoni fil-
Parlament, li huwa l-ogħla limitu ta' kull 
Membru tal-Kunsill tal-Ewropa u ma 
jirrappreżentax il-pluraliżmu tas-soċjetà 
Torka;

3. Ifaħħar lit-Turkija għall-proċess 
elettorali, fl-okkażjoni tal-elezzjonijiet 
ġenerali ta' Ġunju 2011 fejn kien hemm 
għadd kbir ta' votanti, u b'tifħir minn 
osservaturi internazzjonali ġiet deskritta 
bħala demokratika u pluralistika u 
msawwra minn soċjetà ċivili mimlija ħajja; 
iħeġġeġ lit-Turkija sabiex twettaq riforma 
tal-liġi elettorali bl-eliminazzjoni tal-limitu 
minimu ta' 10% għar-rappreżentazzjoni fil-
Parlament, li huwa l-ogħla limitu ta' kull 
Membru tal-Kunsill tal-Ewropa u ma 
jirrappreżentax il-pluraliżmu tas-soċjetà 
Torka;

Or. en

Emenda 96
Emine Bozkurt

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3. Ifaħħar lit-Turkija għall-proċess 
elettorali, fl-okkażjoni tal-elezzjonijiet 
ġenerali ta' Ġunju 2011 fejn kien hemm 
għadd kbir ta' votanti, u b'tifħir minn 
osservaturi internazzjonali ġiet deskritta 
bħala demokratika u pluralistika u 
msawwra minn soċjetà ċivili mimlija ħajja; 
jenfasizza l-importanza ta' riforma tal-liġi 
elettorali bl-eliminazzjoni tal-limitu 
minimu ta' 10% għar-rappreżentazzjoni fil-
Parlament, li huwa l-ogħla limitu ta' kull 
Membru tal-Kunsill tal-Ewropa u ma 
jirrappreżentax il-pluraliżmu tas-soċjetà 
Torka;

3. Ifaħħar lit-Turkija għall-proċess 
elettorali, fl-okkażjoni tal-elezzjonijiet 
ġenerali ta' Ġunju 2011 fejn kien hemm 
għadd kbir ta' votanti, u b'tifħir minn 
osservaturi internazzjonali ġiet deskritta 
bħala demokratika u pluralistika u 
msawwra minn soċjetà ċivili mimlija ħajja; 
jenfasizza l-importanza ta' riforma tal-liġi 
dwar il-partiti politiċi u tal-liġi elettorali 
bl-eliminazzjoni tal-limitu minimu ta' 10% 
għar-rappreżentazzjoni fil-Parlament, li 
huwa l-ogħla limitu ta' kull Membru tal-
Kunsill tal-Ewropa u ma jirrappreżentax il-
pluraliżmu tas-soċjetà Torka - li minflokha 
għandu jkun hemm  sistema ta' kwoti 
obbligatorja li tiżgura rappreżentanza 
ġusta tan-nisa fuq il-listi elettorali u t-
tneħħija ta' ostakli biex gruppi politiċi 
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jakkwistaw aċċess għall-parlament u hekk 
tiżgura rappreżentanza aħjar kif ukoll 
aktar diversità fil-ħajja politika Torka;

Or. en

Emenda 97
Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3. Ifaħħar lit-Turkija għall-proċess 
elettorali, fl-okkażjoni tal-elezzjonijiet 
ġenerali ta' Ġunju 2011 fejn kien hemm 
għadd kbir ta' votanti, u b'tifħir minn 
osservaturi internazzjonali ġiet deskritta 
bħala demokratika u pluralistika u 
msawwra minn soċjetà ċivili mimlija ħajja; 
jenfasizza l-importanza ta' riforma tal-liġi 
elettorali bl-eliminazzjoni tal-limitu 
minimu ta' 10% għar-rappreżentazzjoni fil-
Parlament, li huwa l-ogħla limitu ta' kull 
Membru tal-Kunsill tal-Ewropa u ma 
jirrappreżentax il-pluraliżmu tas-soċjetà 
Torka;

3. Ifaħħar lit-Turkija għall-proċess 
elettorali, fl-okkażjoni tal-elezzjonijiet 
ġenerali ta' Ġunju 2011 fejn kien hemm 
għadd kbir ta' votanti, u b'tifħir minn 
osservaturi internazzjonali ġiet deskritta 
bħala demokratika u pluralistika u 
msawwra minn soċjetà ċivili mimlija ħajja; 
jenfasizza l-importanza ta' riforma tal-liġi 
elettorali u tal-liġi dwar il-partiti politiċi 
bl-eliminazzjoni tal-limitu minimu ta' 10% 
għar-rappreżentazzjoni fil-Parlament, li 
huwa l-ogħla limitu ta' kull Membru tal-
Kunsill tal-Ewropa u ma jirrappreżentax il-
pluraliżmu tas-soċjetà Torka; jenfasizza, 
barra minn hekk, l-importanza li 
jitneħħew l-ostakli għall-formazzjoni tal-
partiti politiċi fil-Parlament u biex tiġi 
assigurata l-assistenza baġitarja; iħeġġeġ 
lill-Kunsill Suprem dwar l-Elezzjoni 
jirrevedi d-deċiżjonijiet meħuda qabel u 
wara l-elezzjonijiet parlamentari li 
jeskludu kandidati indipendenti;

Or. fr

Emenda 98
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3a. Hu tal-fehma li, wara r-rebħa 
elettorali tiegħu, il-gvern Tork għandu s-
saħħa politika biex jindirizza il-
kwestjonijiet l-aktar urġenti tal-pajjiż, 
jiġifieri li tinstab soluzzjoni sostenibbli u 
paċifika għall-kwestjoni tal-Kurdi u t-
tfassil ta' kostituzzjoni aktar demokratika 
u ċivili. F'dan ir-rigward, jiddeplora d-
detenzjoni kontinwa ta' 9 Membri eletti 
tal-Gran Assemblea Nazzjonali Torka 
(TGNA): is-Sur Kemal Aktaş, is-Sur 
Faysal Sarıyıldız, is-Sa Gülser Yıldırım, 
is-Sur Ibrahim Ayhan, is-Sur Hatip Dicle, 
is-Sa Selma Irmak (BDP), is-Sur Mustafa 
Balbay, is-Sur Mehmet Haberal (CHP), 
is-Sur Engin Alan (MHP).

Or. en

Emenda 99
Barry Madlener

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4. Jilqa' d-deċiżjoni tal-Gvern il-ġdid tar-
Repubblika tat-Turkija li jistabbilixxi 
Ministeru għall-affarijiet tal-UE li 
jirrifletti l-għarfien li l-isforzi mġedda, l-
impenn u d-djalogu huma ta' importanza 
assoluta;

imħassar

Or. nl

Emenda 100
Metin Kazak, Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Cristian Silviu Buşoi
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4. Jilqa' d-deċiżjoni tal-Gvern il-ġdid tar-
Repubblika tat-Turkija li jistabbilixxi 
Ministeru għall-affarijiet tal-UE li jirrifletti 
l-għarfien li l-isforzi mġedda, l-impenn u 
d-djalogu huma ta' importanza assoluta;

4. Jilqa' d-deċiżjoni tal-Gvern il-ġdid tar-
Repubblika tat-Turkija li jistabbilixxi 
Ministeru għall-affarijiet tal-UE li jirrifletti 
l-għarfien li l-isforzi mġedda, l-impenn u 
d-djalogu huma ta' importanza assoluta;
jilqa' wkoll il-memorandum ta' fehim 
iffirmat fit-28 ta' Settembru 2011 biex 
jiġu sekondati uffiċjali Torok mal-
Kummissjoni Ewropea filwaqt li 
jenfasizza l-ħtieġa ta' kooperazzjoni aktar 
mill-qrib mal-Parlament Ewropew biex 
isir skambju ta' esperjenzi dwar il-kriterji 
tal-UE u l-acquis communautaire;

Or. en

Emenda 101
Geoffrey Van Orden

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 5

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5. Ifakkar fir-rwol fundamentali tal-Gran 
Assemblea Nazzjonali Torka (TGNA) 
bħala ċ-ċentru tas-sistema demokratika tat-
Turkija u għalhekk jenfasizza r-rwol tat-
TGNA sabiex tipprovdi pjattaforma għall-
partiti politiċi kollha, ibbażata fuq 
kontrolli u bilanċi, sabiex dawn 
jikkontribwixxu lejn id-djalogu 
demokratiku u l-promozzjoni ta' proċess
ta' riforma inklużiv;

5. Ifakkar fir-rwol fundamentali tal-Gran 
Assemblea Nazzjonali Torka (TGNA) 
bħala ċ-ċentru tas-sistema demokratika tat-
Turkija u għalhekk jenfasizza r-rwol tat-
TGNA bħala l-pjattaforma għall-partiti 
politiċi Torok kollha li rrinunċjaw għall-
vjolenza u huma impenjati b'mod sħiħ 
favur id-demokrazija u l-proċess ta' 
riforma;

Or. en

Emenda 102
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
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Baalen, Andrew Duff

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 5

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5. Ifakkar fir-rwol fundamentali tal-Gran 
Assemblea Nazzjonali Torka (TGNA) 
bħala ċ-ċentru tas-sistema demokratika tat-
Turkija u għalhekk jenfasizza r-rwol tat-
TGNA sabiex tipprovdi pjattaforma għall-
partiti politiċi kollha, ibbażata fuq kontrolli 
u bilanċi, sabiex dawn jikkontribwixxu lejn 
id-djalogu demokratiku u l-promozzjoni ta' 
proċess ta' riforma inklużiv;

5. Ifakkar fir-rwol fundamentali tal-Gran 
Assemblea Nazzjonali Torka (TGNA) 
bħala ċ-ċentru tas-sistema demokratika tat-
Turkija u għalhekk jenfasizza l-ħtieġa ta' 
rwol aktar b'saħħtu għatTGNA sabiex 
tipprovdi pjattaforma għall-partiti politiċi 
kollha, ibbażata fuq kontrolli u bilanċi, 
sabiex dawn jikkontribwixxu lejn id-
djalogu demokratiku u l-promozzjoni ta' 
proċess ta' riforma inklużiv;

Or. en

Emenda 103
Barry Madlener

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 5

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5. Ifakkar fir-rwol fundamentali tal-Gran 
Assemblea Nazzjonali Torka (TGNA) 
bħala ċ-ċentru tas-sistema demokratika tat-
Turkija u għalhekk jenfasizza r-rwol tat-
TGNA sabiex tipprovdi pjattaforma għall-
partiti politiċi kollha, ibbażata fuq kontrolli 
u bilanċi, sabiex dawn jikkontribwixxu lejn 
id-djalogu demokratiku u l-promozzjoni ta' 
proċess ta' riforma inklużiv;

5. Ifakkar fir-rwol fundamentali tal-Gran 
Assemblea Nazzjonali Torka (TGNA) 
bħala ċ-ċentru tas-sistema demokratika tat-
Turkija u għalhekk jenfasizza r-rwol tat-
TGNA sabiex tipprovdi pjattaforma għall-
partiti politiċi kollha, ibbażata fuq kontrolli 
u bilanċi, sabiex dawn jikkontribwixxu lejn 
id-djalogu demokratiku u l-promozzjoni ta' 
proċess ta' riforma inklużiv; jinsab 
imħasseb li l-Istat sekulari jinsab taħt 
pressjoni kbira;

Or. nl

Emenda 104
Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 5

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5. Ifakkar fir-rwol fundamentali tal-Gran 
Assemblea Nazzjonali Torka (TGNA) 
bħala ċ-ċentru tas-sistema demokratika tat-
Turkija u għalhekk jenfasizza r-rwol tat-
TGNA sabiex tipprovdi pjattaforma għall-
partiti politiċi kollha, ibbażata fuq kontrolli 
u bilanċi, sabiex dawn jikkontribwixxu lejn 
id-djalogu demokratiku u l-promozzjoni ta' 
proċess ta' riforma inklużiv;

5. Ifakkar fir-rwol fundamentali tal-Gran 
Assemblea Nazzjonali Torka (TGNA) 
bħala ċ-ċentru tas-sistema demokratika tat-
Turkija u għalhekk jenfasizza r-rwol tat-
TGNA sabiex tipprovdi pjattaforma għall-
partiti politiċi kollha, ibbażata fuq kontrolli 
u bilanċi, sabiex dawn jikkontribwixxu lejn 
id-djalogu demokratiku u l-promozzjoni ta' 
proċess ta' riforma inklużiv; isejjaħ lill-
Gvern Tork biex jirrispetta l-prinċipju tal-
immunità parlamentari u jieħu l-passi 
meħtieġa skont il-każ biex jiżgura li l-
Membri Parlamentari li ġew mitfugħa l-
ħabs jinħelsu;

Or. fr

Emenda 105
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Jo Leinen, Knut Fleckenstein

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6. Ifakkar fil-ħtieġa li titkompla l-ħidma 
dwar l-implimentazzjoni tal-pakkett ta' 
riforma Kostituzzjonali tal-2010; jesprimi 
l-appoġġ sħiħ tiegħu għall-proċess ta' 
abbozzar ta' Kostituzzjoni ċivili ġdida għat-
Turkija li jirrappreżenta opportunità għar-
riforma Kostituzzjonali vera li 
tippromwovi d-demokrazija, l-istat tad-
dritt, id-drittijiet u l-libertajiet 
fundamentali, il-pluraliżmu, l-inklużjoni u 
l-unità fis-soċjetà Torka; jilqa' d-deċiżjoni 
li tiġi żgurata rappreżentanza ugwali għall-
forzi politiċi kollha fil-kumitat ta' 
konċiljazzjoni Kostituzzjonali u l-impenn li 
l-proċess ta' abbozzar ikun ibbażat fuq 

6. Ifakkar fil-ħtieġa li titkompla l-ħidma 
dwar l-implimentazzjoni tal-pakkett ta' 
riforma Kostituzzjonali tal-2010; jilqa' l-
proċessi inizjali kontra dawk responsabbli 
għall-kolp ta' stat Tork tat-
12 ta' Settembru 1980; iqis dan il-proċess 
bħala opportunità biex tissaħħaħ il-
fiduċja fit-tħaddim tajjeb tad-demokrazija 
Torka; jenfasizza l-importanza tad-
drittijiet proċedurali tal-konvenuti;
jesprimi l-appoġġ sħiħ tiegħu għall-proċess 
ta' abbozzar ta' Kostituzzjoni ċivili ġdida 
għat-Turkija li jirrappreżenta opportunità 
għar-riforma Kostituzzjonali vera li 
tippromwovi d-demokrazija, l-istat tad-
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konsultazzjoni l-aktar wiesgħa possibbli 
tal-partijiet kollha tas-soċjetà fil-qafas ta' 
proċess li jassoċja mill-qrib lis-soċjetà 
ċivili;

dritt, id-drittijiet u l-libertajiet 
fundamentali, il-pluraliżmu, l-inklużjoni u 
l-unità fis-soċjetà Torka; jilqa' d-deċiżjoni 
li tiġi żgurata rappreżentanza ugwali għall-
forzi politiċi kollha fil-kumitat ta' 
konċiljazzjoni Kostituzzjonali u l-impenn li 
l-proċess ta' abbozzar ikun ibbażat fuq 
konsultazzjoni l-aktar wiesgħa possibbli 
tal-partijiet kollha tas-soċjetà fil-qafas ta' 
proċess li jassoċja mill-qrib lis-soċjetà 
ċivili;

Or. en

Emenda 106
Andrew Duff, Metin Kazak, Graham Watson, Sarah Ludford

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6. Ifakkar fil-ħtieġa li titkompla l-ħidma 
dwar l-implimentazzjoni tal-pakkett ta' 
riforma Kostituzzjonali tal-2010; jesprimi 
l-appoġġ sħiħ tiegħu għall-proċess ta' 
abbozzar ta' Kostituzzjoni ċivili ġdida għat-
Turkija li jirrappreżenta opportunità għar-
riforma Kostituzzjonali vera li 
tippromwovi d-demokrazija, l-istat tad-
dritt, id-drittijiet u l-libertajiet 
fundamentali, il-pluraliżmu, l-inklużjoni u 
l-unità fis-soċjetà Torka; jilqa' d-deċiżjoni 
li tiġi żgurata rappreżentanza ugwali 
għall-forzi politiċi kollha fil-kumitat ta' 
konċiljazzjoni Kostituzzjonali u l-impenn 
li l-proċess ta' abbozzar ikun ibbażat fuq 
konsultazzjoni l-aktar wiesgħa possibbli 
tal-partijiet kollha tas-soċjetà fil-qafas ta' 
proċess li jassoċja mill-qrib lis-soċjetà 
ċivili;

6. Ifakkar fil-ħtieġa li titkompla l-ħidma 
dwar l-implimentazzjoni tal-pakkett ta' 
riforma Kostituzzjonali tal-2010; jesprimi, 
madankollu, l-appoġġ sħiħ tiegħu ta' 
abbozzar ta' Kostituzzjoni kompletament
ġdida għat-Turkija li tieħu post il-
Kostituzzjoni attwali li kienet imposta fuq 
it-Turkija wara l-kolp ta' stat militari tal-
1980; jenfasizza li kostituzzjoni 
demokratika ġdida għandha tippromwovi 
l-istat tad-dritt, l-applikazzjoni tad-drittijiet
u l-libertajiet fundamentali, it-tisħiħ taċ-
ċittadinanza, is-separazzjoni tar-reliġjon 
mill-istat, il-kontroll tal-militar miċ-ċivil, 
il-pluraliżmu politiku u t-trattament ġust 
tal-minoritajiet;

Or. en



PE478.719v01-00 60/284 AM\888692MT.doc

MT

Emenda 107
Geoffrey Van Orden

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6. Ifakkar fil-ħtieġa li titkompla l-ħidma 
dwar l-implimentazzjoni tal-pakkett ta' 
riforma Kostituzzjonali tal-2010; jesprimi 
l-appoġġ sħiħ tiegħu għall-proċess ta' 
abbozzar ta' Kostituzzjoni ċivili ġdida għat-
Turkija li jirrappreżenta opportunità għar-
riforma Kostituzzjonali vera li 
tippromwovi d-demokrazija, l-istat tad-
dritt, id-drittijiet u l-libertajiet 
fundamentali, il-pluraliżmu, l-inklużjoni u 
l-unità fis-soċjetà Torka; jilqa' d-deċiżjoni 
li tiġi żgurata rappreżentanza ugwali għall-
forzi politiċi kollha fil-kumitat ta' 
konċiljazzjoni Kostituzzjonali u l-impenn li 
l-proċess ta' abbozzar ikun ibbażat fuq 
konsultazzjoni l-aktar wiesgħa possibbli 
tal-partijiet kollha tas-soċjetà fil-qafas ta' 
proċess li jassoċja mill-qrib lis-soċjetà
ċivili;

6. Ifakkar fil-ħtieġa li titkompla l-ħidma 
dwar l-implimentazzjoni tal-pakkett ta' 
riforma Kostituzzjonali tal-2010; jesprimi 
l-appoġġ sħiħ tiegħu għall-proċess ta' 
abbozzar ta' Kostituzzjoni  ġdida għat-
Turkija li jirrappreżenta opportunità għar-
riforma Kostituzzjonali vera li 
tippromwovi d-demokrazija, l-istat tad-
dritt, id-drittijiet u l-libertajiet 
fundamentali, il-pluraliżmu, l-inklużjoni u 
l-unità fis-soċjetà Torka; jilqa' d-deċiżjoni 
li tiġi żgurata rappreżentanza adegwata u 
xierqa tal-partiti politiċi kollha fil-kumitat 
ta' konċiljazzjoni Kostituzzjonali u l-
impenn li l-proċess ta' abbozzar ikun 
ibbażat fuq konsultazzjoni l-aktar wiesgħa 
possibbli tal-partijiet kollha tas-soċjetà;

Or. en

Emenda 108
Judith Sargentini

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6. Ifakkar fil-ħtieġa li titkompla l-ħidma 
dwar l-implimentazzjoni tal-pakkett ta' 
riforma Kostituzzjonali tal-2010; jesprimi 
l-appoġġ sħiħ tiegħu għall-proċess ta' 
abbozzar ta' Kostituzzjoni ċivili ġdida 
għat-Turkija li jirrappreżenta opportunità 
għar-riforma Kostituzzjonali vera li 
tippromwovi d-demokrazija, l-istat tad-

6. Ifakkar fil-ħtieġa li titkompla l-ħidma 
dwar l-implimentazzjoni tal-pakkett ta' 
riforma Kostituzzjonali tal-2010; jesprimi 
l-appoġġ sħiħ tiegħu għal Kostituzzjoni
ċivili ġdida għat-Turkija u jqis li din 
tirrappreżenta opportunità li 
tippropromwovi d-demokrazija, l-istat tad-
dritt, id-drittijiet u l-libertajiet 
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dritt, id-drittijiet u l-libertajiet 
fundamentali, il-pluraliżmu, l-inklużjoni u 
l-unità fis-soċjetà Torka; jilqa' d-deċiżjoni 
li tiġi żgurata rappreżentanza ugwali għall-
forzi politiċi kollha fil-kumitat ta' 
konċiljazzjoni Kostituzzjonali u l-impenn li 
l-proċess ta' abbozzar ikun ibbażat fuq 
konsultazzjoni l-aktar wiesgħa possibbli 
tal-partijiet kollha tas-soċjetà fil-qafas ta' 
proċess li jassoċja mill-qrib lis-soċjetà 
ċivili;

fundamentali, il-pluraliżmu, l-inklużjoni u 
l-unità fis-soċjetà Torka; jisħaq fuq il-
bżonn li jitkompla x-xogħol preparatorju 
fil-proċess ta' abbozzar tal-Kostituzzjoni l-
ġdida u jenfasizza l-importanza li dan 
ikun verament proċess inklussiv bl-
involviment attiv tal-partiti politiċi kollha 
u tas-soċjetà ċivili;  għalhekk jilqa' d-
deċiżjoni li tiġi żgurata rappreżentanza 
ugwali għall-forzi politiċi kollha fil-
kumitat ta' konċiljazzjoni Kostituzzjonali u 
l-impenn li l-proċess ta' abbozzar ikun 
ibbażat fuq konsultazzjoni l-aktar wiesgħa 
possibbli tal-partijiet kollha tas-soċjetà fil-
qafas ta' proċess li jassoċja mill-qrib lis-
soċjetà ċivili;

Or. en

Emenda 109
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6. Ifakkar fil-ħtieġa li titkompla l-ħidma 
dwar l-implimentazzjoni tal-pakkett ta' 
riforma Kostituzzjonali tal-2010; jesprimi 
l-appoġġ sħiħ tiegħu għall-proċess ta' 
abbozzar ta' Kostituzzjoni ċivili ġdida għat-
Turkija li jirrappreżenta opportunità għar-
riforma Kostituzzjonali vera li 
tippromwovi d-demokrazija, l-istat tad-
dritt, id-drittijiet u l-libertajiet
fundamentali, il-pluraliżmu, l-inklużjoni u 
l-unità fis-soċjetà Torka; jilqa' d-deċiżjoni 
li tiġi żgurata rappreżentanza ugwali għall-
forzi politiċi kollha fil-kumitat ta' 
konċiljazzjoni Kostituzzjonali u l-impenn li 
l-proċess ta' abbozzar ikun ibbażat fuq 
konsultazzjoni l-aktar wiesgħa possibbli 
tal-partijiet kollha tas-soċjetà fil-qafas ta' 
proċess li jassoċja mill-qrib lis-soċjetà 

6. Ifakkar fil-ħtieġa li titkompla l-ħidma 
dwar l-implimentazzjoni tal-pakkett ta' 
riforma Kostituzzjonali tal-2010; jesprimi 
l-appoġġ sħiħ tiegħu għall-proċess ta' 
abbozzar ta' Kostituzzjoni ċivili ġdida għat-
Turkija li jirrappreżenta opportunità għar-
riforma Kostituzzjonali vera li 
tippromwovi d-demokrazija, l-istat tad-
dritt, id-drittijiet u l-libertajiet 
fundamentali, il-pluraliżmu, l-inklużjoni, 
it-tmexxija tajba u responsabilità u l-unità 
fis-soċjetà Torka; jesprimi t-tħassib tiegħu 
dwar il-polarizzazzjoni li għadha 
għaddejja fis-soċjetà Torka u n-nuqqas ta' 
fiduċja fl-indipendenza tal-istituzzjonijiet;
jilqa' d-deċiżjoni li tiġi żgurata 
rappreżentanza ugwali għall-forzi politiċi 
kollha fil-kumitat ta' konċiljazzjoni 
Kostituzzjonali u l-impenn li l-proċess ta' 
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ċivili; abbozzar ikun ibbażat fuq konsultazzjoni l-
aktar wiesgħa possibbli tal-partijiet kollha 
tas-soċjetà fil-qafas ta' proċess li jassoċja 
mill-qrib lis-soċjetà ċivili; jistieden lill-
Kummissjoni tippreżenta rapport dettaljat 
dwar l-isforzi ta' implimentazzjoni lill-
AFET qabel is-sajf; 

Or. en

Emenda 110
Emine Bozkurt

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6. Ifakkar fil-ħtieġa li titkompla l-ħidma 
dwar l-implimentazzjoni tal-pakkett ta' 
riforma Kostituzzjonali tal-2010; jesprimi 
l-appoġġ sħiħ tiegħu għall-proċess ta' 
abbozzar ta' Kostituzzjoni ċivili ġdida għat-
Turkija li jirrappreżenta opportunità għar-
riforma Kostituzzjonali vera li 
tippromwovi d-demokrazija, l-istat tad-
dritt, id-drittijiet u l-libertajiet 
fundamentali, il-pluraliżmu, l-inklużjoni u 
l-unità fis-soċjetà Torka; jilqa' d-deċiżjoni 
li tiġi żgurata rappreżentanza ugwali għall-
forzi politiċi kollha fil-kumitat ta' 
konċiljazzjoni Kostituzzjonali u l-impenn li 
l-proċess ta' abbozzar ikun ibbażat fuq 
konsultazzjoni l-aktar wiesgħa possibbli 
tal-partijiet kollha tas-soċjetà fil-qafas ta' 
proċess li jassoċja mill-qrib lis-soċjetà 
ċivili;

6. Ifakkar fil-ħtieġa li titkompla l-ħidma 
dwar l-implimentazzjoni tal-pakkett ta' 
riforma Kostituzzjonali tal-2010; jesprimi 
l-appoġġ sħiħ tiegħu għall-proċess ta' 
abbozzar ta' Kostituzzjoni ċivili ġdida għat-
Turkija li jirrappreżenta opportunità għar-
riforma Kostituzzjonali vera li 
tippromwovi d-demokrazija, l-istat tad-
dritt, id-drittijiet u l-libertajiet 
fundamentali, speċjalment il-libertà tal-
kelma u l-libertà tal-istampa, il-
pluraliżmu, l-inklużjoni u l-unità fis-soċjetà 
Torka; jilqa' d-deċiżjoni li tiġi żgurata 
rappreżentanza ugwali għall-forzi politiċi 
kollha fil-kumitat ta' konċiljazzjoni 
Kostituzzjonali u l-impenn li l-proċess ta' 
abbozzar ikun ibbażat fuq konsultazzjoni l-
aktar wiesgħa possibbli tal-partijiet kollha 
tas-soċjetà fil-qafas ta' proċess li jassoċja 
mill-qrib lis-soċjetà ċivili;

Or. en

Emenda 111
Ana Gomes
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6. Ifakkar fil-ħtieġa li titkompla l-ħidma 
dwar l-implimentazzjoni tal-pakkett ta' 
riforma Kostituzzjonali tal-2010; jesprimi 
l-appoġġ sħiħ tiegħu għall-proċess ta' 
abbozzar ta' Kostituzzjoni ċivili ġdida għat-
Turkija li jirrappreżenta opportunità għar-
riforma Kostituzzjonali vera li 
tippromwovi d-demokrazija, l-istat tad-
dritt, id-drittijiet u l-libertajiet 
fundamentali, il-pluraliżmu, l-inklużjoni u 
l-unità fis-soċjetà Torka; jilqa' d-deċiżjoni 
li tiġi żgurata rappreżentanza ugwali għall-
forzi politiċi kollha fil-kumitat ta' 
konċiljazzjoni Kostituzzjonali u l-impenn li 
l-proċess ta' abbozzar ikun ibbażat fuq 
konsultazzjoni l-aktar wiesgħa possibbli 
tal-partijiet kollha tas-soċjetà fil-qafas ta' 
proċess li jassoċja mill-qrib lis-soċjetà 
ċivili;

6. Ifakkar fil-ħtieġa li titkompla l-ħidma 
dwar l-implimentazzjoni tal-pakkett ta' 
riforma Kostituzzjonali tal-2010; jesprimi 
l-appoġġ sħiħ tiegħu għall-proċess ta' 
abbozzar ta' Kostituzzjoni ċivili ġdida għat-
Turkija li jirrappreżenta opportunità għar-
riforma Kostituzzjonali vera li 
tippromwovi d-demokrazija, l-istat tad-
dritt, id-drittijiet u l-libertajiet 
fundamentali, il-pluraliżmu, l-inklużjoni u 
l-unità fis-soċjetà Torka; jilqa' d-deċiżjoni 
li tiġi żgurata rappreżentanza ugwali għall-
forzi politiċi kollha fil-kumitat ta' 
konċiljazzjoni Kostituzzjonali u l-impenn li 
l-proċess ta' abbozzar ikun ibbażat fuq 
konsultazzjoni l-aktar wiesgħa possibbli 
tal-partijiet kollha tas-soċjetà fil-qafas ta' 
proċess li jimpenja b'mod ġenwin lis-
soċjetà ċivili Torka;

Or. en

Emenda 112
Raimon Obiols

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6. Ifakkar fil-ħtieġa li titkompla l-ħidma 
dwar l-implimentazzjoni tal-pakkett ta' 
riforma Kostituzzjonali tal-2010; jesprimi 
l-appoġġ sħiħ tiegħu għall-proċess ta' 
abbozzar ta' Kostituzzjoni ċivili ġdida għat-
Turkija li jirrappreżenta opportunità għar-
riforma Kostituzzjonali vera li 
tippromwovi d-demokrazija, l-istat tad-
dritt, id-drittijiet u l-libertajiet 
fundamentali, il-pluraliżmu, l-inklużjoni u 
l-unità fis-soċjetà Torka; jilqa' d-deċiżjoni 

6. Ifakkar fil-ħtieġa li titkompla l-ħidma 
dwar l-implimentazzjoni tal-pakkett ta' 
riforma Kostituzzjonali tal-2010; jesprimi 
l-appoġġ sħiħ tiegħu għall-proċess ta' 
abbozzar ta' Kostituzzjoni ċivili ġdida għat-
Turkija li jirrappreżenta opportunità għar-
riforma Kostituzzjonali vera li 
tippromwovi d-demokrazija, l-istat tad-
dritt, id-drittijiet u l-libertajiet 
fundamentali, il-pluraliżmu, l-inklużjoni u 
l-unità fis-soċjetà Torka; jilqa' d-deċiżjoni 
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li tiġi żgurata rappreżentanza ugwali għall-
forzi politiċi kollha fil-kumitat ta' 
konċiljazzjoni Kostituzzjonali u l-impenn li 
l-proċess ta' abbozzar ikun ibbażat fuq 
konsultazzjoni l-aktar wiesgħa possibbli 
tal-partijiet kollha tas-soċjetà fil-qafas ta' 
proċess li jassoċja mill-qrib lis-soċjetà 
ċivili;

li tiġi żgurata rappreżentanza ugwali għall-
forzi politiċi kollha fil-kumitat ta' 
konċiljazzjoni Kostituzzjonali u l-impenn li 
l-proċess ta' abbozzar ikun ibbażat fuq 
konsultazzjoni l-aktar wiesgħa possibbli 
tal-partijiet kollha tas-soċjetà fil-qafas ta' 
proċess li jassoċja mill-qrib lis-soċjetà 
ċivili; jistieden lill-partiti politiċi kollha u 
lill-parteċipanti kkonċernati kollha biex 
jieħdu approċċ pożittiv u kostruttiv waqt 
in-negozjati tal-kostituzzjoni l-ġdida;

Or. en

Emenda 113
Alojz Peterle, Anna Maria Corazza Bildt

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6. Ifakkar fil-ħtieġa li titkompla l-ħidma 
dwar l-implimentazzjoni tal-pakkett ta' 
riforma Kostituzzjonali tal-2010; jesprimi 
l-appoġġ sħiħ tiegħu għall-proċess ta' 
abbozzar ta' Kostituzzjoni ċivili ġdida għat-
Turkija li jirrappreżenta opportunità għar-
riforma Kostituzzjonali vera li 
tippromwovi d-demokrazija, l-istat tad-
dritt, id-drittijiet u l-libertajiet 
fundamentali, il-pluraliżmu, l-inklużjoni u 
l-unità fis-soċjetà Torka; jilqa' d-deċiżjoni 
li tiġi żgurata rappreżentanza ugwali għall-
forzi politiċi kollha fil-kumitat ta' 
konċiljazzjoni Kostituzzjonali u l-impenn li 
l-proċess ta' abbozzar ikun ibbażat fuq 
konsultazzjoni l-aktar wiesgħa possibbli 
tal-partijiet kollha tas-soċjetà fil-qafas ta' 
proċess li jassoċja mill-qrib lis-soċjetà 
ċivili;

6. Ifakkar fil-ħtieġa li titkompla l-ħidma 
dwar l-implimentazzjoni tal-pakkett ta' 
riforma Kostituzzjonali tal-2010; jesprimi 
l-appoġġ sħiħ tiegħu għall-proċess ta' 
abbozzar ta' Kostituzzjoni ċivili ġdida għat-
Turkija li jirrappreżenta opportunità għar-
riforma Kostituzzjonali vera li 
tippromwovi d-demokrazija, l-istat tad-
dritt, id-drittijiet u l-libertajiet 
fundamentali, il-pluraliżmu, l-inklużjoni u 
l-unità fis-soċjetà Torka; jilqa' d-deċiżjoni 
li tiġi żgurata rappreżentanza ugwali għall-
forzi politiċi kollha fil-kumitat ta' 
konċiljazzjoni Kostituzzjonali u l-impenn li 
l-proċess ta' abbozzar ikun ibbażat fuq 
konsultazzjoni l-aktar wiesgħa possibbli 
tal-partijiet kollha tas-soċjetà fil-qafas ta' 
proċess li jassoċja mill-qrib lis-soċjetà 
ċivili; jistieden lill-partiti politiċi kollha u 
lill-parteċipanti kkonċernati kollha biex 
jieħdu approċċ pożittiv u kostruttiv lejn il-
kostituzzjoni l-ġdida;

Or. en



AM\888692MT.doc 65/284 PE478.719v01-00

MT

Emenda 114
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6. Ifakkar fil-ħtieġa li titkompla l-ħidma 
dwar l-implimentazzjoni tal-pakkett ta' 
riforma Kostituzzjonali tal-2010; jesprimi 
l-appoġġ sħiħ tiegħu għall-proċess ta' 
abbozzar ta' Kostituzzjoni ċivili ġdida għat-
Turkija li jirrappreżenta opportunità għar-
riforma Kostituzzjonali vera li 
tippromwovi d-demokrazija, l-istat tad-
dritt, id-drittijiet u l-libertajiet 
fundamentali, il-pluraliżmu, l-inklużjoni u 
l-unità fis-soċjetà Torka; jilqa' d-deċiżjoni 
li tiġi żgurata rappreżentanza ugwali għall-
forzi politiċi kollha fil-kumitat ta' 
konċiljazzjoni Kostituzzjonali u l-impenn li 
l-proċess ta' abbozzar ikun ibbażat fuq 
konsultazzjoni l-aktar wiesgħa possibbli 
tal-partijiet kollha tas-soċjetà fil-qafas ta' 
proċess li jassoċja mill-qrib lis-soċjetà 
ċivili;

6. Ifakkar fil-ħtieġa li titkompla l-ħidma 
dwar l-implimentazzjoni tal-pakkett ta' 
riforma Kostituzzjonali tal-2010; jesprimi 
l-appoġġ sħiħ tiegħu għall-proċess ta' 
abbozzar ta' Kostituzzjoni ċivili ġdida għat-
Turkija li jirrappreżenta opportunità għar-
riforma Kostituzzjonali vera li tkun tista' 
tippromwovi d-demokrazija, l-istat tad-
dritt, id-drittijiet u l-libertajiet 
fundamentali, il-pluraliżmu, l-inklużjoni u 
l-unità fis-soċjetà Torka; jilqa' d-deċiżjoni 
li tiġi żgurata rappreżentanza ugwali għall-
forzi politiċi kollha fil-kumitat ta' 
konċiljazzjoni Kostituzzjonali u l-impenn li 
l-proċess ta' abbozzar ikun ibbażat fuq 
konsultazzjoni l-aktar wiesgħa possibbli 
tal-partijiet kollha tas-soċjetà fil-qafas ta' 
proċess li jassoċja mill-qrib lis-soċjetà 
ċivili;

Or. de

Emenda 115
Andrew Duff, Anna Maria Corazza Bildt, Sarah Ludford, Graham Watson, Metin 
Kazak, Alexander Graf Lambsdorff

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6a. Jinkoraġġixxi lit-Turkija tadotta Liġi 
tad-Drittijiet modern li sserraħ fuq is-sorsi 
Ewropej u universali tad-drittijiet tal-
bniedem kif ukoll li tikkumpara tajjeb 
magħhom, inkluż u mhux l-inqas mal-
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Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE;

Or. en

Emenda 116
Ria Oomen-Ruijten

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6a. Jenfasizza l-importanza ta' 
relazzjonijiet sereni u kostruttivi bejn il-
Gvern u l-Oppożizzjoni bħala 
prekundizzjoni għal proċess ta' riforma 
effettiv; ifakkar li soċjetà verament 
demokratika u pluralista trid isserraħ 
dejjem fuq iż-żewġ pilastri ta' Gvern u 
Oppożizzjoni u fuq djalogu u 
kooperazzjoni kontinwa bejn it-tnejn;

Or. en

Emenda 117
Raimon Obiols

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6a. Jenfasizza li l-kostituzzjoni l-ġdida 
għandha tirrispetta d-drittijiet tal-gruppi u 
tal-individwi kollha fit-Turkija, 
tiggarantixxi s-separazzjoni tal-poteri, 
tiżgura l-indipendenza tal-ġudikatura u 
tassigura sorveljanza ċivili sħiħa tal-
militar; 

Or. en
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Emenda 118
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6a. Jinkoraġġixxi lit-Turkija tuża l-
proċess ta' abbozzar tal-kostituzzjoni 
bħala opportunità biex tiżviluppa identità 
realistika u demokratika li tippermetti r-
rikonoxximent sħiħ u l-parteċipazzjoni 
ugwali tal-gruppi etniċi kollha inklużi 
Kurdi, Laz, Çerkes, Roma, Alevi, Sirjaċi, 
Għarab, Griegi, Armeni, Lhud u oħrajn, 
flimkien mal-maġġoranza Torka. Hu tal-
fehma li r-referenzi kostituzzjonali attwali 
għal "l-ispirtu Tork" mhumiex konformi 
man-natura diversa tas-soċjetà fit-Turkija 
u li ċ-ċittadinanza moderna m'għandhiex 
tkun ibbażata fuq natura etnika;

Or. en

Emenda 119
Ana Gomes

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6a. Jirrakkomanda li l-Kostituzzjoni l-
ġdida tevita definizzjoni ta' identità etnika 
Torka, għaliex din tista' tippreġudika l-
protezzjoni tal-minoritajiet kontra d-
diskriminazzjoni; jenfasizza wkoll li l-
Kostituzzjoni l-ġdida għandha tiżgura 
separazzjoni ċara tal-poteri fit-Turkija;

Or. en
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Emenda 120
Andrew Duff, Graham Watson, Sarah Ludford, Metin Kazak

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6b. Jilqa' d-deċiżjoni li tassigura 
rapprezentanza ugwali tal-forzi politiċi 
kollha fil-Kumitat ta' Konċiljazzjoni 
Kostituzzjonali u l-wegħda li l-proċess ta' 
abbozzar ikun ibbażat fuq konsultazzjoni 
wiesgħa mas-soċjetà ċivili; jinnota l-
ħtieġa li l-partijiet interessati kollha 
jaħdmu biex jintlaħaq kunsens ġenwin 
ibbażat fuq il-kompromess; iħeġġeġ biex 
ikun intensifikat id-dibattitu dwar ir-
riforma kostituzzjonali fil-livelli kollha 
tas-soċjetà Torka;

Or. en

Emenda 121
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 7

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

7. Jilqa' l-isforzi kontinwi sabiex tittejjeb 
s-superviżjoni ċivili tal-militar, b'mod 
partikulari l-adozzjoni tal-Liġi dwar il-
Qorti tal-Kontabilità f'Diċembru 2010 
biex tiġi żgurata s-superviżjoni ċivili tan-
nefqa militari;

imħassar

Or. nl

Emenda 122
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 7

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

7. Jilqa' l-isforzi kontinwi sabiex tittejjeb 
s-superviżjoni ċivili tal-militar, b'mod 
partikulari l-adozzjoni tal-Liġi dwar il-
Qorti tal-Kontabilità f'Diċembru 2010 biex 
tiġi żgurata s-superviżjoni ċivili tan-nefqa 
militari;

7. Japprova l-kontroll sħiħ tal-militar 
mill-istituzzjonijiet politiċi demokratiċi; 
jilqa' għalhekk l-isforzi kontinwi sabiex 
tittejjeb s-superviżjoni ċivili tal-militar, 
b'mod partikulari l-adozzjoni tal-Liġi dwar 
il-Qorti tal-Kontabilità f'Diċembru 2010 
biex tiġi żgurata s-superviżjoni ċivili tan-
nefqa militari; 

Or. el

Emenda 123
Geoffrey Van Orden

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 7

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

7. Jilqa' l-isforzi kontinwi sabiex tittejjeb s-
superviżjoni ċivili tal-militar, b'mod 
partikulari l-adozzjoni tal-Liġi dwar il-
Qorti tal-Kontabilità f'Diċembru 2010 biex 
tiġi żgurata s-superviżjoni ċivili tan-nefqa 
militari;

7. Jilqa' l-isforzi kontinwi sabiex tittejjeb 
aktar is-superviżjoni ċivili tal-militar, 
b'mod partikulari l-adozzjoni tal-Liġi dwar 
il-Qorti tal-Kontabilità f'Diċembru 2010, li 
tiggarantixxi s-superviżjoni ċivili tan-
nefqa militari; jenfasizza l-ħtieġa, 
madankollu, li tiġi żgurata l-integrità 
sekulari kontinwa tal-forzi armati u l-
kapaċità tal-operat tagħhom minħabba l-
importanza tas-sħubija tat-Turkija fin-
NATO;

Or. en

Emenda 124
Andrew Duff, Anna Maria Corazza Bildt, Graham Watson, Sarah Ludford, Alexander 
Graf Lambsdorff

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 7
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

7. Jilqa' l-isforzi kontinwi sabiex tittejjeb s-
superviżjoni ċivili tal-militar, b'mod 
partikulari l-adozzjoni tal-Liġi dwar il-
Qorti tal-Kontabilità f'Diċembru 2010 biex 
tiġi żgurata s-superviżjoni ċivili tan-nefqa 
militari;

7. Jilqa' l-isforzi kontinwi sabiex tittejjeb s-
superviżjoni ċivili tal-militar, b'mod 
partikulari l-adozzjoni tal-Liġi dwar il-
Qorti tal-Kontabilità f'Diċembru 2010 biex 
jiġi żgurat il-kontroll parlamentari tan-
nefqa militari; iħeġġeġ sabiex l-
amministrazzjoni tal-ġustizzja għall-
ġendarmerija u l-forzi armati tkun taħt il-
ġuriżdizzjoni ċivili;

Or. en

Emenda 125
Hélène Flautre, Franziska Keller

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 7

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

7. Jilqa' l-isforzi kontinwi sabiex tittejjeb s-
superviżjoni ċivili tal-militar, b'mod 
partikulari l-adozzjoni tal-Liġi dwar il-
Qorti tal-Kontabilità f'Diċembru 2010 biex 
tiġi żgurata s-superviżjoni ċivili tan-nefqa 
militari;

7. Jilqa' l-isforzi kontinwi sabiex tittejjeb s-
superviżjoni ċivili tal-militar, b'mod 
partikulari l-adozzjoni tal-Liġi dwar il-
Qorti tal-Kontabilità f'Diċembru 2010 biex 
tiġi żgurata s-superviżjoni ċivili tan-nefqa 
militari; jiddispjaċih madankollu dwar l-
effetti negattivi tal-liġi lokali (by-law) ta' 
eċċezzjoni (Artikolu 44) għall-ispiża 
militari fil-Liġi dwar il-Qorti tal-
Kontabilità, li jwasslu għal nuqqas ta' 
trasparenza f'waħda mil-linji importanti 
tal-baġit tal-Istat u jqis li l-eċċezzjoni 
simili għall-militar fil-Liġi tal-
Ombudsman bħala evidenza tal-kontroll 
istituzzjonali dgħajjef fuq il-militar;  

Or. en

Emenda 126
Jelko Kacin, Cristian Silviu Buşoi, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 7

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

7. Jilqa' l-isforzi kontinwi sabiex tittejjeb s-
superviżjoni ċivili tal-militar, b'mod 
partikulari l-adozzjoni tal-Liġi dwar il-
Qorti tal-Kontabilità f'Diċembru 2010 biex 
tiġi żgurata s-superviżjoni ċivili tan-nefqa 
militari;

7. Jilqa' l-isforzi kontinwi sabiex tittejjeb s-
superviżjoni ċivili tal-militar, b'mod 
partikulari l-adozzjoni tal-Liġi dwar il-
Qorti tal-Kontabilità f'Diċembru 2010 biex 
tiġi żgurata s-superviżjoni ċivili tan-nefqa 
militari; Isejjaħ biex tiġi implimentata 
sorveljanza avvanzata tal-qorti fuq l-
ispejjeż tal-militar;  isejjaħ biex titwaqqaf 
mill-ġdid is-sorveljanza ċivili fuq is-
sistema tal-ġustizzja fuq il-ġendarmerija u 
l-militar.

Or. en

Emenda 127
Geoffrey Van Orden

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8. Jenfasizza li r-riforma tas-sistema 
ġudizzjarja għandha tkun minn ta' 
quddiem fl-isforzi tat-Turkija lejn il-
modernizzazzjoni u li tali riforma 
għandha twassal għal sistema ġudizzjarja
moderna, effiċjenti, totalment indipendenti 
u imparzjali; jilqa' f'dan ir-rigward l-
adozzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar il-Kunsill 
Għoli tal-Imħallfin u l-Prosekuturi (il-
Kunsill Għoli) u dwar il-Qorti 
Kostituzzjonali b'konsultazzjoni mill-qrib 
mal-Kummissjoni ta' Venezja; jindika l-
ħtieġa li jittieħdu passi ulterjuri sabiex 
tiġi żgurata l-possibilità ta' stħarriġ 
ġudizzjarju għad-deċiżjonijiet kollha fl-
ewwel istanza tal-Kunsill Għoli fir-
rigward ta' promozzjonijiet, trasferimenti 
lejn siti oħra u sanzjonijiet dixxiplinarji;
jilqa' d-deċiżjoni taJl-Ministeru tal-

8. Jenfasizza li r-riformi li għaddejjin tal-
ġudikatura għandhom jibqgħu minn ta' 
quddiem fil-proċess ta' riformi attwali, 
bħal fil-każ tal-pajjiżi kandidati kollha tal-
UE u li r-riformi għandhom iwasslu 
għall-ħolqien ta' ġudikatura Torka 
moderna, effiċjenti u totalment 
indipendenti, ħielsa minn influenza 
politika u ċċentrata fuq id-drittijiet u l-
libertajiet individwali; jilqa' f'dan ir-
rigward l-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar 
il-Kunsill Għoli tal-Imħallfin u l-
Prosekuturi (il-Kunsill Għoli) u dwar il-
Qorti Kostituzzjonali b'konsultazzjoni mill-
qrib mal-Kummissjoni ta' Venezja, kif 
ukoll id-deċiżjoni tal-Ministeru tal-
ġustizzja li joħloq Direttorat Ġenerali 
għad-Drittijiet tal-Bniedem; jilqa' wkoll l-
isforzi tal-Gvern biex jgħaddi pakkett ta' 
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ġustizzja li joħloq direttorat ġenerali
għad-drittijiet tal-bniedem;

riformi ġudizzjarji inkluża reviżjoni tal-
Istrateġija tar-Riforma Ġudizzjarja u l-
Pjan ta’ Azzjoni tagħha bil-
parteċipazzjoni tal-partijiet interessati 
kollha, inklużi l-assoċjazzjonijiet tal-
Avukati u l-NGOs relevanti;

Or. en

Emenda 128
Marietje Schaake

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8. Jenfasizza li r-riforma tas-sistema 
ġudizzjarja għandha tkun minn ta' 
quddiem fl-isforzi tat-Turkija lejn il-
modernizzazzjoni u li tali riforma għandha 
twassal għal sistema ġudizzjarja moderna, 
effiċjenti, totalment indipendenti u 
imparzjali; jilqa' f'dan ir-rigward l-
adozzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar il-Kunsill 
Għoli tal-Imħallfin u l-Prosekuturi (il-
Kunsill Għoli) u dwar il-Qorti 
Kostituzzjonali b'konsultazzjoni mill-qrib 
mal-Kummissjoni ta' Venezja; jindika l-
ħtieġa li jittieħdu passi ulterjuri sabiex 
tiġi żgurata l-possibilità ta' stħarriġ 
ġudizzjarju għad-deċiżjonijiet kollha fl-
ewwel istanza tal-Kunsill Għoli fir-
rigward ta' promozzjonijiet, trasferimenti 
lejn siti oħra u sanzjonijiet dixxiplinarji; 
jilqa' d-deċiżjoni tal-Ministeru tal-
ġustizzja li joħloq direttorat ġenerali 
għad-drittijiet tal-bniedem;

8. Jenfasizza li r-riforma tas-sistema 
ġudizzjarja hija prerekwiżit indispensabbli 
sabiex l-isforzi tal-modernizzazzjoni tat-
Turkija jirnexxu u li tali riforma għandha 
twassal għal sistema ġudizzjarja moderna, 
effiċjenti, totalment indipendenti u 
imparzjali, de jure u de facto, li 
tiggarantixxi l-applikazzjoni ġusta tal-liġi 
għaċ-ċittadini kollha;

Or. en

Emenda 129
Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8. Jenfasizza li r-riforma tas-sistema 
ġudizzjarja għandha tkun minn ta' 
quddiem fl-isforzi tat-Turkija lejn il-
modernizzazzjoni u li tali riforma għandha 
twassal għal sistema ġudizzjarja moderna, 
effiċjenti, totalment indipendenti u 
imparzjali; jilqa' f'dan ir-rigward l-
adozzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar il-Kunsill 
Għoli tal-Imħallfin u l-Prosekuturi (il-
Kunsill Għoli) u dwar il-Qorti 
Kostituzzjonali b'konsultazzjoni mill-qrib 
mal-Kummissjoni ta' Venezja; jindika l-
ħtieġa li jittieħdu passi ulterjuri sabiex 
tiġi żgurata l-possibilità ta' stħarriġ 
ġudizzjarju għad-deċiżjonijiet kollha fl-
ewwel istanza tal-Kunsill Għoli fir-
rigward ta' promozzjonijiet, trasferimenti 
lejn siti oħra u sanzjonijiet dixxiplinarji; 
jilqa' d-deċiżjoni tal-Ministeru tal-
ġustizzja li joħloq direttorat ġenerali 
għad-drittijiet tal-bniedem;

8. Jenfasizza li r-riforma tas-sistema 
ġudizzjarja hija prerekwiżit indispensabbli 
sabiex l-isforzi tal-modernizzazzjoni tat-
Turkija jirnexxu u li tali riforma għandha 
twassal għal sistema ġudizzjarja moderna, 
effiċjenti, totalment indipendenti u 
imparzjali, li tiggarantixxi l-applikazzjoni 
ġusta tal-liġi għaċ-ċittadini kollha;

Or. en

Emenda 130
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Nikolaos 
Chountis

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8. Jenfasizza li r-riforma tas-sistema 
ġudizzjarja għandha tkun minn ta' quddiem 
fl-isforzi tat-Turkija lejn il-
modernizzazzjoni u li tali riforma għandha 
twassal għal sistema ġudizzjarja moderna, 
effiċjenti, totalment indipendenti u 
imparzjali; jilqa' f'dan ir-rigward l-

8. Jenfasizza li r-riforma tas-sistema 
ġudizzjarja għandha tkun minn ta' quddiem 
fl-isforzi tat-Turkija lejn il-
modernizzazzjoni u li tali riforma għandha 
twassal għal sistema ġudizzjarja totalment 
indipendenti, imparzjali, moderna u 
effiċjenti; jilqa' f'dan ir-rigward l-adozzjoni 
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adozzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar il-Kunsill 
Għoli tal-Imħallfin u l-Prosekuturi (il-
Kunsill Għoli) u dwar il-Qorti 
Kostituzzjonali b'konsultazzjoni mill-qrib 
mal-Kummissjoni ta' Venezja; jindika l-
ħtieġa li jittieħdu passi ulterjuri sabiex tiġi 
żgurata l-possibilità ta' stħarriġ ġudizzjarju 
għad-deċiżjonijiet kollha fl-ewwel istanza 
tal-Kunsill Għoli fir-rigward ta' 
promozzjonijiet, trasferimenti lejn siti oħra 
u sanzjonijiet dixxiplinarji; jilqa' d-
deċiżjoni tal-Ministeru tal-ġustizzja li 
joħloq direttorat ġenerali għad-drittijiet tal-
bniedem;

tal-leġiżlazzjoni dwar il-Kunsill Għoli tal-
Imħallfin u l-Prosekuturi (il-Kunsill Għoli) 
u dwar il-Qorti Kostituzzjonali 
b'konsultazzjoni mill-qrib mal-
Kummissjoni ta' Venezja; jindika l-ħtieġa 
li jittieħdu passi ulterjuri sabiex tiġi żgurata 
l-possibilità ta' stħarriġ ġudizzjarju għad-
deċiżjonijiet kollha fl-ewwel istanza tal-
Kunsill Għoli fir-rigward ta' 
promozzjonijiet, trasferimenti lejn siti oħra 
u sanzjonijiet dixxiplinarji; jilqa' d-
deċiżjoni tal-Ministeru tal-ġustizzja li 
joħloq direttorat ġenerali għad-drittijiet tal-
bniedem. Huwa tal-opinjoni li l-Gvern 
m'għandux jeżerċita influwenza fil-
funzjonijiet li jiġu prattikati b'mod 
awtonomu mill-prosekuturi tal-Istat u 
mill-imħallfin. Huwa tal-opinjoni li ċ-
ċittadini għandhom ikunu permessi u 
ffaċilitati jiddefendu lilhom infushom fil-
lingwa materna tagħhom f'każijiet il-
qorti;

Or. en

Emenda 131
Alojz Peterle, Anna Maria Corazza Bildt

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8. Jenfasizza li r-riforma tas-sistema 
ġudizzjarja għandha tkun minn ta' quddiem 
fl-isforzi tat-Turkija lejn il-
modernizzazzjoni u li tali riforma għandha 
twassal għal sistema ġudizzjarja moderna, 
effiċjenti, totalment indipendenti u 
imparzjali; jilqa' f'dan ir-rigward l-
adozzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar il-Kunsill 
Għoli tal-Imħallfin u l-Prosekuturi (il-
Kunsill Għoli) u dwar il-Qorti 
Kostituzzjonali b'konsultazzjoni mill-qrib 
mal-Kummissjoni ta' Venezja; jindika l-
ħtieġa li jittieħdu passi ulterjuri sabiex tiġi 

8. Jenfasizza li r-riforma tas-sistema 
ġudizzjarja għandha tkun minn ta' quddiem 
fl-isforzi tat-Turkija lejn il-
modernizzazzjoni u li tali riforma għandha 
twassal għal sistema ġudizzjarja moderna, 
effiċjenti, totalment indipendenti u 
imparzjali; jilqa' f'dan ir-rigward l-
adozzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar il-Kunsill 
Għoli tal-Imħallfin u l-Prosekuturi (il-
Kunsill Għoli) u dwar il-Qorti 
Kostituzzjonali b'konsultazzjoni mill-qrib 
mal-Kummissjoni ta' Venezja; jindika l-
ħtieġa li jittieħdu passi ulterjuri sabiex tiġi 
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żgurata l-possibilità ta' stħarriġ ġudizzjarju 
għad-deċiżjonijiet kollha fl-ewwel istanza 
tal-Kunsill Għoli fir-rigward ta' 
promozzjonijiet, trasferimenti lejn siti oħra 
u sanzjonijiet dixxiplinarji; jilqa' d-
deċiżjoni tal-Ministeru tal-ġustizzja li 
joħloq direttorat ġenerali għad-drittijiet tal-
bniedem;

żgurata l-possibilità ta' stħarriġ ġudizzjarju 
għad-deċiżjonijiet kollha fl-ewwel istanza 
tal-Kunsill Għoli fir-rigward ta' 
promozzjonijiet, trasferimenti lejn siti oħra 
u sanzjonijiet dixxiplinarji; jilqa' d-
deċiżjoni tal-Ministeru tal-ġustizzja li 
joħloq direttorat ġenerali għad-drittijiet tal-
bniedem; jilqa' l-isforzi tal-Gvern biex 
jirrevedi l-Istrateġija ta' Riforma 
Ġudizzjarja li ġiet adottata fl-2009 u l-
Pjan ta' Azzjoni tagħha bil-
parteċipazzjoni tal-persuni ġuridiċi 
interessati kollha, l-assoċjazzjonijiet tal-
avukati u l-NGOs ta' dan is-settur;

Or. en

Emenda 132
Ana Gomes

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8. Jenfasizza li r-riforma tas-sistema 
ġudizzjarja għandha tkun minn ta' quddiem 
fl-isforzi tat-Turkija lejn il-
modernizzazzjoni u li tali riforma għandha 
twassal għal sistema ġudizzjarja moderna, 
effiċjenti, totalment indipendenti u 
imparzjali; jilqa' f'dan ir-rigward l-
adozzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar il-Kunsill 
Għoli tal-Imħallfin u l-Prosekuturi (il-
Kunsill Għoli) u dwar il-Qorti 
Kostituzzjonali b'konsultazzjoni mill-qrib 
mal-Kummissjoni ta' Venezja; jindika l-
ħtieġa li jittieħdu passi ulterjuri sabiex tiġi 
żgurata l-possibilità ta' stħarriġ ġudizzjarju 
għad-deċiżjonijiet kollha fl-ewwel istanza 
tal-Kunsill Għoli fir-rigward ta' 
promozzjonijiet, trasferimenti lejn siti oħra 
u sanzjonijiet dixxiplinarji; jilqa' d-
deċiżjoni tal-Ministeru tal-ġustizzja li 
joħloq direttorat ġenerali għad-drittijiet tal-

8. Jenfasizza li r-riforma tas-sistema 
ġudizzjarja għandha tkun minn ta' quddiem 
fl-isforzi tat-Turkija lejn il-
modernizzazzjoni u li tali riforma għandha 
twassal għal sistema ġudizzjarja moderna, 
effiċjenti, totalment indipendenti u 
imparzjali; jilqa' f'dan ir-rigward l-
adozzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar il-Kunsill 
Għoli tal-Imħallfin u l-Prosekuturi (il-
Kunsill Għoli), li għandha tiġi mfassla 
bħala entità indipendenti, u dwar il-Qorti 
Kostituzzjonali b'konsultazzjoni mill-qrib 
mal-Kummissjoni ta' Venezja; jindika l-
ħtieġa li jittieħdu passi ulterjuri sabiex tiġi 
żgurata l-possibilità ta' stħarriġ ġudizzjarju 
għad-deċiżjonijiet kollha fl-ewwel istanza 
tal-Kunsill Għoli fir-rigward ta' 
promozzjonijiet, trasferimenti lejn siti oħra 
u sanzjonijiet dixxiplinarji; jilqa' d-
deċiżjoni tal-Ministeru tal-ġustizzja li 
joħloq direttorat ġenerali għad-drittijiet tal-
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bniedem; bniedem;

Or. en

Emenda 133
Raimon Obiols

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8. Jenfasizza li r-riforma tas-sistema 
ġudizzjarja għandha tkun minn ta' quddiem 
fl-isforzi tat-Turkija lejn il-
modernizzazzjoni u li tali riforma għandha 
twassal għal sistema ġudizzjarja moderna, 
effiċjenti, totalment indipendenti u 
imparzjali; jilqa' f'dan ir-rigward l-
adozzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar il-Kunsill 
Għoli tal-Imħallfin u l-Prosekuturi (il-
Kunsill Għoli) u dwar il-Qorti 
Kostituzzjonali b'konsultazzjoni mill-qrib 
mal-Kummissjoni ta' Venezja; jindika l-
ħtieġa li jittieħdu passi ulterjuri sabiex tiġi 
żgurata l-possibilità ta' stħarriġ ġudizzjarju 
għad-deċiżjonijiet kollha fl-ewwel istanza 
tal-Kunsill Għoli fir-rigward ta' 
promozzjonijiet, trasferimenti lejn siti oħra 
u sanzjonijiet dixxiplinarji; jilqa' d-
deċiżjoni tal-Ministeru tal-ġustizzja li 
joħloq direttorat ġenerali għad-drittijiet tal-
bniedem;

8. Jenfasizza li r-riforma tas-sistema 
ġudizzjarja għandha tkun minn ta' quddiem 
fl-isforzi tat-Turkija lejn il-
modernizzazzjoni u li tali riforma għandha 
twassal għal sistema ġudizzjarja moderna, 
effiċjenti, totalment indipendenti u 
imparzjali; jilqa' f'dan ir-rigward l-
adozzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar il-Kunsill 
Għoli tal-Imħallfin u l-Prosekuturi (HSYK) 
u dwar il-Qorti Kostituzzjonali 
b'konsultazzjoni mill-qrib mal-
Kummissjoni ta' Venezja; jinkoraġġixxi 
lill-awtoritajiet Torok jindirizzaw il-
preokkupazzjonijiet li għad fadal, bħall-
mod tal-elezzjonijiet għall-HSYK, ir-rwol 
tal-Ministeru tal-Ġustizzja fi ħdan l-
entità, kif ukoll il-mod kif jinħatru l-
imħallfin u l-prosekuturi;  jindika l-ħtieġa 
li jittieħdu passi ulterjuri sabiex tiġi żgurata 
l-possibilità ta' stħarriġ ġudizzjarju għad-
deċiżjonijiet kollha fl-ewwel istanza tal-
Kunsill Għoli fir-rigward ta' 
promozzjonijiet, trasferimenti lejn siti oħra 
u sanzjonijiet dixxiplinarji; jilqa' d-
deċiżjoni tal-Ministeru tal-ġustizzja li 
joħloq direttorat ġenerali għad-drittijiet tal-
bniedem;

Or. en

Emenda 134
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8. Jenfasizza li r-riforma tas-sistema 
ġudizzjarja għandha tkun minn ta' quddiem 
fl-isforzi tat-Turkija lejn il-
modernizzazzjoni u li tali riforma għandha 
twassal għal sistema ġudizzjarja moderna, 
effiċjenti, totalment indipendenti u 
imparzjali; jilqa' f'dan ir-rigward l-
adozzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar il-Kunsill 
Għoli tal-Imħallfin u l-Prosekuturi (il-
Kunsill Għoli) u dwar il-Qorti 
Kostituzzjonali b'konsultazzjoni mill-qrib 
mal-Kummissjoni ta' Venezja; jindika l-
ħtieġa li jittieħdu passi ulterjuri sabiex tiġi 
żgurata l-possibilità ta' stħarriġ ġudizzjarju 
għad-deċiżjonijiet kollha fl-ewwel istanza 
tal-Kunsill Għoli fir-rigward ta' 
promozzjonijiet, trasferimenti lejn siti oħra 
u sanzjonijiet dixxiplinarji; jilqa' d-
deċiżjoni tal-Ministeru tal-ġustizzja li 
joħloq direttorat ġenerali għad-drittijiet tal-
bniedem;

8. Jenfasizza li r-riforma tas-sistema 
ġudizzjarja għandha tkun minn ta' quddiem 
fl-isforzi tat-Turkija lejn il-
modernizzazzjoni u li tali riforma għandha 
twassal għal sistema ġudizzjarja moderna, 
effiċjenti, totalment indipendenti u 
imparzjali; jilqa' f'dan ir-rigward l-
adozzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar il-Kunsill 
Għoli tal-Imħallfin u l-Prosekuturi (il-
Kunsill Għoli) u dwar il-Qorti 
Kostituzzjonali b'konsultazzjoni mill-qrib 
mal-Kummissjoni ta' Venezja; jinsab 
imħasseb li r-rwol tal-Ministru tal-
Ġustizzja fil-Kunsill Għoli u l-ħatra tal-
imħallfin, jista' jkollhom effetti negattivi 
fuq l-indipendenza u jitlob li jiġu żgurati 
t-trasparenza u l-kontroll ġudizzjarju fuq 
id-deċiżjonijiet tal-Kunsill Għoli, jindika l-
ħtieġa li jittieħdu passi ulterjuri sabiex tiġi 
żgurata l-possibilità ta' stħarriġ ġudizzjarju 
għad-deċiżjonijiet kollha fl-ewwel istanza 
tal-Kunsill Għoli fir-rigward ta' 
promozzjonijiet, trasferimenti lejn siti oħra 
u sanzjonijiet dixxiplinarji; jilqa' d-
deċiżjoni tal-Ministeru tal-ġustizzja li 
joħloq direttorat ġenerali għad-drittijiet tal-
bniedem;

Or. en

Emenda 135
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8a. Jilqa' d-deċiżjoni tal-Ministeru tal-
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Ġustizzja biex joħloq direttorat ġenerali 
għad-drittijiet tal-bniedem; jilqa' wkoll l-
adozzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar il-Kunsill 
Għoli tal-Imħallfin u l-Prosekuturi (il-
Kunsill Għoli) u dwar il-Qorti 
Kostituzzjonali b'konsultazzjoni mill-qrib 
mal-Kummissjoni ta' Venezja; jindika l-
bżonn li jittieħdu passi ulterjuri sabiex tiġi 
żgurata l-possibilità ta' stħarriġ 
ġudizzjarju għad-deċiżjonijiet kollha fl-
ewwel istanza tal-Kunsill Għoli fir-
rigward tal-promozzjonijiet, it-
trasferimenti lejn siti oħra u s-sanzjonijiet 
dixxiplinarji;

Or. en

Emenda 136
Raimon Obiols

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8a. jinsab imħasseb rigward in-numru 
kbir ta' sentenzi maqtugħa mill-QEDB 
kontra t-Turkija, fejn il-ġudikatura Torka 
instabet li naqset li tittratta l-
vjolazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem 
jew li kkawżathom b'mod dirett;  jilqa' t-
twaqqif fi ħdan il-Ministeru tal-Ġustizzja 
ta' Dipartiment għad-Drittijiet tal-
Bniedem, li x-xogħol prinċipali tiegħu 
jkun il-prevenzjoni tal-vjolazzjonijiet tad-
drittijiet tal-bniedem, l-aktar permezz tal-
eżekuzzjoni sħiħa u effikaċi tat-Turkija 
tas-sentenzi tal-QEDB;

Or. en

Emenda 137
Ana Gomes
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8a. Huwa tal-opinjoni li l-leġiżlazzjoni l-
ġdida dwar il-Qorti Kostituzzjonali 
għandha tiżgura li din l-istanza 
ġudizzjarja għandha l-kompetenza 
tevalwa u terġa' teżamina l-kompatibilità 
tal-liġijiet Torok mal-ftehimiet 
internazzjonali li ġew ratifikati mit-
Turkija, bħall-Konvenzjoni Ewropea dwar 
id-Drittijiet tal-Bniedem;

Or. en

Emenda 138
Hélène Flautre, Franziska Keller

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8a. Jikkunsidra l-verdett fil-każ Hrant 
Dink bħala eżempju ġdid tan-nuqqasijiet 
sistemiċi fis-sistema ġudizzjarja Torka, u 
tal-limiti tal-investigazzjonijiet fit-Turkija, 
li mhux biss idgħajfu ħafna l-ġustizzja u 
t-twettiq tagħha, iżda jagħmulha wkoll 
parti mill-problema ta' inġustizzja minflok 
is-soluzzjoni, jenfasizza f'dan il-kuntest 
is-sentenza tal-Qorti Ewropea tad-
Drittijiet tal-Bniedem fl-2010, li t-Turkija 
naqset milli tmexxi investigazzjonijiet 
effikaċi dwar il-qtil ta' Dink; jikkunsidra 
dan il-proċess bħala test dwar l-istat tad-
dritt u l-indipendenza tal-ġudikatura fit-
Turkija u wkoll bħala opportunità biex 
jitfa' dawl fuq l-"istat profond", il-
kriminali u l-implikazzjoni ta' uffiċjali 
b'pożizzjonijiet għolja wara l-qtil ta' 
Hrant Dink u ta' bosta ġurnalisti oħra fil-
passat;
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Or. en

Emenda 139
Judith Sargentini

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 9

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

9. Itenni t-tħassib tiegħu li n-normi ta' 
proċedura ġudizzjarja għadhom ma ttejbux 
biżżejjed sabiex jiżguraw id-dritt ta' 
proċess ġust u fil-ħin, inkluż id-dritt għal 
aċċess għall-evidenza inkriminatorja fil-
fażijiet bikrija tal-proċeduri u garanziji 
suffiċjenti għas-suspettati kollha; jesprimi 
tħassib kbir dwar it-tul ta' detenzjoni qabel 
il-proċess, li qed isir kastig de facto 
mingħajr proċess; iħeġġeġ lit-TGNA 
tirriforma l-leġiżlazzjoni dwar id-
detenzjoni qabel il-proċess billi l-perjodi 
ta' detenzjoni qabel il-proċess fit-Turkija 
jsiru konformi mal-medja tal-perjodi ta' 
detenzjoni qabel il-proċess fl-Unjoni 
Ewropea;

9. Jilqa' l-avviż tal-pakkett ta' riforma 
ġudizzjarja mill-gvern. Itenni madankollu 
t-tħassib tiegħu li n-normi ta' proċedura 
ġudizzjarja għadhom ma ttejbux biżżejjed 
sabiex jiżguraw id-dritt ta' proċess ġust u 
bla telf ta' żmien, inkluż inter alia d-dritt 
għal aċċess għall-evidenza inkriminatorja u 
għal dokumenti dwar il-proċeduri tal-
proċessi fil-fażijiet bikrija tal-proċeduri u 
garanziji ta' proċedura suffiċjenti għal 
kull persuna suspettata; jesprimi tħassib 
kbir dwar it-tul ta' detenzjoni qabel il-
proċess li huwa twil b'mod eċċessiv, li fil-
preżent jista' jwassal sa għaxar snin, li 
qed jikkostitwixxi kastig de facto mingħajr 
proċess; iħeġġeġ lit-TGNA tirriforma l-
leġiżlazzjoni, inkluż dwar l-użu u t-tul tad-
detenzjoni qabel il-proċess, skont il-KEDB 
u l-istandards l-oħrajn tal-Kunsill tal-
Ewropa; iqis il-qrati tas-sisa b'poteri 
speċjali simili għal dawk ta' qrati tas-
sigurtà statali preċedenti li huma kontra l-
ispirtu tal-ġustizzja u l-istat tad-dritt;

Or. en

Emenda 140
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 9
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

9. Itenni t-tħassib tiegħu li n-normi ta' 
proċedura ġudizzjarja għadhom ma 
ttejbux biżżejjed sabiex jiżguraw id-dritt ta' 
proċess ġust u fil-ħin, inkluż id-dritt għal 
aċċess għall-evidenza inkriminatorja fil-
fażijiet bikrija tal-proċeduri u garanziji 
suffiċjenti għas-suspettati kollha; jesprimi 
tħassib kbir dwar it-tul ta' detenzjoni qabel 
il-proċess, li qed isir kastig de facto 
mingħajr proċess; iħeġġeġ lit-TGNA 
tirriforma l-leġiżlazzjoni dwar id-
detenzjoni qabel il-proċess billi l-perjodi ta' 
detenzjoni qabel il-proċess fit-Turkija jsiru 
konformi mal-medja tal-perjodi ta' 
detenzjoni qabel il-proċess fl-Unjoni 
Ewropea;

9. Itenni t-tħassib tiegħu li l-proċeduri 
ġudizzjarji għadhom ma ttejbux biżżejjed 
fl-effikaċja u fl-istandards tagħhom 
sabiex jiżguraw id-dritt ta' proċess ġust u 
fil-ħin. Dan għandu impatt negattiv fuq 
id-dritt għal aċċess għall-evidenza 
inkriminatorja fil-fażijiet bikrija tal-
proċeduri u fuq il-garanziji suffiċjenti 
għas-suspettati kollha;  jesprimi tħassib 
kbir dwar it-tul ta' detenzjoni qabel il-
proċess, li qed isir kastig de facto mingħajr 
proċess; iħeġġeġ lit-TGNA tirriforma l-
leġiżlazzjoni dwar id-detenzjoni qabel il-
proċess billi l-perjodi ta' detenzjoni qabel 
il-proċess fit-Turkija jsiru konformi mal-
medja tal-perjodi ta' detenzjoni qabel il-
proċess fl-Unjoni Ewropea; iħeġġeġ lill-
gvern ikompli bir-riformi tiegħu u 
jagħmel rieżami tal-Liġi Kontra t-
Terroriżmu (TMK) u l-Kodiċi Penali 
Torka (TCK) u b'mod partikolari d-
dispożizzjonijiet tal-Artikoli 125, 216, 301, 
314 tat-TMK u l-Artikoli 6 u 7 tat-TCK.  
Id-Delegazzjoni Ad Hoc tal-Parlament 
għall-Osservazzjoni tal-Proċessi tal-
Ġurnalisti fit-Turkija ser tkompli ssegwi l-
iżviluppi1

Or. en

Emenda 141
Geoffrey Van Orden

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 9

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

9. Itenni t-tħassib tiegħu li n-normi ta' 
proċedura ġudizzjarja għadhom ma 
ttejbux biżżejjed sabiex jiżguraw id-dritt ta' 
proċess ġust u fil-ħin, inkluż id-dritt għal 

9. Itenni t-tħassib tiegħu li l-proċeduri
ġudizzjarji għadhom ma ttejbux biżżejjed 
sabiex jiżguraw id-dritt ta' proċess ġust u 
fil-ħin, inkluż id-dritt għal aċċess għall-

                                               
1 Tilqa' l-inizjattiva tal-abbozz tal-liġi tad-19 ta' Jannar tal-Ministeru tal-Ġustizzja.
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aċċess għall-evidenza inkriminatorja fil-
fażijiet bikrija tal-proċeduri u garanziji 
suffiċjenti għas-suspettati kollha; jesprimi 
tħassib kbir dwar it-tul ta' detenzjoni qabel 
il-proċess, li qed isir kastig de facto 
mingħajr proċess; iħeġġeġ lit-TGNA 
tirriforma l-leġiżlazzjoni dwar id-
detenzjoni qabel il-proċess billi l-perjodi 
ta' detenzjoni qabel il-proċess fit-Turkija 
jsiru konformi mal-medja tal-perjodi ta' 
detenzjoni qabel il-proċess fl-Unjoni 
Ewropea;

evidenza inkriminatorja fil-fażijiet bikrija 
tal-proċeduri u garanziji suffiċjenti għas-
suspettati kollha; jesprimi tħassib dwar it-
tul ta' detenzjoni qabel il-proċess u 
jinkoraġġixxi l-gvern biex iwessa' l-
ambitu tal-alternattivi u jagħmel rieżami
tal-leġiżlazzjoni attwali dwar id-detenzjoni 
qabel il-proċess, filwaqt li jitgħallem mill-
aħjar prattiki fl-Istati Membri tal-UE;

Or. en

Emenda 142
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 9

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

9. Itenni t-tħassib tiegħu li n-normi ta' 
proċedura ġudizzjarja għadhom ma ttejbux 
biżżejjed sabiex jiżguraw id-dritt ta' 
proċess ġust u fil-ħin, inkluż id-dritt għal 
aċċess għall-evidenza inkriminatorja fil-
fażijiet bikrija tal-proċeduri u garanziji 
suffiċjenti għas-suspettati kollha; jesprimi
tħassib kbir dwar it-tul ta' detenzjoni qabel 
il-proċess, li qed isir kastig de facto 
mingħajr proċess; iħeġġeġ lit-TGNA 
tirriforma l-leġiżlazzjoni dwar id-
detenzjoni qabel il-proċess billi l-perjodi ta' 
detenzjoni qabel il-proċess fit-Turkija jsiru 
konformi mal-medja tal-perjodi ta' 
detenzjoni qabel il-proċess fl-Unjoni 
Ewropea;

9. Itenni t-tħassib serju tiegħu li n-normi ta' 
proċedura ġudizzjarja għadhom ma ttejbux 
biżżejjed sabiex jiżguraw id-dritt ta' 
proċess ġust u fil-ħin, inkluż id-dritt għal 
aċċess għall-evidenza inkriminatorja fil-
fażijiet bikrija tal-proċeduri u garanziji 
suffiċjenti għas-suspettati kollha; itenni 
wkoll it-tħassib kbir dwar it-tul ta' 
detenzjoni qabel il-proċess, li qed isir 
kastig de facto mingħajr proċess; iħeġġeġ 
lit-TGNA tirriforma l-leġiżlazzjoni dwar 
id-detenzjoni qabel il-proċess billi l-perjodi 
ta' detenzjoni qabel il-proċess fit-Turkija 
jsiru konformi mal-medja tal-perjodi ta' 
detenzjoni qabel il-proċess fl-Unjoni 
Ewropea;

Or. en
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Emenda 143
Hélène Flautre, Franziska Keller

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 9

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

9. Itenni t-tħassib tiegħu li n-normi ta' 
proċedura ġudizzjarja għadhom ma ttejbux 
biżżejjed sabiex jiżguraw id-dritt ta' 
proċess ġust u fil-ħin, inkluż id-dritt għal 
aċċess għall-evidenza inkriminatorja fil-
fażijiet bikrija tal-proċeduri u garanziji 
suffiċjenti għas-suspettati kollha; jesprimi 
tħassib kbir dwar it-tul ta' detenzjoni qabel 
il-proċess, li qed isir kastig de facto 
mingħajr proċess; iħeġġeġ lit-TGNA 
tirriforma l-leġiżlazzjoni dwar id-
detenzjoni qabel il-proċess billi l-perjodi ta' 
detenzjoni qabel il-proċess fit-Turkija jsiru 
konformi mal-medja tal-perjodi ta' 
detenzjoni qabel il-proċess fl-Unjoni 
Ewropea;

9. Itenni t-tħassib tiegħu li n-normi ta' 
proċedura ġudizzjarja għadhom ma ttejbux 
biżżejjed sabiex jiżguraw id-dritt ta' 
proċess ġust u fil-ħin, inkluż id-dritt għal 
aċċess għall-evidenza inkriminatorja fil-
fażijiet bikrija tal-proċeduri u garanziji 
suffiċjenti għas-suspettati kollha; jesprimi 
tħassib kbir dwar il-perjodi eċċessivament 
twal ta' detenzjoni qabel il-proċess u li fil-
preżent jistgħu jwasslu sa għaxar snin, li 
qed isir kastig de facto mingħajr proċess; 
iħeġġeġ lit-TGNA tirriforma l-leġiżlazzjoni 
skont il-każistika tal-QEDB dwar in-
natura eċċezzjonali tad-detenzjoni qabel 
il-proċess u billi l-perjodi ta' detenzjoni 
qabel il-proċess fit-Turkija jsiru konformi 
mal-medja tal-perjodi ta' detenzjoni qabel 
il-proċess fl-Unjoni Ewropea;

Or. en

Emenda 144
Emine Bozkurt

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 9

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

9. Itenni t-tħassib tiegħu li n-normi ta' 
proċedura ġudizzjarja għadhom ma ttejbux 
biżżejjed sabiex jiżguraw id-dritt ta' 
proċess ġust u fil-ħin, inkluż id-dritt għal 
aċċess għall-evidenza inkriminatorja fil-
fażijiet bikrija tal-proċeduri u garanziji 
suffiċjenti għas-suspettati kollha; jesprimi 
tħassib kbir dwar it-tul ta' detenzjoni qabel 
il-proċess, li qed isir kastig de facto 

9. Itenni t-tħassib tiegħu li n-normi ta' 
proċedura ġudizzjarja għadhom ma ttejbux 
biżżejjed sabiex jiżguraw id-dritt ta' 
proċess ġust u fil-ħin, inkluż id-dritt għal 
aċċess għall-evidenza inkriminatorja fil-
fażijiet bikrija tal-proċeduri u garanziji 
suffiċjenti għas-suspettati kollha; jesprimi 
tħassib kbir dwar it-tul ta' detenzjoni qabel 
il-proċess, li qed isir kastig de facto 
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mingħajr proċess; iħeġġeġ lit-TGNA 
tirriforma l-leġiżlazzjoni dwar id-
detenzjoni qabel il-proċess billi l-perjodi ta'
detenzjoni qabel il-proċess fit-Turkija jsiru 
konformi mal-medja tal-perjodi ta' 
detenzjoni qabel il-proċess fl-Unjoni 
Ewropea;

mingħajr proċess; iħeġġeġ lit-TGNA 
tirriforma l-leġiżlazzjoni dwar id-
detenzjoni qabel il-proċess billi l-perjodi ta' 
detenzjoni qabel il-proċess fit-Turkija jsiru 
konformi mal-medja tal-perjodi ta' 
detenzjoni qabel il-proċess fl-Unjoni 
Ewropea; f'dan ir-rigward jilqa' l-abbozz 
tal-liġi riċenti mħejji mill-Ministeru tal-
Ġustizzja, li jistabbilixxi lista ta' kriterji 
ċari li għandhom jintlaħqu sabiex 
tinħareġ id-deċiżjoni dwar detenzjoni;

Or. en

Emenda 145
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Renate Sommer

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 9

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

9. Itenni t-tħassib tiegħu li n-normi ta' 
proċedura ġudizzjarja għadhom ma ttejbux 
biżżejjed sabiex jiżguraw id-dritt ta' 
proċess ġust u fil-ħin, inkluż id-dritt għal 
aċċess għall-evidenza inkriminatorja fil-
fażijiet bikrija tal-proċeduri u garanziji 
suffiċjenti għas-suspettati kollha; jesprimi 
tħassib kbir dwar it-tul ta' detenzjoni qabel 
il-proċess, li qed isir kastig de facto 
mingħajr proċess; iħeġġeġ lit-TGNA 
tirriforma l-leġiżlazzjoni dwar id-
detenzjoni qabel il-proċess billi l-perjodi ta' 
detenzjoni qabel il-proċess fit-Turkija jsiru 
konformi mal-medja tal-perjodi ta' 
detenzjoni qabel il-proċess fl-Unjoni 
Ewropea;

9. Itenni t-tħassib tiegħu li n-normi ta' 
proċedura ġudizzjarja għadhom ma ttejbux 
biżżejjed sabiex jiżguraw id-dritt ta' 
proċess ġust u fil-ħin, inkluż id-dritt għal 
aċċess għall-evidenza inkriminatorja fil-
fażijiet bikrija tal-proċeduri u garanziji 
suffiċjenti għas-suspettati kollha; jesprimi 
tħassib kbir dwar it-tul ta' detenzjoni qabel 
il-proċess, li qed isir kastig de facto 
mingħajr proċess; iħeġġeġ lit-TGNA 
tirriforma l-leġiżlazzjoni dwar id-
detenzjoni qabel il-proċess billi l-perjodi ta' 
detenzjoni qabel il-proċess fit-Turkija jsiru 
konformi mal-medja tal-perjodi ta' 
detenzjoni qabel il-proċess fl-Unjoni 
Ewropea; jiġbed ukoll l-attenzjoni għall-
obbligu tat-Turkija li tikkonforma b'mod 
strett mal-impenn tagħha skont l-Artikolu 
6 tal-KEDB dwar smigħ xieraq fi żmien 
raġonevoli, b’mod partikolari bil-ħolqien 
ta’ qrati tal-appell fis-sistema legali 
tagħha u t-tisħiħ tal-kapaċità tal-qrati 
supremi tagħha;
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Or. en

Emenda 146
Alojz Peterle, Anna Maria Corazza Bildt, Birgit Schnieber-Jastram

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 9

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

9. Itenni t-tħassib tiegħu li n-normi ta' 
proċedura ġudizzjarja għadhom ma ttejbux 
biżżejjed sabiex jiżguraw id-dritt ta' 
proċess ġust u fil-ħin, inkluż id-dritt għal 
aċċess għall-evidenza inkriminatorja fil-
fażijiet bikrija tal-proċeduri u garanziji 
suffiċjenti għas-suspettati kollha; jesprimi 
tħassib kbir dwar it-tul ta' detenzjoni qabel 
il-proċess, li qed isir kastig de facto 
mingħajr proċess; iħeġġeġ lit-TGNA 
tirriforma l-leġiżlazzjoni dwar id-
detenzjoni qabel il-proċess billi l-perjodi ta' 
detenzjoni qabel il-proċess fit-Turkija jsiru 
konformi mal-medja tal-perjodi ta' 
detenzjoni qabel il-proċess fl-Unjoni 
Ewropea;

9. Itenni t-tħassib tiegħu li n-normi ta' 
proċedura ġudizzjarja għadhom ma ttejbux 
biżżejjed sabiex jiżguraw id-dritt ta' 
proċess ġust u fil-ħin, inkluż id-dritt għal 
aċċess għall-evidenza inkriminatorja fil-
fażijiet bikrija tal-proċeduri u garanziji 
suffiċjenti għas-suspettati kollha; jesprimi 
tħassib kbir dwar it-tul ta' detenzjoni qabel 
il-proċess, li qed isir kastig de facto 
mingħajr proċess; iħeġġeġ lit-TGNA 
tirriforma l-leġiżlazzjoni dwar id-
detenzjoni qabel il-proċess billi l-perjodi ta' 
detenzjoni qabel il-proċess fit-Turkija jsiru 
konformi mal-medja tal-perjodi ta' 
detenzjoni qabel il-proċess fl-Unjoni 
Ewropea; f'dan ir-rigward, jilqa' x-xogħol 
li għaddej bħalissa mill-gvern Tork biex 
jirrevedi l-leġiżlazzjoni dwar il-proċeduri 
ta' detenzjoni;

Or. en

Emenda 147
Tunne Kelam

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 9

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

9. Itenni t-tħassib tiegħu li n-normi ta' 
proċedura ġudizzjarja għadhom ma ttejbux 
biżżejjed sabiex jiżguraw id-dritt ta' 
proċess ġust u fil-ħin, inkluż id-dritt għal 

9. Itenni t-tħassib tiegħu li n-normi ta' 
proċedura ġudizzjarja għadhom ma ttejbux 
biżżejjed sabiex jiżguraw id-dritt ta' 
proċess ġust u fil-ħin, inkluż id-dritt għal 
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aċċess għall-evidenza inkriminatorja fil-
fażijiet bikrija tal-proċeduri u garanziji 
suffiċjenti għas-suspettati kollha; jesprimi 
tħassib kbir dwar it-tul ta' detenzjoni qabel 
il-proċess, li qed isir kastig de facto 
mingħajr proċess; iħeġġeġ lit-TGNA 
tirriforma l-leġiżlazzjoni dwar id-
detenzjoni qabel il-proċess billi l-perjodi ta' 
detenzjoni qabel il-proċess fit-Turkija jsiru 
konformi mal-medja tal-perjodi ta' 
detenzjoni qabel il-proċess fl-Unjoni 
Ewropea;

aċċess għall-evidenza inkriminatorja fil-
fażijiet bikrija tal-proċeduri u garanziji 
suffiċjenti għas-suspettati kollha; jesprimi 
tħassib kbir dwar it-tul ta' detenzjoni qabel 
il-proċess, li qed isir kastig de facto 
mingħajr proċess; iħeġġeġ lit-TGNA 
tirriforma l-leġiżlazzjoni dwar id-
detenzjoni qabel il-proċess billi l-perjodi ta' 
detenzjoni qabel il-proċess fit-Turkija jsiru 
konformi mal-medja tal-perjodi ta' 
detenzjoni qabel il-proċess fl-Unjoni 
Ewropea; jinsab allarmat dwar in-numru 
kbir ta' priġunieri minorenni li 
jammontaw għal 2 500 fil-faxxa tal-età 
bejn it-12 u t-18 -il sena;

Or. en

Emenda 148
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Knut Fleckenstein, Jo Leinen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 9

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

9. Itenni t-tħassib tiegħu li n-normi ta' 
proċedura ġudizzjarja għadhom ma ttejbux 
biżżejjed sabiex jiżguraw id-dritt ta' 
proċess ġust u fil-ħin, inkluż id-dritt għal 
aċċess għall-evidenza inkriminatorja fil-
fażijiet bikrija tal-proċeduri u garanziji 
suffiċjenti għas-suspettati kollha; jesprimi 
tħassib kbir dwar it-tul ta' detenzjoni qabel 
il-proċess, li qed isir kastig de facto 
mingħajr proċess; iħeġġeġ lit-TGNA 
tirriforma l-leġiżlazzjoni dwar id-
detenzjoni qabel il-proċess billi l-perjodi ta' 
detenzjoni qabel il-proċess fit-Turkija jsiru 
konformi mal-medja tal-perjodi ta' 
detenzjoni qabel il-proċess fl-Unjoni 
Ewropea;

9. Itenni t-tħassib tiegħu li n-normi ta' 
proċedura ġudizzjarja għadhom ma ttejbux 
biżżejjed sabiex jiżguraw id-dritt ta' 
proċess ġust u fil-ħin, inkluż id-dritt għal 
aċċess għall-evidenza inkriminatorja fil-
fażijiet bikrija tal-proċeduri u garanziji 
suffiċjenti għas-suspettati kollha; jesprimi 
tħassib kbir dwar it-tul ta' detenzjoni qabel 
il-proċess, li qed isir kastig de facto 
mingħajr proċess; iħeġġeġ lit-TGNA 
tirriforma l-leġiżlazzjoni dwar id-
detenzjoni qabel il-proċess billi l-perjodi ta' 
detenzjoni qabel il-proċess fit-Turkija jsiru 
konformi mal-medja tal-perjodi ta' 
detenzjoni qabel il-proċess fl-Unjoni 
Ewropea; jilqa' l-isforzi riċenti tal-Gvern 
Tork biex jiddefinixxi l-kriterji konkreti u 
komprensibbli dwar id-deċiżjonijiet tad-
detenzjonijiet;
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Or. en

Emenda 149
Norica Nicolai

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 9a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

9a. Jilqa' l-isforzi tal-Gvern 
biex iwessa' l-ambitu tal-
miżuri alternattivi għall-
proċeduri ta' detenzjoni qabel 
il-proċess u jiddefinixxi r-
raġunijiet għal deċiżjonijiet 
qabel il-proċess fuq termini 
aktar konkreti; jilqa' r-riżultati 
tal-miżuri leġiżlattivi u 
amministrattivi introdotti fis-
snin riċenti biex inaqqsu l-piż 
tax-xogħol tal-ġudikatura u 
jinkoraġġixxi l-Gvern 
jikkonċentra aktar fuq studji 
biex tingħeleb din il-problema;

Or. en

Emenda 150
Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 9a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

9a. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar ir-
riżultat tal-każ fil-qorti dwar il-qtil tal-
ġurnalist Hrant Dink;

Or. en
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Emenda 151
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 9a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

9a. Jiddeplora l-fatt li waqt l-hekk 
imsemmija operazzjonijiet KCK, 
eluf ta' attivisti politiċi Kurdi, li 
jinkludu 6 li wara ġew eletti b'mod 
demokratiku bħala membri 
parlamentari, 16 li qegħdin iservu 
bħala sindki lokali, il-membri tal-
BDP (Partit tal-Paċi u d-
Demokrazija), il-membri tal-bord 
u l-kapijiet ta' sezzjoni tal-
Assoċjazzjoni għad-Drittijiet tal-
Bniedem, ilhom arrestati sa mill-
2009, filwaqt li lejn tmiem l-2011 
l-operazzjonijiet ġew estiżi għal 
avukati u ġurnalisti Kurdi, 
akkademiku li kien konsulent 
għall-BDP dwar ir-riforma 
kostituzzjonali u pubblikatur;

Or. en

Emenda 152
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 9a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

9a. Jitlob lill-Gvern Tork 
jindirizza d-dewmien li għadu 
għaddej tal-każijiet, biex jibda' 
jħaddem il-qrati reġjonali tal-
appell tiegħu, li legalment 
kellhom li kellhom ikunu 
operattivi sa minn Ġunju 2007, 
mill-aktar fis possibbli u biex 
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għal dan il-għan jiffoka fuq it-
taħriġ tal-imħallfin; 

Or. en

Emenda 153
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 9b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

9b. Jenfasizza l-importanza tad-dritt 
ta' kull ċittadin għal difiża xierqa 
f'każijiet fil-qorti u jfakkar fir-
responsabilità tal-Istat sabiex 
jiggarantixxi l-aċċess għal difiża 
legali.  Ifakkar ukoll li l-avukati 
għandhom igawdu minn immunità 
ċivili u penali għal dikjarazzjonijiet 
relevanti li jsiru "in bona fede" 
f'talbiet bil-miktub jew orali, jew 
meta jidhru b'mod professjonali 
quddiem il-qorti, it-tribunali jew 
quddiem awtorità legali jew 
amministrattiva oħra;  jitlob lit-
Turkija tiżgura li l-avukati jkunu 
jistgħu jwettqu l-funzjonijiet 
professjonali kollha tagħhom bla 
intimidazzjoni, tfixkil, fastidju jew 
interferenza mhux xierqa;

Or. en

Emenda 154
Hélène Flautre, Franziska Keller

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 10
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

10. Jenfasizza li investigazzjonijiet ta' 
pjanijiet allegati 'coup', bħall-kawżi 
'Ergenekon' u 'Sledgehammer' għandhom 
juru s-saħħa u l-funzjonament adegwat, 
indipendenti, imparzjali u trasparenti tal-
istituzzjonijiet demokratiċi Torok u tal-
ġudikatura u l-impenn sod u inkondizzjonat 
tagħhom għar-rispett tad-drittijiet 
fundamentali;

10. Għadu jqis li l-investigazzjonijiet ta' 
pjanijiet allegati 'coup', bħall-kawżi 
'Ergenekon' u 'Sledgehammer' bħala 
opportunità fil-proċess tat-trasformazzjoni 
demokratika; Jenfasizza li l-proċessi li 
għadhom għaddejjin għandhom juru s-
saħħa u l-funzjonament adegwat, 
indipendenti, imparzjali u trasparenti tal-
istituzzjonijiet demokratiċi Torok u tal-
ġudikatura u l-impenn sod u inkondizzjonat 
tagħhom għar-rispett tad-drittijiet 
fundamentali;

Or. en

Emenda 155
Geoffrey Van Orden

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 10

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

10. Jenfasizza li investigazzjonijiet ta' 
pjanijiet allegati 'coup', bħall-kawżi 
'Ergenekon' u 'Sledgehammer' għandhom 
juru s-saħħa u l-funzjonament adegwat, 
indipendenti, imparzjali u trasparenti tal-
istituzzjonijiet demokratiċi Torok u tal-
ġudikatura u l-impenn sod u 
inkondizzjonat tagħhom għar-rispett tad-
drittijiet fundamentali;

10. Jenfasizza li investigazzjonijiet dwar il-
komplotti militari allegati 'coup', bħall-
kawżi 'Ergenekon' u 'Sledgehammer' 
għandhom juru s-saħħa, it-trasparenza u l-
indipendenza tal-ġudikatura Torka;  

Or. en

Emenda 156
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 10
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

10. Jenfasizza li investigazzjonijiet ta' 
pjanijiet allegati 'coup', bħall-kawżi 
'Ergenekon' u 'Sledgehammer' għandhom 
juru s-saħħa u l-funzjonament adegwat, 
indipendenti, imparzjali u trasparenti tal-
istituzzjonijiet demokratiċi Torok u tal-
ġudikatura u l-impenn sod u 
inkondizzjonat tagħhom għar-rispett tad-
drittijiet fundamentali;

10. Jenfasizza li investigazzjonijiet ta' 
pjanijiet allegati 'coup', bħall-kawżi 
'Ergenekon' u 'Sledgehammer' għandhom 
juru s-saħħa u l-funzjonament adegwat, 
indipendenti, imparzjali u trasparenti tal-
istituzzjonijiet demokratiċi Torok u tal-
ġudikatura u l-impenn sod u inkondizzjonat 
tagħhom għar-rispett tad-drittijiet 
fundamentali, li fil-preżent huwa nieqes;
jinsab mħasseb minħabba l-allegazzjonijiet 
dwar l-użu ta' evidenza inkonsistenti kontra 
l-akkużati f'dawn il-proċessi; jenfasizza li, 
sabiex dawn il-proċessi jipprovdu 
opportunità ġenwina għall-konsolidazzjoni 
tal-istat tad-dritt fit-Turkija, dawn l-
allegazzjonijiet għandhom jiġu indirizzati 
b'mod indipindenti u kredibbli, u d-drittijiet 
tal-akkużati għandhom ikunu garantiti 
għalkollox; jitlob lill-Kummissjoni ssegwi 
mill-qrib il-proċessi msemmija hawn fuq u 
tippubblika s-sejbiet f'aktar dettall fl-
anness tar-Rapport ta' Progress tal-
Kummissjoni tal-2012;

Or. en

Emenda 157
Barry Madlener

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 10

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

10. Jenfasizza li investigazzjonijiet ta' 
pjanijiet allegati 'coup', bħall-kawżi 
'Ergenekon' u 'Sledgehammer' għandhom 
juru s-saħħa u l-funzjonament adegwat, 
indipendenti, imparzjali u trasparenti tal-
istituzzjonijiet demokratiċi Torok u tal-
ġudikatura u l-impenn sod u inkondizzjonat 
tagħhom għar-rispett tad-drittijiet 
fundamentali;

10. Jenfasizza li investigazzjonijiet ta' 
pjanijiet allegati 'coup', bħall-kawżi 
'Ergenekon' u 'Sledgehammer' għandhom 
juru s-saħħa u l-funzjonament adegwat, 
indipendenti, imparzjali u trasparenti tal-
istituzzjonijiet demokratiċi Torok u tal-
ġudikatura u l-impenn sod u inkondizzjonat 
tagħhom għar-rispett tad-drittijiet 
fundamentali; josserva li dawn il-każijiet 
speċifiċi essenzjalment jikkostitwixxu 
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attakk fuq l-armata u s-sekulariżmu;

Or. nl

Emenda 158
Raimon Obiols

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 10

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

10. Jenfasizza li investigazzjonijiet ta' 
pjanijiet allegati 'coup', bħall-kawżi 
'Ergenekon' u 'Sledgehammer' għandhom 
juru s-saħħa u l-funzjonament adegwat, 
indipendenti, imparzjali u trasparenti tal-
istituzzjonijiet demokratiċi Torok u tal-
ġudikatura u l-impenn sod u inkondizzjonat 
tagħhom għar-rispett tad-drittijiet 
fundamentali;

10. Jenfasizza li investigazzjonijiet ta' 
pjanijiet allegati 'coup', bħall-kawżi 
'Ergenekon' u 'Sledgehammer' għandhom 
juru s-saħħa u l-funzjonament adegwat, 
indipendenti, imparzjali u trasparenti tal-
istituzzjonijiet demokratiċi Torok u tal-
ġudikatura u l-impenn sod u inkondizzjonat 
tagħhom għar-rispett tad-drittijiet 
fundamentali; jinsab imħasseb dwar l-
allegazzjonijiet ta' użu ta' evidenza 
inkonsistenti kontra l-akkużati f'dawn il-
proċessi; jenfasizza li, sabiex dawn il-
proċessi jipprovdu opportunità ġenwina 
għall-konsolidazzjoni tal-istat tad-dritt fit-
Turkija, dawn l-allegazzjonijiet 
għandhom jiġu indirizzati b'mod 
indipendenti u kredibbli, u d-drittijiet tal-
akkużati għandhom ikunu garantiti 
għalkollox;

Or. en

Emenda 159
Ana Gomes

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 10

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

10. Jenfasizza li investigazzjonijiet ta' 
pjanijiet allegati 'coup', bħall-kawżi 

10. Jenfasizza li investigazzjonijiet ta' 
pjanijiet allegati 'coup', bħall-kawżi 
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'Ergenekon' u 'Sledgehammer' għandhom 
juru s-saħħa u l-funzjonament adegwat, 
indipendenti, imparzjali u trasparenti tal-
istituzzjonijiet demokratiċi Torok u tal-
ġudikatura u l-impenn sod u inkondizzjonat 
tagħhom għar-rispett tad-drittijiet 
fundamentali;

'Ergenekon' u 'Sledgehammer' għandhom 
juru s-saħħa u l-funzjonament adegwat, 
indipendenti, imparzjali u trasparenti tal-
istituzzjonijiet demokratiċi Torok u tal-
ġudikatura u l-impenn sod u inkondizzjonat 
tagħhom għar-rispett tad-drittijiet 
fundamentali; jesprimi, f'dan il-kuntest, it-
tħassib tiegħu dwar l-inkjesta ġudizzjarja 
biex tneħħi l-immunità parlamentari tas-
Sur Kemal Kılıçdaroğlu, il-mexxej tal-
partit ewlieni fl-oppożizzjoni;

Or. en

Emenda 160
Kristian Vigenin

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 10

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

10. Jenfasizza li investigazzjonijiet ta' 
pjanijiet allegati 'coup', bħall-kawżi 
'Ergenekon' u 'Sledgehammer' għandhom 
juru s-saħħa u l-funzjonament adegwat, 
indipendenti, imparzjali u trasparenti tal-
istituzzjonijiet demokratiċi Torok u tal-
ġudikatura u l-impenn sod u inkondizzjonat 
tagħhom għar-rispett tad-drittijiet 
fundamentali;

10. Jenfasizza li investigazzjonijiet ta' 
pjanijiet allegati 'coup', bħall-kawżi 
'Ergenekon' u 'Sledgehammer' għandhom 
juru s-saħħa u l-funzjonament adegwat, 
indipendenti, imparzjali u trasparenti tal-
istituzzjonijiet demokratiċi Torok u tal-
ġudikatura u l-impenn sod u inkondizzjonat 
tagħhom għar-rispett tad-drittijiet 
fundamentali; jenfasizza, f'dan ir-rigward, 
li l-inkjesta kontra Kemal Kılıçdaroğlu, il-
mexxej tal-partit ewlieni fl-oppożizzjoni 
(CHP), tista' titqies bħala vjolazzjoni tal-
libertà tal-espressjoni u tentattiv biex 
titwaqqaf il-vuċi tal-oppożizzjoni;

Or. en

Emenda 161
Geoffrey Van Orden
f'isem il-Grupp ECR
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 10a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

10a. Jitlob lill-Gvern Tork jindirizza d-
dewmien li għadu għaddej tal-proċessi, 
biex jibda' iħaddem il-qrati reġjonali tal-
appell tiegħu, li skont il-liġi kellhom isiru 
operattivi sa minn Ġunju 2007, mill-aktar 
fis possibbli u biex għal dan il-għan 
jiffoka fuq it-taħriġ tal-imħallfin;

Or. en

Emenda 162
Ria Oomen-Ruijten

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 10a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

10a. Jesprimi tħassib dwar l-aħħar verdett 
li ngħata dwar il-każ Dink u jenfasizza l-
importanza ta' investigazzjoni kompluta 
dwar il-qtil ta' Hrant Dink u biex il-
persuni responsabbli jinġiebu quddiem il-
ġustizzja;

Or. en

Emenda 163
Raimon Obiols

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 10a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

10a. Huwa mħasseb dwar il-proċessi li 
għadhom għaddejjin u l-perjodi twal ta' 
detenzjoni qabel il-proċess, li jaffettwaw 
lill-membri eletti fit-TGNA mill-partiti fl-
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oppożizzjoni, l-aktar il-Partit Paċi u 
Żvilupp (BDP) u l-Partit Popolari 
Repubblikan (CHP), li jirrapreżentaw 
interferenza fl-attivitajiet politiċi legali u 
fid-dritt ta' assoċjazzjoni u parteċipazzjoni 
politika;

Or. en

Emenda 164
Kristian Vigenin

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 10a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

10a. Jitlob rieżami tal-Att kontra t-
Terroriżmu (l-Att Nru 3713) u tal-Kodiċi 
Kriminali Torka, peress li fil-preżent id-
definizzjonijiet wiesgħa ta' terroriżmu u l-
propaganda illegali qed iwasslu għal 
interpretazzjonijiet wiesgħa u użu ħażin;    

Or. en

Emenda 165
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11. Itenni t-tħassib tiegħu dwar il-prattika 
li jitressqu prosekuzzjonijiet kriminali 
kontra ġurnalisti li jirrapurtaw provi ta' 
ksur tad-drittijiet tal-bniedem jew iqajmu 
kwistjonijiet oħra fl-interess pubbliku 
bħala kontribut għad-dibattitu ta' soċjetà 
pluralistika; iqis il-kriminalizzazzjoni tal-
opinjonijiet bħala ostaklu ewlieni għall-
ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem fit-

imħassar
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Turkija u jiddeplora r-restrizzjonijiet 
sproporzjonati tal-libertajiet tal-
espressjoni, l-assoċjazzjoni u l-assemblea;

Or. en

Emenda 166
Geoffrey Van Orden

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11. Itenni t-tħassib tiegħu dwar il-prattika 
li jitressqu prosekuzzjonijiet kriminali 
kontra ġurnalisti li jirrapurtaw provi ta'
ksur tad-drittijiet tal-bniedem jew iqajmu
kwistjonijiet oħra fl-interess pubbliku 
bħala kontribut għad-dibattitu ta' soċjetà 
pluralistika; iqis il-kriminalizzazzjoni tal-
opinjonijiet bħala ostaklu ewlieni għall-
ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem fit-
Turkija u jiddeplora r-restrizzjonijiet 
sproporzjonati tal-libertajiet tal-
espressjoni, l-assoċjazzjoni u l-assemblea;

11. Jinnota, bi tħassib, il-prattika li 
jitressqu proċeduri kriminali kontra 
ġurnalisti li jqajmu kwistjonijiet rigward 
ksur tad-drittijiet tal-bniedem jew 
kwistjonijiet oħra li jqajmu ansjetà fil-
pubbliku;

Or. en

Emenda 167
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11. Itenni t-tħassib tiegħu dwar il-prattika
li jitressqu prosekuzzjonijiet kriminali 
kontra ġurnalisti li jirrapurtaw provi ta' 
ksur tad-drittijiet tal-bniedem jew iqajmu 
kwistjonijiet oħra fl-interess pubbliku 
bħala kontribut għad-dibattitu ta' soċjetà 
pluralistika; iqis il-kriminalizzazzjoni tal-

11. Jikkunsidra inaċċettabbli l-prattika li 
jitressqu prosekuzzjonijiet kriminali kontra 
ġurnalisti li jirrapurtaw provi ta' ksur tad-
drittijiet tal-bniedem jew iqajmu 
kwistjonijiet oħra fl-interess pubbliku 
bħala kontribut għad-dibattitu ta' soċjetà 
pluralistika; iqis il-kriminalizzazzjoni tal-
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opinjonijiet bħala ostaklu ewlieni għall-
ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem fit-Turkija 
u jiddeplora r-restrizzjonijiet 
sproporzjonati tal-libertajiet tal-espressjoni, 
l-assoċjazzjoni u l-assemblea;

opinjonijiet bħala ostaklu ewlieni għall-
ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem fit-Turkija 
u jiddeplora r-restrizzjonijiet 
sproporzjonati tal-libertajiet tal-espressjoni, 
l-assoċjazzjoni u l-assemblea;

Or. nl

Emenda 168
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11. Itenni t-tħassib tiegħu dwar il-prattika li 
jitressqu prosekuzzjonijiet kriminali kontra 
ġurnalisti li jirrapurtaw provi ta' ksur tad-
drittijiet tal-bniedem jew iqajmu 
kwistjonijiet oħra fl-interess pubbliku 
bħala kontribut għad-dibattitu ta' soċjetà 
pluralistika; iqis il-kriminalizzazzjoni tal-
opinjonijiet bħala ostaklu ewlieni għall-
ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem fit-Turkija 
u jiddeplora r-restrizzjonijiet 
sproporzjonati tal-libertajiet tal-espressjoni, 
l-assoċjazzjoni u l-assemblea;

11. Itenni t-tħassib tiegħu dwar il-prattika li 
jitressqu prosekuzzjonijiet kriminali kontra 
ġurnalisti li jirrapurtaw provi ta' ksur tad-
drittijiet tal-bniedem jew iqajmu 
kwistjonijiet oħra fl-interess pubbliku 
bħala kontribut għad-dibattitu ta' soċjetà 
pluralistika; iqis il-kriminalizzazzjoni tal-
opinjonijiet bħala ostaklu ewlieni għall-
ħarsien sħiħ tad-drittijiet tal-bniedem fit-
Turkija u jiddeplora r-restrizzjonijiet 
sproporzjonati tal-libertajiet tal-espressjoni, 
l-assoċjazzjoni u l-assemblea;

Or. en

Emenda 169
Tunne Kelam

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11. Itenni t-tħassib tiegħu dwar il-prattika li 
jitressqu prosekuzzjonijiet kriminali kontra 
ġurnalisti li jirrapurtaw provi ta' ksur tad-
drittijiet tal-bniedem jew iqajmu 
kwistjonijiet oħra fl-interess pubbliku 

11. Itenni t-tħassib tiegħu dwar il-prattika li 
jitressqu prosekuzzjonijiet kriminali kontra 
difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u
ġurnalisti li jirrapurtaw provi ta' ksur tad-
drittijiet tal-bniedem jew iqajmu 
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bħala kontribut għad-dibattitu ta' soċjetà 
pluralistika; iqis il-kriminalizzazzjoni tal-
opinjonijiet bħala ostaklu ewlieni għall-
ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem fit-Turkija 
u jiddeplora r-restrizzjonijiet 
sproporzjonati tal-libertajiet tal-espressjoni, 
l-assoċjazzjoni u l-assemblea;

kwistjonijiet oħra fl-interess pubbliku 
bħala kontribut għad-dibattitu ta' soċjetà 
pluralistika; iqis il-kriminalizzazzjoni tal-
opinjonijiet bħala ostaklu ewlieni għall-
ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem fit-Turkija 
u jiddeplora r-restrizzjonijiet 
sproporzjonati tal-libertajiet tal-espressjoni, 
l-assoċjazzjoni u l-assemblea; jitlob lit-
Turkija tinvestiga b'mod oġġettiv u bir-
reqqa, il-vjolenza kontra d-difensuri tad-
drittijiet tal-bniedem u l-ġurnalisti;

Or. en

Emenda 170
Barry Madlener

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11. Itenni t-tħassib tiegħu dwar il-prattika li 
jitressqu prosekuzzjonijiet kriminali kontra 
ġurnalisti li jirrapurtaw provi ta' ksur tad-
drittijiet tal-bniedem jew iqajmu 
kwistjonijiet oħra fl-interess pubbliku 
bħala kontribut għad-dibattitu ta' soċjetà 
pluralistika; iqis il-kriminalizzazzjoni tal-
opinjonijiet bħala ostaklu ewlieni għall-
ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem fit-Turkija 
u jiddeplora r-restrizzjonijiet 
sproporzjonati tal-libertajiet tal-espressjoni, 
l-assoċjazzjoni u l-assemblea;

11. Itenni t-tħassib tiegħu dwar il-prattika li 
jitressqu prosekuzzjonijiet kriminali kontra 
ġurnalisti, ġurnali u kartunisti li 
jirrapurtaw provi ta' ksur tad-drittijiet tal-
bniedem jew iqajmu kwistjonijiet oħra fl-
interess pubbliku bħala kontribut għad-
dibattitu ta' soċjetà pluralistika; iqis il-
kriminalizzazzjoni tal-opinjonijiet bħala 
ostaklu ewlieni għall-ħarsien tad-drittijiet 
tal-bniedem fit-Turkija u jiddeplora r-
restrizzjonijiet sproporzjonati tal-libertajiet 
tal-espressjoni, l-assoċjazzjoni u l-
assemblea;

Or. nl

Emenda 171
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11. Itenni t-tħassib tiegħu dwar il-prattika li 
jitressqu prosekuzzjonijiet kriminali kontra 
ġurnalisti li jirrapurtaw provi ta' ksur tad-
drittijiet tal-bniedem jew iqajmu 
kwistjonijiet oħra fl-interess pubbliku 
bħala kontribut għad-dibattitu ta' soċjetà 
pluralistika; iqis il-kriminalizzazzjoni tal-
opinjonijiet bħala ostaklu ewlieni għall-
ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem fit-Turkija 
u jiddeplora r-restrizzjonijiet 
sproporzjonati tal-libertajiet tal-espressjoni, 
l-assoċjazzjoni u l-assemblea;

11. Itenni t-tħassib tiegħu dwar il-prattika li 
jitressqu prosekuzzjonijiet kriminali kontra 
ġurnalisti li jirrapurtaw provi ta' ksur tad-
drittijiet tal-bniedem jew iqajmu 
kwistjonijiet oħra fl-interess pubbliku 
bħala kontribut għad-dibattitu ta' soċjetà 
pluralistika; iqis il-kriminalizzazzjoni tal-
opinjonijiet bħala ostaklu ewlieni għall-
ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem fit-Turkija 
u jiddeplora r-restrizzjonijiet 
sproporzjonati tal-libertajiet tal-espressjoni, 
l-assoċjazzjoni u l-assemblea; jinnota bi 
tħassib ir-rapport tal-OSKE, appoġġjat 
b'figuri provduti mill-Pjattaforma Libertà 
għall-Ġurnalisti, li jikkalkula n-numru ta' 
ġurnalisti miżmuma l-ħabs għal bejn 57 u 
64;

Or. it

Emenda 172
Charles Tannock

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11. Itenni t-tħassib tiegħu dwar il-prattika li 
jitressqu prosekuzzjonijiet kriminali kontra 
ġurnalisti li jirrapurtaw provi ta' ksur tad-
drittijiet tal-bniedem jew iqajmu 
kwistjonijiet oħra fl-interess pubbliku 
bħala kontribut għad-dibattitu ta' soċjetà 
pluralistika; iqis il-kriminalizzazzjoni tal-
opinjonijiet bħala ostaklu ewlieni għall-
ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem fit-Turkija 
u jiddeplora r-restrizzjonijiet 
sproporzjonati tal-libertajiet tal-espressjoni, 
l-assoċjazzjoni u l-assemblea;

11. Itenni t-tħassib tiegħu dwar il-prattika li 
jitressqu prosekuzzjonijiet kriminali kontra 
ġurnalisti li jirrapurtaw provi ta' ksur tad-
drittijiet tal-bniedem jew iqajmu 
kwistjonijiet oħra fl-interess pubbliku 
bħala kontribut għad-dibattitu ta' soċjetà 
pluralistika; iqis il-kriminalizzazzjoni tal-
opinjonijiet bħala ostaklu ewlieni għall-
ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem fit-Turkija 
u jiddeplora r-restrizzjonijiet 
sproporzjonati tal-libertajiet tal-espressjoni, 
l-assoċjazzjoni u l-assemblea; jitlob lill-
awtoritajiet Torok jeħilsu lill-pubblikatur 
u l-attivist tad-Drittijiet tal-Bniedem 
Ragip Zarakolu, li ġie arrestat u ntbagħat 
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il-ħabs għax ippubblika kotba dwar il-
ġenoċidju Armen u d-drittijiet tal-poplu 
Kurd;

Or. en

Emenda 173
Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11. Itenni t-tħassib tiegħu dwar il-prattika li 
jitressqu prosekuzzjonijiet kriminali kontra 
ġurnalisti li jirrapurtaw provi ta' ksur tad-
drittijiet tal-bniedem jew iqajmu 
kwistjonijiet oħra fl-interess pubbliku 
bħala kontribut għad-dibattitu ta' soċjetà 
pluralistika; iqis il-kriminalizzazzjoni tal-
opinjonijiet bħala ostaklu ewlieni għall-
ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem fit-Turkija 
u jiddeplora r-restrizzjonijiet 
sproporzjonati tal-libertajiet tal-espressjoni, 
l-assoċjazzjoni u l-assemblea;

11. Itenni t-tħassib tiegħu dwar il-prattika li 
jitressqu prosekuzzjonijiet kriminali kontra 
ġurnalisti li jirrapurtaw provi ta' ksur tad-
drittijiet tal-bniedem jew iqajmu 
kwistjonijiet oħra fl-interess pubbliku 
bħala kontribut għad-dibattitu ta' soċjetà 
pluralistika; iqis il-kriminalizzazzjoni tal-
opinjonijiet bħala ostaklu ewlieni għall-
ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem fit-Turkija 
u jiddeplora r-restrizzjonijiet 
sproporzjonati tal-libertajiet tal-espressjoni, 
l-assoċjazzjoni u l-assemblea; jinnota li t-
Turkija tinsab fit-tieni post fid-dinja 
għan-numru ta' ġurnalisti miżmuma l-
ħabs;

Or. fr

Emenda 174
Emine Bozkurt

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11a. Jitlob lill-Gvern Tork jirrevedi d-
definizzjoni tat-terroriżmu fil-Liġi kontra 
t-Terroriżmu sabiex jipprevjeni l-
implimentazzjoni wiesgħa żżejjed ta' din 
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il-liġi, li tipperikola d-drittijiet 
fundamentali, speċjalment il-libertà tal-
kelma u l-libertà tal-istampa;

Or. en

Emenda 175
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11a. Ifakkar li l-libertà tal-
espressjoni u l-pluraliżmu tal-
midja huma valuri prinċipali 
Ewropej u li soċjetà verament 
demokratika, libera u 
pluralistika teħtieġ libertà vera 
tal-espressjoni; jenfasizza l-
bżonn urġenti ta' riforma fil-
leġiżlazzjoni li qed tippermetti 
multi għoljin b'mod 
sproporzjonat fuq il-midja - li 
f'ċertu każi jwasslu għall-għeluq 
tagħhom u f'diversi każijiet għal 
awtoċensura minn ġurnalisti jew 
mill-edituri tagħhom - u tal-
liġi 5651/2007 dwar l-internet, li 
tillimita l-libertà tal-espressjoni, 
tnaqqas id-dritt taċ-ċittadini għal 
aċċess għall-informazzjoni u li 
tippermetti l-projbizzjoni ta' siti 
tal-internet għal skopijiet u tul 
ta' żmien sproporzjonat; jilqa' 
f'dan ir-rigward ir-
rikonoxximent tal-libertà tal-
internet mill-Kummissarju Füle 
bħala parti mill-kriterji ta' 
Kopenħagen;

Or. en
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Emenda 176
Jarosław Leszek Wałęsa

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11a. Jinsisti li l-proċessi li għadhom 
għaddejjin kontra l-ġurnalisti għandhom 
isiru b'mod trasparenti li jirrispetta l-istat 
tad-dritt u jiżgura kondizzjonijiet 
adegwati, bħall-provvista ta' postijiet 
xierqa għat-tip ta' smigħ li qed isir, it-
tqassim ta' manuskritti akkurati lid-
detenuti kif ukoll il-provvista ta' 
informazzjoni lill-ġurnalisti rigward l-
akkużi li sarulhom, filwaqt li b'hekk jiġi 
żgurat li l-kondizzjonijiet tal-proċess ma 
jkollhomx impatt negattiv fuq il-verdett;  
jinsab imħasseb ħafna dwar il-
kondizzjonijiet li jinżammu fihom il-
ġurnalisti detenuti; jiddisppjaċih rigward 
in-nuqqas ta' figuri eżatti dwar in-numru 
ta' ġurnalisti detenuti u n-numru ta' 
każijiet li huma miftuħa fil-preżent kontra 
l-ġurnalisti u r-raġunijiet legali għat-tali 
każijiet, jitlob lill-awtoritajiet Torok 
irendu din l-informazzjoni disponibbli 
għall-pubbliku;

Or. en

Emenda 177
Birgit Schnieber-Jastram

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11a. F'dan il-kuntest jiddispjaċih dwar in-
numru dejjem jiżdied ta' applikazzjonijiet 
lill-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-
Bniedem (QEDB) u jinkoraġġixxi lit-
Turkija tieħu aktar passi biex tieqaf tikser 
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id-drittijiet garantiti mill-QEDB; 

Or. en

Emenda 178
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Iħeġġeġ lit-Turkija tikkonforma 
strettament mal-obbligi internazzjonali 
tagħha tad-drittijiet tal-bniedem f’dan ir-
rigward billi temenda l-leġiżlazzjoni 
rilevanti tagħha u tħarreġ lill-pulizija u l-
ġudikatura tagħha; jilqa' f'dan ir-rigward 
id-deċiżjoni li l-imħallfin u l-prosekuturi 
jingħataw taħriġ intern dwar il-libertà tal-
espressjoni u l-libertà tal-istampa u dwar 
ir-rwol fundamentali tal-Qorti Ewropea 
tad-Drittijiet tal-Bniedem;

imħassar

Or. en

Emenda 179
Raimon Obiols

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Iħeġġeġ lit-Turkija tikkonforma 
strettament mal-obbligi internazzjonali 
tagħha tad-drittijiet tal-bniedem f’dan ir-
rigward billi temenda l-leġiżlazzjoni 
rilevanti tagħha u tħarreġ lill-pulizija u l-
ġudikatura tagħha; jilqa' f'dan ir-rigward 
id-deċiżjoni li l-imħallfin u l-prosekuturi 
jingħataw taħriġ intern dwar il-libertà tal-
espressjoni u l-libertà tal-istampa u dwar 

12. Huwa mħasseb dwar il-marġni wiesa' 
ta' interpretazzjoni u applikazzjoni 
permess mill-Att Tork kontra t-
Terroriżmu u mill-Kodiċi Kriminali 
Torka, partikolarment f'każijiet fejn is-
sħubija f'assoċjazzjoni terrorista ma ġietx 
ippruvata u fejn l-att jew id-dikjarazzjoni 
jitqiesu li jikkoinċiedu mal-għanijiet ta' 
assoċjazzjoni terroristika; iħeġġeġ lit-
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ir-rwol fundamentali tal-Qorti Ewropea 
tad-Drittijiet tal-Bniedem;

Turkija tikkonforma strettament mal-
obbligi internazzjonali tagħha tad-drittijiet 
tal-bniedem f’dan ir-rigward billi temenda 
l-leġiżlazzjoni rilevanti tagħha, it-taħriġ 
sistematiku u tqajjem kuxjenza fost il-
pulizija, l-imħallfin u l-prosekuturi dwar 
id-differenza bejn ir-reat tat-terroriżmu u 
s-sħubija f'organizzazzjoni kriminali min-
naħa, u l-atti li jaqgħu taħt il-ħarsien tad-
drittijiet għal-libertà tal-ħsieb, tal-
espressjoni, tal-assoċjazzjoni u ta' 
assemblea min-naħa l-oħra, skont il-
każistika tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet 
tal-Bniedem; jilqa' f'dan ir-rigward id-
deċiżjoni li l-imħallfin u l-prosekuturi 
jingħataw taħriġ intern dwar il-libertà tal-
espressjoni u l-libertà tal-istampa u dwar 
ir-rwol fundamentali tal-Qorti Ewropea 
tad-Drittijiet tal-Bniedem;

Or. en

Emenda 180
Richard Howitt

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Iħeġġeġ lit-Turkija tikkonforma 
strettament mal-obbligi internazzjonali 
tagħha tad-drittijiet tal-bniedem f’dan ir-
rigward billi temenda l-leġiżlazzjoni 
rilevanti tagħha u tħarreġ lill-pulizija u l-
ġudikatura tagħha; jilqa' f'dan ir-rigward 
id-deċiżjoni li l-imħallfin u l-prosekuturi 
jingħataw taħriġ intern dwar il-libertà tal-
espressjoni u l-libertà tal-istampa u dwar 
ir-rwol fundamentali tal-Qorti Ewropea 
tad-Drittijiet tal-Bniedem;

12. Jesprimi tħassib rigward rapporti 
kontinwi ta' torturi u trattament ħażin 
f'għases tal-pulizija u ħabsijiet, l-użu 
eċċessiv tal-forza mill-pulizija waqt id-
demostrazzjonijiet u n-nuqqas ta' progress 
biex uffiċjali statali jinġiebu quddiem il-
ġustizzja fuq allegati abbużi tad-drittijiet 
tal-bniedem; Iħeġġeġ lit-Turkija 
tikkonforma strettament mal-obbligi 
internazzjonali tagħha tad-drittijiet tal-
bniedem f’dan ir-rigward billi temenda l-
leġiżlazzjoni rilevanti tagħha u tħarreġ lill-
pulizija u l-ġudikatura tagħha; jilqa' f'dan 
ir-rigward id-deċiżjoni li l-imħallfin u l-
prosekuturi jingħataw taħriġ intern dwar il-
libertà tal-espressjoni u l-libertà tal-istampa 
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u dwar ir-rwol fundamentali tal-Qorti 
Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem;

Or. en

Emenda 181
Geoffrey Van Orden

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Iħeġġeġ lit-Turkija tikkonforma 
strettament mal-obbligi internazzjonali 
tagħha tad-drittijiet tal-bniedem f’dan ir-
rigward billi temenda l-leġiżlazzjoni
rilevanti tagħha u tħarreġ lill-pulizija u l-
ġudikatura tagħha; jilqa' f'dan ir-rigward
id-deċiżjoni li l-imħallfin u l-prosekuturi 
jingħataw taħriġ intern dwar il-libertà tal-
espressjoni u l-libertà tal-istampa u dwar 
ir-rwol fundamentali tal-Qorti Ewropea 
tad-Drittijiet tal-Bniedem;

12. Jilqa' l-isforzi determinati tat-Turkija 
biex tikkonforma mal-obbligi 
internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem 
billi tirrevedi d-dispożizzjonijiet tal-
leġiżlazzjoni rilevanti u tkompli tħarreġ
b'mod kontinwu lill-pulizija u l-ġudikatura 
tagħha; jilqa' d-deċiżjoni li l-imħallfin u l-
prosekuturi jingħataw taħriġ intern dwar il-
libertà tal-espressjoni u l-libertà tal-
istampa;

Or. en

Emenda 182
Ana Gomes

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Iħeġġeġ lit-Turkija tikkonforma 
strettament mal-obbligi internazzjonali 
tagħha tad-drittijiet tal-bniedem f’dan ir-
rigward billi temenda l-leġiżlazzjoni 
rilevanti tagħha u tħarreġ lill-pulizija u l-
ġudikatura tagħha; jilqa' f'dan ir-rigward 
id-deċiżjoni li l-imħallfin u l-prosekuturi 
jingħataw taħriġ intern dwar il-libertà tal-
espressjoni u l-libertà tal-istampa u dwar 

12. Iħeġġeġ lit-Turkija tikkonforma 
strettament mal-obbligi internazzjonali 
tagħha tad-drittijiet tal-bniedem f'dan ir-
rigward billi temenda l-leġiżlazzjoni 
rilevanti tagħha, jiġifieri l-Liġi kontra t-
Terroriżmu li ntużat biex tkopri ammont 
multiplu ta' każijiet li ma jammontawx 
għal terroriżmu u biex taħbi r-ripressjoni 
tal-libertà tal-espressjoni u tal-midja fit-
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ir-rwol fundamentali tal-Qorti Ewropea 
tad-Drittijiet tal-Bniedem;

Turkija;

Or. en

Emenda 183
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Antonyia Parvanova

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Iħeġġeġ lit-Turkija tikkonforma 
strettament mal-obbligi internazzjonali 
tagħha tad-drittijiet tal-bniedem f’dan ir-
rigward billi temenda l-leġiżlazzjoni 
rilevanti tagħha u tħarreġ lill-pulizija u l-
ġudikatura tagħha; jilqa' f'dan ir-rigward 
id-deċiżjoni li l-imħallfin u l-prosekuturi 
jingħataw taħriġ intern dwar il-libertà tal-
espressjoni u l-libertà tal-istampa u dwar 
ir-rwol fundamentali tal-Qorti Ewropea 
tad-Drittijiet tal-Bniedem;

12. Iħeġġeġ lit-Turkija tikkonforma 
strettament mal-obbligi internazzjonali 
tagħha tad-drittijiet tal-bniedem f'dan ir-
rigward billi temenda l-leġiżlazzjoni 
rilevanti tagħha, billi ġġibha konformi 
mal-istandards tal-Konvenzjoni Ewropea 
dwar id-Drittijiet tal-Bniedem (KEDB) u 
tħarreġ lill-pulizija u l-ġudikatura tagħha; 
jilqa' f'dan ir-rigward id-deċiżjoni li l-
imħallfin u l-prosekuturi jingħataw taħriġ 
intern dwar il-libertà tal-espressjoni u l-
libertà tal-istampa u dwar ir-rwol 
fundamentali tal-Qorti Ewropea tad-
Drittijiet tal-Bniedem;

Or. en

Emenda 184
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Iħeġġeġ lit-Turkija tikkonforma 
strettament mal-obbligi internazzjonali 
tagħha tad-drittijiet tal-bniedem f’dan ir-
rigward billi temenda l-leġiżlazzjoni 
rilevanti tagħha u tħarreġ lill-pulizija u l-
ġudikatura tagħha; jilqa' f'dan ir-rigward 

12. Iħeġġeġ lit-Turkija tikkonforma 
strettament mal-obbligi internazzjonali 
tagħha tad-drittijiet tal-bniedem f’dan ir-
rigward billi temenda l-leġiżlazzjoni 
rilevanti tagħha u tħarreġ lill-pulizija u l-
ġudikatura tagħha; u billi tistabbilixxi 
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id-deċiżjoni li l-imħallfin u l-prosekuturi 
jingħataw taħriġ intern dwar il-libertà tal-
espressjoni u l-libertà tal-istampa u dwar 
ir-rwol fundamentali tal-Qorti Ewropea 
tad-Drittijiet tal-Bniedem;

mekkaniżmu effikaċi ta' lmenti dwar il-
pulizija, li jkun jopera skont il-ħames 
prinċipji stabbiliti fil-każistika tal-QEDB 
rigward l-investigazzjonijiet effikaċi, 
jiġifieri l-indipendenza, l-adegwatezza, il-
prontezza, l-iskrutinju pubbliku u l-
involviment tal-vittma; jilqa' f'dan ir-
rigward id-deċiżjoni li l-imħallfin u l-
prosekuturi jingħataw taħriġ intern dwar il-
libertà tal-espressjoni u l-libertà tal-istampa 
u dwar ir-rwol fundamentali tal-Qorti 
Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem;

Or. en

Emenda 185
Andrew Duff, Graham Watson, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Iħeġġeġ lit-Turkija tikkonforma 
strettament mal-obbligi internazzjonali 
tagħha tad-drittijiet tal-bniedem f’dan ir-
rigward billi temenda l-leġiżlazzjoni 
rilevanti tagħha u tħarreġ lill-pulizija u l-
ġudikatura tagħha; jilqa' f'dan ir-rigward 
id-deċiżjoni li l-imħallfin u l-prosekuturi 
jingħataw taħriġ intern dwar il-libertà tal-
espressjoni u l-libertà tal-istampa u dwar 
ir-rwol fundamentali tal-Qorti Ewropea 
tad-Drittijiet tal-Bniedem;

12. Iħeġġeġ lit-Turkija tikkonforma 
strettament mal-obbligi internazzjonali 
tagħha tad-drittijiet tal-bniedem f’dan ir-
rigward billi temenda l-leġiżlazzjoni 
rilevanti tagħha u tħarreġ lill-pulizija u l-
ġudikatura tagħha; jilqa' f'dan ir-rigward 
id-deċiżjoni li l-imħallfin u l-prosekuturi 
jingħataw taħriġ intern dwar il-libertà tal-
espressjoni u l-libertà tal-istampa u dwar 
ir-rwol fundamentali tal-Qorti Ewropea 
tad-Drittijiet tal-Bniedem; jista' jilqa' 
aktar miżuri biex itejjeb l-aċċess dirett 
għall-qrati Torok miċ-ċittadini individwali 
għad-difiża tad-drittijiet tagħhom, sabiex 
jitnaqqas in-numru ta' każijiet imressqa 
quddiem il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet 
tal-Bniedem fi Strasburgu;

Or. en
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Emenda 186
Kristian Vigenin

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Iħeġġeġ lit-Turkija tikkonforma 
strettament mal-obbligi internazzjonali 
tagħha tad-drittijiet tal-bniedem f’dan ir-
rigward billi temenda l-leġiżlazzjoni 
rilevanti tagħha u tħarreġ lill-pulizija u l-
ġudikatura tagħha; jilqa' f'dan ir-rigward 
id-deċiżjoni li l-imħallfin u l-prosekuturi 
jingħataw taħriġ intern dwar il-libertà tal-
espressjoni u l-libertà tal-istampa u dwar 
ir-rwol fundamentali tal-Qorti Ewropea 
tad-Drittijiet tal-Bniedem;

12. Iħeġġeġ lit-Turkija 
tikkonforma strettament 
mal-obbligi internazzjonali 
tagħha tad-drittijiet tal-
bniedem f’dan ir-rigward 
billi temenda l-leġiżlazzjoni 
rilevanti tagħha u tħarreġ 
lill-pulizija u l-ġudikatura 
tagħha; jilqa' f'dan ir-
rigward id-deċiżjoni li l-
imħallfin u l-prosekuturi 
jingħataw taħriġ intern dwar 
il-libertà tal-espressjoni u l-
libertà tal-istampa u dwar 
ir-rwol fundamentali tal-
Qorti Ewropea tad-Drittijiet 
tal-Bniedem; iħeġġeġ lill-
awtoritajiet jimplimentaw 
is-sentenzi numerużi tal-
QEDB dwar il-
vjolazzjonijiet tad-dritt għal 
proċess ġust u tal-libertà 
tal-espressjoni fit-Turkija;

Or. en

Emenda 187
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Knut Fleckenstein, Jo Leinen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Iħeġġeġ lit-Turkija tikkonforma 
strettament mal-obbligi internazzjonali 
tagħha tad-drittijiet tal-bniedem f’dan ir-
rigward billi temenda l-leġiżlazzjoni 

12. Iħeġġeġ lit-Turkija tikkonforma 
strettament mal-obbligi internazzjonali 
tagħha tad-drittijiet tal-bniedem f’dan ir-
rigward billi temenda l-leġiżlazzjoni 
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rilevanti tagħha u tħarreġ lill-pulizija u l-
ġudikatura tagħha; jilqa' f'dan ir-rigward 
id-deċiżjoni li l-imħallfin u l-prosekuturi 
jingħataw taħriġ intern dwar il-libertà tal-
espressjoni u l-libertà tal-istampa u dwar 
ir-rwol fundamentali tal-Qorti Ewropea 
tad-Drittijiet tal-Bniedem;

rilevanti tagħha u tħarreġ lill-pulizija u l-
ġudikatura tagħha; jilqa' f'dan ir-rigward 
id-deċiżjoni li l-imħallfin u l-prosekuturi 
jingħataw taħriġ intern dwar il-libertà tal-
espressjoni u l-libertà tal-istampa u dwar 
ir-rwol fundamentali tal-Qorti Ewropea 
tad-Drittijiet tal-Bniedem; iħeġġeġ lill-
gvern iħaffef il-proċess għat-twettiq tal-
emendi relatati mal-libertà tal-espressjoni 
fil-pakkett reċenti tar-riforma ġudizzjarja 
mħabbar f'Jannar 2012, li huwa mistenni 
jsolvi l-proċeduri ġudizzjarji 
sproporzjonati kontra l-politiċi bħal 
Kemal Kilicdaroglu.

Or. en

Emenda 188
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12a. Jikkundanna bil-qawwa n-numru 
dejjem jikber ta' prosekuzzjonijiet kontra 
l-ġurnalisti, jenfasizza li l-libertà u l-
pluraliżmu tal-midja, inkluż il-libertà tal-
internet, huma kontribuzzjoni essenzjali 
għad-dibattitu ta' soċjetà pluralistika; iqis 
il-kriminalizzazzjoni tal-opinjonijiet bħala 
ostaklu ewlieni għall-ħarsien tad-drittijiet 
tal-bniedem fit-Turkija u jiddeplora r-
restrizzjonijiet sproporzjonati tal-
libertajiet tal-espressjoni, tal-assoċjazzjoni 
u tal-għaqda;

Or. en

Emenda 189
Norica Nicolai
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12a. Jinkoraġġixxi l-Gvern jimplimenta l-
proġetti appoġġati mill-Kunsill tal-
Ewropa u l-UE fil-qasam tal-libertà tal-
espressjoni; jilqa' l-isforzi tal-Gvern għat-
tħejjija ta' Pjan ta' Azzjoni dwar il-libertà 
tal-espressjoni li għandu l-għan li 
jirrevedi l-leġiżlazzjoni, jipprovdi aktar 
għodod ta' taħriġ lil membri tal-
ġudikatura, iżid il-livell ta' għarfien għal-
libertà tal-espressjoni u tal-kelma li huma 
bbażati fuq il-KEDB u s-sentenzi tal-
QEDB; jesprimi l-appoġġ tiegħu dwar il-
proċedura li ġiet adattata reċentement 
dwar l-applikazzjoni individwali taċ-
ċittadini fil-Qorti Kostituzzjonali abbażi 
tal-ksur ta' kwalunkwe libertà individwali 
jew dritt tal-bniedem garantit mill-
Kostituzzjoni li jaqa' fl-ambitu tal-QEDB 
u tal-protokolli supplimentari tagħhom, li 
t-Turkija hija parti minnhom;

Or. en

Emenda 190
Ria Oomen-Ruijten

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12a. Jenfasizza li d-
definizzjonijiet tat-terroriżmu li 
huma wiesgħa wisq u jinkludu 
kollox, jistgħu jwasslu għal 
tweġibiet mhux ġustifikati u 
jħeġġeġ, għalhekk, lill-Gvern 
Tork biex jagħmel rieżami tal-
Liġi kontra t-Terroriżmu bħala 
kwistjoni prijoritarja;
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Or. en

Emenda 191
Raimon Obiols

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12a (ġdid)

Mozzjoni għal 
riżoluzzjoni

Emenda

12a. Huwa mħasseb 
serjament dwar id-
deċiżjoni tal-ġudikatura 
Torka li jiftaħ inkjesta 
ġudizzjarja kontra s-
Sur Kemal 
Kılıçdaroğlu, il-mexxej 
tal-Partit Popolari 
Repubblikan (CHP) 
ewlieni Tork fl-
oppożizzjoni dwar ir-
rimarki li għamel 
rigward il-każijiet ta' 
MPs eletti tas-CHP;  
jiddepolara n-nuqqas 
ta' rażan min-naħa tal-
prosekuturi fil-ftuħ ta' 
dan il-każ; iwissi li 
dawn l-azzjonijiet 
sproporzjonati tal-
ġudikatura għandhom 
effett fuq il-libertà tal-
espressjoni fit-Turkija 
u jgħawġu l-
kompetizzjoni 
demokratika bejn il-
partiti politiċi;

Or. en

Emenda 192
Ana Gomes
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12a. Jilqa' d-deċiżjoni li l-imħallfin 
u l-prosekuturi jingħataw taħriġ 
intern dwar il-libertà tal-espressjoni 
u l-libertà tal-istampa u dwar ir-rwol 
fundamentali tal-Qorti Ewropea tad-
Drittijiet tal-Bniedem; jinnota, 
madankollu, li t-Turkija għad trid 
tislet il-lezzjonijiet adegwati min-
numru kbir ta' sentenzi tal-KEDB li 
mhumiex favorevoli għat-Turkija; 
f'dan ir-rigward, ukoll, jenfasizza l-
ħtieġa li jkun hemm verifika 
sistematika tal-implimentazzjoni tal-
ġudizzji tal-QEDB minn Ankara;

Or. en

Emenda 193
Emine Bozkurt

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12a. Huwa mħasseb serjament dwar id-
deċiżjoni tal-ġudikatura Torka li tiftaħ 
inkjesta ġudizzjarja kontra s-Sur Kemal 
Kılıçdaroglu, il-mexxej tal-Partit Popolari 
Repubblikan (CHP) ewlieni Tork fl-
oppożizzjoni għad-dikjarazzjonijiet li 
għamel;  jenfasizza li meta l-membri tal-
parlament ikollhom jissodisfaw l-obbligi 
tagħhom b'theddid li jiġu persegwitati, id-
demokrazija, il-libertà tal-kelma u l-
libertà tal-istampa ma jistgħux jiġu 
garantiti;

Or. en
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Emenda 194
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12a. Jikkunsidra li d-
dispożizzjonijiet inklużi fil-
leġiżlazzjoni Torka kontra t-
terroriżmu u l-Artikolu 220 tal-
Kodiċi Ċivili Torka jippermettu 
marġni wiesa' ħafna ta' 
apprezzament, b'mod 
partikolari f'każijiet fejn is-
sħubija f'organizzazzjoni 
terroristika għadhom ma ġewx 
ippruvati u meta l-att jew id-
dikjarazzjoni jistgħu jiġu 
kkunsidrati li jikkoinċidu mal-
"għanijiet" ta' organizzazzjoni 
terroristika;  jitlob lill-
awtoritajiet Torok jieħdu 
miżuri leġiżlattivi u jirriflettu l-
każistika tal-QEDB (Güzel and 
Özer kontra t-Turkija, 
sentenza tas-6 ta' Lulju 2010), 
ir-Rakkomandazzjoni 1426 
(1999) tal-Assemblea 
Parlamentari tal-Kunsill tal-
Ewropa ("Id-demokraziji 
Ewropej li huma konfrontati 
bit-Terroriżmu"), u l-Linji 
Gwida tal-Kumitat tal-Ministri 
tal-Kunsill tal-Ewropa dwar 
id-drittijiet tal-bniedem u l-
ġlieda kontra t-terroriżmu (11 
ta' Lulju 2002); 

Or. en

Emenda 195
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Ifakkar li l-libertà tal-espressjoni u l-
pluraliżmu tal-midja huma fil-qalba tal-
valuri Ewropej u li soċjetà verament 
demokratika, libera u pluralistika teħtieġ 
libertà vera tal-espressjoni; jenfasizza li 
riforma tal-leġiżlazzjoni li tippermetti 
multi għoljin sproporzjonati fuq il-midja -
li f'ċertu każi jwasslu għall-għeluq 
tagħhom jew għall-awtoċensura minn 
ġurnalisti jew mill-edituri tagħhom - u 
tal-liġi 5651/2007 dwar l-internet, li 
tillimita l-libertà tal-espressjoni, tnaqqas 
id-dritt taċ-ċittadini għal aċċess għall-
informazzjoni u li tippermetti l-
projbizzjoni ta' siti tal-internet għal kobor 
u tul ta' żmien sproporzjonat, hija urġenti 
ħafna;

imħassar

Or. en

Emenda 196
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Ifakkar li l-libertà tal-espressjoni u l-
pluraliżmu tal-midja huma fil-qalba tal-
valuri Ewropej u li soċjetà verament 
demokratika, libera u pluralistika teħtieġ 
libertà vera tal-espressjoni; jenfasizza li 
riforma tal-leġiżlazzjoni li tippermetti 
multi għoljin sproporzjonati fuq il-midja -
li f'ċertu każi jwasslu għall-għeluq 
tagħhom jew għall-awtoċensura minn 
ġurnalisti jew mill-edituri tagħhom - u tal-
liġi 5651/2007 dwar l-internet, li tillimita l-
libertà tal-espressjoni, tnaqqas id-dritt taċ-

13. Jinkoraġġixxi l-gvern Tork jippermetti 
l-libertà sħiħa tal-espressjoni u l-
pluraliżmu tal-midja filwaqt li jiddeplora 
n-nuqqas ta' progress f'dan ir-rigward.  
Jitlob lil-leġiżlaturi Torok jirrevokaw il-
liġijiet kollha li jirrestrinġu l-libertà tal-
espressjoni, inkluż l-Artikolu 301 tal-
Kodiċi Penali ("insult għall-ispirtu 
Tork"), l-Artikolu 7/2 kontra t-
Terroriżmu ("organizza propaganda għal 
organizzazzjoni terroristika") u l-Artikolu 
220/6 tal-Kodiċi Penali ("ikkommetta  
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ċittadini għal aċċess għall-informazzjoni u
li tippermetti l-projbizzjoni ta' siti tal-
internet għal kobor u tul ta' żmien 
sproporzjonat, hija urġenti ħafna;

reat f'isem organizzazzjoni illegali") 
220/7 ("appoġġa organizzazzjoni illegali u 
ssieħeb magħha b'mod konxju u b'rieda") 
u 220/8 ("għamel propaganda għal 
organizzazzjoni jew għall-objettivi 
tagħha") biex iwaqqafhom milli jintużaw 
biex jirrestrinġu l-libertà tal-espressjoni u 
l-għaqda paċifika u l-assoċjazzjoni u 
jġibhom konformi mal-każistika tal-Qorti 
Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem. 
Jiddeplora li fil-preżent it-Turkija huwa l-
pajjiż bit-tieni l-ogħla numru ta' 
ġurnalisti u ħaddiema tal-midja arrestati, 
wara ċ-Ċina;  jenfasizza li riforma tal-
leġiżlazzjoni li tippermetti multi għoljin 
sproporzjonati fuq il-midja - li f'ċertu każi 
jwasslu għall-għeluq tagħhom jew għall-
awtoċensura minn ġurnalisti jew mill-
edituri tagħhom - u tal-liġi 5651/2007 dwar 
l-internet, li tillimita l-libertà tal-
espressjoni, tnaqqas id-dritt taċ-ċittadini 
għal aċċess għall-informazzjoni u li 
tippermetti l-projbizzjoni ta' siti tal-internet 
għal kobor u tul ta' żmien sproporzjonat, 
hija urġenti ħafna; Ifakkar li kemm il-
libertà tal-espressjoni, kif ukoll il-
pluraliżmu tal-midja huma fil-qalba tal-
valuri Ewropej u li soċjetà verament 
demokratika, libera u pluralistika teħtieġ 
il-libertà vera tal-espressjoni;

Or. en

Emenda 197
Geoffrey Van Orden

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Ifakkar li l-libertà tal-
espressjoni u l-pluraliżmu tal-
midja huma fil-qalba tal-
valuri Ewropej u li soċjetà 
verament demokratika, libera 

13. Ifakkar li l-libertà tal-
espressjoni u l-libertà tal-
midja jiffurmaw il-bażi 
ta' soċjetà verament 
demokratika, libera u 
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u pluralistika teħtieġ libertà 
vera tal-espressjoni; 
jenfasizza li riforma tal-
leġiżlazzjoni li tippermetti 
multi għoljin sproporzjonati 
fuq il-midja - li f'ċertu każi 
jwasslu għall-għeluq 
tagħhom jew għall-
awtoċensura minn ġurnalisti 
jew mill-edituri tagħhom - u
tal-liġi 5651/2007 dwar l-
internet, li tillimita l-libertà 
tal-espressjoni, tnaqqas id-
dritt taċ-ċittadini għal aċċess 
għall-informazzjoni u li 
tippermetti l-projbizzjoni ta' 
siti tal-internet għal kobor u 
tul ta' żmien sproporzjonat, 
hija urġenti ħafna;

pluralistika;  jenfasizza li 
l-leġiżlazzjoni li fil-
preżent tirrestrinġi l-
libertà tal-midja u l-
libertà tal-internet
għandha tiġi mibdula 
b'mod urġenti;

Or. en

Emenda 198
Raimon Obiols

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Ifakkar li l-libertà tal-espressjoni u l-
pluraliżmu tal-midja huma fil-qalba tal-
valuri Ewropej u li soċjetà verament 
demokratika, libera u pluralistika teħtieġ 
libertà vera tal-espressjoni; jenfasizza li 
riforma tal-leġiżlazzjoni li tippermetti 
multi għoljin sproporzjonati fuq il-midja -
li f'ċertu każi jwasslu għall-għeluq 
tagħhom jew għall-awtoċensura minn 
ġurnalisti jew mill-edituri tagħhom - u tal-
liġi 5651/2007 dwar l-internet, li tillimita l-
libertà tal-espressjoni, tnaqqas id-dritt taċ-
ċittadini għal aċċess għall-informazzjoni u 
li tippermetti l-projbizzjoni ta' siti tal-
internet għal kobor u tul ta' żmien 

13. Ifakkar li l-libertà tal-espressjoni u l-
pluraliżmu tal-midja huma fil-qalba tal-
valuri Ewropej u li soċjetà verament 
demokratika, libera u pluralistika teħtieġ 
libertà vera tal-espressjoni; ifakkar li l-
libertà tal-espressjoni ma tapplikax biss 
għal informazzjoni jew ideat li jintlaqgħu 
b'mod favorevoli jew jiġu kkunsidrati 
bħala inoffensivi, iżda wkoll, fil-kuntest 
tal-Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-
Bniedem, għal dawk li "joffendu, 
jixxukkjaw jew jiddisturbaw l-Istat jew 
kwalunkwe settur tal-popolazzjoni"; 
jenfasizza li riforma tal-leġiżlazzjoni li 
tippermetti multi għoljin sproporzjonati fuq 
il-midja - li f'ċertu każi jwasslu għall-



AM\888692MT.doc 117/284 PE478.719v01-00

MT

sproporzjonat, hija urġenti ħafna; għeluq tagħhom jew għall-awtoċensura 
minn ġurnalisti jew mill-edituri tagħhom -
u tal-liġi 5651/2007 dwar l-internet, li 
tillimita l-libertà tal-espressjoni, tnaqqas 
id-dritt taċ-ċittadini għal aċċess għall-
informazzjoni u li tippermetti l-
projbizzjoni ta' siti tal-internet għal kobor u 
tul ta' żmien sproporzjonat, hija urġenti 
ħafna;

Or. en

Emenda 199
Hélène Flautre, Franziska Keller

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Ifakkar li l-libertà tal-espressjoni u l-
pluraliżmu tal-midja huma fil-qalba tal-
valuri Ewropej u li soċjetà verament 
demokratika, libera u pluralistika teħtieġ 
libertà vera tal-espressjoni; jenfasizza li 
riforma tal-leġiżlazzjoni li tippermetti 
multi għoljin sproporzjonati fuq il-midja -
li f'ċertu każi jwasslu għall-għeluq 
tagħhom jew għall-awtoċensura minn 
ġurnalisti jew mill-edituri tagħhom - u tal-
liġi 5651/2007 dwar l-internet, li tillimita l-
libertà tal-espressjoni, tnaqqas id-dritt taċ-
ċittadini għal aċċess għall-informazzjoni 
u li tippermetti l-projbizzjoni ta' siti tal-
internet għal kobor u tul ta' żmien 
sproporzjonat, hija urġenti ħafna;

13. Ifakkar li l-libertà tal-espressjoni u l-
pluraliżmu tal-midja huma fil-qalba tal-
valuri Ewropej u li soċjetà verament 
demokratika, libera u pluralistika teħtieġ 
libertà vera tal-espressjoni; jiddispjaċih li 
għadd ta’ liġijiet bħall-Artikoli 301- 318-
220/6 użati flimkien mal-Artikolu 314/2, l-
Artikoli 285 u 288 tal-kodiċi penali, l-
Artikoli 6 u 7/2 tal-liġi kontra t-terroriżmu 
u l-liġi 5651/2007 dwar l-internet ikomplu 
jillimitaw il-libertà tal-espressjoni; itenni 
t-talbiet preċedenti tiegħu lill-gvern biex 
jiffinalizza r-reviżjoni tal-qafas legali 
għal-libertà tal-espressjoni u biex 
mingħajr dewmien iġibha konformi mal-
KEDB u mal-każistika tal-QEDB;

Or. en

Emenda 200
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Ifakkar li l-libertà tal-espressjoni u l-
pluraliżmu tal-midja huma fil-qalba tal-
valuri Ewropej u li soċjetà verament 
demokratika, libera u pluralistika teħtieġ 
libertà vera tal-espressjoni; jenfasizza li 
riforma tal-leġiżlazzjoni li tippermetti 
multi għoljin sproporzjonati fuq il-midja -
li f'ċertu każi jwasslu għall-għeluq 
tagħhom jew għall-awtoċensura minn 
ġurnalisti jew mill-edituri tagħhom - u tal-
liġi 5651/2007 dwar l-internet, li tillimita l-
libertà tal-espressjoni, tnaqqas id-dritt taċ-
ċittadini għal aċċess għall-informazzjoni u 
li tippermetti l-projbizzjoni ta' siti tal-
internet għal kobor u tul ta' żmien 
sproporzjonat, hija urġenti ħafna;

13. Ifakkar li l-libertà tal-espressjoni u l-
pluraliżmu tal-midja huma fil-qalba tal-
valuri Ewropej u li soċjetà verament 
demokratika, libera u pluralistika teħtieġ 
libertà vera tal-espressjoni; jenfasizza li t-
tneħħija tal-leġiżlazzjoni li tippermetti 
multi għoljin sproporzjonati fuq il-midja -
li f'ċertu każi jwasslu għall-għeluq 
tagħhom jew għall-awtoċensura minn 
ġurnalisti jew mill-edituri tagħhom - u tal-
liġi 5651/2007 dwar l-internet, li tillimita l-
libertà tal-espressjoni, tnaqqas id-dritt taċ-
ċittadini għal aċċess għall-informazzjoni u 
li tippermetti l-projbizzjoni ta' siti tal-
internet għal kobor u tul ta' żmien 
sproporzjonat, hija urġenti ħafna;

Or. en

Emenda 201
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Raimon Obiols, Göran Färm

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Ifakkar li l-libertà tal-espressjoni u l-
pluraliżmu tal-midja huma fil-qalba tal-
valuri Ewropej u li soċjetà verament 
demokratika, libera u pluralistika teħtieġ 
libertà vera tal-espressjoni; jenfasizza li 
riforma tal-leġiżlazzjoni li tippermetti 
multi għoljin sproporzjonati fuq il-midja -
li f'ċertu każi jwasslu għall-għeluq 
tagħhom jew għall-awtoċensura minn 
ġurnalisti jew mill-edituri tagħhom - u tal-
liġi 5651/2007 dwar l-internet, li tillimita l-
libertà tal-espressjoni, tnaqqas id-dritt taċ-
ċittadini għal aċċess għall-informazzjoni u 
li tippermetti l-projbizzjoni ta' siti tal-
internet għal kobor u tul ta' żmien 
sproporzjonat, hija urġenti ħafna;

13. Ifakkar li l-libertà tal-espressjoni u l-
pluraliżmu tal-midja huma fil-qalba tal-
valuri Ewropej u li soċjetà verament 
demokratika, libera u pluralistika teħtieġ 
libertà vera tal-espressjoni; jenfasizza li l-
abolizzjoni tal-leġiżlazzjoni li tippermetti 
multi għoljin sproporzjonati fuq il-midja -
li f'ċertu każi jwasslu għall-għeluq 
tagħhom jew għall-awtoċensura minn 
ġurnalisti jew mill-edituri tagħhom - u l-
abolizzjoni tal-liġi 5651/2007 dwar l-
internet, li tillimita l-libertà tal-espressjoni, 
tnaqqas id-dritt taċ-ċittadini għal aċċess 
għall-informazzjoni u li tippermetti l-
projbizzjoni ta' siti tal-internet għal kobor u 
tul ta' żmien sproporzjonat, hija urġenti 
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ħafna;

Or. en

Emenda 202
Emine Bozkurt

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Ifakkar li l-libertà tal-espressjoni u l-
pluraliżmu tal-midja huma fil-qalba tal-
valuri Ewropej u li soċjetà verament 
demokratika, libera u pluralistika teħtieġ 
libertà vera tal-espressjoni; jenfasizza li 
riforma tal-leġiżlazzjoni li tippermetti 
multi għoljin sproporzjonati fuq il-midja -
li f'ċertu każi jwasslu għall-għeluq 
tagħhom jew għall-awtoċensura minn 
ġurnalisti jew mill-edituri tagħhom - u tal-
liġi 5651/2007 dwar l-internet, li tillimita l-
libertà tal-espressjoni, tnaqqas id-dritt taċ-
ċittadini għal aċċess għall-informazzjoni u 
li tippermetti l-projbizzjoni ta' siti tal-
internet għal kobor u tul ta' żmien 
sproporzjonat, hija urġenti ħafna;

13. Ifakkar li l-libertà tal-espressjoni u l-
pluraliżmu tal-midja huma fil-qalba tal-
valuri Ewropej u li soċjetà verament 
demokratika, libera u pluralistika teħtieġ 
libertà vera tal-espressjoni; jenfasizza li 
riforma tal-leġiżlazzjoni li tippermetti 
multi għoljin sproporzjonati fuq il-midja -
li f'ċertu każi jwasslu għall-għeluq 
tagħhom jew għall-awtoċensura minn 
ġurnalisti jew mill-edituri tagħhom - u tal-
liġi 5651/2007 dwar l-internet, li tillimita l-
libertà tal-espressjoni, tnaqqas id-dritt taċ-
ċittadini għal aċċess għall-informazzjoni u 
li tippermetti l-projbizzjoni ta' siti tal-
internet għal kobor u tul ta' żmien 
sproporzjonat, hija urġenti ħafna; jilqa' l-
abbozz tal-liġi mressaq mill-Ministeru tal-
Ġustizzja, li jtemm il-projbizzjonijiet tax-
xandir fuq l-istazzjonijiet televiżivi;

Or. en

Emenda 203
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13a (ġdid)
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Mozzjoni għal 
riżoluzzjoni

Emenda

13a. Iħeġġeġ lit-Turkija 
tikkonforma 
strettament mal-obbligi 
internazzjonali tagħha 
tad-drittijiet tal-
bniedem f’dan ir-
rigward billi temenda l-
leġiżlazzjoni rilevanti 
tagħha u tħarreġ lill-
pulizija u l-ġudikatura 
tagħha; jenfasizza l-
importanza li jiġu 
indirizzati r-
restrizzjonijiet tal-
libertajiet fundamentali 
fil-kuntest aktar wiesa' 
tal-istat tad-dritt, kemm 
f'terminu ta' kliem u 
wkoll fl-applikazzjoni 
tal-liġi; jilqa' f'dan ir-
rigward id-deċiżjoni li 
l-imħallfin u l-
prosekuturi jiġu 
provduti b'taħriġ waqt 
is-servizz dwar il-libertà 
tal-espressjoni u l-
libertà tal-istampa u 
dwar ir-rwol 
fundamentali tal-Qorti 
Ewropea tad-Drittijiet 
tal-Bniedem;

Or. en

Emenda 204
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13a (ġdid)



AM\888692MT.doc 121/284 PE478.719v01-00

MT

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13a. Iqis il-kriminalizzazzjoni tal-
opinjonijiet bħala ostaklu ewlieni għall-
ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem fit-
Turkija; jiddeplora r-restrizzjonijiet 
sproporzjonati għal-libertajiet tal-
espressjoni, l-assoċjazzjoni u l-assemblea 
u l-prosekuzzjonijiet li għalhekk huma 
illegali tal-ġurnalisti, il-kittieba, il-
pubblikaturi, l-akkademiċi, id-difensuri 
tad-drittijiet tal-bniedem, id-dimostranti 
paċifiċi u l-attivisti, l-uffiċjali tal-partiti 
politiċi u l-assoċjazzjonijiet Kurdi; 
iħeġġeġ lill-awtoritajiet Torok jaderixxu 
strettament mal-obbligi internazzjonali 
tagħhom tad-drittijiet tal-bniedem f’dan 
ir-rigward billi jemendaw il-leġiżlazzjoni 
rilevanti u jħarrġu l-pulizija u l-maġistrati 
tagħhom;

Or. en

Emenda 205
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13b. Jenfasizza t-tħassib tiegħu dwar l-
abbuż tal-liġijiet kontra t-terroriżmu 
għall-persekuzzjoni b'element politiku tal-
kritiċi, il-ġurnalisti u l-membri tal-
oppożizzjoni mingħajr ma jippruvaw fi 
proċess ħieles u ġust li t-tali 
allegazzjonijiet huma fondati;

Or. en
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Emenda 206
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14. Jesprimi l-appoġġ tiegħu għall-
approċċ il-ġdid tal-Kummissjoni, li 
kwistjonijiet relatati mal-ġudikatura u d-
drittijiet fundamentali u mal-ġustizzja u l-
affarijiet interni jiġu indirizzati fi stadju 
bikri tal-proċess tan-negozjati, bil-ftuħ 
tal-kapitoli relatati fuq il-bażi ta' pjanijiet 
ta' azzjoni ċari u dettaljati, u l-għeluq ta' 
tali kapitoli ma' tal-aħħar nett fuq il-bażi 
ta' prestazzjonijiet tal-passat tajbin u 
totalment konvinċenti; jemmen li, fid-
dawl tal-importanza kbira tar-riforma 
kontinwa tas-sistema ġudizzjarja fit-
Turkija u tar-rispett totali tad-drittijiet tal-
bniedem u tal-libertajiet fundamentali, 
b'mod partikulari l-libertà tal-espressjoni 
u l-libertà tal-istampa, għandhom isiru 
sforzi mġedda sabiex jitressaq ir-rapport 
ta' screening dwar Kapitolu 23 dwar il-
ġudikatura u d-drittijiet fundamentali;

imħassar

Or. en

Emenda 207
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14. Jesprimi l-appoġġ tiegħu għall-
approċċ il-ġdid tal-Kummissjoni, li
kwistjonijiet relatati mal-ġudikatura u d-
drittijiet fundamentali u mal-ġustizzja u l-
affarijiet interni jiġu indirizzati fi stadju 
bikri tal-proċess tan-negozjati, bil-ftuħ 
tal-kapitoli relatati fuq il-bażi ta' pjanijiet 

imħassar
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ta' azzjoni ċari u dettaljati, u l-għeluq ta' 
tali kapitoli ma' tal-aħħar nett fuq il-bażi 
ta' prestazzjonijiet tal-passat tajbin u 
totalment konvinċenti; jemmen li, fid-
dawl tal-importanza kbira tar-riforma 
kontinwa tas-sistema ġudizzjarja fit-
Turkija u tar-rispett totali tad-drittijiet tal-
bniedem u tal-libertajiet fundamentali, 
b'mod partikulari l-libertà tal-espressjoni 
u l-libertà tal-istampa, għandhom isiru 
sforzi mġedda sabiex jitressaq ir-rapport 
ta' screening dwar Kapitolu 23 dwar il-
ġudikatura u d-drittijiet fundamentali;

Or. en

Emenda 208
Renate Sommer

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14. Jesprimi l-appoġġ tiegħu għall-approċċ 
il-ġdid tal-Kummissjoni, li kwistjonijiet 
relatati mal-ġudikatura u d-drittijiet 
fundamentali u mal-ġustizzja u l-affarijiet 
interni jiġu indirizzati fi stadju bikri tal-
proċess tan-negozjati, bil-ftuħ tal-kapitoli 
relatati fuq il-bażi ta' pjanijiet ta' azzjoni 
ċari u dettaljati, u l-għeluq ta' tali kapitoli 
ma' tal-aħħar nett fuq il-bażi ta' 
prestazzjonijiet tal-passat tajbin u totalment 
konvinċenti; jemmen li, fid-dawl tal-
importanza kbira tar-riforma kontinwa 
tas-sistema ġudizzjarja fit-Turkija u tar-
rispett totali tad-drittijiet tal-bniedem u 
tal-libertajiet fundamentali, b'mod 
partikulari l-libertà tal-espressjoni u l-
libertà tal-istampa, għandhom isiru sforzi 
mġedda sabiex jitressaq ir-rapport ta' 
screening dwar Kapitolu 23 dwar il-
ġudikatura u d-drittijiet fundamentali;

14. Jesprimi l-appoġġ tiegħu għall-approċċ 
il-ġdid tal-Kummissjoni, li kwistjonijiet 
relatati mal-ġudikatura u d-drittijiet 
fundamentali u mal-ġustizzja u l-affarijiet 
interni jiġu indirizzati fi stadju bikri tal-
proċess tan-negozjati, bil-ftuħ tal-kapitoli 
relatati fuq il-bażi ta' pjanijiet ta' azzjoni 
ċari u dettaljati, u l-għeluq ta' tali kapitoli 
ma' tal-aħħar nett fuq il-bażi ta' 
prestazzjonijiet tal-passat tajbin u totalment 
konvinċenti;

Or. en
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Emenda 209
Geoffrey Van Orden

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14. Jesprimi l-appoġġ tiegħu għall-approċċ 
il-ġdid tal-Kummissjoni, li kwistjonijiet 
relatati mal-ġudikatura u d-drittijiet 
fundamentali u mal-ġustizzja u l-affarijiet 
interni jiġu indirizzati fi stadju bikri tal-
proċess tan-negozjati, bil-ftuħ tal-kapitoli 
relatati fuq il-bażi ta' pjanijiet ta' azzjoni 
ċari u dettaljati, u l-għeluq ta' tali kapitoli
ma' tal-aħħar nett fuq il-bażi ta'
prestazzjonijiet tal-passat tajbin u 
totalment konvinċenti; jemmen li, fid-dawl 
tal-importanza kbira tar-riforma kontinwa 
tas-sistema ġudizzjarja fit-Turkija u tar-
rispett totali tad-drittijiet tal-bniedem u 
tal-libertajiet fundamentali, b'mod 
partikulari l-libertà tal-espressjoni u l-
libertà tal-istampa, għandhom isiru sforzi 
mġedda sabiex jitressaq ir-rapport ta' 
screening dwar Kapitolu 23 dwar il-
ġudikatura u d-drittijiet fundamentali;

14. Jesprimi l-appoġġ tiegħu għall-approċċ 
il-ġdid tal-Kummissjoni, li kwistjonijiet 
relatati mal-ġudikatura u d-drittijiet 
fundamentali u mal-ġustizzja u l-affarijiet 
interni jiġu indirizzati fi stadju bikri tal-
proċess tan-negozjati, bil-ftuħ tal-kapitoli 
relatati fuq il-bażi ta' pjanijiet ta' azzjoni 
ċari u dettaljati, u l-għeluq ta' dawn il-
kapitoli meta tkun ġiet stabbilita 
prestazzjoni tal-passat tajba; jemmen li, 
fid-dawl tal-importanza tar-riforma 
kontinwa tas-sistema ġudizzjarja Torka, 
għandhom isiru sforzi mġedda sabiex 
jitressaq ir-rapport ta' screening dwar 
Kapitolu 23 dwar il-ġudikatura u d-drittijiet 
fundamentali; 

Or. en

Emenda 210
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14. Jesprimi l-appoġġ tiegħu 
għall-approċċ il-ġdid tal-
Kummissjoni, li kwistjonijiet 
relatati mal-ġudikatura u d-

14. Jesprimi l-appoġġ tiegħu għall-approċċ il-ġdid tal-
Kummissjoni, li kwistjonijiet relatati mal-ġudikatura u 
d-drittijiet fundamentali u mal-ġustizzja u l-affarijiet 
interni jiġu indirizzati fi stadju bikri tal-proċess tan-
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drittijiet fundamentali u mal-
ġustizzja u l-affarijiet interni 
jiġu indirizzati fi stadju bikri 
tal-proċess tan-negozjati, bil-
ftuħ tal-kapitoli relatati fuq il-
bażi ta' pjanijiet ta' azzjoni ċari 
u dettaljati, u l-għeluq ta' tali 
kapitoli ma' tal-aħħar nett fuq 
il-bażi ta' prestazzjonijiet tal-
passat tajbin u totalment 
konvinċenti; jemmen li, fid-
dawl tal-importanza kbira tar-
riforma kontinwa tas-sistema 
ġudizzjarja fit-Turkija u tar-
rispett totali tad-drittijiet tal-
bniedem u tal-libertajiet 
fundamentali, b'mod partikulari 
l-libertà tal-espressjoni u l-
libertà tal-istampa, għandhom 
isiru sforzi mġedda sabiex
jitressaq ir-rapport ta' 
screening dwar Kapitolu 23
dwar il-ġudikatura u d-drittijiet 
fundamentali;

negozjati, bil-ftuħ tal-kapitoli relatati fuq il-bażi ta' 
pjanijiet ta' azzjoni ċari u dettaljati, u l-għeluq ta' tali 
kapitoli ma' tal-aħħar nett fuq il-bażi ta' 
prestazzjonijiet tal-passat tajbin u totalment 
konvinċenti; jemmen li, fid-dawl tal-importanza kbira 
tar-riforma kontinwa tas-sistema ġudizzjarja fit-
Turkija u tar-rispett totali tas-separazzjoni tal-poteri, 
id-drittijiet tal-bniedem u tal-libertajiet fundamentali, 
b'mod partikulari l-libertà tal-espressjoni u l-libertà 
tal-istampa, għandhom isiru sforzi mġedda, li jwasslu 
għall-ftuħ tal-Kapitolu 23 dwar il-ġudikatura u d-
drittijiet fundamentali; jitlob lill-Kummissjoni 
tikkunsidra wkoll il-passi li jwasslu għall-ftuħ tal-
Kapitolu 24 dwar il-Ġustizzja u l-Intern;

Or. en

Emenda 211
Nikolaos Salavrakos

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14. Jesprimi l-appoġġ tiegħu għall-approċċ 
il-ġdid tal-Kummissjoni, li kwistjonijiet 
relatati mal-ġudikatura u d-drittijiet 
fundamentali u mal-ġustizzja u l-affarijiet 
interni jiġu indirizzati fi stadju bikri tal-
proċess tan-negozjati, bil-ftuħ tal-kapitoli 
relatati fuq il-bażi ta' pjanijiet ta' azzjoni 
ċari u dettaljati, u l-għeluq ta' tali kapitoli 
ma' tal-aħħar nett fuq il-bażi ta' 
prestazzjonijiet tal-passat tajbin u totalment 
konvinċenti; jemmen li, fid-dawl tal-

14. Jesprimi l-appoġġ tiegħu għall-approċċ 
il-ġdid tal-Kummissjoni, li kwistjonijiet 
relatati mal-ġudikatura u d-drittijiet 
fundamentali u mal-ġustizzja u l-affarijiet 
interni jiġu indirizzati fi stadju bikri tal-
proċess tan-negozjati, bil-ftuħ tal-kapitoli 
relatati fuq il-bażi ta' pjanijiet ta' azzjoni 
ċari u dettaljati, u l-għeluq ta' tali kapitoli 
ma' tal-aħħar nett fuq il-bażi ta' 
prestazzjonijiet tal-passat tajbin u totalment 
konvinċenti; jemmen li, fid-dawl tal-
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importanza kbira tar-riforma kontinwa tas-
sistema ġudizzjarja fit-Turkija u tar-rispett 
totali tad-drittijiet tal-bniedem u tal-
libertajiet fundamentali, b'mod partikulari 
l-libertà tal-espressjoni u l-libertà tal-
istampa, għandhom isiru sforzi mġedda 
sabiex jitressaq ir-rapport ta' screening 
dwar Kapitolu 23 dwar il-ġudikatura u d-
drittijiet fundamentali;

importanza kbira tar-riforma kontinwa tas-
sistema ġudizzjarja fit-Turkija u tar-rispett 
totali tad-drittijiet tal-bniedem u tal-
libertajiet fundamentali, b'mod partikulari 
l-libertà tal-espressjoni, il-libertà tar-
reliġjon u l-libertà tal-istampa, għandhom 
isiru sforzi mġedda sabiex jitressaq ir-
rapport ta' screening dwar Kapitolu 23 
dwar il-ġudikatura u d-drittijiet 
fundamentali;

Or. el

Emenda 212
Jelko Kacin, Cristian Silviu Buşoi, Sarah Ludford, Metin Kazak, Ivo Vajgl

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14. Jesprimi l-appoġġ tiegħu għall-approċċ 
il-ġdid tal-Kummissjoni, li kwistjonijiet 
relatati mal-ġudikatura u d-drittijiet 
fundamentali u mal-ġustizzja u l-affarijiet 
interni jiġu indirizzati fi stadju bikri tal-
proċess tan-negozjati, bil-ftuħ tal-kapitoli 
relatati fuq il-bażi ta' pjanijiet ta' azzjoni 
ċari u dettaljati, u l-għeluq ta' tali kapitoli 
ma' tal-aħħar nett fuq il-bażi ta' 
prestazzjonijiet tal-passat tajbin u totalment 
konvinċenti; jemmen li, fid-dawl tal-
importanza kbira tar-riforma kontinwa tas-
sistema ġudizzjarja fit-Turkija u tar-rispett 
totali tad-drittijiet tal-bniedem u tal-
libertajiet fundamentali, b'mod partikulari 
l-libertà tal-espressjoni u l-libertà tal-
istampa, għandhom isiru sforzi mġedda 
sabiex jitressaq ir-rapport ta' screening 
dwar Kapitolu 23 dwar il-ġudikatura u d-
drittijiet fundamentali;

14. Jesprimi l-appoġġ tiegħu għall-approċċ 
il-ġdid tal-Kummissjoni, li kwistjonijiet 
relatati mal-ġudikatura u d-drittijiet 
fundamentali u mal-ġustizzja u l-affarijiet 
interni jiġu indirizzati fi stadju bikri tal-
proċess tan-negozjati, bil-ftuħ tal-kapitoli 
relatati fuq il-bażi ta' pjanijiet ta' azzjoni 
ċari u dettaljati, u l-għeluq ta' tali kapitoli 
ma' tal-aħħar nett fuq il-bażi ta' 
prestazzjonijiet tal-passat tajbin u totalment 
konvinċenti; jemmen li, fid-dawl tal-
importanza kbira tar-riforma kontinwa tas-
sistema ġudizzjarja fit-Turkija u tar-rispett 
totali tad-drittijiet tal-bniedem u tal-
libertajiet fundamentali, b'mod partikulari 
l-libertà tal-espressjoni u l-libertà tal-
istampa, għandhom isiru sforzi mġedda 
sabiex jitressaq ir-rapport ta' screening 
dwar Kapitolu 23 dwar il-ġudikatura u d-
drittijiet fundamentali; jemmen ukoll li l-
Kapitolu 24 dwar il-Ġustizzja, il-Libertà u 
s-Sigurtà għandu jerġa' jinfetaħ sabiex 
titjieb u tiġi mħaffa r-riforma tal-
ġudikatura b'mod trasparenti, u biex jiġi 
żgurat li r-riforma tkompli bl-appoġġ tal-
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UE;

Or. en

Emenda 213
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14. Jesprimi l-appoġġ tiegħu għall-approċċ 
il-ġdid tal-Kummissjoni, li kwistjonijiet 
relatati mal-ġudikatura u d-drittijiet 
fundamentali u mal-ġustizzja u l-affarijiet 
interni jiġu indirizzati fi stadju bikri tal-
proċess tan-negozjati, bil-ftuħ tal-kapitoli 
relatati fuq il-bażi ta' pjanijiet ta' azzjoni 
ċari u dettaljati, u l-għeluq ta' tali kapitoli 
ma' tal-aħħar nett fuq il-bażi ta'
prestazzjonijiet tal-passat tajbin u totalment 
konvinċenti; jemmen li, fid-dawl tal-
importanza kbira tar-riforma kontinwa tas-
sistema ġudizzjarja fit-Turkija u tar-rispett 
totali tad-drittijiet tal-bniedem u tal-
libertajiet fundamentali, b'mod partikulari
l-libertà tal-espressjoni u l-libertà tal-
istampa, għandhom isiru sforzi mġedda 
sabiex jitressaq ir-rapport ta' screening 
dwar Kapitolu 23 dwar il-ġudikatura u d-
drittijiet fundamentali;

14. Jesprimi l-appoġġ tiegħu għall-approċċ 
il-ġdid tal-Kummissjoni, li kwistjonijiet 
relatati mal-ġudikatura u d-drittijiet 
fundamentali u mal-ġustizzja u l-affarijiet 
interni jiġu indirizzati fi stadju bikri tal-
proċess tan-negozjati, bil-ftuħ tal-kapitoli 
relatati fuq il-bażi ta' pjanijiet ta' azzjoni 
ċari u dettaljati, u l-għeluq ta' tali kapitoli 
ma' tal-aħħar nett fuq il-bażi ta' 
prestazzjonijiet tal-passat tajbin u totalment 
konvinċenti; jemmen li, fid-dawl tal-
importanza kbira tar-riforma kontinwa tas-
sistema ġudizzjarja fit-Turkija u tar-rispett 
totali tad-drittijiet tal-bniedem u tal-
libertajiet fundamentali, b'mod partikulari 
l-libertà tal-espressjoni u l-libertà tal-
istampa, għandhom isiru sforzi mġedda 
sabiex jitressaq ir-rapport ta' screening 
dwar Kapitolu 23 dwar il-ġudikatura u d-
drittijiet fundamentali; jitlob lill-
Kummissjoni tgħaddi dan ir-rapport ta' 
screening lill-Parlament Ewropew, lill-
Gvern u lill-Parlament tar-Repubblika 
tat-Turkija, lis-Segretarju Ġenerali tal-
Kunsill tal-Ewropa, lill-President tal-
Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem,

Or. en

Emenda 214
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14a. Jilqa' r-ratifika min-naħa tat-Turkija 
tal-protokoll fakultattiv tal-konvenzjoni 
tan-NU kontra t-tortura tas-27 ta' 
Settembru 2011;

Or. en

Emenda 215
Richard Howitt

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14a. Iħeġġeġ lit-Turkija tagħraf id-
dritt ta' oġġezzjoni għas-servizz 
militari obbligatorju skont id-deċiżjoni 
tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-
Bniedem fil-każ kontra t-Turkija, 
jinnota bi tħassib in-nuqqas ta' 
implimentazzjoni tas-sentenza tal-
2006 tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet 
tal-Bniedem fil-każ ta' Ulke kontra t-
Turkija, li titlob li titwettaq il-
leġiżlazzjoni li tipprevjeni l-
prosekuzzjoni ripetuta tal-objetturi 
tal- kuxjenza talli jirrifjutaw li 
jagħmlu s-servizz militari;

Or. en

Emenda 216
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14a (ġdid)
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14a. Jinsab profondament imħasseb 
minħabba l-imblokkar politiku ta' 18-il 
kapitolu ta' negozjati, speċjalment il-
kapitoli 22, 23 u 24  rispettivament dwar, 
il-Politika Reġjonali, il-Ġudikatura u d-
drittijiet fundamentali u l-Ġustizzja, il-
libertà u s-sigurtà, fi żmien fejn il-politika 
tat-Turkija tinsab dominata minn riformi 
kostituzzjonali u ġudizzjarji, fejn għandu 
jkun hemm orjentament lejn l-istandards 
tal-UE u meta l-UE u t-Turkija jkunu 
qegħdin jinnegozjaw ftehim ta' 
riammissjoni; iħeġġeġ f'dan ir-rigward l-
Istati Membri jagħtu impetu politiku ġdid 
biex jegħlbu l-imblokkar politiku u jiftħu 
l-kapitoli 22, 23 u 24 tan-negozjati;

Or. en

Emenda 217
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15. Jilqa' l-progress fl-iżvilupp ta' strateġija 
u pjan ta' azzjoni komprensivi kontra l-
korruzzjoni; jenfasizza l-ħtieġa ta' progress 
ulterjuri dwar il-leġiżlazzjoni u miżuri 
ġenerali kontra l-korruzzjoni u jitlob żieda 
fis-saħħa u l-indipendenza tal-
istituzzjonijiet involuti fil-ġlieda kontra l-
korruzzjoni;

15. Jinkoraġġixxi lit-Turkija tinvolvi 
ruħha fi proċess ta' deċentralizzazzjoni u 
ta' gvern lokali sinifikanti sabiex 
tissodisfa l-bżonnijiet tad-diversi segmenti 
tal-popolazzjoni tagħha;  Jirrakkomanda 
lit-Turkija tippermetti l-użu ta' lingwi 
barra mil-lingwa Torka fis-servizzi 
pubbliċi u fl-amministrazzjoni u biex 
tneħħi d-dubji tagħha rigward l-
implimentazzjoni tal-Karta Ewropea għat-
Tmexxija Awtonoma Lokali; Jilqa' l-
progress fl-iżvilupp ta' strateġija u pjan ta' 
azzjoni komprensivi kontra l-korruzzjoni; 
jenfasizza l-ħtieġa ta' progress ulterjuri 
dwar il-leġiżlazzjoni u miżuri ġenerali 
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kontra l-korruzzjoni u jitlob żieda fis-saħħa 
u l-indipendenza tal-istituzzjonijiet involuti 
fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni;

Or. en

Emenda 218
Nadezhda Neynsky

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15. Jilqa' l-progress fl-iżvilupp ta' strateġija 
u pjan ta' azzjoni komprensivi kontra l-
korruzzjoni; jenfasizza l-ħtieġa ta' progress 
ulterjuri dwar il-leġiżlazzjoni u miżuri 
ġenerali kontra l-korruzzjoni u jitlob żieda 
fis-saħħa u l-indipendenza tal-
istituzzjonijiet involuti fil-ġlieda kontra l-
korruzzjoni;

15. Jilqa' l-progress fl-iżvilupp ta' strateġija 
u pjan ta' azzjoni komprensivi kontra l-
korruzzjoni u fl-implimentazzjoni ta' 
kważi kull rakkomandazzjoni li saret fir-
rapporti ta' evalwazzjoni tal-2005 tal-
GRECO; jenfasizza l-ħtieġa ta' progress 
ulterjuri dwar il-leġiżlazzjoni u miżuri 
ġenerali kontra l-korruzzjoni u jitlob żieda 
fis-saħħa u l-indipendenza tal-
istituzzjonijiet involuti fil-ġlieda kontra l-
korruzzjoni; jitlob lill-gvern jimplimenta r-
rakkomandazzjonijiet GRECO li fadal 
dwar l-"Inkriminazzjoni" u t-
"Trasparenza tal-Fondi tal-Partiti"; 

Or. en

Emenda 219
Metin Kazak, Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Cristian Silviu Buşoi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15. Jilqa' l-progress fl-
iżvilupp ta' strateġija u pjan 
ta' azzjoni komprensivi 
kontra l-korruzzjoni; 
jenfasizza l-ħtieġa ta' 

15. Jilqa' l-progress fl-iżvilupp ta' 
strateġija u pjan ta' azzjoni 
komprensivi kontra l-korruzzjoni; 
jinkoraġġixxi lit-Turkija 
tikkonkludi l-isforzi tagħha biex 
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progress ulterjuri dwar il-
leġiżlazzjoni u miżuri 
ġenerali kontra l-
korruzzjoni u jitlob żieda 
fis-saħħa u l-indipendenza 
tal-istituzzjonijiet involuti 
fil-ġlieda kontra l-
korruzzjoni;

temenda l-leġiżlazzjoni rigward 
il-korruzzjoni sabiex tkun 
allinjata mar-
rakkomandazzjonijiet tal-
GRECO u jitlob żieda fis-saħħa u 
l-indipendenza tal-istituzzjonijiet 
involuti fil-ġlieda kontra l-
korruzzjoni;

Or. en

Emenda 220
Emine Bozkurt

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15. Jilqa' l-progress fl-iżvilupp ta' strateġija 
u pjan ta' azzjoni komprensivi kontra l-
korruzzjoni; jenfasizza l-ħtieġa ta' progress 
ulterjuri dwar il-leġiżlazzjoni u miżuri 
ġenerali kontra l-korruzzjoni u jitlob żieda 
fis-saħħa u l-indipendenza tal-
istituzzjonijiet involuti fil-ġlieda kontra l-
korruzzjoni;

15. Jilqa' l-progress fl-iżvilupp ta' strateġija 
u pjan ta' azzjoni komprensivi kontra l-
korruzzjoni; jenfasizza l-ħtieġa ta' progress 
ulterjuri dwar il-leġiżlazzjoni u miżuri
ġenerali kontra l-korruzzjoni u jitlob żieda 
fis-saħħa u l-indipendenza tal-
istituzzjonijiet involuti fil-ġlieda kontra l-
korruzzjoni; jenfasizza li l-effetti 
transkonfinali ta' networks kriminali 
internazzjonali jagħmluha neċessarja li 
tiżdied il-kooperazzjoni bejn l-UE u t-
Turkija fil-ġlieda kontra l-kriminalità 
organizzata;

Or. en

Emenda 221
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Jo Leinen, Knut Fleckenstein, 
Raimon Obiols

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15. Jilqa' l-progress fl-iżvilupp ta' strateġija 
u pjan ta' azzjoni komprensivi kontra l-
korruzzjoni; jenfasizza l-ħtieġa ta' progress 
ulterjuri dwar il-leġiżlazzjoni u miżuri 
ġenerali kontra l-korruzzjoni u jitlob żieda 
fis-saħħa u l-indipendenza tal-
istituzzjonijiet involuti fil-ġlieda kontra l-
korruzzjoni;

15. Jilqa' l-progress fl-iżvilupp ta' strateġija 
u pjan ta' azzjoni komprensivi kontra l-
korruzzjoni; jenfasizza l-ħtieġa ta' progress 
ulterjuri dwar il-leġiżlazzjoni u miżuri 
ġenerali kontra l-korruzzjoni u jitlob żieda 
fis-saħħa u l-indipendenza tal-
istituzzjonijiet involuti fil-ġlieda kontra l-
korruzzjoni; jinkoraġġixxi lit-Turkija 
tikkonkludi l-isforzi tagħha biex temenda 
l-leġiżlazzjoni rilevanti li tirrigwarda l-
korruzzjoni sabiex tiġi allinjata mar-
rakkomandazzjonijiet tal-GRECO;

Or. en

Emenda 222
Barry Madlener

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15. Jilqa' l-progress fl-iżvilupp ta' strateġija 
u pjan ta' azzjoni komprensivi kontra l-
korruzzjoni; jenfasizza l-ħtieġa ta' progress 
ulterjuri dwar il-leġiżlazzjoni u miżuri 
ġenerali kontra l-korruzzjoni u jitlob żieda 
fis-saħħa u l-indipendenza tal-
istituzzjonijiet involuti fil-ġlieda kontra l-
korruzzjoni;

15. Jilqa' l-progress fl-iżvilupp ta' strateġija 
u pjan ta' azzjoni komprensivi kontra l-
korruzzjoni; jenfasizza l-ħtieġa ta' progress 
ulterjuri dwar il-leġiżlazzjoni u miżuri 
ġenerali kontra l-korruzzjoni u jitlob żieda 
fis-saħħa u l-indipendenza tal-
istituzzjonijiet involuti fil-ġlieda kontra l-
korruzzjoni; jinnota li, fl-Indiċi tat-
'Trasparency International' dwar il-
Perċezzjoni tal-Korruzzjoni, it-Turkija 
ġabet 4.4, u l-prestazzjoni tagħha f'dan ir-
rigward, għalhekk, tibqa' serjament 
inadegwata;

Or. nl

Emenda 223
Geoffrey Van Orden
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 16

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

16. Iħeġġeġ l-applikazzjoni sħiħa tad-
dispożizzjonijiet Kostituzzjonali sabiex 
ikun żgurat id-dritt li jsiru 
dimostrazzjonijiet u jitlob lill-Ministeru
tal-intern itemm ir-reviżjoni tal-liġi dwar 
il-laqgħat u d-dimostrazzjonijiet;

16. Iħeġġeġ l-applikazzjoni sħiħa tad-
dispożizzjonijiet Kostituzzjonali sabiex 
ikun żgurat id-dritt li jsiru 
dimostrazzjonijiet paċifiċi u jitlob lill-
Ministeru tal-Intern itemm ir-reviżjoni tal-
liġi dwar il-laqgħat u d-dimostrazzjonijiet;

Or. en

Emenda 224
Konrad Szymański
Charles Tannock
f'isem il-Grupp ECR

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 16a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

16a. Jenfasizza li t-Turkija, bħala pajjiż li 
qed jinnegozja l-adeżjoni tiegħu fl-UE, 
għandha tiggarantixxi d-drittijiet tal-
bniedem fil-prattika, inkluż id-dritt għal-
libertà tar-reliġjon, għaċ-ċittadini kollha 
tagħha.

Or. en

Emenda 225
Renate Sommer

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17. Jilqa' l-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni l-
ġdida ta' Awwissu 2011 li temenda l-Liġi 

17. Jinnota l-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni l-
ġdida ta' Awwissu 2011 li temenda l-Liġi 
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ta' Frar 2008 dwar il-fondazzjonijiet u 
twessa' l-ambitu tar-ristabbiliment tad-
drittijiet tal-proprjetà ta' komunitajiet li 
mhumiex Musulmani; ifakkar madankollu, 
fil-bżonn urġenti li titkompla r-riforma 
essenzjali fil-qasam tal-libertà tal-ħsieb, il-
kuxjenza u r-reliġion, b'mod partikulari 
billi l-komunitajiet reliġjużi jkollhom il-
possibilità jiksbu personalità legali, jiġu 
eliminati r-restrizzjonijiet kollha tat-taħriġ 
tal-kleru, jiġu rikonoxxuti l-postijiet ta' 
qima Alevi u jkun hemm konformità mas-
sentenzi rilevanti tal-Qorti Ewropea tad-
Drittijiet tal-Bniedem u jitqiesu l-
opinjonijiet tal-Kummissjoni ta' Venezja 
fil-qafas legali;

ta' Frar 2008 dwar il-fondazzjonijiet u 
twessa' l-ambitu tar-ristabbiliment tad-
drittijiet tal-proprjetà ta' komunitajiet li 
mhumiex Musulmani; ifakkar madankollu, 
fil-bżonn urġenti li titkompla r-riforma 
essenzjali fil-qasam tal-libertà tal-ħsieb, il-
kuxjenza u r-reliġjon, b'mod partikulari 
billi l-komunitajiet reliġjużi kollha 
jkollhom il-possibilità jiksbu personalità 
legali, jiġu eliminati r-restrizzjonijiet 
kollha tat-taħriġ tal-kleru, jiġu rikonoxxuti 
l-postijiet ta' qima, e.ż. tal-Alevi, u billi 
jwaqqfu l-proċeduri illegali ta' 
esproprjazzjoni;  iħeġġeġ lill-Gvern Tork 
ikun konformi mas-sentenzi rilevanti tal-
Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem u 
biex jiġu riflessi l-opinjonijiet tal-
Kummissjoni ta' Venezja fil-qafas legali;

Or. en

Emenda 226
Pino Arlacchi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17. Jilqa' l-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni l-
ġdida ta' Awwissu 2011 li temenda l-Liġi 
ta' Frar 2008 dwar il-fondazzjonijiet u 
twessa' l-ambitu tar-ristabbiliment tad-
drittijiet tal-proprjetà ta' komunitajiet li 
mhumiex Musulmani; ifakkar madankollu, 
fil-bżonn urġenti li titkompla r-riforma 
essenzjali fil-qasam tal-libertà tal-ħsieb, il-
kuxjenza u r-reliġion, b'mod partikulari 
billi l-komunitajiet reliġjużi jkollhom il-
possibilità jiksbu personalità legali, jiġu 
eliminati r-restrizzjonijiet kollha tat-taħriġ 
tal-kleru, jiġu rikonoxxuti l-postijiet ta' 
qima Alevi u jkun hemm konformità mas-
sentenzi rilevanti tal-Qorti Ewropea tad-
Drittijiet tal-Bniedem u jitqiesu l-
opinjonijiet tal-Kummissjoni ta' Venezja 

17. Jilqa' l-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni l-
ġdida ta' Awwissu 2011 li temenda l-Liġi 
ta' Frar 2008 dwar il-fondazzjonijiet u 
twessa' l-ambitu tar-ristabbiliment tad-
drittijiet tal-proprjetà ta' komunitajiet li 
mhumiex Musulmani; ifakkar madankollu, 
fil-bżonn urġenti li titkompla riforma 
essenzjali fil-qasam tal-libertà tal-ħsieb, il-
kuxjenza u r-reliġjon u l-bżonn li jiġu 
rikonoxxuti b'mod sħiħ id-drittijiet tal-
minoranza;
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fil-qafas legali;

Or. en

Emenda 227
Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba
f'isem il-Grupp ECR

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17. Jilqa' l-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni l-
ġdida ta' Awwissu 2011 li temenda l-Liġi 
ta' Frar 2008 dwar il-fondazzjonijiet u 
twessa' l-ambitu tar-ristabbiliment tad-
drittijiet tal-proprjetà ta' komunitajiet li 
mhumiex Musulmani; ifakkar 
madankollu, fil-bżonn urġenti li titkompla 
r-riforma essenzjali fil-qasam tal-libertà 
tal-ħsieb, il-kuxjenza u r-reliġion, b'mod 
partikulari billi l-komunitajiet reliġjużi 
jkollhom il-possibilità jiksbu personalità 
legali, jiġu eliminati r-restrizzjonijiet 
kollha tat-taħriġ tal-kleru, jiġu rikonoxxuti 
l-postijiet ta' qima Alevi u jkun hemm 
konformità mas-sentenzi rilevanti tal-Qorti 
Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem u 
jitqiesu l-opinjonijiet tal-Kummissjoni ta' 
Venezja fil-qafas legali;

17. Jilqa' l-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni l-
ġdida ta' Awwissu 2011 li temenda l-Liġi 
ta' Frar 2008 dwar il-fondazzjonijiet u 
twessa' l-ambitu tar-ristabbiliment tad-
drittijiet tal-proprjetà ta' komunitajiet ta' 
minoranzi reliġjużi; ifakkar madankollu, 
fil-bżonn urġenti li titkompla r-riforma 
essenzjali fil-qasam tal-libertà tal-ħsieb, il-
kuxjenza u r-reliġion, b'mod partikulari 
billi l-komunitajiet reliġjużi jkollhom il-
possibilità jiksbu personalità legali, jiġu 
eliminati r-restrizzjonijiet kollha tat-taħriġ 
tal-kleru, jiġu rikonoxxuti l-postijiet ta' 
qima Alevi, Lhudin u Kristjani u ta' 
edukazzjoni bħal dawk li jappartjenu lill-
komunitajiet Aramej (Sirijaċi), Griegi u 
Armeni u jkun hemm konformità mas-
sentenzi rilevanti tal-Qorti Ewropea tad-
Drittijiet tal-Bniedem u jitqiesu l-
opinjonijiet tal-Kummissjoni ta' Venezja 
fil-qafas legali;

Or. en

Emenda 228
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17. Jilqa' l-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni l-
ġdida ta' Awwissu 2011 li temenda l-Liġi 
ta' Frar 2008 dwar il-fondazzjonijiet u 
twessa' l-ambitu tar-ristabbiliment tad-
drittijiet tal-proprjetà ta' komunitajiet li 
mhumiex Musulmani; ifakkar madankollu, 
fil-bżonn urġenti li titkompla r-riforma 
essenzjali fil-qasam tal-libertà tal-ħsieb, il-
kuxjenza u r-reliġion, b'mod partikulari 
billi l-komunitajiet reliġjużi jkollhom il-
possibilità jiksbu personalità legali, jiġu 
eliminati r-restrizzjonijiet kollha tat-taħriġ 
tal-kleru, jiġu rikonoxxuti l-postijiet ta' 
qima Alevi u jkun hemm konformità mas-
sentenzi rilevanti tal-Qorti Ewropea tad-
Drittijiet tal-Bniedem u jitqiesu l-
opinjonijiet tal-Kummissjoni ta' Venezja 
fil-qafas legali;

17. Jilqa' l-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni l-
ġdida ta' Awwissu 2011 li temenda l-Liġi 
ta' Frar 2008 dwar il-fondazzjonijiet u 
twessa' l-ambitu tar-ristabbiliment tad-
drittijiet tal-proprjetà ta' komunitajiet li 
mhumiex Musulmani; ifakkar madankollu, 
fil-bżonn urġenti li titkompla r-riforma 
essenzjali fil-qasam tal-libertà tal-ħsieb, il-
kuxjenza u r-reliġion, b'mod partikulari 
billi l-komunitajiet reliġjużi jkollhom il-
possibilità jiksbu personalità legali, jiġu 
eliminati r-restrizzjonijiet kollha tat-taħriġ 
tal-kleru, jiġu rikonoxxuti l-postijiet ta' 
qima Alevi u jkun hemm konformità mas-
sentenzi rilevanti tal-Qorti Ewropea tad-
Drittijiet tal-Bniedem u jitqiesu l-
opinjonijiet tal-Kummissjoni ta' Venezja 
fil-qafas legali; jilqa' d-dikjarazzjoni ta' 
apoloġija tal-Prim Ministru tat-23 ta' 
Novembru 2011 rigward il-ġenoċidju 
1937/38 ta' Dersim u jinkoraġġixxi t-
Turkija tieħu aktar passi għal 
rikonoxximent sħiħ u kompensazzjoni 
għall-familji tal-vittmi;

Or. en

Emenda 229
Evgeni Kirilov

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17. Jilqa' l-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni l-
ġdida ta' Awwissu 2011 li temenda l-Liġi 
ta' Frar 2008 dwar il-fondazzjonijiet u 
twessa' l-ambitu tar-ristabbiliment tad-
drittijiet tal-proprjetà ta' komunitajiet li 
mhumiex Musulmani; ifakkar madankollu, 
fil-bżonn urġenti li titkompla r-riforma 
essenzjali fil-qasam tal-libertà tal-ħsieb, il-

17. Jilqa' l-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni l-
ġdida ta' Awwissu 2011 li temenda l-Liġi 
ta' Frar 2008 dwar il-fondazzjonijiet u 
twessa' l-ambitu tar-ristabbiliment tad-
drittijiet tal-proprjetà ta' komunitajiet li
mhumiex Musulmani; jittama li l-
kondizzjonijiet u l-proċeduri li joriġinaw 
minn dan mhux se jxekklu l-applikazzjoni 
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kuxjenza u r-reliġion, b'mod partikulari 
billi l-komunitajiet reliġjużi jkollhom il-
possibilità jiksbu personalità legali, jiġu 
eliminati r-restrizzjonijiet kollha tat-taħriġ 
tal-kleru, jiġu rikonoxxuti l-postijiet ta' 
qima Alevi u jkun hemm konformità mas-
sentenzi rilevanti tal-Qorti Ewropea tad-
Drittijiet tal-Bniedem u jitqiesu l-
opinjonijiet tal-Kummissjoni ta' Venezja 
fil-qafas legali;

effikaċi tagħha; ifakkar madankollu, fil-
bżonn urġenti li titkompla r-riforma 
essenzjali fil-qasam tal-libertà tal-ħsieb, il-
kuxjenza u r-reliġion, b'mod partikulari 
billi l-komunitajiet reliġjużi jkollhom il-
possibilità jiksbu personalità legali, jiġu 
eliminati r-restrizzjonijiet kollha tat-taħriġ 
tal-kleru, jiġu rikonoxxuti l-postijiet ta' 
qima Alevi u jkun hemm konformità mas-
sentenzi rilevanti tal-Qorti Ewropea tad-
Drittijiet tal-Bniedem u jitqiesu l-
opinjonijiet tal-Kummissjoni ta' Venezja 
fil-qafas legali;

Or. bg

Emenda 230
Charles Tannock

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17. Jilqa' l-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni l-
ġdida ta' Awwissu 2011 li temenda l-
Liġi ta' Frar 2008 dwar il-
fondazzjonijiet u twessa' l-ambitu tar-
ristabbiliment tad-drittijiet tal-proprjetà 
ta' komunitajiet li mhumiex Musulmani; 
ifakkar madankollu, fil-bżonn urġenti li 
titkompla r-riforma essenzjali fil-qasam 
tal-libertà tal-ħsieb, il-kuxjenza u r-
reliġion, b'mod partikulari billi l-
komunitajiet reliġjużi jkollhom il-
possibilità jiksbu personalità legali, jiġu 
eliminati r-restrizzjonijiet kollha tat-
taħriġ tal-kleru, jiġu rikonoxxuti l-
postijiet ta' qima Alevi u jkun hemm 
konformità mas-sentenzi rilevanti tal-
Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-
Bniedem u jitqiesu l-opinjonijiet tal-
Kummissjoni ta' Venezja fil-qafas 
legali;

17. Jilqa' l-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni l-
ġdida ta' Awwissu 2011 li temenda l-
Liġi ta' Frar 2008 dwar il-
fondazzjonijiet u twessa' l-ambitu tar-
ristabbiliment tad-drittijiet tal-proprjetà 
ta' komunitajiet li mhumiex Musulmani 
u jistenna l-implimentazzjoni sħiħa 
tagħha; ifakkar madankollu, fil-bżonn 
urġenti li titkompla r-riforma essenzjali 
fil-qasam tal-libertà tal-ħsieb, il-
kuxjenza u r-reliġion, b'mod partikulari 
billi l-komunitajiet reliġjużi jkollhom 
il-possibilità jiksbu personalità legali, 
jiġu eliminati r-restrizzjonijiet kollha 
tat-taħriġ, il-ħatra u s-suċċessjoni tal-
kleru, billi l-knejjes kollha u l-postijiet 
ta' qima, il-monumenti, is-siti 
reliġjużi, u proprjetajiet reliġjużi oħra, 
inklużi l-proprjetajiet mobbli, jiġu 
rritornati lis-sidien proprji tagħhom; 
billi jiġu rikonoxxuti l-postijiet ta' qima 
Alevi u jkun hemm konformità mas-
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sentenzi rilevanti tal-Qorti Ewropea 
tad-Drittijiet tal-Bniedem u jitqiesu l-
opinjonijiet tal-Kummissjoni ta' 
Venezja fil-qafas legali;

Or. en

Emenda 231
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Antonyia Parvanova

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17. Jilqa' l-adozzjoni tal-
leġiżlazzjoni l-ġdida ta' Awwissu 
2011 li temenda l-Liġi ta' Frar 
2008 dwar il-fondazzjonijiet u 
twessa' l-ambitu tar-
ristabbiliment tad-drittijiet tal-
proprjetà ta' komunitajiet li 
mhumiex Musulmani; ifakkar 
madankollu, fil-bżonn urġenti li 
titkompla r-riforma essenzjali fil-
qasam tal-libertà tal-ħsieb, il-
kuxjenza u r-reliġion, b'mod 
partikulari billi l-komunitajiet 
reliġjużi jkollhom il-possibilità 
jiksbu personalità legali, jiġu 
eliminati r-restrizzjonijiet kollha 
tat-taħriġ tal-kleru, jiġu 
rikonoxxuti l-postijiet ta' qima 
Alevi u jkun hemm konformità 
mas-sentenzi rilevanti tal-Qorti 
Ewropea tad-Drittijiet tal-
Bniedem u jitqiesu l-opinjonijiet 
tal-Kummissjoni ta' Venezja fil-
qafas legali;

17. Jilqa' l-adozzjoni tal-
leġiżlazzjoni l-ġdida ta' Awwissu 
2011 li temenda l-Liġi ta' Frar 
2008 dwar il-fondazzjonijiet u 
twessa' l-ambitu tar-
ristabbiliment tad-drittijiet tal-
proprjetà ta' komunitajiet li 
mhumiex Musulmani, li jinkludu 
l-Alevi, kif ukoll il-komunitajiet 
Griegi, Armeni, Aramej u 
komunitajiet Kristjani oħra; 
ifakkar madankollu, fil-bżonn 
urġenti li titkompla r-riforma 
essenzjali fil-qasam tal-libertà tal-
ħsieb, il-kuxjenza u r-reliġion, 
b'mod partikulari billi l-
komunitajiet reliġjużi jkollhom il-
possibilità jiksbu personalità 
legali, jiġu eliminati r-
restrizzjonijiet kollha tat-taħriġ 
tal-kleru, jiġu rikonoxxuti l-
postijiet ta' qima Alevi u jkun 
hemm konformità mas-sentenzi 
rilevanti tal-Qorti Ewropea tad-
Drittijiet tal-Bniedem u jitqiesu l-
opinjonijiet tal-Kummissjoni ta' 
Venezja fil-qafas legali;

Or. en
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Emenda 232
Maria Eleni Koppa

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17. Jilqa' l-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni l-
ġdida ta' Awwissu 2011 li temenda l-Liġi 
ta' Frar 2008 dwar il-fondazzjonijiet u 
twessa' l-ambitu tar-ristabbiliment tad-
drittijiet tal-proprjetà ta' komunitajiet li 
mhumiex Musulmani; ifakkar madankollu, 
fil-bżonn urġenti li titkompla r-riforma
essenzjali fil-qasam tal-libertà tal-ħsieb, il-
kuxjenza u r-reliġion, b'mod partikulari 
billi l-komunitajiet reliġjużi jkollhom il-
possibilità jiksbu personalità legali, jiġu 
eliminati r-restrizzjonijiet kollha tat-taħriġ 
tal-kleru, jiġu rikonoxxuti l-postijiet ta' 
qima Alevi u jkun hemm konformità mas-
sentenzi rilevanti tal-Qorti Ewropea tad-
Drittijiet tal-Bniedem u jitqiesu l-
opinjonijiet tal-Kummissjoni ta' Venezja 
fil-qafas legali;

17. Jilqa' l-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni l-
ġdida ta' Awwissu 2011 li temenda l-Liġi 
ta' Frar 2008 dwar il-fondazzjonijiet u 
twessa' l-ambitu tar-ristabbiliment tad-
drittijiet tal-proprjetà ta' komunitajiet li 
mhumiex Musulmani; ifakkar madankollu, 
fil-bżonn urġenti ta' implimentazzjoni 
effikaċi tad-dispożizzjonijiet tal-liġi u ta' 
riforma sostanzjali fil-qasam tal-libertà 
tal-ħsieb, il-kuxjenza u r-reliġion, b'mod 
partikulari billi l-komunitajiet reliġjużi 
jkollhom il-possibilità jiksbu personalità 
legali, jiġu eliminati r-restrizzjonijiet 
kollha tat-taħriġ tal-kleru, jiġu rikonoxxuti 
l-postijiet ta' qima Alevi u jkun hemm 
konformità mas-sentenzi rilevanti tal-Qorti 
Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem u 
jitqiesu l-opinjonijiet tal-Kummissjoni ta' 
Venezja fil-qafas legali; f'dan il-kuntest, 
jiddispjaċih li s-seminarju Ortodoss Griek 
ta' Halki (Heybeliada) għadu magħluq;

Or. en

Emenda 233
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17. Jilqa' l-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni l-
ġdida ta' Awwissu 2011 li temenda l-Liġi 
ta' Frar 2008 dwar il-fondazzjonijiet u 
twessa' l-ambitu tar-ristabbiliment tad-
drittijiet tal-proprjetà ta' komunitajiet li 
mhumiex Musulmani; ifakkar madankollu, 

17. Jilqa' l-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni l-
ġdida ta' Awwissu 2011 li temenda l-Liġi 
ta' Frar 2008 dwar il-fondazzjonijiet u 
twessa' l-ambitu tar-ristabbiliment tad-
drittijiet tal-proprjetà ta' komunitajiet li 
mhumiex Musulmani; ifakkar madankollu, 
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fil-bżonn urġenti li titkompla r-riforma
essenzjali fil-qasam tal-libertà tal-ħsieb, il-
kuxjenza u r-reliġion, b'mod partikulari 
billi l-komunitajiet reliġjużi jkollhom il-
possibilità jiksbu personalità legali, jiġu 
eliminati r-restrizzjonijiet kollha tat-taħriġ 
tal-kleru, jiġu rikonoxxuti l-postijiet ta' 
qima Alevi u jkun hemm konformità mas-
sentenzi rilevanti tal-Qorti Ewropea tad-
Drittijiet tal-Bniedem u jitqiesu l-
opinjonijiet tal-Kummissjoni ta' Venezja 
fil-qafas legali;

fil-bżonn urġenti li din il-leġiżlazzjoni tiġi 
implimentata fil-prattika u jsiru aktar 
sforzi għal riforma essenzjali fil-qasam 
tal-libertà tal-ħsieb, il-kuxjenza u r-
reliġion, b'mod partikulari billi l-
komunitajiet reliġjużi jkollhom il-
possibilità jiksbu personalità legali, jiġu 
eliminati r-restrizzjonijiet kollha tat-taħriġ 
tal-kleru, jiġu rikonoxxuti l-postijiet ta' 
qima Alevi u jkun hemm konformità mas-
sentenzi rilevanti tal-Qorti Ewropea tad-
Drittijiet tal-Bniedem u jitqiesu l-
opinjonijiet tal-Kummissjoni ta' Venezja 
fil-qafas legali;

Or. de

Emenda 234
Nikolaos Salavrakos

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17. Jilqa' l-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni l-
ġdida ta' Awwissu 2011 li temenda l-Liġi 
ta' Frar 2008 dwar il-fondazzjonijiet u 
twessa' l-ambitu tar-ristabbiliment tad-
drittijiet tal-proprjetà ta' komunitajiet li 
mhumiex Musulmani; ifakkar madankollu, 
fil-bżonn urġenti li titkompla r-riforma 
essenzjali fil-qasam tal-libertà tal-ħsieb, il-
kuxjenza u r-reliġion, b'mod partikulari 
billi l-komunitajiet reliġjużi jkollhom il-
possibilità jiksbu personalità legali, jiġu 
eliminati r-restrizzjonijiet kollha tat-taħriġ 
tal-kleru, jiġu rikonoxxuti l-postijiet ta' 
qima Alevi u jkun hemm konformità mas-
sentenzi rilevanti tal-Qorti Ewropea tad-
Drittijiet tal-Bniedem u jitqiesu l-
opinjonijiet tal-Kummissjoni ta' Venezja 
fil-qafas legali;

17. Jilqa' l-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni l-
ġdida ta' Awwissu 2011 li temenda l-Liġi 
ta' Frar 2008 dwar il-fondazzjonijiet u 
twessa' l-ambitu tar-ristabbiliment tad-
drittijiet tal-proprjetà ta' komunitajiet li 
mhumiex Musulmani; ifakkar madankollu, 
fil-bżonn urġenti li titkompla r-riforma 
essenzjali fil-qasam tal-libertà tal-ħsieb, il-
kuxjenza u r-reliġion, b'mod partikulari 
billi l-komunitajiet reliġjużi jkollhom il-
possibilità jiksbu personalità legali, jiġu 
eliminati r-restrizzjonijiet kollha tat-taħriġ 
tal-kleru u l-avvanz tagħhom fil-ġerarkija 
tal-qassisin, billi l-knejjes kollha u l-
postijiet ta' qima, flimkien mad-drittijiet 
kollha tagħhom, jiġu ritornati lis-sidien 
proprji tagħhom; billi jiġu rikonoxxuti l-
postijiet ta' qima Alevi u jkun hemm 
konformità mas-sentenzi rilevanti tal-Qorti 
Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem u 
jitqiesu l-opinjonijiet tal-Kummissjoni ta' 
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Venezja fil-qafas legali u fil-prattika 
rigward ir-rikonoxximent tal-personalità 
legali tal-komunitajiet reliġjużi u l-użu 
tat-titolu ekklesjastiku 'Ekumeniku' mill-
Patrijarkat Ortodoss;

Or. el

Emenda 235
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17. Jilqa' l-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni l-
ġdida ta' Awwissu 2011 li temenda l-Liġi 
ta' Frar 2008 dwar il-fondazzjonijiet u 
twessa' l-ambitu tar-ristabbiliment tad-
drittijiet tal-proprjetà ta' komunitajiet li 
mhumiex Musulmani; ifakkar madankollu, 
fil-bżonn urġenti li titkompla r-riforma 
essenzjali fil-qasam tal-libertà tal-ħsieb, il-
kuxjenza u r-reliġion, b'mod partikulari 
billi l-komunitajiet reliġjużi jkollhom il-
possibilità jiksbu personalità legali, jiġu 
eliminati r-restrizzjonijiet kollha tat-taħriġ 
tal-kleru, jiġu rikonoxxuti l-postijiet ta' 
qima Alevi u jkun hemm konformità mas-
sentenzi rilevanti tal-Qorti Ewropea tad-
Drittijiet tal-Bniedem u jitqiesu l-
opinjonijiet tal-Kummissjoni ta' Venezja 
fil-qafas legali;

17. Jilqa' l-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni l-
ġdida ta' Awwissu 2011 li temenda l-Liġi 
ta' Frar 2008 dwar il-fondazzjonijiet u 
twessa' l-ambitu tar-ristabbiliment tad-
drittijiet tal-proprjetà ta' komunitajiet li 
mhumiex Musulmani; ifakkar madankollu, 
fil-bżonn urġenti li titkompla r-riforma 
essenzjali fil-qasam tal-libertà tal-ħsieb, il-
kuxjenza u r-reliġion, b'mod partikulari 
billi l-komunitajiet reliġjużi jkollhom il-
possibilità jiksbu personalità legali, jiġu 
eliminati r-restrizzjonijiet kollha tat-taħriġ 
tal-kleru, jiġu rikonoxxuti l-postijiet ta' 
qima Alevi, Aramej, Griegi u Armeni u 
jkun hemm konformità mas-sentenzi 
rilevanti tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet 
tal-Bniedem u jitqiesu l-opinjonijiet tal-
Kummissjoni ta' Venezja fil-qafas legali;

Or. en

Emenda 236
Raimon Obiols

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17. Jilqa' l-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni l-
ġdida ta' Awwissu 2011 li temenda l-Liġi 
ta' Frar 2008 dwar il-fondazzjonijiet u 
twessa' l-ambitu tar-ristabbiliment tad-
drittijiet tal-proprjetà ta' komunitajiet li 
mhumiex Musulmani; ifakkar madankollu, 
fil-bżonn urġenti li titkompla r-riforma 
essenzjali fil-qasam tal-libertà tal-ħsieb, il-
kuxjenza u r-reliġion, b'mod partikulari 
billi l-komunitajiet reliġjużi jkollhom il-
possibilità jiksbu personalità legali, jiġu 
eliminati r-restrizzjonijiet kollha tat-taħriġ 
tal-kleru, jiġu rikonoxxuti l-postijiet ta' 
qima Alevi u jkun hemm konformità mas-
sentenzi rilevanti tal-Qorti Ewropea tad-
Drittijiet tal-Bniedem u jitqiesu l-
opinjonijiet tal-Kummissjoni ta' Venezja 
fil-qafas legali;

17. Jilqa' l-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni l-
ġdida ta' Awwissu 2011 li temenda l-Liġi 
ta' Frar 2008 dwar il-fondazzjonijiet u 
twessa' l-ambitu tar-ristabbiliment tad-
drittijiet tal-proprjetà ta' komunitajiet li 
mhumiex Musulmani; ifakkar madankollu, 
fil-bżonn urġenti li titkompla r-riforma 
essenzjali fil-qasam tal-libertà tal-ħsieb, il-
kuxjenza u r-reliġion, b'mod partikulari 
billi l-komunitajiet reliġjużi jkollhom il-
possibilità jiksbu personalità legali, jiġu 
eliminati r-restrizzjonijiet kollha tat-taħriġ 
tal-kleru, jiġu rikonoxxuti l-postijiet ta' 
qima Alevi u jkun hemm konformità mas-
sentenzi rilevanti tal-Qorti Ewropea tad-
Drittijiet tal-Bniedem u jitqiesu l-
opinjonijiet tal-Kummissjoni ta' Venezja 
fil-qafas legali, u l-bżonn li jiġu 
rikonoxxuti b'mod sħiħ id-drittijiet tal-
minoranza;

Or. en

Emenda 237
Tunne Kelam

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17. Jilqa' l-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni l-
ġdida ta' Awwissu 2011 li temenda l-Liġi 
ta' Frar 2008 dwar il-fondazzjonijiet u 
twessa' l-ambitu tar-ristabbiliment tad-
drittijiet tal-proprjetà ta' komunitajiet li 
mhumiex Musulmani; ifakkar madankollu, 
fil-bżonn urġenti li titkompla r-riforma 
essenzjali fil-qasam tal-libertà tal-ħsieb, il-
kuxjenza u r-reliġion, b'mod partikulari 
billi l-komunitajiet reliġjużi jkollhom il-
possibilità jiksbu personalità legali, jiġu 
eliminati r-restrizzjonijiet kollha tat-taħriġ 

17. Jilqa' l-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni l-
ġdida ta' Awwissu 2011 li temenda l-Liġi 
ta' Frar 2008 dwar il-fondazzjonijiet u 
twessa' l-ambitu tar-ristabbiliment tad-
drittijiet tal-proprjetà ta' komunitajiet li 
mhumiex Musulmani; ifakkar madankollu, 
fil-bżonn urġenti li titkompla r-riforma 
essenzjali fil-qasam tal-libertà tal-ħsieb, il-
kuxjenza u r-reliġion, b'mod partikulari 
billi l-komunitajiet reliġjużi jkollhom il-
possibilità jiksbu personalità legali, jiġu 
eliminati r-restrizzjonijiet kollha tat-taħriġ 
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tal-kleru, jiġu rikonoxxuti l-postijiet ta' 
qima Alevi u jkun hemm konformità mas-
sentenzi rilevanti tal-Qorti Ewropea tad-
Drittijiet tal-Bniedem u jitqiesu l-
opinjonijiet tal-Kummissjoni ta' Venezja 
fil-qafas legali;

tal-kleru, jiġu rikonoxxuti l-postijiet ta' 
qima Alevi u jkun hemm konformità mas-
sentenzi rilevanti tal-Qorti Ewropea tad-
Drittijiet tal-Bniedem u jitqiesu l-
opinjonijiet tal-Kummissjoni ta' Venezja 
fil-qafas legali; jiddeplora l-fatt li d-
diskorsi ta' mibegħda kontra l-minoranzi 
reliġjużi fil-midja, inkluż fit-televiżjoni, 
huma mifruxa ħafna u mhux ikkastigati u 
għalhekk jikkontribwixxu għal ambjent 
dejjem ostili għall-minoranzi reliġjużi fit-
Turkija

Or. en

Emenda 238
Konrad Szymański

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17a. Itenni t-tħassib tiegħu dwar ir-rispett 
sħiħ u effikaċi tad-dritt għal-libertà tar-
reliġjoni għal minoranzi reliġjużi fit-
Turkija; jirreferi b'mod partikolari għal 
kwistjonijiet li għadhom ma ssolvewx u 
kwistjonijiet serji bħall-preżentazzjoni 
negattiva tal-missjunarji, pereżempju fil-
midja, l-ostakoli fit-taħriġ tal-kleru, in-
nuqqas ta' rikonoxximent tal-
karatteristika legali tal-komunitajiet 
reliġjużi f'minoranza, il-konfiska ta' 
proprjetajiet, il-prattiki diskriminatorji 
rigward dokumenti tal-identità; jenfasizza
li l-libertà tal-qima hija biss aspett wieħed 
tad-dritt tal-libertà tar-reliġjon, peress li 
dan tal-aħħar jinkludi l-libertà li wieħed 
jibdel ir-reliġjon tiegħu u li juri dan ukoll 
fit-tagħlim, il-prattika u l-osservanza 
tiegħu, fil-livell individwali, kollettiv, 
privat, pubbliku u istituzzjonali.

Or. en
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Emenda 239
Emine Bozkurt

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17a. Jitlob il-Gvern Tork isolvi l-kwistjoni 
tal-objetturi tal-kuxjenza skont il-każ Ülke 
kontra t-Turkija u l-każistika relevanti l-
oħra tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-
Bniedem;

Or. en

Emenda 240
Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba
f'isem il-Grupp ECR

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17a. Itenni t-tħassib tiegħu dwar is-sjieda 
tal-proprjetà u d-drittijiet tal-proprjetà tal-
minoranzi bħad-diffikultajiet li tiffaċċja l-
Komunità Aramea (Sirijaka) rigward is-
sjieda tal-proprjetà u jitlob lill-gvern 
jiżgura li l-monasteru ta' San Gabrijel, 
fondat fis-sena 397 AD, ma jkunx 
imċaħħad mill-artijiet tiegħu, u li jiġi 
protett b'mod sħiħ;  minbarra dan, 
jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-
kontinwazzjoni tal-approprjazzjoni illegali 
ta' ammont sinifikanti ta' art li 
storikament u legalment hija proprjetà 
tal-monasteri, knejjes u proprjetarji antiki 
Aramej (Sirjaċi) fix-Xlokk tat-Turkija;

Or. en
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Emenda 241
Geoffrey Van Orden

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18. Ifakkar li l-edukazzjoni għandha rwol 
kruċjali fil-proċess ta' stabbiliment ta' 
soċjetà inklużiva u differenti mibnija fuq 
ir-rispett għall-komunitajiet reliġjużi u l-
minoranzi; iħeġġeġ lill-gvern Tork jagħti 
attenzjoni speċjali lill-materjal edukattiv 
fl-iskejjel, li għandu jirrifletti l-pluralità 
reliġjuża tas-soċjetà Torka, jelimina l-
preġudizzju u jippromwovi l-aċċettazzjoni 
sħiħa tal-komunitajiet reliġjużi kollha, u 
jenfasizza l-bżonn ta' materjal għat-
tagħlim imparzjali;

imħassar

Or. en

Emenda 242
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18. Ifakkar li l-edukazzjoni għandha rwol 
kruċjali fil-proċess ta' stabbiliment ta' 
soċjetà inklużiva u differenti mibnija fuq 
ir-rispett għall-komunitajiet reliġjużi u l-
minoranzi; iħeġġeġ lill-gvern Tork jagħti 
attenzjoni speċjali lill-materjal edukattiv 
fl-iskejjel, li għandu jirrifletti l-pluralità 
reliġjuża tas-soċjetà Torka, jelimina l-
preġudizzju u jippromwovi l-aċċettazzjoni 
sħiħa tal-komunitajiet reliġjużi kollha, u 
jenfasizza l-bżonn ta' materjal għat-
tagħlim imparzjali;

18. Iħeġġeġ lill-Gvern jiżgura li l-materjal 
edukattiv fl-iskejjel jirrifletti l-pluralità tas-
soċjetà Torka, jelimina l-preġudizzju u 
jippromwovi l-aċċettazzjoni tal-minoranzi 
u tal-komunitajiet reliġjużi kollha;
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Or. en

Emenda 243
Emine Bozkurt

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18. Ifakkar li l-edukazzjoni għandha rwol 
kruċjali fil-proċess ta' stabbiliment ta' 
soċjetà inklużiva u differenti mibnija fuq 
ir-rispett għall-komunitajiet reliġjużi u l-
minoranzi; iħeġġeġ lill-gvern Tork jagħti 
attenzjoni speċjali lill-materjal edukattiv 
fl-iskejjel, li għandu jirrifletti l-pluralità 
reliġjuża tas-soċjetà Torka, jelimina l-
preġudizzju u jippromwovi l-aċċettazzjoni 
sħiħa tal-komunitajiet reliġjużi kollha, u 
jenfasizza l-bżonn ta' materjal għat-tagħlim 
imparzjali;

18. Ifakkar li l-edukazzjoni għandha rwol 
kruċjali fil-proċess ta' stabbiliment ta' 
soċjetà inklużiva u differenti mibnija fuq 
ir-rispett għall-komunitajiet reliġjużi u l-
minoranzi u l-ugwaljanza tal-irġiel u n-
nisa; iħeġġeġ lill-Gvern Tork jagħti 
attenzjoni speċjali lir-reviżjoni tal-materjal
edukattiv fl-iskejjel, li għandu jirrifletti l-
pluralità reliġjuża tas-soċjetà Torka, 
jelimina l-preġudizzju u jippromwovi l-
aċċettazzjoni sħiħa tal-komunitajiet 
reliġjużi kollha, u jenfasizza l-bżonn ta' 
materjal għat-tagħlim imparzjali; jilqa’ t-
twaqqif tal-Kummissjoni għall-
Ugwaljanza bejn is-Sessi fi ħdan il-
Ministeru tal-Edukazzjoni u s-suċċess 
tagħha fir-rigward tal-eliminazzjoni tal-
lingwaġġ, l-istampi u l-espressjonijiet 
sessisti mill-materjal edukattiv;

Or. en

Emenda 244
Renate Sommer

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18. Ifakkar li l-edukazzjoni għandha rwol 
kruċjali fil-proċess ta' stabbiliment ta' 
soċjetà inklużiva u differenti mibnija fuq 
ir-rispett għall-komunitajiet reliġjużi u l-

18. Ifakkar li l-edukazzjoni għandha rwol 
kruċjali fil-proċess ta' stabbiliment ta' 
soċjetà inklużiva u differenti mibnija fuq 
ir-rispett għall-komunitajiet reliġjużi u l-
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minoranzi; iħeġġeġ lill-gvern Tork jagħti 
attenzjoni speċjali lill-materjal edukattiv 
fl-iskejjel, li għandu jirrifletti l-pluralità 
reliġjuża tas-soċjetà Torka, jelimina l-
preġudizzju u jippromwovi l-aċċettazzjoni 
sħiħa tal-komunitajiet reliġjużi kollha, u 
jenfasizza l-bżonn ta' materjal għat-
tagħlim imparzjali;

minoranzi; iħeġġeġ lill-Gvern Tork 
jelimina l-preġudizzju u l-malafama 
kontra minoranzi reliġjużi fil-materjal
edukattiv fl-iskejjel, sabiex jippromwovi l-
aċċettazzjoni sħiħa tal-komunitajiet 
reliġjużi kollha u tiġi riflessa l-pluralità 
reliġjuża tas-soċjetà Torka;

Or. de

Emenda 245
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Raimon Obiols, Göran Färm

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18. Ifakkar li l-edukazzjoni għandha rwol 
kruċjali fil-proċess ta' stabbiliment ta' 
soċjetà inklużiva u differenti mibnija fuq 
ir-rispett għall-komunitajiet reliġjużi u l-
minoranzi; iħeġġeġ lill-gvern Tork jagħti 
attenzjoni speċjali lill-materjal edukattiv fl-
iskejjel, li għandu jirrifletti l-pluralità 
reliġjuża tas-soċjetà Torka, jelimina l-
preġudizzju u jippromwovi l-aċċettazzjoni 
sħiħa tal-komunitajiet reliġjużi kollha, u 
jenfasizza l-bżonn ta' materjal għat-tagħlim 
imparzjali;

18. Ifakkar li l-edukazzjoni għandha rwol 
kruċjali fil-proċess ta' stabbiliment ta' 
soċjetà inklużiva u differenti mibnija fuq 
ir-rispett għall-komunitajiet reliġjużi u l-
minoranzi; iħeġġeġ lill-Gvern Tork jagħti 
attenzjoni speċjali lill-materjal edukattiv fl-
iskejjel, li għandu jirrifletti l-pluralità 
etnika u reliġjuża tas-soċjetà Torka, 
jelimina l-preġudizzju u jippromwovi l-
aċċettazzjoni sħiħa tal-komunitajiet 
reliġjużi u ta' minoranza kollha, u 
jenfasizza l-bżonn ta' materjal għat-tagħlim 
imparzjali;

Or. en

Emenda 246
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18. Ifakkar li l-edukazzjoni għandha rwol 
kruċjali fil-proċess ta' stabbiliment ta' 
soċjetà inklużiva u differenti mibnija fuq 
ir-rispett għall-komunitajiet reliġjużi u l-
minoranzi; iħeġġeġ lill-gvern Tork jagħti 
attenzjoni speċjali lill-materjal edukattiv fl-
iskejjel, li għandu jirrifletti l-pluralità 
reliġjuża tas-soċjetà Torka, jelimina l-
preġudizzju u jippromwovi l-aċċettazzjoni 
sħiħa tal-komunitajiet reliġjużi kollha, u 
jenfasizza l-bżonn ta' materjal għat-tagħlim 
imparzjali;

18. Ifakkar li l-edukazzjoni għandha rwol 
kruċjali fil-proċess ta' stabbiliment ta' 
soċjetà inklużiva u differenti mibnija fuq 
ir-rispett għall-komunitajiet reliġjużi u l-
minoranzi; iħeġġeġ lill-Gvern Tork jagħti 
attenzjoni speċjali lill-materjal edukattiv fl-
iskejjel, li għandu jirrifletti l-pluralità ta' 
konvinzjonijiet tas-soċjetà Torka, jelimina 
l-preġudizzju u jippromwovi l-
aċċettazzjoni sħiħa tal-komunitajiet 
reliġjużi u tal-minoranzi l-oħra kollha, u 
jenfasizza l-bżonn ta' materjal għat-tagħlim 
imparzjali; jinnota b'sodisfazzjon ir-rilaxx 
ta' studenti li ntbagħtu l-ħabs 
inġustament għal 18-il xahar wara li 
appellaw biex l-edukazzjoni tkun b'xejn;

Or. en

Emenda 247
Ana Gomes

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18. Ifakkar li l-edukazzjoni għandha rwol 
kruċjali fil-proċess ta' stabbiliment ta' 
soċjetà inklużiva u differenti mibnija fuq 
ir-rispett għall-komunitajiet reliġjużi u l-
minoranzi; iħeġġeġ lill-gvern Tork jagħti 
attenzjoni speċjali lill-materjal edukattiv fl-
iskejjel, li għandu jirrifletti l-pluralità 
reliġjuża tas-soċjetà Torka, jelimina l-
preġudizzju u jippromwovi l-aċċettazzjoni 
sħiħa tal-komunitajiet reliġjużi kollha, u 
jenfasizza l-bżonn ta' materjal għat-tagħlim 
imparzjali;

18. Ifakkar li l-edukazzjoni għandha rwol 
kruċjali fil-proċess ta' stabbiliment ta' 
soċjetà inklużiva u differenti mibnija fuq 
ir-rispett għall-komunitajiet reliġjużi u l-
minoranzi; iħeġġeġ lill-Gvern Tork jagħti 
attenzjoni speċjali lill-materjal edukattiv fl-
iskejjel, li għandu jirrifletti l-pluralità 
reliġjuża tas-soċjetà Torka, jelimina d-
diskriminazzjoni, il-preġudizzju u 
jippromwovi l-aċċettazzjoni sħiħa tal-
komunitajiet reliġjużi kollha, u jenfasizza 
l-bżonn ta' materjal għat-tagħlim 
imparzjali; jitlob li l-edukazzjoni reliġjuża 
obbligatorja tiġi abolita;

Or. en
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Emenda 248
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18a. Iħeġġeġ lit-Turkija tirrispetta bis-
sħiħ id-drittijiet tal-lingwa materna li 
għandhom jiġu inklużi fil-Kostituzzjoni l-
ġdida. Jirrakkomanda li l-iskejjel 
jitħallew jgħallmu bil-lingwa materna 
billi jiġi rivedut l-Artikolu 42 tal-
Kostituzzjoni. Jirrakkomanda wkoll li tiġi 
emendata l-leġiżlazzjoni attwali dwar il-
governanza provinċjali, il-kunjomijiet u l-
alfabett sabiex il-Kurdi u gruppi ta' 
minoranza oħra jkunu jistgħu jużaw il-
lingwi tagħhom liberament;

Or. en

Emenda 249
Bastiaan Belder

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18a. Iħeġġeġ lill-awtoritajiet Torok jieħdu 
miżuri qawwija u effikaċi biex jiġu 
miġġielda l-espressjonijiet ta' anti-
Semitiżmu, biex b'hekk ikunu ta' eżempju 
għar-reġjun;

Or. nl

Emenda 250
Dimitar Stoyanov
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18а. Jistieden lit-Turkija ssaħħaħ l-isforzi 
tagħha biex tiġġieled kontra l-intolleranza 
reliġjuża billi tieħu passi biex tipprevjeni 
attakki fuq membri tal-kleru Kristjani u 
fuq mexxejja ta' komunitajiet Kristjani;

Or. bg

Emenda 251
Geoffrey Van Orden

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19. Iħeġġeġ lill-Gvern sabiex l-ugwaljanza 
bejn is-sessi tkun prijorità fl-isforzi ta' 
riforma tiegħu li jindirizzaw il-faqar fost 
in-nisa u li jżidu l-inklużjoni soċjali tan-
nisa u l-parteċipazzjoni tagħhom fis-suq 
tax-xogħol; itenni l-proposta tiegħu li
tkompli l-introduzzjoni ta' sistema ta' 
kwoti riservati sabiex tiġi żgurata 
preżenza sinifikanti tan-nisa fil-livelli 
kollha tan-negozju, fis-settur pubbliku u 
l-politika; jistieden b'mod partikulari lill-
partiti politiċi sabiex isaħħu l-impenn 
attiv u l-parteċipazzjoni tan-nisa fil-
politika;

19. Iħeġġeġ lill-Gvern sabiex l-ugwaljanza 
bejn is-sessi tkun prijorità fl-isforzi ta' 
riforma tiegħu li jindirizzaw il-faqar fost 
in-nisa u li jżidu l-inklużjoni soċjali tan-
nisa u l-parteċipazzjoni tagħhom fis-suq 
tax-xogħol;

Or. en

Emenda 252
Cristian Dan Preda, Anna Maria Corazza Bildt, Elena Băsescu, Sandra Kalniete

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19. Iħeġġeġ lill-Gvern sabiex l-ugwaljanza 
bejn is-sessi tkun prijorità fl-isforzi ta' 
riforma tiegħu li jindirizzaw il-faqar fost 
in-nisa u li jżidu l-inklużjoni soċjali tan-
nisa u l-parteċipazzjoni tagħhom fis-suq 
tax-xogħol; itenni l-proposta tiegħu li 
tkompli l-introduzzjoni ta' sistema ta' 
kwoti riservati sabiex tiġi żgurata preżenza 
sinifikanti tan-nisa fil-livelli kollha tan-
negozju, fis-settur pubbliku u l-politika; 
jistieden b'mod partikulari lill-partiti 
politiċi sabiex isaħħu l-impenn attiv u l-
parteċipazzjoni tan-nisa fil-politika;

19. Iħeġġeġ lill-Gvern sabiex l-ugwaljanza 
bejn is-sessi tkun prijorità fl-isforzi ta' 
riforma tiegħu li jindirizzaw il-faqar fost 
in-nisa u li jżidu l-inklużjoni soċjali tan-
nisa u l-parteċipazzjoni tagħhom fis-suq 
tax-xogħol; jistieden lill-komunità tan-
negozju tippromwovi attivament u tieħu 
inizjattivi konkreti biex tiġi żgurata 
preżenza sinifikanti tan-nisa fin-negozju; 
jistieden b'mod partikulari lill-partiti 
politiċi sabiex isaħħu l-impenn attiv u l-
parteċipazzjoni tan-nisa fil-politika;

Or. en

Emenda 253
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19. Iħeġġeġ lill-Gvern sabiex l-ugwaljanza 
bejn is-sessi tkun prijorità fl-isforzi ta' 
riforma tiegħu li jindirizzaw il-faqar fost 
in-nisa u li jżidu l-inklużjoni soċjali tan-
nisa u l-parteċipazzjoni tagħhom fis-suq 
tax-xogħol; itenni l-proposta tiegħu li 
tkompli l-introduzzjoni ta' sistema ta' 
kwoti riservati sabiex tiġi żgurata preżenza 
sinifikanti tan-nisa fil-livelli kollha tan-
negozju, fis-settur pubbliku u l-politika; 
jistieden b'mod partikulari lill-partiti 
politiċi sabiex isaħħu l-impenn attiv u l-
parteċipazzjoni tan-nisa fil-politika;

19. Iħeġġeġ lill-Gvern sabiex l-ugwaljanza 
bejn is-sessi tkun prijorità fl-isforzi ta' 
riforma tiegħu li jindirizzaw il-faqar fost 
in-nisa u li jżidu l-inklużjoni soċjali tan-
nisa u l-parteċipazzjoni tagħhom fis-suq 
tax-xogħol; jiġbed l-attenzjoni dwar id-
diversi proposti bl-għan li tiġi żgurata 
preżenza sinifikanti tan-nisa fil-livelli 
kollha tan-negozju, fis-settur pubbliku u l-
politika; jistieden b'mod partikulari lill-
partiti politiċi sabiex isaħħu l-impenn attiv 
u l-parteċipazzjoni tan-nisa fil-politika;

Or. de
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Emenda 254
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19. Iħeġġeġ lill-Gvern sabiex l-ugwaljanza 
bejn is-sessi tkun prijorità fl-isforzi ta' 
riforma tiegħu li jindirizzaw il-faqar fost 
in-nisa u li jżidu l-inklużjoni soċjali tan-
nisa u l-parteċipazzjoni tagħhom fis-suq 
tax-xogħol; itenni l-proposta tiegħu li 
tkompli l-introduzzjoni ta' sistema ta' 
kwoti riservati sabiex tiġi żgurata preżenza 
sinifikanti tan-nisa fil-livelli kollha tan-
negozju, fis-settur pubbliku u l-politika; 
jistieden b'mod partikulari lill-partiti 
politiċi sabiex isaħħu l-impenn attiv u l-
parteċipazzjoni tan-nisa fil-politika;

19. Iħeġġeġ lill-Gvern sabiex l-ugwaljanza 
bejn is-sessi tkun prijorità fl-isforzi ta' 
riforma tiegħu li jindirizzaw il-faqar fost 
in-nisa u li jżidu l-inklużjoni soċjali tan-
nisa u l-parteċipazzjoni tagħhom fis-suq 
tax-xogħol; itenni l-ħtieġa li jiġu msaħħa 
miżuri speċjali sabiex tiġi żgurata preżenza 
sinifikanti tan-nisa fil-livelli kollha tan-
negozju, fis-settur pubbliku u l-politika; 
jistieden b'mod partikulari lill-partiti 
politiċi sabiex isaħħu l-impenn attiv u l-
parteċipazzjoni tan-nisa fil-politika;

Or. en

Emenda 255
Birgit Schnieber-Jastram

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19. Iħeġġeġ lill-Gvern sabiex l-ugwaljanza 
bejn is-sessi tkun prijorità fl-isforzi ta' 
riforma tiegħu li jindirizzaw il-faqar fost 
in-nisa u li jżidu l-inklużjoni soċjali tan-
nisa u l-parteċipazzjoni tagħhom fis-suq 
tax-xogħol; itenni l-proposta tiegħu li 
tkompli l-introduzzjoni ta' sistema ta' kwoti 
riservati sabiex tiġi żgurata preżenza 
sinifikanti tan-nisa fil-livelli kollha tan-
negozju, fis-settur pubbliku u l-politika;
jistieden b'mod partikulari lill-partiti 
politiċi sabiex isaħħu l-impenn attiv u l-
parteċipazzjoni tan-nisa fil-politika;

19. Iħeġġeġ lill-Gvern sabiex l-ugwaljanza 
bejn is-sessi tkun prijorità fl-isforzi ta' 
riforma tiegħu li jindirizzaw il-faqar fost 
in-nisa u li jżidu l-inklużjoni soċjali tan-
nisa u l-parteċipazzjoni tagħhom fis-suq 
tax-xogħol; itenni l-proposta tiegħu li 
tkompli l-introduzzjoni ta' sistema ta' kwoti 
riservati sabiex tiġi żgurata preżenza 
sinifikanti tan-nisa fil-livelli kollha tan-
negozju, fis-settur pubbliku u l-politika;
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Or. en

Emenda 256
Emine Bozkurt

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19. Iħeġġeġ lill-Gvern sabiex l-ugwaljanza 
bejn is-sessi tkun prijorità fl-isforzi ta' 
riforma tiegħu li jindirizzaw il-faqar fost 
in-nisa u li jżidu l-inklużjoni soċjali tan-
nisa u l-parteċipazzjoni tagħhom fis-suq 
tax-xogħol; itenni l-proposta tiegħu li 
tkompli l-introduzzjoni ta' sistema ta' kwoti 
riservati sabiex tiġi żgurata preżenza 
sinifikanti tan-nisa fil-livelli kollha tan-
negozju, fis-settur pubbliku u l-politika; 
jistieden b'mod partikulari lill-partiti 
politiċi sabiex isaħħu l-impenn attiv u l-
parteċipazzjoni tan-nisa fil-politika;

19. Iħeġġeġ lill-Gvern sabiex l-ugwaljanza 
bejn is-sessi tkun prijorità fl-isforzi ta' 
riforma tiegħu, biex b'hekk jindirizza l-
faqar fost in-nisa u jżid l-inklużjoni soċjali 
tan-nisa u l-parteċipazzjoni tagħhom fis-
suq tax-xogħol; itenni l-proposta tiegħu li 
tkompli l-introduzzjoni ta' sistema ta' kwoti 
riservati sabiex tiġi żgurata preżenza 
sinifikanti tan-nisa fil-livelli kollha tan-
negozju, fis-settur pubbliku u l-politika; 
jistieden b'mod partikulari lill-partiti 
politiċi sabiex isaħħu l-impenn attiv u l-
parteċipazzjoni tan-nisa fil-politika; jilqa' 
l-isforzi tal-Gvern Tork biex iżid l-
edukazzjoni tal-bniet li wassal biex 
jingħalaq kważi għalkollox id-distakk 
bejn is-sessi fl-edukazzjoni primarja, u 
jistieden lill-Gvern Tork jieħu l-miżuri 
meħtieġa kollha biex jitnaqqas id-distakk 
bejn is-sessi fl-edukazzjoni sekondarja 
wkoll;

Or. en

Emenda 257
Birgit Schnieber-Jastram

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19a. Jilqa' l-għadd akbar ta' nisa fil-
Parlament Tork wara l-elezzjoni 
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f'Ġunju 2011 u jistieden lill-partiti politiċi 
jsaħħu aktar l-impenn attiv u l-
parteċipazzjoni attiva tan-nisa fil-politika;

Or. en

Emenda 258
Emine Bozkurt

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 20

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

20. Jilqa' l-iffirmar u r-ratifika min-naħa 
tat-Turkija tal-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-
Ewropa dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda 
kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza 
domestika tal-24 ta' Novembru 2011; 
iħeġġeġ lill-gvern sabiex ikompli jżid l-
isforzi preventivi tiegħu fil-livelli kollha 
fil-ġlieda kontra l-qtil tal-unur, il-vjolenza 
domestika u l-fenomenu ta' żwiġijiet 
furzati, b'mod partikulari billi tiġi infurzata 
u rinfurzata l-Liġi Nru 4320 dwar il-
protezzjoni tal-familja u permezz ta' 
monitoraġġ mill-qrib tal-implimentazzjoni 
tagħha mill-pulizija u l-ġudikatura, 
permezz ta' monitoraġġ effikaċi tal-
konformità sħiħa min-naħa tal-
muniċipalitajiet bl-obbligu li jipprovdu 
kenn suffiċjenti għan-nisa u l-minuri fil-
periklu, u billi tiġi stabbilita sistema ta' 
għajnuna ta' segwitu għan-nisa u l-minuri li 
jħallu dawn il-postijiet ta' kenn, sabiex 
dawn ikunu pprovduti bl-appoġġ 
psikoloġiku xieraq, assistenza legali u kura 
tas-saħħa u sabiex dawn jiġu megħjuna fir-
reintegrazzjoni tagħhom fis-soċjetà; jilqa' l-
isforzi tal-Ministeru għall-familja u l-
politika soċjali li jiżdiedu n-numru u l-
kwalità ta' postijiet ta' kenn u d-deċiżjoni 
tal-Ministeru li jippermetti lill-entitajiet 
privati jiftħu ugwalment postijiet ta' kenn 
bħala riżors addizzjonali għan-nisa u l-

20. Jilqa' l-iffirmar u r-ratifika min-naħa 
tat-Turkija tal-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-
Ewropa dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda 
kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza 
domestika tal-24 ta' Novembru 2011; 
iħeġġeġ lill-Gvern sabiex ikompli jżid l-
isforzi preventivi tiegħu fil-livelli kollha 
fil-ġlieda kontra l-qtil tal-unur, il-vjolenza 
domestika u l-fenomenu ta' żwiġijiet furzati 
u l-għarajjes tfal, b'mod partikulari billi 
tiġi emendata l-Liġi Nru 4320 dwar il-
protezzjoni tal-familja biex jiġi żgurat 
kamp ta' applikazzjoni wiesa' 
irrispettivament mill-istatus maritali u n-
natura tar-relazzjoni bejn il-vittma u l-
aggressur, inklużi rimedji legali u 
mekkaniżmi ta' protezzjoni effikaċi,
permezz ta' monitoraġġ effikaċi tal-
konformità sħiħa min-naħa tal-
muniċipalitajiet bl-obbligu li jipprovdu 
kenn suffiċjenti għan-nisa u l-minuri fil-
periklu, billi tiġi żgurata s-sigurtà tal-
postijiet ta' kenn, u billi jiġi impjegat 
persunal tas-servizzi soċjali mħarreġ sew 
u mħallas sew, permezz ta' korsijiet ta' 
taħriġ vokazzjonali filwaqt li jiġi żgurat li 
n-nisa fil-postijiet ta' kenn jiksbu 
kapaċitajiet xierqa biex jibnu ħajja ġdida 
għalihom infushom u għat-tfal tagħhom,
u billi tiġi stabbilita sistema ta' għajnuna ta' 
segwitu għan-nisa u l-minuri li jħallu dawn 
il-postijiet ta' kenn, sabiex dawn ikunu 
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minuri fil-periklu; pprovduti bl-appoġġ psikoloġiku xieraq, 
assistenza legali u kura tas-saħħa u sabiex 
dawn jiġu megħjuna fir-reintegrazzjoni 
tagħhom fis-soċjetà; jilqa' l-isforzi tal-
Ministeru għall-familja u l-politika soċjali 
li jiżdiedu n-numru u l-kwalità ta' postijiet 
ta' kenn u d-deċiżjoni tal-Ministeru li 
jippermetti lill-entitajiet privati jiftħu 
ugwalment postijiet ta' kenn bħala riżors 
addizzjonali għan-nisa u l-minuri fil-
periklu; jilqa' ċ-Ċirkulari Nru 18 riċenti 
tal-Kunsill Għoli tal-Imħallfin u l-
Prosekuturi li tistipula li l-
implimentazzjoni ta' miżuri ta' protezzjoni 
f'każijiet ta' vjolenza domestika mhix se 
tiġi posposta aktar sakemm tiġi finalizzata 
l-kawża l-qorti, u li l-prosekuturi pubbliċi 
fil-pajjiż kollu għandhom jistabbilixxu 
unità speċjalizzata dwar il-każijiet ta' 
vjolenza domestika;

Or. en

Emenda 259
Norica Nicolai

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 20

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

20. Jilqa' l-iffirmar u r-ratifika min-naħa 
tat-Turkija tal-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-
Ewropa dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda 
kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza 
domestika tal-24 ta' Novembru 2011;
iħeġġeġ lill-gvern sabiex ikompli jżid l-
isforzi preventivi tiegħu fil-livelli kollha 
fil-ġlieda kontra l-qtil tal-unur, il-vjolenza 
domestika u l-fenomenu ta' żwiġijiet 
furzati, b'mod partikulari billi tiġi infurzata 
u rinfurzata l-Liġi Nru 4320 dwar il-
protezzjoni tal-familja u permezz ta' 
monitoraġġ mill-qrib tal-implimentazzjoni 
tagħha mill-pulizija u l-ġudikatura, 
permezz ta' monitoraġġ effikaċi tal-

20. Jilqa' l-iffirmar u r-ratifika min-naħa 
tat-Turkija tal-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-
Ewropa dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda 
kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza 
domestika tal-24 ta' Novembru 2011; 
jinkuraġġixxi l-isforzi tal-Gvern fil-livelli 
kollha fil-ġlieda kontra l-qtil tal-unur, il-
vjolenza domestika u l-fenomenu ta' 
żwiġijiet furzati, b'mod partikulari billi tiġi 
infurzata u rinfurzata l-Liġi Nru 4320 dwar 
il-protezzjoni tal-familja u permezz ta' 
monitoraġġ mill-qrib tal-implimentazzjoni 
tagħha mill-pulizija u l-ġudikatura, 
permezz ta' monitoraġġ effikaċi tal-
konformità sħiħa min-naħa tal-
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konformità sħiħa min-naħa tal-
muniċipalitajiet bl-obbligu li jipprovdu 
kenn suffiċjenti għan-nisa u l-minuri fil-
periklu, u billi tiġi stabbilita sistema ta' 
għajnuna ta' segwitu għan-nisa u l-minuri li 
jħallu dawn il-postijiet ta' kenn, sabiex 
dawn ikunu pprovduti bl-appoġġ 
psikoloġiku xieraq, assistenza legali u kura 
tas-saħħa u sabiex dawn jiġu megħjuna fir-
reintegrazzjoni tagħhom fis-soċjetà; jilqa' l-
isforzi tal-Ministeru għall-familja u l-
politika soċjali li jiżdiedu n-numru u l-
kwalità ta' postijiet ta' kenn u d-deċiżjoni 
tal-Ministeru li jippermetti lill-entitajiet 
privati jiftħu ugwalment postijiet ta' kenn 
bħala riżors addizzjonali għan-nisa u l-
minuri fil-periklu;

muniċipalitajiet bl-obbligu li jipprovdu 
kenn suffiċjenti għan-nisa u l-minuri fil-
periklu, u billi tiġi stabbilita sistema ta' 
għajnuna ta' segwitu għan-nisa u l-minuri li 
jħallu dawn il-postijiet ta' kenn, sabiex 
dawn ikunu pprovduti bl-appoġġ 
psikoloġiku xieraq, assistenza legali u kura 
tas-saħħa u sabiex dawn jiġu megħjuna fir-
reintegrazzjoni tagħhom fis-soċjetà; jilqa' l-
isforzi tal-Ministeru għall-familja u l-
politika soċjali li jiżdiedu n-numru u l-
kwalità ta' postijiet ta' kenn u d-deċiżjoni 
tal-Ministeru li jippermetti lill-entitajiet 
privati jiftħu ugwalment postijiet ta' kenn 
bħala riżors addizzjonali għan-nisa u l-
minuri fil-periklu; jinkuraġġixxi lill-Gvern 
u lill-Parlament biex jiffinalizzaw il-
proċess leġiżlattiv rigward l-Abbozz ta' liġi 
dwar il-Protezzjoni tan-Nisa u l-Membri 
tal-Familja;

Or. en

Emenda 260
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 20

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

20. Jilqa' l-iffirmar u r-ratifika min-naħa 
tat-Turkija tal-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-
Ewropa dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda 
kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza 
domestika tal-24 ta' Novembru 2011; 
iħeġġeġ lill-gvern sabiex ikompli jżid l-
isforzi preventivi tiegħu fil-livelli kollha 
fil-ġlieda kontra l-qtil tal-unur, il-vjolenza 
domestika u l-fenomenu ta' żwiġijiet 
furzati, b'mod partikulari billi tiġi infurzata 
u rinfurzata l-Liġi Nru 4320 dwar il-
protezzjoni tal-familja u permezz ta' 
monitoraġġ mill-qrib tal-implimentazzjoni 
tagħha mill-pulizija u l-ġudikatura, 
permezz ta' monitoraġġ effikaċi tal-

20. Jilqa' l-iffirmar u r-ratifika min-naħa 
tat-Turkija tal-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-
Ewropa dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda 
kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza 
domestika tal-24 ta' Novembru 2011; 
iħeġġeġ lill-Gvern sabiex ikompli jżid l-
isforzi preventivi tiegħu fil-livelli kollha 
fil-ġlieda kontra l-hekk imsejjaħ qtil tal-
unur, il-vjolenza domestika u l-fenomenu 
ta' żwiġijiet furzati, b'mod partikulari billi 
tiġi infurzata u rinfurzata l-Liġi Nru 4320 
dwar il-protezzjoni tal-familja u permezz 
ta' monitoraġġ mill-qrib tal-
implimentazzjoni tagħha mill-pulizija u l-
ġudikatura, permezz ta' monitoraġġ effikaċi 
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konformità sħiħa min-naħa tal-
muniċipalitajiet bl-obbligu li jipprovdu 
kenn suffiċjenti għan-nisa u l-minuri fil-
periklu, u billi tiġi stabbilita sistema ta' 
għajnuna ta' segwitu għan-nisa u l-minuri li 
jħallu dawn il-postijiet ta' kenn, sabiex 
dawn ikunu pprovduti bl-appoġġ 
psikoloġiku xieraq, assistenza legali u kura
tas-saħħa u sabiex dawn jiġu megħjuna fir-
reintegrazzjoni tagħhom fis-soċjetà; jilqa' l-
isforzi tal-Ministeru għall-familja u l-
politika soċjali li jiżdiedu n-numru u l-
kwalità ta' postijiet ta' kenn u d-deċiżjoni 
tal-Ministeru li jippermetti lill-entitajiet 
privati jiftħu ugwalment postijiet ta' kenn 
bħala riżors addizzjonali għan-nisa u l-
minuri fil-periklu;

tal-konformità sħiħa min-naħa tal-
muniċipalitajiet bl-obbligu li jipprovdu 
kenn suffiċjenti għan-nisa u l-minuri fil-
periklu, u billi tiġi stabbilita sistema ta' 
għajnuna ta' segwitu għan-nisa u l-minuri li 
jħallu dawn il-postijiet ta' kenn, sabiex 
dawn ikunu pprovduti bl-appoġġ 
psikoloġiku xieraq, assistenza legali u kura 
tas-saħħa u sabiex dawn jiġu megħjuna fir-
reintegrazzjoni tagħhom fis-soċjetà; jilqa' l-
isforzi tal-Ministeru għall-familja u l-
politika soċjali li jiżdiedu n-numru u l-
kwalità ta' postijiet ta' kenn u d-deċiżjoni 
tal-Ministeru li jippermetti lill-entitajiet 
privati jiftħu ugwalment postijiet ta' kenn 
bħala riżors addizzjonali għan-nisa u l-
minuri fil-periklu;

Or. nl

Emenda 261
Raimon Obiols

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 20

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

20. Jilqa' l-iffirmar u r-ratifika min-naħa 
tat-Turkija tal-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-
Ewropa dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda 
kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza 
domestika tal-24 ta' Novembru 2011; 
iħeġġeġ lill-gvern sabiex ikompli jżid l-
isforzi preventivi tiegħu fil-livelli kollha 
fil-ġlieda kontra l-qtil tal-unur, il-vjolenza 
domestika u l-fenomenu ta' żwiġijiet 
furzati, b'mod partikulari billi tiġi infurzata 
u rinfurzata l-Liġi Nru 4320 dwar il-
protezzjoni tal-familja u permezz ta' 
monitoraġġ mill-qrib tal-implimentazzjoni 
tagħha mill-pulizija u l-ġudikatura, 
permezz ta' monitoraġġ effikaċi tal-
konformità sħiħa min-naħa tal-
muniċipalitajiet bl-obbligu li jipprovdu 
kenn suffiċjenti għan-nisa u l-minuri fil-

20. Jilqa' l-iffirmar u r-ratifika min-naħa 
tat-Turkija tal-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-
Ewropa dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda 
kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza 
domestika tal-24 ta' Novembru 2011; 
iħeġġeġ lill-Gvern sabiex ikompli jżid l-
isforzi preventivi tiegħu fil-livelli kollha 
fil-ġlieda kontra l-qtil tal-unur, il-vjolenza 
domestika u l-fenomenu ta' żwiġijiet 
furzati, b'mod partikulari billi jintlaħaq 
kunsens wiesa' mal-gruppi tad-drittijiet 
tan-nisa dwar il-bażi tal-Abbozz ta' liġi 
għall-Protezzjoni tan-Nisa u tal-Membri 
tal-Familja mill-Vjolenza, billi tiġi 
infurzata u rinfurzata l-Liġi Nru 4320 dwar 
il-protezzjoni tal-familja u permezz ta' 
monitoraġġ mill-qrib tal-implimentazzjoni 
tagħha mill-pulizija u l-ġudikatura, 
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periklu, u billi tiġi stabbilita sistema ta' 
għajnuna ta' segwitu għan-nisa u l-minuri li 
jħallu dawn il-postijiet ta' kenn, sabiex 
dawn ikunu pprovduti bl-appoġġ 
psikoloġiku xieraq, assistenza legali u kura 
tas-saħħa u sabiex dawn jiġu megħjuna fir-
reintegrazzjoni tagħhom fis-soċjetà; jilqa' l-
isforzi tal-Ministeru għall-familja u l-
politika soċjali li jiżdiedu n-numru u l-
kwalità ta' postijiet ta' kenn u d-deċiżjoni 
tal-Ministeru li jippermetti lill-entitajiet 
privati jiftħu ugwalment postijiet ta' kenn 
bħala riżors addizzjonali għan-nisa u l-
minuri fil-periklu;

permezz ta' monitoraġġ effikaċi tal-
konformità sħiħa min-naħa tal-
muniċipalitajiet bl-obbligu li jipprovdu 
kenn suffiċjenti għan-nisa u l-minuri fil-
periklu, u billi tiġi stabbilita sistema ta' 
għajnuna ta' segwitu għan-nisa u l-minuri li 
jħallu dawn il-postijiet ta' kenn, sabiex 
dawn ikunu pprovduti bl-appoġġ 
psikoloġiku xieraq, assistenza legali u kura 
tas-saħħa u sabiex dawn jiġu megħjuna fir-
reintegrazzjoni tagħhom fis-soċjetà; jilqa' l-
isforzi tal-Ministeru għall-familja u l-
politika soċjali li jiżdiedu n-numru u l-
kwalità ta' postijiet ta' kenn u d-deċiżjoni 
tal-Ministeru li jippermetti lill-entitajiet 
privati jiftħu ugwalment postijiet ta' kenn 
bħala riżors addizzjonali għan-nisa u l-
minuri fil-periklu;

Or. en

Emenda 262
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 20

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

20. Jilqa' l-iffirmar u r-ratifika min-naħa 
tat-Turkija tal-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-
Ewropa dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda 
kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza 
domestika tal-24 ta' Novembru 2011; 
iħeġġeġ lill-gvern sabiex ikompli jżid l-
isforzi preventivi tiegħu fil-livelli kollha 
fil-ġlieda kontra l-qtil tal-unur, il-vjolenza
domestika u l-fenomenu ta' żwiġijiet 
furzati, b'mod partikulari billi tiġi infurzata 
u rinfurzata l-Liġi Nru 4320 dwar il-
protezzjoni tal-familja u permezz ta' 
monitoraġġ mill-qrib tal-implimentazzjoni 
tagħha mill-pulizija u l-ġudikatura, 
permezz ta' monitoraġġ effikaċi tal-
konformità sħiħa min-naħa tal-

20. Jilqa' l-iffirmar u r-ratifika min-naħa 
tat-Turkija tal-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-
Ewropa dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda 
kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza 
domestika tal-24 ta' Novembru 2011; 
iħeġġeġ lill-Gvern sabiex ikompli jżid l-
isforzi preventivi tiegħu fil-livelli kollha 
fil-ġlieda kontra l-qtil tal-unur, il-problema 
endemika tal-vjolenza domestika u l-
fenomenu ta' żwiġijiet furzati, b'mod 
partikulari billi tiġi riveduta bis-sħiħ il-
Liġi Nru 4320 dwar il-protezzjoni tal-
familja biex ikun żgurat li l-liġi tipproteġi 
lin-nisa miżżewġa u mhux miżżewġa 
kollha, permezz tat-tisħiħ u l-monitoraġġ
mill-qrib tal-implimentazzjoni futura
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muniċipalitajiet bl-obbligu li jipprovdu 
kenn suffiċjenti għan-nisa u l-minuri fil-
periklu, u billi tiġi stabbilita sistema ta' 
għajnuna ta' segwitu għan-nisa u l-minuri li 
jħallu dawn il-postijiet ta' kenn, sabiex 
dawn ikunu pprovduti bl-appoġġ 
psikoloġiku xieraq, assistenza legali u kura 
tas-saħħa u sabiex dawn jiġu megħjuna fir-
reintegrazzjoni tagħhom fis-soċjetà; jilqa' l-
isforzi tal-Ministeru għall-familja u l-
politika soċjali li jiżdiedu n-numru u l-
kwalità ta' postijiet ta' kenn u d-deċiżjoni 
tal-Ministeru li jippermetti lill-entitajiet 
privati jiftħu ugwalment postijiet ta' kenn 
bħala riżors addizzjonali għan-nisa u l-
minuri fil-periklu;

tagħha mill-pulizija u l-ġudikatura, 
permezz ta' monitoraġġ effikaċi tal-
konformità sħiħa min-naħa tal-
muniċipalitajiet bl-obbligu li jipprovdu 
kenn suffiċjenti għan-nisa u l-minuri 
kollha fil-periklu, u billi tiġi stabbilita 
sistema ta' għajnuna ta' segwitu għan-nisa u 
l-minuri kollha li jħallu dawn il-postijiet ta' 
kenn, sabiex dawn ikunu pprovduti bl-
appoġġ psikoloġiku xieraq, assistenza 
legali u kura tas-saħħa u sabiex dawn jiġu 
megħjuna fir-reintegrazzjoni tagħhom fis-
soċjetà; jilqa' l-isforzi tal-Ministeru għall-
familja u l-politika soċjali li jiżdiedu n-
numru u l-kwalità ta' postijiet ta' kenn u d-
deċiżjoni tal-Ministeru li jippermetti lill-
entitajiet privati jiftħu ugwalment postijiet 
ta' kenn bħala riżors addizzjonali għan-nisa 
u l-minuri fil-periklu;

Or. en

Emenda 263
Emine Bozkurt

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 20a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

20a. Jistieden lill-Gvern Tork jadotta 
politika ta’ tolleranza żero fir-rigward tal-
vjolenza kontra n-nisa;

Or. en

Emenda 264
Tunne Kelam

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 20a (ġdid)
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

20a. Huwa preokkupat dwar ir-rata 
sproporzjonatament għolja ta' faqar fost 
it-tfal; jistieden lit-Turkija tiżviluppa 
strateġija komprensiva biex jiġu 
miġġielda l-faqar tat-tfal u t-tħaddim tat-
tfal; jilqa' r-ratifika tal-Konvenzjoni tal-
Kunsill tal-Ewropa dwar il-Protezzjoni 
tat-Tfal kontra l-Isfruttament u l-Abbuż 
Sesswali; iħeġġeġ lit-Turkija żżid l-isforzi 
tagħha fil-ġlieda kontra l-vjolenza 
domestika fuq it-tfal;

Or. en

Emenda 265
Emine Bozkurt

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 20b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

20b. Jenfasizza l-importanza ta’ 
koordinazzjoni effettiva fl-iżgurar tal-
integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi; 
għaldaqstant, jilqa’ l-isforzi tal-Gvern 
Tork biex itejjeb il-kooperazzjoni dwar l-
integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi 
bejn l-awtoritajiet statali;

Or. en

Emenda 266
Emine Bozkurt

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 20c (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

20c. Jilqa’ t-tkomplija tat-taħriġ tal-
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uffiċjali tal-pulizija, il-persunal tas-saħħa, 
l-imħallfin u l-prosekuturi dwar il-
prevenzjoni tal-vjolenza domestika; sabiex 
dawn l-isforzi jiġu kkomplementati, 
jinnota l-ħtieġa ta’ mekkaniżmu biex jiġu 
identifikati u investigati l-persuni li ma 
jipproteġux lil dawn il-vittmi u li ma 
jgħinuhomx;

Or. en

Emenda 267
Geoffrey Van Orden

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 21

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

21. Iħeġġeġ lill-Gvern sabiex jiżgura li l-
ugwaljanza, indipendentement mis-sess, il-
ġeneru, l-oriġini razzjali jew etnika, ir-
reliġjon jew it-twemmin, id-diżabilità, l-età 
jew l-orjentazzjoni sesswali, tiġi żgurata 
mil-liġi u infurzata b'mod effikaċi;
jistieden lill-Gvern tat-Turkija jallinja l-
leġiżlazzjoni Torka mal-acquis tal-Unjoni 
u jadotta l-leġiżlazzjoni li tistabbilixxi 
bord għall-ugwaljanza u kontra d-
diskriminazzjoni; jinnota l-ħtieġa ta' 
azzjoni ulterjuri kontra l-omofobija u 
kwalunkwe xorta ta' diskriminazzjoni, 
fastidju jew vjolenza minħabba l-
orjentazzjoni sesswali; jistieden mill-ġdid 
lill-Gvern tat-Turkija javża lill-Forzi 
Armati Torok sabiex itemmu l-
klassifikazzjoni tagħhom tal-
omosesswalità bħala marda 
'psikosesswali';

21. Iħeġġeġ lill-Gvern sabiex jiżgura li l-
ugwaljanza, indipendentement mis-sess, il-
ġeneru, l-oriġini razzjali jew etnika, ir-
reliġjon jew it-twemmin, id-diżabilità, l-età 
jew l-orjentazzjoni sesswali, tiġi żgurata 
mil-liġi u infurzata b'mod effikaċi;

Or. en

Emenda 268
Rolandas Paksas



PE478.719v01-00 162/284 AM\888692MT.doc

MT

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 21

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

21. Iħeġġeġ lill-Gvern sabiex jiżgura li l-
ugwaljanza, indipendentement mis-sess, il-
ġeneru, l-oriġini razzjali jew etnika, ir-
reliġjon jew it-twemmin, id-diżabilità, l-età 
jew l-orjentazzjoni sesswali, tiġi żgurata 
mil-liġi u infurzata b'mod effikaċi; jistieden 
lill-Gvern tat-Turkija jallinja l-leġiżlazzjoni 
Torka mal-acquis tal-Unjoni u jadotta l-
leġiżlazzjoni li tistabbilixxi bord għall-
ugwaljanza u kontra d-diskriminazzjoni;
jinnota l-ħtieġa ta' azzjoni ulterjuri kontra 
l-omofobija u kwalunkwe xorta ta' 
diskriminazzjoni, fastidju jew vjolenza 
minħabba l-orjentazzjoni sesswali; 
jistieden mill-ġdid lill-Gvern tat-Turkija 
javża lill-Forzi Armati Torok sabiex 
itemmu l-klassifikazzjoni tagħhom tal-
omosesswalità bħala marda 
'psikosesswali';

21. Iħeġġeġ lill-Gvern sabiex jiżgura li l-
ugwaljanza, indipendentement mis-sess, il-
ġeneru, l-oriġini razzjali jew etnika, ir-
reliġjon jew it-twemmin, id-diżabilità, l-età 
jew l-orjentazzjoni sesswali, tiġi żgurata 
mil-liġi u infurzata b'mod effikaċi; jistieden 
lill-Gvern tat-Turkija jallinja l-leġiżlazzjoni 
Torka mal-acquis tal-Unjoni u jadotta l-
leġiżlazzjoni li tistabbilixxi bord għall-
ugwaljanza u kontra d-diskriminazzjoni;

Or. lt

Emenda 269
Raimon Obiols, Richard Howitt
f'isem il-Grupp S&D
Sophia in 't Veld, Alexander Graf Lambsdorff, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Sarah 
Ludford, Renate Weber
f'isem il-Grupp ALDE
Ulrike Lunacek, Hélène Flautre
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 21

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

21. Iħeġġeġ lill-Gvern sabiex jiżgura li l-
ugwaljanza, indipendentement mis-sess, il-
ġeneru, l-oriġini razzjali jew etnika, ir-
reliġjon jew it-twemmin, id-diżabilità, l-età 

21. Iħeġġeġ lill-Gvern sabiex jiżgura li l-
ugwaljanza, indipendentement mis-sess, il-
ġeneru, l-oriġini razzjali jew etnika, ir-
reliġjon jew it-twemmin, id-diżabilità, l-età 
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jew l-orjentazzjoni sesswali, tiġi żgurata 
mil-liġi u infurzata b'mod effikaċi; jistieden 
lill-Gvern tat-Turkija jallinja l-leġiżlazzjoni 
Torka mal-acquis tal-Unjoni u jadotta l-
leġiżlazzjoni li tistabbilixxi bord għall-
ugwaljanza u kontra d-diskriminazzjoni; 
jinnota l-ħtieġa ta' azzjoni ulterjuri kontra 
l-omofobija u kwalunkwe xorta ta' 
diskriminazzjoni, fastidju jew vjolenza 
minħabba l-orjentazzjoni sesswali; 
jistieden mill-ġdid lill-Gvern tat-Turkija 
javża lill-Forzi Armati Torok sabiex 
itemmu l-klassifikazzjoni tagħhom tal-
omosesswalità bħala marda 'psikosesswali';

jew l-orjentazzjoni sesswali, tiġi żgurata 
mil-liġi u infurzata b'mod effikaċi; jistieden 
lill-Gvern tat-Turkija jallinja l-leġiżlazzjoni 
Torka mal-acquis tal-Unjoni u jadotta l-
leġiżlazzjoni li tistabbilixxi bord għall-
ugwaljanza u kontra d-diskriminazzjoni, 
inkluża l-protezzjoni mid-diskriminazzjoni 
għal raġunijiet ta' orjentazzjoni sesswali u 
ta' identità tas-sessi; jinnota l-ħtieġa ta' 
azzjoni legali u politika effikaċi kontra l-
omofobija, it-transfobija u kwalunkwe 
xorta ta' diskriminazzjoni, fastidju – anke 
mill-forzi tal-pulizija u l-politikanti –  jew 
vjolenza minħabba l-orjentazzjoni sesswali 
u l-identità tas-sessi; jiddispjaċih b'mod 
partikolari għall-prosekuzzjoni regolari 
ta' persuni LGBT, inklużi l-ħaddiema 
sesswali transġeneru, abbażi tal-"Liġi 
dwar l-Atti Illeċiti" u tad-dispożizzjonijiet 
dwar "l-imġiba immorali"; jistieden mill-
ġdid lill-Gvern tat-Turkija javża lill-Forzi 
Armati Torok sabiex itemmu l-
klassifikazzjoni tagħhom tal-omosesswalità 
bħala marda 'psikosesswali';

Or. en

Emenda 270
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 21

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

21. Iħeġġeġ lill-Gvern sabiex jiżgura li l-
ugwaljanza, indipendentement mis-sess, il-
ġeneru, l-oriġini razzjali jew etnika, ir-
reliġjon jew it-twemmin, id-diżabilità, l-età 
jew l-orjentazzjoni sesswali, tiġi żgurata 
mil-liġi u infurzata b'mod effikaċi; jistieden 
lill-Gvern tat-Turkija jallinja l-leġiżlazzjoni 
Torka mal-acquis tal-Unjoni u jadotta l-
leġiżlazzjoni li tistabbilixxi bord għall-
ugwaljanza u kontra d-diskriminazzjoni; 
jinnota l-ħtieġa ta' azzjoni ulterjuri kontra 

21. Iħeġġeġ lill-Gvern sabiex jiżgura li l-
ugwaljanza, indipendentement mis-sess, il-
ġeneru, l-oriġini razzjali jew etnika, ir-
reliġjon jew it-twemmin, id-diżabilità, l-età 
jew l-orjentazzjoni sesswali, tiġi żgurata 
mil-liġi u infurzata b'mod effikaċi; jistieden 
lill-Gvern tat-Turkija jallinja l-leġiżlazzjoni 
Torka mal-acquis tal-Unjoni u jadotta l-
leġiżlazzjoni li tistabbilixxi bord għall-
ugwaljanza u kontra d-diskriminazzjoni; 
inkluża l-protezzjoni mid-diskriminazzjoni 
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l-omofobija u kwalunkwe xorta ta' 
diskriminazzjoni, fastidju jew vjolenza 
minħabba l-orjentazzjoni sesswali; 
jistieden mill-ġdid lill-Gvern tat-Turkija 
javża lill-Forzi Armati Torok sabiex 
itemmu l-klassifikazzjoni tagħhom tal-
omosesswalità bħala marda 'psikosesswali';

għal raġunijiet ta' orjentazzjoni sesswali u 
ta' identità tas-sessi; jinnota l-ħtieġa ta' 
azzjoni legali u politika effikaċi kontra l-
omofobija, it-transfobija u kwalunkwe 
xorta ta' diskriminazzjoni, fastidju – anke 
mill-forzi tal-pulizija u l-politikanti –  jew 
vjolenza minħabba l-orjentazzjoni sesswali 
u l-identità tas-sessi; jiddispjaċih b'mod 
partikolari għall-prosekuzzjoni regolari 
ta' persuni LGBT, inklużi l-ħaddiema 
sesswali transġeneru, abbażi tal-"Liġi 
dwar l-Atti Illeċiti" u tad-dispożizzjonijiet 
dwar "l-imġiba immorali"; jistieden mill-
ġdid lill-Gvern tat-Turkija javża lill-Forzi 
Armati Torok sabiex itemmu l-
klassifikazzjoni tagħhom tal-omosesswalità 
bħala marda 'psikosesswali';

Or. en

Emenda 271
Emine Bozkurt

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 21

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

21. Iħeġġeġ lill-Gvern sabiex jiżgura li l-
ugwaljanza, indipendentement mis-sess, il-
ġeneru, l-oriġini razzjali jew etnika, ir-
reliġjon jew it-twemmin, id-diżabilità, l-età 
jew l-orjentazzjoni sesswali, tiġi żgurata 
mil-liġi u infurzata b'mod effikaċi; jistieden 
lill-Gvern tat-Turkija jallinja l-leġiżlazzjoni 
Torka mal-acquis tal-Unjoni u jadotta l-
leġiżlazzjoni li tistabbilixxi bord għall-
ugwaljanza u kontra d-diskriminazzjoni; 
jinnota l-ħtieġa ta' azzjoni ulterjuri kontra 
l-omofobija u kwalunkwe xorta ta' 
diskriminazzjoni, fastidju jew vjolenza 
minħabba l-orjentazzjoni sesswali; 
jistieden mill-ġdid lill-Gvern tat-Turkija 
javża lill-Forzi Armati Torok sabiex 
itemmu l-klassifikazzjoni tagħhom tal-

21. Iħeġġeġ lill-Gvern sabiex jiżgura li l-
ugwaljanza, indipendentement mis-sess, il-
ġeneru, l-oriġini razzjali jew etnika, ir-
reliġjon jew it-twemmin, id-diżabilità, l-età 
jew l-orjentazzjoni sesswali, tiġi żgurata 
mil-liġi u infurzata b'mod effikaċi; jistieden 
lill-Gvern tat-Turkija jallinja l-leġiżlazzjoni 
Torka mal-acquis tal-Unjoni u jadotta l-
leġiżlazzjoni li tistabbilixxi bord għall-
ugwaljanza u kontra d-diskriminazzjoni; 
jinnota l-ħtieġa ta' azzjoni ulterjuri kontra 
l-omofobija u kwalunkwe xorta ta' 
diskriminazzjoni, fastidju jew vjolenza 
minħabba l-orjentazzjoni sesswali inkluża 
l-vjolenza kontra l-persuni transġeneru; 
jistieden mill-ġdid lill-Gvern tat-Turkija 
javża lill-Forzi Armati Torok sabiex 
itemmu l-klassifikazzjoni tagħhom tal-
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omosesswalità bħala marda 'psikosesswali'; omosesswalità bħala marda 'psikosesswali';
jistieden lill-Gvern Tork jerġa' jibda l-
ħidma tiegħu dwar id-drittijiet tar-Rom;

Or. en

Emenda 272
Barry Madlener

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 21

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

21. Iħeġġeġ lill-Gvern sabiex jiżgura li l-
ugwaljanza, indipendentement mis-sess, il-
ġeneru, l-oriġini razzjali jew etnika, ir-
reliġjon jew it-twemmin, id-diżabilità, l-età 
jew l-orjentazzjoni sesswali, tiġi żgurata 
mil-liġi u infurzata b'mod effikaċi; jistieden 
lill-Gvern tat-Turkija jallinja l-leġiżlazzjoni 
Torka mal-acquis tal-Unjoni u jadotta l-
leġiżlazzjoni li tistabbilixxi bord għall-
ugwaljanza u kontra d-diskriminazzjoni; 
jinnota l-ħtieġa ta' azzjoni ulterjuri kontra 
l-omofobija u kwalunkwe xorta ta' 
diskriminazzjoni, fastidju jew vjolenza 
minħabba l-orjentazzjoni sesswali; 
jistieden mill-ġdid lill-Gvern tat-Turkija 
javża lill-Forzi Armati Torok sabiex 
itemmu l-klassifikazzjoni tagħhom tal-
omosesswalità bħala marda 'psikosesswali';

21. Iħeġġeġ lill-Gvern sabiex jiżgura li l-
ugwaljanza, indipendentement mis-sess, il-
ġeneru, l-oriġini razzjali jew etnika, ir-
reliġjon jew it-twemmin, id-diżabilità, l-età 
jew l-orjentazzjoni sesswali, tiġi żgurata 
mil-liġi u infurzata b'mod effikaċi; jistieden 
lill-Gvern tat-Turkija jallinja l-leġiżlazzjoni 
Torka mal-acquis tal-Unjoni u jadotta l-
leġiżlazzjoni li tistabbilixxi bord għall-
ugwaljanza u kontra d-diskriminazzjoni; 
jinnota l-ħtieġa ta' azzjoni ulterjuri kontra 
l-omofobija u kwalunkwe xorta ta' 
diskriminazzjoni, fastidju jew vjolenza 
minħabba l-orjentazzjoni sesswali; 
jistieden mill-ġdid lill-Gvern tat-Turkija 
javża lill-Forzi Armati Torok sabiex 
itemmu l-klassifikazzjoni tagħhom tal-
omosesswalità bħala marda 'psikosesswali';
jinnota li t-Turkija hija membru tal-
Organizzazzjoni tal-Konferenza Iżlamika, 
organizzazzjoni li tillimita d-drittijiet tal-
bniedem għal dawk li jinsabu fix-Sharia, 
u dan imur kontra l-prinċipji bażiċi tal-
UE;

Or. nl

Emenda 273
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 21a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

21a. Jesprimi preokkupazzjoni kbira 
għall-persuni LGBT, partikolarment 
għall-vittmi tal-maltrattament, tat-tortura 
u tad-detenzjonijiet arbitrarji, wara l-
istqarrija tal-Ministru tal-Intern li rrefera 
għall-omosesswalità bħala "immoralità", 
"indeċenza" u "sitwazzjoni inumana"; 
jesprimi l-preokkupazzjoni tiegħu dwar 
sentenzi sproporzjonatament mhux ħorox 
u ċirkustanzi li jnaqqsu l-kobor ta' ħtija 
għal dawk involuti f'atti ta' vjolenza 
kontra persuni LGBT; għalhekk, jinnota  
l-ħtieġa ta' azzjoni ulterjuri kontra l-
omofobija u d-diskriminazzjoni għal 
raġunijiet ta' orjentazzjoni sesswali, kif 
stipulat fir-Rakkomandazzjoni tal-
Kumitat tal-Ministri tal-Kunsill tal-
Ewropa lill-Istati Membri dwar miżuri 
biex tiġi miġġielda d-diskriminazzjoni 
għal raġunijiet ta' orjentazzjoni sesswali 
jew ta' identità tas-sessi; jitlob li l-Abbozz 
ta' Liġi dwar il-Ġlieda kontra d-
Diskriminazzjoni u l-Kumitat għall-
Ugwaljanza jsir konformi mal-istandards 
tal-UE, anke fir-rigward tal-ugwaljanza 
abbażi tas-sess u l-orjentazzjoni sesswali; 
iħeġġeġ lill-awtoritajiet nazzjonali u lokali 
jwaqqfu l-qtil kontinwu ta' persuni 
transġeneru, fosthom il-ħaddiema 
sesswali transġeneru;

Or. en

Emenda 274
Geoffrey Van Orden

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 22
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

22. Jistieden lit-Turkija turi flessibilità u 
tintensifika l-isforzi tagħha għal
soluzzjoni politika għall-kwistjoni Kurda u 
jitlob lill-forzi politiċi kollha jaħdmu 
flimkien sabiex tintlaħaq il-mira ta' djalogu 
politiku msaħħaħ u proċess ta' inklużjoni 
politika, kulturali u soċjoekonomika 
ulterjuri u parteċipazzjoni taċ-ċittadini ta' 
oriġini Kurda; jistieden lill-Gvern tat-
Turkija jżid l-isforzi tiegħu sabiex 
jippromwovi ulterjorment l-iżvilupp 
soċjoekonomiku fix-Xlokk; huwa tal-
fehma li r-riforma Kostituzzjonali hija 
qafas utli ħafna sabiex ikun promoss ftuħ 
demokratiku; ifakkar li sitwazzjoni 
politika tista' tinbena biss fuq dibattitu 
miftuħ u realment demokratiku dwar il-
kwistjoni Kurda u jesprimi tħassib dwar 
in-numru kbir ta' kawżi li nfetħu kontra 
kittieba u ġurnalisti li jiktbu dwar is-
sitwazzjoni Kurda u l-arrest ta' diversi 
politikanti Kurdi, sindki eletti lokalment u 
membri ta' kunsilli muniċipali u difensuri 
tad-drittijiet tal-bniedem marbuta mal-
proċess tal-KCK;

22. Jinkuraġġixxi l-isforzi tal-Gvern biex 
tinstab soluzzjoni politika għall-kwistjoni 
Kurda; iħeġġeġ lill-forzi politiċi kollha 
jaħdmu flimkien sabiex tintlaħaq il-mira ta' 
djalogu politiku msaħħaħ u proċess ta' 
inklużjoni politika, kulturali u 
soċjoekonomika ulterjuri u parteċipazzjoni 
taċ-ċittadini ta' oriġini Kurda u jinsisti li l-
PKK, kif ukoll l-affiljati u l-
organizzazzjonijiet ewlenin tiegħu, 
iwaqqfu l-attività terroristika kollha u 
jinvolvu ruħhom ġenwinament fi proċess 
politiku paċifiku u demokratiku;

Or. en

Emenda 275
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 22

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

22. Jistieden lit-Turkija turi flessibilità u 
tintensifika l-isforzi tagħha għal soluzzjoni 
politika għall-kwistjoni Kurda u jitlob lill-
forzi politiċi kollha jaħdmu flimkien sabiex 
tintlaħaq il-mira ta' djalogu politiku 
msaħħaħ u proċess ta' inklużjoni politika, 
kulturali u soċjoekonomika ulterjuri u 

22. Jistieden lit-Turkija turi flessibilità u 
tintensifika l-isforzi tagħha għal soluzzjoni 
politika għall-kwistjoni Kurda u jitlob lill-
forzi politiċi kollha jaħdmu flimkien sabiex 
tintlaħaq il-mira ta' djalogu politiku 
msaħħaħ u proċess ta' inklużjoni politika, 
kulturali u soċjoekonomika ulterjuri u 
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parteċipazzjoni taċ-ċittadini ta' oriġini 
Kurda; jistieden lill-Gvern tat-Turkija jżid 
l-isforzi tiegħu sabiex jippromwovi 
ulterjorment l-iżvilupp soċjoekonomiku 
fix-Xlokk; huwa tal-fehma li r-riforma 
Kostituzzjonali hija qafas utli ħafna sabiex 
ikun promoss ftuħ demokratiku; ifakkar li 
sitwazzjoni politika tista' tinbena biss fuq 
dibattitu miftuħ u realment demokratiku 
dwar il-kwistjoni Kurda u jesprimi tħassib 
dwar in-numru kbir ta' kawżi li nfetħu 
kontra kittieba u ġurnalisti li jiktbu dwar is-
sitwazzjoni Kurda u l-arrest ta' diversi 
politikanti Kurdi, sindki eletti lokalment u 
membri ta' kunsilli muniċipali u difensuri 
tad-drittijiet tal-bniedem marbuta mal-
proċess tal-KCK;

parteċipazzjoni taċ-ċittadini ta' oriġini 
Kurda; iqis f'dan il-kuntest li d-dritt għall-
edukazzjoni fil-lingwa materna u d-dritt li 
l-Kurd jintuża fil-komunikazzjonijiet 
amministrattivi lokali huma essenzjali;
jistieden lill-Gvern tat-Turkija jżid l-isforzi 
tiegħu sabiex jippromwovi ulterjorment l-
iżvilupp soċjoekonomiku fix-Xlokk; huwa 
tal-fehma li r-riforma Kostituzzjonali hija 
qafas utli ħafna sabiex ikun promoss ftuħ 
demokratiku; ifakkar li sitwazzjoni politika 
tista' tinbena biss fuq dibattitu miftuħ u 
realment demokratiku dwar il-kwistjoni 
Kurda u jesprimi tħassib dwar in-numru 
kbir ta' kawżi li nfetħu kontra kittieba u 
ġurnalisti li jiktbu dwar is-sitwazzjoni 
Kurda u l-arrest ta' diversi politikanti 
Kurdi, sindki eletti lokalment u membri ta' 
kunsilli muniċipali u difensuri tad-drittijiet 
tal-bniedem marbuta mal-proċess tal-KCK;

Or. en

Emenda 276
Raimon Obiols

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 22

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

22. Jistieden lit-Turkija turi flessibilità u 
tintensifika l-isforzi tagħha għal soluzzjoni 
politika għall-kwistjoni Kurda u jitlob lill-
forzi politiċi kollha jaħdmu flimkien sabiex 
tintlaħaq il-mira ta' djalogu politiku 
msaħħaħ u proċess ta' inklużjoni politika, 
kulturali u soċjoekonomika ulterjuri u 
parteċipazzjoni taċ-ċittadini ta' oriġini 
Kurda; jistieden lill-Gvern tat-Turkija jżid 
l-isforzi tiegħu sabiex jippromwovi 
ulterjorment l-iżvilupp soċjoekonomiku 
fix-Xlokk; huwa tal-fehma li r-riforma 
Kostituzzjonali hija qafas utli ħafna sabiex 
ikun promoss ftuħ demokratiku; ifakkar li 
sitwazzjoni politika tista' tinbena biss fuq 

22. Jistieden lit-Turkija turi flessibilità u 
tintensifika l-isforzi tagħha għal soluzzjoni 
politika għall-kwistjoni Kurda u jitlob lill-
forzi politiċi kollha jaħdmu flimkien sabiex 
tintlaħaq il-mira ta' djalogu politiku 
msaħħaħ u proċess ta' inklużjoni politika, 
kulturali u soċjoekonomika ulterjuri u 
parteċipazzjoni taċ-ċittadini ta' oriġini 
Kurda sabiex jiġu ggarantiti d-drittijiet 
għal-libertà tal-espressjoni, għal-libertà 
tal-assoċjazzjoni u għal-libertà tal-
għaqda; jistieden lill-Gvern tat-Turkija jżid 
l-isforzi tiegħu sabiex jippromwovi 
ulterjorment l-iżvilupp soċjoekonomiku 
fix-Xlokk; huwa tal-fehma li r-riforma 
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dibattitu miftuħ u realment demokratiku 
dwar il-kwistjoni Kurda u jesprimi tħassib 
dwar in-numru kbir ta' kawżi li nfetħu 
kontra kittieba u ġurnalisti li jiktbu dwar is-
sitwazzjoni Kurda u l-arrest ta' diversi 
politikanti Kurdi, sindki eletti lokalment u 
membri ta' kunsilli muniċipali u difensuri 
tad-drittijiet tal-bniedem marbuta mal-
proċess tal-KCK;

Kostituzzjonali hija qafas utli ħafna sabiex 
ikun promoss ftuħ demokratiku; ifakkar li 
sitwazzjoni politika tista' tinbena biss fuq 
dibattitu miftuħ u realment demokratiku 
dwar il-kwistjoni Kurda u jesprimi tħassib 
dwar in-numru kbir ta' kawżi li nfetħu 
kontra kittieba u ġurnalisti li jiktbu dwar is-
sitwazzjoni Kurda u l-arrest ta' diversi 
politikanti Kurdi, sindki eletti lokalment u 
membri ta' kunsilli muniċipali u difensuri 
tad-drittijiet tal-bniedem marbuta mal-
proċess tal-KCK;

Or. en

Emenda 277
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 22

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

22. Jistieden lit-Turkija turi flessibilità u 
tintensifika l-isforzi tagħha għal soluzzjoni 
politika għall-kwistjoni Kurda u jitlob lill-
forzi politiċi kollha jaħdmu flimkien sabiex 
tintlaħaq il-mira ta' djalogu politiku 
msaħħaħ u proċess ta' inklużjoni politika, 
kulturali u soċjoekonomika ulterjuri u 
parteċipazzjoni taċ-ċittadini ta' oriġini 
Kurda; jistieden lill-Gvern tat-Turkija jżid 
l-isforzi tiegħu sabiex jippromwovi 
ulterjorment l-iżvilupp soċjoekonomiku 
fix-Xlokk; huwa tal-fehma li r-riforma 
Kostituzzjonali hija qafas utli ħafna sabiex 
ikun promoss ftuħ demokratiku; ifakkar li 
sitwazzjoni politika tista' tinbena biss fuq 
dibattitu miftuħ u realment demokratiku 
dwar il-kwistjoni Kurda u jesprimi tħassib 
dwar in-numru kbir ta' kawżi li nfetħu 
kontra kittieba u ġurnalisti li jiktbu dwar is-
sitwazzjoni Kurda u l-arrest ta' diversi
politikanti Kurdi, sindki eletti lokalment u 
membri ta' kunsilli muniċipali u difensuri 

22. Jistieden lit-Turkija turi flessibilità u 
tintensifika l-isforzi tagħha għal soluzzjoni 
politika għall-kwistjoni Kurda u jitlob lill-
forzi politiċi kollha jaħdmu flimkien sabiex 
tintlaħaq il-mira ta' djalogu politiku 
msaħħaħ u proċess ta' inklużjoni politika, 
kulturali u soċjoekonomika ulterjuri u 
parteċipazzjoni taċ-ċittadini ta' oriġini 
Kurda; jistieden lill-Gvern tat-Turkija jżid 
l-isforzi tiegħu sabiex jippromwovi 
ulterjorment l-iżvilupp soċjoekonomiku 
fix-Xlokk; huwa tal-fehma li r-riforma 
Kostituzzjonali hija qafas utli ħafna sabiex 
ikun promoss ftuħ demokratiku; ifakkar li 
sitwazzjoni politika tista' tinbena biss fuq 
dibattitu miftuħ u realment demokratiku 
dwar il-kwistjoni Kurda u jesprimi tħassib 
kbir dwar in-numru kbir ta' kawżi li nfetħu 
kontra kittieba u ġurnalisti li jiktbu dwar is-
sitwazzjoni Kurda u dwar il-priġunerija 
mtawla matul il-proċedimenti l-qorti li 
kienu għaddejjin ta' eluf ta' membri attivi 
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tad-drittijiet tal-bniedem marbuta mal-
proċess tal-KCK;

tal-Partit tal-Paċi u d-Demokrazija 
(BDP), fosthom għadd jikber ta' 
politikanti Kurdi, sindki u membri ta' 
kunsilli provinċjali u muniċipali eletti 
demokratikament, avukati u difensuri tad-
drittijiet tal-bniedem marbuta mal-proċess 
tal-KCK;

Or. en

Emenda 278
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 22

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

22. Jistieden lit-Turkija turi flessibilità u 
tintensifika l-isforzi tagħha għal soluzzjoni 
politika għall-kwistjoni Kurda u jitlob lill-
forzi politiċi kollha jaħdmu flimkien sabiex 
tintlaħaq il-mira ta' djalogu politiku 
msaħħaħ u proċess ta' inklużjoni politika, 
kulturali u soċjoekonomika ulterjuri u 
parteċipazzjoni taċ-ċittadini ta' oriġini 
Kurda; jistieden lill-Gvern tat-Turkija jżid 
l-isforzi tiegħu sabiex jippromwovi 
ulterjorment l-iżvilupp soċjoekonomiku 
fix-Xlokk; huwa tal-fehma li r-riforma 
Kostituzzjonali hija qafas utli ħafna sabiex 
ikun promoss ftuħ demokratiku; ifakkar li 
sitwazzjoni politika tista' tinbena biss fuq 
dibattitu miftuħ u realment demokratiku 
dwar il-kwistjoni Kurda u jesprimi tħassib 
dwar in-numru kbir ta' kawżi li nfetħu 
kontra kittieba u ġurnalisti li jiktbu dwar is-
sitwazzjoni Kurda u l-arrest ta' diversi
politikanti Kurdi, sindki eletti lokalment u 
membri ta' kunsilli muniċipali u difensuri 
tad-drittijiet tal-bniedem marbuta mal-
proċess tal-KCK;

22. Jistieden lit-Turkija turi flessibilità u 
tintensifika l-isforzi tagħha għal soluzzjoni 
politika għall-kwistjoni Kurda u jitlob lill-
forzi politiċi kollha jaħdmu flimkien sabiex 
tintlaħaq il-mira ta' djalogu politiku 
msaħħaħ u proċess ta' inklużjoni politika, 
kulturali u soċjoekonomika ulterjuri u 
parteċipazzjoni taċ-ċittadini ta' oriġini 
Kurda; jistieden lill-Gvern tat-Turkija jżid 
l-isforzi tiegħu sabiex jippromwovi 
ulterjorment l-iżvilupp soċjoekonomiku 
fix-Xlokk; huwa tal-fehma li r-riforma 
Kostituzzjonali hija qafas utli ħafna sabiex 
ikun promoss ftuħ demokratiku; ifakkar li 
sitwazzjoni politika tista' tinbena biss fuq 
dibattitu miftuħ u realment demokratiku 
dwar il-kwistjoni Kurda u jikkundanna n-
numru kbir ta' kawżi li nfetħu kontra 
kittieba u ġurnalisti li jiktbu dwar is-
sitwazzjoni Kurda u l-fastidju u l-arrest 
mill-pulizija ta' ħafna politikanti Kurdi, 
sindki eletti lokalment u membri ta' kunsilli 
muniċipali, avukati, dimostranti u 
difensuri tad-drittijiet tal-bniedem marbuta 
mal-proċess tal-KCK u operazzjonijiet 
oħra tal-pulizija;

Or. en
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Emenda 279
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 22

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

22. Jistieden lit-Turkija turi flessibilità u 
tintensifika l-isforzi tagħha għal soluzzjoni 
politika għall-kwistjoni Kurda u jitlob lill-
forzi politiċi kollha jaħdmu flimkien sabiex 
tintlaħaq il-mira ta' djalogu politiku 
msaħħaħ u proċess ta' inklużjoni politika, 
kulturali u soċjoekonomika ulterjuri u 
parteċipazzjoni taċ-ċittadini ta' oriġini 
Kurda; jistieden lill-Gvern tat-Turkija jżid 
l-isforzi tiegħu sabiex jippromwovi 
ulterjorment l-iżvilupp soċjoekonomiku 
fix-Xlokk; huwa tal-fehma li r-riforma 
Kostituzzjonali hija qafas utli ħafna sabiex 
ikun promoss ftuħ demokratiku; ifakkar li 
sitwazzjoni politika tista' tinbena biss fuq 
dibattitu miftuħ u realment demokratiku 
dwar il-kwistjoni Kurda u jesprimi tħassib 
dwar in-numru kbir ta' kawżi li nfetħu 
kontra kittieba u ġurnalisti li jiktbu dwar is-
sitwazzjoni Kurda u l-arrest ta' diversi 
politikanti Kurdi, sindki eletti lokalment u 
membri ta' kunsilli muniċipali u difensuri 
tad-drittijiet tal-bniedem marbuta mal-
proċess tal-KCK;

22. Jistieden lit-Turkija turi flessibilità u 
tintensifika l-isforzi tagħha għal soluzzjoni 
politika għall-kwistjoni Kurda u jitlob lill-
forzi politiċi kollha jaħdmu flimkien sabiex 
tintlaħaq il-mira ta' djalogu politiku 
msaħħaħ u proċess ta' inklużjoni politika, 
kulturali u soċjoekonomika ulterjuri u 
parteċipazzjoni taċ-ċittadini ta' oriġini 
Kurda; jistieden lill-Gvern tat-Turkija jżid 
l-isforzi tiegħu sabiex jippromwovi 
ulterjorment l-iżvilupp soċjoekonomiku 
fix-Xlokk; huwa tal-fehma li r-riforma 
Kostituzzjonali hija qafas utli ħafna sabiex 
ikun promoss ftuħ demokratiku; ifakkar li 
sitwazzjoni politika tista' tinbena biss fuq 
dibattitu miftuħ u realment demokratiku 
dwar il-kwistjoni Kurda u jesprimi tħassib 
dwar in-numru kbir ta' kawżi li nfetħu 
kontra kittieba u ġurnalisti li jiktbu dwar is-
sitwazzjoni Kurda u l-arrest ta' diversi 
politikanti Kurdi, sindki eletti lokalment u 
membri ta' kunsilli muniċipali u difensuri 
tad-drittijiet tal-bniedem marbuta mal-
proċess tal-KCK; jissottolinja l-
importanza li ssir diskussjoni dwar il-
kwistjoni Kurda fl-istituzzjonijiet 
demokratiċi, partikolarment fil-Gran 
Assemblea Nazzjonali Torka (TGNA);

Or. en

Emenda 280
Jelko Kacin, Cristian Silviu Buşoi, Ivo Vajgl, Sarah Ludford



PE478.719v01-00 172/284 AM\888692MT.doc

MT

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 22

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

22. Jistieden lit-Turkija turi flessibilità u 
tintensifika l-isforzi tagħha għal soluzzjoni 
politika għall-kwistjoni Kurda u jitlob lill-
forzi politiċi kollha jaħdmu flimkien sabiex 
tintlaħaq il-mira ta' djalogu politiku 
msaħħaħ u proċess ta' inklużjoni politika, 
kulturali u soċjoekonomika ulterjuri u 
parteċipazzjoni taċ-ċittadini ta' oriġini 
Kurda; jistieden lill-Gvern tat-Turkija jżid 
l-isforzi tiegħu sabiex jippromwovi 
ulterjorment l-iżvilupp soċjoekonomiku 
fix-Xlokk; huwa tal-fehma li r-riforma 
Kostituzzjonali hija qafas utli ħafna sabiex 
ikun promoss ftuħ demokratiku; ifakkar li 
sitwazzjoni politika tista' tinbena biss fuq 
dibattitu miftuħ u realment demokratiku 
dwar il-kwistjoni Kurda u jesprimi tħassib 
dwar in-numru kbir ta' kawżi li nfetħu 
kontra kittieba u ġurnalisti li jiktbu dwar is-
sitwazzjoni Kurda u l-arrest ta' diversi 
politikanti Kurdi, sindki eletti lokalment u 
membri ta' kunsilli muniċipali u difensuri 
tad-drittijiet tal-bniedem marbuta mal-
proċess tal-KCK;

22. Jistieden lit-Turkija turi flessibilità u 
tintensifika l-isforzi tagħha għal soluzzjoni 
politika għall-kwistjoni Kurda u jitlob lill-
forzi politiċi kollha jaħdmu flimkien sabiex 
tintlaħaq il-mira ta' djalogu politiku 
msaħħaħ u proċess ta' inklużjoni politika, 
kulturali u soċjoekonomika ulterjuri u 
parteċipazzjoni taċ-ċittadini ta' oriġini 
Kurda; jistieden lill-Gvern tat-Turkija jżid 
l-isforzi tiegħu sabiex jippromwovi 
ulterjorment l-iżvilupp soċjoekonomiku 
fix-Xlokk; huwa tal-fehma li r-riforma 
Kostituzzjonali hija qafas utli ħafna sabiex 
ikun promoss ftuħ demokratiku; ifakkar li 
sitwazzjoni politika tista' tinbena biss fuq 
dibattitu miftuħ u realment demokratiku 
dwar il-kwistjoni Kurda u jesprimi tħassib 
dwar in-numru kbir ta' kawżi li nfetħu 
kontra kittieba u ġurnalisti li jiktbu dwar is-
sitwazzjoni Kurda u l-arrest ta' diversi 
politikanti Kurdi, sindki eletti lokalment u 
membri ta' kunsilli muniċipali u difensuri 
tad-drittijiet tal-bniedem marbuta mal-
proċess tal-KCK; jistieden lill-Gvern tat-
Turkija jiżgura s-sigurtà tar-reġjun minn 
organizzazzjonijiet armati illegali u joħloq 
il-kundizzjoni paċifika għal politikanti ta' 
oriġini Kurda biex ikun jista' jsir dibattitu 
ħieles u pluralistiku;

Or. en

Emenda 281
Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa, Georgios Koumoutsakos

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 22a (ġdid)
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

22a. Jilqa' u jistenna l-implimentazzjoni 
rapida tad-dikjarazzjoni riċenti tal-Gvern 
Tork li jerġa' jiftaħ skola ta' minoranza 
Griega fil-gżira ta' Gökçeada (Imbros), 
fatt li jikkostitwixxi pass pożittiv lejn il-
ħarsien tan-natura bikulturali tal-gżejjer 
Torok ta' Gökçeada (Imbros) u Bozcaada 
(Tenedos), skont ir-Riżoluzzjoni Nru 1625 
tal-PACE; jinnota, madankollu, li 
jinħtieġu passi oħra sabiex jiġu indirizzati 
l-problemi ffaċċjati minn membri tal-
minoranza Griega partikolarment fir-
rigward tad-drittijiet ta' proprjetà 
tagħhom;

Or. en

Emenda 282
Norica Nicolai

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 22a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

22a. Jieħu nota tal-istrateġija 
komprensiva mwettqa mill-Gvern Tork 
biex isaħħaħ aktar id-drittijiet u l-
libertajiet demokratiċi taċ-ċittadini tiegħu 
billi tingħata attenzjoni partikolari lill-
ħtiġijiet kulturali, soċjali u ta' żvilupp 
ekonomiku tagħhom; huwa tal-fehma li r-
riforma kostituzzjonali hija qafas utli 
ħafna sabiex jitħeġġeġ ftuħ demokratiku; 
jitlob lill-forzi politiċi kollha jaħdmu 
flimkien favur l-għan tat-tisħiħ tad-
djalogu politiku;

Or. en
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Emenda 283
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Katarína Neveďalová, Takis Hadjigeorgiou, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 22a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

22a. Jilqa' l-passi kostruttivi li ttieħdu 
mill-partijiet involuti fil-kunflitt Kurd fl-
ewwel sitt xhur tal-2011, partikolarment 
waqfien mill-ġlied ripetut mill-PKK u l-
Gvern Tork u l-bidu ta' djalogu mas-Sur 
Abdullah Öcalan; jiddeplora l-fatt li n-
negozjati twaqqfu u li reġgħet bdiet fażi 
ġdida ta' vjolenza li qed tiżdied; jistieden 
lill-Gvern Tork jerġa' jistabbilixxi n-
negozjati mill-aktar fis possibbli u jtejjeb 
il-kundizzjonijiet ta' detenzjoni tas-Sur 
Öcalan, partikolarment l-applikazzjonijiet 
ta' iżolazzjoni fis-seħħ li ġew imposti mis-
17 ta' Lulju 2011;

Or. en

Emenda 284
Jürgen Klute, Helmut Scholz, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 22b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

22b. Jinkuraġġixxi lit-Turkija tippermetti 
investigazzjoni komprensiva u 
indipendenti dwar attivitajiet attwali u tal-
passat tal-militar Tork li involvew l-użu 
allegat ta' armi kimiċi; jinkuraġġixxi lit-
Turkija tagħti lill-Organizzazzjoni għall-
Projbizzjoni ta' Armi Kimiċi (OPCW) l-
aċċess għall-faċilitajiet rilevanti kollha u 
tqiegħed għad-dispożizzjoni d-dokumenti 
rilevanti kollha;
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Or. en

Emenda 285
Geoffrey Van Orden

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 23

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

23. Jenfasizza l-ħtieġa li l-qafas legali 
dwar ix-xogħol u d-drittijiet tal-għaqdiet 
tal-ħaddiema jsir konformi mal-istandards 
tal-UE u l-konvenzjonijiet tal-ILO, billi t-
tneħħija tal-ostakli kollha sabiex ikunu 
jistgħu jiġu eżerċitati bis-sħiħ id-drittijiet 
tax-xogħol u tal-għaqdiet tal-ħaddiema se 
jiżgura li l-progress ekonomiku b'saħħtu 
attwali jimxi id f'id ma' tixrid usa' fi ħdan 
is-soċjetà Torka tal-ġid iġġenerat mit-
tkabbir ekonomiku, u b'hekk ikun 
iġġenerat potenzjal akbar ta' tkabbir;

23. Jilqa' l-isforzi tal-awtoritajiet Torok 
biex il-qafas legali dwar ix-xogħol u d-
drittijiet tal-għaqdiet tal-ħaddiema jsir 
konformi mal-istandards tal-UE u l-
konvenzjonijiet tal-ILO;

Or. en

Emenda 286
Norica Nicolai

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 23

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

23. Jenfasizza l-ħtieġa li l-qafas legali 
dwar ix-xogħol u d-drittijiet tal-għaqdiet 
tal-ħaddiema jsir konformi mal-istandards 
tal-UE u l-konvenzjonijiet tal-ILO, billi t-
tneħħija tal-ostakli kollha sabiex ikunu 
jistgħu jiġu eżerċitati bis-sħiħ id-drittijiet 
tax-xogħol u tal-għaqdiet tal-ħaddiema se 
jiżgura li l-progress ekonomiku b'saħħtu 
attwali jimxi id f'id ma' tixrid usa' fi ħdan 
is-soċjetà Torka tal-ġid iġġenerat mit-
tkabbir ekonomiku, u b'hekk ikun iġġenerat 

23. Jilqa' l-isforzi tal-awtoritajiet Torok 
biex il-qafas legali dwar ix-xogħol u d-
drittijiet tal-għaqdiet tal-ħaddiema jsir 
konformi mal-istandards tal-UE u l-
konvenzjonijiet tal-ILO, u jieħu nota 
b'sodisfazzjon tar-rieda politika tal-Gvern 
Tork f'dan ir-rigward, billi t-tneħħija tal-
ostakli kollha sabiex ikunu jistgħu jiġu 
eżerċitati bis-sħiħ id-drittijiet tax-xogħol u 
tal-għaqdiet tal-ħaddiema se jiżgura li l-
progress ekonomiku b'saħħtu attwali jimxi 
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potenzjal akbar ta' tkabbir; id f'id ma' tixrid usa' fi ħdan is-soċjetà 
Torka tal-ġid iġġenerat mit-tkabbir 
ekonomiku, u b'hekk ikun iġġenerat 
potenzjal akbar ta' tkabbir;

Or. en

Emenda 287
Richard Howitt

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 23

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

23. Jenfasizza l-ħtieġa li l-qafas legali dwar 
ix-xogħol u d-drittijiet tal-għaqdiet tal-
ħaddiema jsir konformi mal-istandards tal-
UE u l-konvenzjonijiet tal-ILO, billi t-
tneħħija tal-ostakli kollha sabiex ikunu 
jistgħu jiġu eżerċitati bis-sħiħ id-drittijiet 
tax-xogħol u tal-għaqdiet tal-ħaddiema se 
jiżgura li l-progress ekonomiku b'saħħtu 
attwali jimxi id f'id ma' tixrid usa' fi ħdan 
is-soċjetà Torka tal-ġid iġġenerat mit-
tkabbir ekonomiku, u b'hekk ikun iġġenerat 
potenzjal akbar ta' tkabbir;

23. Jenfasizza l-ħtieġa urġenti li l-qafas 
legali dwar ix-xogħol u d-drittijiet tal-
għaqdiet tal-ħaddiema jsir konformi mal-
istandards tal-UE, l-istrumenti tal-Kunsill 
tal-Ewropa u l-konvenzjonijiet tal-ILO, u 
li jiġu applikati bis-sħiħ fil-prattika, billi t-
tneħħija tal-ostakli kollha sabiex ikunu 
jistgħu jiġu eżerċitati bis-sħiħ id-drittijiet 
tax-xogħol u tal-għaqdiet tal-ħaddiema se 
jiżgura li l-progress ekonomiku b'saħħtu 
attwali jimxi id f'id ma' tixrid usa' fi ħdan 
is-soċjetà Torka tal-ġid iġġenerat mit-
tkabbir ekonomiku, u b'hekk ikun iġġenerat 
potenzjal akbar ta' tkabbir;

Or. en

Emenda 288
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 23

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

23. Jenfasizza l-ħtieġa li l-qafas legali dwar 
ix-xogħol u d-drittijiet tal-għaqdiet tal-
ħaddiema jsir konformi mal-istandards tal-
UE u l-konvenzjonijiet tal-ILO, billi t-

23. Jenfasizza l-ħtieġa li l-qafas legali dwar 
ix-xogħol u d-drittijiet tal-għaqdiet tal-
ħaddiema jsir konformi mal-istandards tal-
UE u l-konvenzjonijiet tal-ILO, billi t-
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tneħħija tal-ostakli kollha sabiex ikunu 
jistgħu jiġu eżerċitati bis-sħiħ id-drittijiet 
tax-xogħol u tal-għaqdiet tal-ħaddiema se 
jiżgura li l-progress ekonomiku b'saħħtu 
attwali jimxi id f'id ma' tixrid usa' fi ħdan 
is-soċjetà Torka tal-ġid iġġenerat mit-
tkabbir ekonomiku, u b'hekk ikun iġġenerat 
potenzjal akbar ta' tkabbir;

tneħħija tal-ostakli kollha sabiex ikunu 
jistgħu jiġu eżerċitati bis-sħiħ id-drittijiet 
tax-xogħol u tal-għaqdiet tal-ħaddiema se 
jiżgura li l-progress ekonomiku b'saħħtu 
attwali jimxi id f'id ma' tixrid usa' fi ħdan 
is-soċjetà Torka tal-ġid iġġenerat mit-
tkabbir ekonomiku, u b'hekk ikun iġġenerat 
potenzjal akbar ta' tkabbir; jesprimi t-tama 
li tali armonizzazzjoni tirriżulta f'anqas 
dumping, li huwa kuntrarju għall-
prinċipju tal-kompetizzjoni ġusta li l-UE 
trid tinkorpora; 

Or. it

Emenda 289
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 23

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

23. Jenfasizza l-ħtieġa li l-qafas legali dwar 
ix-xogħol u d-drittijiet tal-għaqdiet tal-
ħaddiema jsir konformi mal-istandards tal-
UE u l-konvenzjonijiet tal-ILO, billi t-
tneħħija tal-ostakli kollha sabiex ikunu 
jistgħu jiġu eżerċitati bis-sħiħ id-drittijiet 
tax-xogħol u tal-għaqdiet tal-ħaddiema se 
jiżgura li l-progress ekonomiku b'saħħtu 
attwali jimxi id f'id ma' tixrid usa' fi ħdan 
is-soċjetà Torka tal-ġid iġġenerat mit-
tkabbir ekonomiku, u b'hekk ikun iġġenerat 
potenzjal akbar ta' tkabbir;

23. Jenfasizza l-ħtieġa li l-qafas legali dwar 
ix-xogħol u d-drittijiet tal-għaqdiet tal-
ħaddiema jsir konformi mal-istandards tal-
UE u l-konvenzjonijiet tal-ILO, billi t-
tneħħija tal-ostakli kollha sabiex ikunu 
jistgħu jiġu eżerċitati bis-sħiħ id-drittijiet 
tax-xogħol u tal-għaqdiet tal-ħaddiema se 
jiżgura li l-progress ekonomiku b'saħħtu 
attwali jimxi id f'id ma' tixrid usa' fi ħdan 
is-soċjetà Torka tal-ġid iġġenerat mit-
tkabbir ekonomiku, u b'hekk ikun iġġenerat 
potenzjal akbar ta' tkabbir; għalhekk, 
iħeġġeġ lill-partijiet kollha tal-Kunsill 
Ekonomiku u Soċjali biex isaħħu l-
impenn u l-kooperazzjoni tagħhom sabiex 
jintlaħqu l-punti ta' riferiment għall-ftuħ 
tal-Kapitolu 19 dwar il-Politika Soċjali u 
l-Impjiegi;

Or. en
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Emenda 290
Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba
f'isem il-Grupp ECR

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 23a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

23a. Jistieden lill-Gvern Tork jagħti 
attenzjoni partikolari lis-sitwazzjoni 
soċjoekonomika tal-minoranzi Kristjani 
kollha, inklużi l-Aramej (Sirijaċi) nattivi 
tax-Xlokk tat-Turkija, u l-komunitajiet 
Armeni u Griegi, biex ikun żgurat li l-
proġetti ta' żvilupp reġjonali jinkludu 
wkoll tali gruppi u li jirċievu ammonti 
xierqa u proporzjonati ta' għajnuna 
finanzjarja tal-UE u li ma jkunx hemm 
diskriminazzjoni kontrihom għal 
raġunijiet etnoreliġjużi u lingwistiċi;

Or. en

Emenda 291
Richard Howitt

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 23a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

23a. Jesprimi l-preokkupazzjoni tiegħu 
dwar il-prattika li jsiru prosekuzzjoijiet 
kriminali kontra sindakalisti b'mod 
partikolari fil-qasam tal-edukazzjoni li 
jkunu attivi favur kundizzjonijiet aħjar 
tax-xogħol, tal-edukazzjoni u tal-għajxien 
u li jqajmu kwistjonijiet ta' ksur tad-
drittijiet tal-bniedem fl-interess pubbliku 
u tal-ħaddiema bħala konribut favur 
soċjetà pluralistika; iqis il-
kriminalizzazzjoni tal-opinjonijiet u tal-
attivitajiet tas-sindakati bħala ostaklu 
ewlieni għall-ħarsien tad-drittijiet tal-
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bniedem fit-Turkija u jiddeplora r-
restrizzjoni sproporzjonata tal-libertajiet 
tal-espressjoni, tal-assoċjazzjoni u tal-
għaqda;

Or. en

Emenda 292
Nadezhda Neynsky

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 24a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

24a. Jilqa' t-titjib tal-ambjent ġenerali 
tan-negozju speċjalment bl-adozzjoni ta' 
Kodiċi Kummerċjali Tork ġdid u ta' 
Strateġija u Pjan ta' Azzjoni għall-SMEs 
għall-2011-2013, kif ukoll bil-valutazjzoni 
u l-implimentazzjoni tal-Att dwar in-
Negozji ż-Żgħar, bl-istabbiliment ta' 
programm ta' appoġġ "Swieq għal Impriżi 
li qed Jiżviluppaw", l-Iskema ta' Appoġġ 
għall-SMEs u biż-żieda tal-aċċess għall-
finanzjament għall-SMEs fil-pajjiż;

Or. en

Emenda 293
Peter van Dalen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 24a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

24a. Jistieden lit-Turkija tiżgura d-dritt 
tar-ritorn tar-refuġjati, inkluż il-
popolazzjoni indiġena tal-Aramej 
(Sirijaċi) tax-Xlokk tat-Turkija, kif ukoll 
tal-minoranzi Armeni u Griegi, 
f'konformità mad-dritt internazzjonali;
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Or. en

Emenda 294
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Renate Sommer

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 24a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

24a. Itenni l-ħtieġa tat-tisħiħ tal-koeżjoni 
bejn ir-reġjuni Torok u bejn iż-żoni rurali 
u urbani; jenfasizza f’dan il-kuntest, ir-
rwol partikolari tal-edukazzjoni u l-ħtieġa 
li jiġu ttrattati d-disparitajiet reġjonali 
kbar persistenti, fejn jidħlu l-kwalità tal-
edukazzjoni u r-rati ta’ reġistrazzjoni;

Or. en

Emenda 295
Geoffrey Van Orden

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 24a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

24a. Jilqa' d-diversifikazzjoni tas-suq tal-
enerġija tat-Turkija iżda jinkuraġġixxi 
wkoll lill-Gvern Tork jeżamina sew ir-
riskju u r-responsabbiltà rigward proġetti 
attwali ta' impjanti ta' enerġija nukleari, 
bħal dak f'Akkuyu;

Or. en

Emenda 296
Julie Girling

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 24a (ġdid)
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

24a. Jesprimi l-preokkupazzjoni tiegħu li 
l-emenda tal-Liġi dwar il-Produzzjoni tal-
Enerġija Elettrika minn Sorsi ta' Enerġija 
Rinnovabbli ta' Diċembru 2010 
tippermetti l-bini ta' faċilitajiet ta' 
ġenerazzjoni tal-enerġija fuq siti naturali 
u li l-Artikolu 17 tad-Digriet ta' 
Awwissu 2011 dwar id-dmirijiet u l-
organizzazzjoni tal-Ministeru għall-
Ambjent u l-Iżvilupp Urban jippermetti 
korp ġdid maħluq biex jirrieżamina u 
potenzjalment jikkategorizza mill-ġdid is-
siti naturali;

Or. en

Emenda 297
Peter van Dalen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 24b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

24b. Jistieden lit-Turkija, skont il-kunsens 
globali li qed jikber u l-prinċipji tad-dritt 
internazzjonali, tirrikonoxxi l-atti tagħha 
fl-imgħoddi ta' ġenoċidju tal-
popolazzjonijiet indiġeni Armeni, Greko-
Pontijaċi u Aramej (Sirijaċi);

Or. en

Emenda 298
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 24b (ġdid)
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

24b. Jistieden lill-Gvern Tork iqis bis-sħiħ 
is-sostenibbiltà u l-konsegwenzi 
ambjentali tal-pjanijiet tiegħu biex jiġi 
stabbilit impjant nukleari fin-Nofsinhar 
tat-Turkija (Akkuyu), li huwa theddida 
għall-viċinat; jenfasizza l-ħtieġa li jitħares 
il-wirt naturali, kulturali u arkeoloġiku, 
b'konformità sħiħa mal-istandards 
Ewropej;

Or. en

Emenda 299
Julie Girling

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 24b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

24b. Jilqa' l-istabbiliment tad-Dipartiment 
tal-Ministeru għall-Ġustizzja fl-
14 ta' Frar 2011, li għandu jittratta l-
appelli u l-każijiet marbuta mal-ambjent u 
l-enerġija, bħala pass pożittiv fit-tentattiv 
biex jitnaqqas l-għadd ta' każijiet 
akkumulati tas-sistema ġudizzjarja;

Or. en

Emenda 300
Barry Madlener

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 25

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

25. Jappoġġja bil-qawwi n-negozjati li 
għaddejjin dwar ir-riunifikazzjoni ta' 
Ċipru taħt il-patroċinju tas-Segretarju 

25. Jistieden lit-Turkija:
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Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti; jenfasizza 
li soluzzjoni ġusta u vijabbli tal-kwistjoni 
dwar Ċipru hija urġenti u jitlob lit-
Turkija u lill-partijiet ikkonċernati kollha 
jaħdmu b'mod intensiv u b'rieda tajba 
għal ftehim komprensiv; jistieden lill-
gvern tat-Turkija jibda jirtira l-forzi 
tiegħu minn Ċipru u biex jgħaddi lill-
Famagusta lin-Nazzjonijiet Uniti skont ir-
Riżoluzzjoni 550 (1984) tal-Kunsill tas-
Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti; jistieden 
b'mod parallel lir-Repubblika ta' Ċipru 
tiftaħ il-port ta' Famagusta skont is-
superviżjoni doganali tal-UE sabiex 
tippromwovi klima pożittiva għal 
soluzzjoni ta' suċċess tan-negozjati għar-
riunifikazzjoni u tippermetti lit-Torki 
Ċiprijotti jinnegozjaw direttament b'mod 
legali aċċettabbli għal kulħadd;

(a) tirtira minnufih il-forza ta' 
okkupazzjoni Torka minn Ċipru;
(b) tirrikonoxxi lil Ċipru bħala Stat 
unitarju mhux maqsum;
(c) tippermetti lil Ċipru jħaffer għall-gass 
fl-ibħra territorjali tiegħu stess;
(d) tibda r-rimpatriju tal-immigranti 
illegali;
(e) twiegħed li tikkoopera fl-istabbiliment 
ta' kummissjoni biex tissorvelja r-ritorn 
tal-proprjetà esproprjata;
(f) tikkumpensa lill-abitanti oriġinali 
għad-danni kkawżati;

Or. nl

Emenda 301
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 25
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

25. Jappoġġja bil-qawwi n-negozjati li 
għaddejjin dwar ir-riunifikazzjoni ta' Ċipru 
taħt il-patroċinju tas-Segretarju Ġenerali 
tan-Nazzjonijiet Uniti; jenfasizza li 
soluzzjoni ġusta u vijabbli tal-kwistjoni 
dwar Ċipru hija urġenti u jitlob lit-Turkija 
u lill-partijiet ikkonċernati kollha jaħdmu 
b'mod intensiv u b'rieda tajba għal ftehim 
komprensiv; jistieden lill-gvern tat-Turkija 
jibda jirtira l-forzi tiegħu minn Ċipru u 
biex jgħaddi lill-Famagusta lin-
Nazzjonijiet Uniti skont ir-
Riżoluzzjoni 550 (1984) tal-Kunsill tas-
Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti; jistieden 
b'mod parallel lir-Repubblika ta' Ċipru 
tiftaħ il-port ta' Famagusta skont is-
superviżjoni doganali tal-UE sabiex 
tippromwovi klima pożittiva għal 
soluzzjoni ta' suċċess tan-negozjati għar-
riunifikazzjoni u tippermetti lit-Torki 
Ċiprijotti jinnegozjaw direttament b'mod 
legali aċċettabbli għal kulħadd;

25. Jappoġġja bil-qawwi n-negozjati li 
għaddejjin dwar ir-riunifikazzjoni ta' Ċipru 
taħt il-patroċinju tas-Segretarju Ġenerali 
tan-Nazzjonijiet Uniti; ifaħħar l-impenn 
Tork rigward il-kwistjoni; jenfasizza li 
soluzzjoni ġusta u vijabbli tal-kwistjoni 
dwar Ċipru hija urġenti u jitlob lit-Turkija 
u lill-partijiet ikkonċernati kollha jaħdmu 
b'mod intensiv u b'rieda tajba għal ftehim 
komprensiv; jistieden lill-Gvern tat-Turkija 
jibda jirtira l-forzi tiegħu minn Ċipru u 
biex jgħaddi lil Famagusta lin-Nazzjonijiet 
Uniti skont ir-Riżoluzzjoni 550 (1984) tal-
Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti; 
jistieden b'mod parallel lir-Repubblika ta' 
Ċipru tiftaħ il-port ta' Famagusta taħt is-
superviżjoni doganali tal-UE sabiex 
tippromwovi klima pożittiva għal 
soluzzjoni ta' suċċess tan-negozjati għar-
riunifikazzjoni u tippermetti liċ-Ċiprijotti-
Torok jinnegozjaw direttament b'mod 
legali aċċettabbli għal kulħadd;

Or. en

Emenda 302
Geoffrey Van Orden

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 25

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

25. Jappoġġja bil-qawwi n-negozjati li 
għaddejjin dwar ir-riunifikazzjoni ta' Ċipru 
taħt il-patroċinju tas-Segretarju Ġenerali 
tan-Nazzjonijiet Uniti; jenfasizza li 
soluzzjoni ġusta u vijabbli tal-kwistjoni 
dwar Ċipru hija urġenti u jitlob lit-Turkija 
u lill-partijiet ikkonċernati kollha jaħdmu 
b'mod intensiv u b'rieda tajba għal ftehim 
komprensiv; jistieden lill-gvern tat-Turkija 
jibda jirtira l-forzi tiegħu minn Ċipru u 

25. Jappoġġja bil-qawwi n-negozjati li 
għaddejjin dwar ir-riunifikazzjoni ta' Ċipru 
taħt il-patroċinju tas-Segretarju Ġenerali 
tan-Nazzjonijiet Uniti; jenfasizza li 
soluzzjoni ġusta u vijabbli tal-kwistjoni 
dwar Ċipru, li tirrispetta l-interessi u l-
preokkupazzjonijiet taż-żewġ 
komunitajiet, hija urġenti u jitlob lit-
Turkija, lill-Greċja, lir-Repubblika ta' 
Ċipru u lir-rappreżentanti tat-
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biex jgħaddi lill-Famagusta lin-
Nazzjonijiet Uniti skont ir-
Riżoluzzjoni 550 (1984) tal-Kunsill tas-
Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti; jistieden 
b'mod parallel lir-Repubblika ta' Ċipru 
tiftaħ il-port ta' Famagusta skont is-
superviżjoni doganali tal-UE sabiex 
tippromwovi klima pożittiva għal 
soluzzjoni ta' suċċess tan-negozjati għar-
riunifikazzjoni u tippermetti lit-Torki 
Ċiprijotti jinnegozjaw direttament b'mod 
legali aċċettabbli għal kulħadd;

Tramuntana ta' Ċipru u lill-partijiet 
ikkonċernati l-oħra kollha, jaħdmu b'mod 
intensiv u b'rieda tajba għal ftehim 
komprensiv; bħala miżuri għall-bini tal-
fiduċja, jistieden lill-Gvern tat-Turkija 
jnaqqas il-forzi tiegħu fit-Tramuntana ta' 
Ċipru; jistieden lir-Repubblika ta' Ċipru
tippermetti l-kummerċ dirett għall-
portijiet u l-ajruporti Torok u tieħu miżuri 
urġenti li jippermettu r-riġenerazzjoni ta' 
Famagusta/Varosha;

Or. en

Emenda 303
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 25

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

25. Jappoġġja bil-qawwi n-negozjati li 
għaddejjin dwar ir-riunifikazzjoni ta' Ċipru 
taħt il-patroċinju tas-Segretarju Ġenerali 
tan-Nazzjonijiet Uniti; jenfasizza li 
soluzzjoni ġusta u vijabbli tal-kwistjoni 
dwar Ċipru hija urġenti u jitlob lit-Turkija 
u lill-partijiet ikkonċernati kollha jaħdmu
b'mod intensiv u b'rieda tajba għal ftehim 
komprensiv; jistieden lill-gvern tat-Turkija 
jibda jirtira l-forzi tiegħu minn Ċipru u 
biex jgħaddi lill-Famagusta lin-
Nazzjonijiet Uniti skont ir-
Riżoluzzjoni 550 (1984) tal-Kunsill tas-
Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti; jistieden
b'mod parallel lir-Repubblika ta' Ċipru 
tiftaħ il-port ta' Famagusta skont is-
superviżjoni doganali tal-UE sabiex 
tippromwovi klima pożittiva għal 
soluzzjoni ta' suċċess tan-negozjati għar-
riunifikazzjoni u tippermetti lit-Torki 
Ċiprijotti jinnegozjaw direttament b'mod 
legali aċċettabbli għal kulħadd;

25. Jappoġġja bil-qawwi n-negozjati li 
għaddejjin dwar ir-riunifikazzjoni ta' Ċipru 
taħt il-patroċinju tas-Segretarju Ġenerali 
tan-Nazzjonijiet Uniti u jistieden lit-
Turkija taħdem b'mod intensiv b'rieda 
tajba u f'termini konkreti għal ftehim 
komprensiv, skont ir-Riżoluzzjonijiet 
rilevanti tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU u 
l-prinċipji li l-UE hija msejsa fuqhom; 
jistieden lill-Gvern tat-Turkija jiffaċilita 
ambjent xieraq għan-negozjati billi jirtira 
l-forzi tiegħu minn Ċipru minnufih u billi 
jippermetti r-ritorn ta' Famagusta lill-
abitanti leġittimi tagħha b'konformità 
mar-Riżoluzzjoni 550 (1984) tal-KSNU; 
jiddispjaċih, b'mod parallel, dwar ir-rifjut 
mit-Turkija tal-proposta tal-Gvern tar-
Repubblika ta' Ċipru fl-2010 biex, inter 
alia, jinfetaħ il-port ta' Famagusta taħt il-
patroċinju tal-Unjoni Ewropea li 
jippermetti li jsiru tranżazzjonijiet 
kummerċjali bejn l-UE u ċ-Ċiprijotti-
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Torok, mill-port ta' Famagusta;

Or. en

Emenda 304
Emine Bozkurt

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 25

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

25. Jappoġġja bil-qawwi n-negozjati li 
għaddejjin dwar ir-riunifikazzjoni ta' Ċipru 
taħt il-patroċinju tas-Segretarju Ġenerali 
tan-Nazzjonijiet Uniti; jenfasizza li 
soluzzjoni ġusta u vijabbli tal-kwistjoni 
dwar Ċipru hija urġenti u jitlob lit-Turkija 
u lill-partijiet ikkonċernati kollha jaħdmu 
b'mod intensiv u b'rieda tajba għal ftehim 
komprensiv; jistieden lill-gvern tat-Turkija 
jibda jirtira l-forzi tiegħu minn Ċipru u 
biex jgħaddi lill-Famagusta lin-
Nazzjonijiet Uniti skont ir-
Riżoluzzjoni 550 (1984) tal-Kunsill tas-
Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti; jistieden 
b'mod parallel lir-Repubblika ta' Ċipru 
tiftaħ il-port ta' Famagusta skont is-
superviżjoni doganali tal-UE sabiex 
tippromwovi klima pożittiva għal 
soluzzjoni ta' suċċess tan-negozjati għar-
riunifikazzjoni u tippermetti lit-Torki 
Ċiprijotti jinnegozjaw direttament b'mod 
legali aċċettabbli għal kulħadd;

25. Jappoġġja bil-qawwi n-negozjati li 
għaddejjin dwar ir-riunifikazzjoni ta' Ċipru 
taħt il-patroċinju tas-Segretarju Ġenerali 
tan-Nazzjonijiet Uniti; jenfasizza li 
soluzzjoni ġusta u vijabbli tal-kwistjoni 
dwar Ċipru abbażi tal-parametri 
miftiehma tan-NU hija urġenti u jitlob lit-
Turkija u lill-partijiet ikkonċernati kollha 
jaħdmu b'mod intensiv u b'rieda tajba għal 
ftehim komprensiv; jistieden lill-Gvern tat-
Turkija jibda jirtira l-forzi tiegħu minn 
Ċipru u biex jgħaddi lil Famagusta lin-
Nazzjonijiet Uniti skont ir-
Riżoluzzjoni 550 (1984) tal-Kunsill tas-
Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti; jistieden 
b'mod parallel lir-Repubblika ta' Ċipru 
tiftaħ il-port ta' Famagusta taħt is-
superviżjoni doganali tal-UE sabiex 
tippromwovi klima pożittiva għal 
soluzzjoni ta' suċċess tan-negozjati għar-
riunifikazzjoni u tippermetti liċ-Ċiprijotti-
Torok jinnegozjaw direttament b'mod 
legali aċċettabbli għal kulħadd;

Or. en

Emenda 305
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 25
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

25. Jappoġġja bil-qawwi n-negozjati li 
għaddejjin dwar ir-riunifikazzjoni ta' Ċipru 
taħt il-patroċinju tas-Segretarju Ġenerali 
tan-Nazzjonijiet Uniti; jenfasizza li 
soluzzjoni ġusta u vijabbli tal-kwistjoni 
dwar Ċipru hija urġenti u jitlob lit-Turkija 
u lill-partijiet ikkonċernati kollha jaħdmu 
b'mod intensiv u b'rieda tajba għal ftehim 
komprensiv; jistieden lill-gvern tat-Turkija 
jibda jirtira l-forzi tiegħu minn Ċipru u 
biex jgħaddi lill-Famagusta lin-
Nazzjonijiet Uniti skont ir-
Riżoluzzjoni 550 (1984) tal-Kunsill tas-
Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti; jistieden 
b'mod parallel lir-Repubblika ta' Ċipru 
tiftaħ il-port ta' Famagusta skont is-
superviżjoni doganali tal-UE sabiex 
tippromwovi klima pożittiva għal 
soluzzjoni ta' suċċess tan-negozjati għar-
riunifikazzjoni u tippermetti lit-Torki 
Ċiprijotti jinnegozjaw direttament b'mod 
legali aċċettabbli għal kulħadd;

25. Jappoġġja bil-qawwi n-negozjati li 
għaddejjin dwar ir-riunifikazzjoni ta' Ċipru 
taħt il-patroċinju tas-Segretarju Ġenerali 
tan-Nazzjonijiet Uniti; jenfasizza li 
soluzzjoni ġusta u vijabbli tal-kwistjoni 
dwar Ċipru hija urġenti u ma tistax tiġi 
posposta aktar; jitlob lit-Turkija u lill-
partijiet ikkonċernati kollha jaħdmu b'mod 
intensiv u b'rieda tajba għal ftehim 
komprensiv; jistieden lill-Gvern tat-Turkija 
jibda jirtira l-forzi tiegħu minn Ċipru u 
biex jgħaddi lil Famagusta lin-Nazzjonijiet 
Uniti skont ir-Riżoluzzjoni 550 (1984) tal-
Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti; 
jistieden b'mod parallel lir-Repubblika ta' 
Ċipru tiftaħ il-port ta' Famagusta taħt is-
superviżjoni doganali tal-UE sabiex 
tippromwovi klima pożittiva għal 
soluzzjoni ta' suċċess tan-negozjati għar-
riunifikazzjoni u tippermetti liċ-Ċiprijotti-
Torok jinnegozjaw direttament b'mod 
legali aċċettabbli għal kulħadd; jitlob li jsir 
bla dewmien ix-xogħol ta' restawr fuq il-
wirt artistiku u reliġjuż tat-Tramuntana 
ta' Ċipru, li attwalment huwa 
abbandunat;

Or. it

Emenda 306
Nikolaos Chountis

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 25

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

25. Jappoġġja bil-qawwi n-negozjati li 
għaddejjin dwar ir-riunifikazzjoni ta' Ċipru 
taħt il-patroċinju tas-Segretarju Ġenerali 
tan-Nazzjonijiet Uniti; jenfasizza li 
soluzzjoni ġusta u vijabbli tal-kwistjoni 
dwar Ċipru hija urġenti u jitlob lit-Turkija 

25. Jappoġġja bil-qawwi n-negozjati li 
għaddejjin dwar ir-riunifikazzjoni ta' Ċipru 
taħt il-patroċinju tas-Segretarju Ġenerali 
tan-Nazzjonijiet Uniti; jenfasizza li 
soluzzjoni ġusta u vijabbli tal-kwistjoni 
dwar Ċipru hija urġenti u jitlob lit-Turkija 
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u lill-partijiet ikkonċernati kollha jaħdmu
b'mod intensiv u b'rieda tajba għal ftehim 
komprensiv; jistieden lill-gvern tat-Turkija 
jibda jirtira l-forzi tiegħu minn Ċipru u 
biex jgħaddi lill-Famagusta lin-
Nazzjonijiet Uniti skont ir-
Riżoluzzjoni 550 (1984) tal-Kunsill tas-
Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti; jistieden 
b'mod parallel lir-Repubblika ta' Ċipru 
tiftaħ il-port ta' Famagusta skont is-
superviżjoni doganali tal-UE sabiex 
tippromwovi klima pożittiva għal 
soluzzjoni ta' suċċess tan-negozjati għar-
riunifikazzjoni u tippermetti lit-Torki 
Ċiprijotti jinnegozjaw direttament b'mod 
legali aċċettabbli għal kulħadd;

taħdem b'mod intensiv u b'rieda tajba għal 
ftehim komprensiv; jistieden lill-Gvern tat-
Turkija jibda jirtira l-forzi tiegħu minn 
Ċipru u biex jgħaddi lil Famagusta lin-
Nazzjonijiet Uniti skont ir-
Riżoluzzjoni 550 (1984) tal-Kunsill tas-
Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti; jistieden 
b'mod parallel lir-Repubblika ta' Ċipru 
tiftaħ il-port ta' Famagusta taħt is-
superviżjoni doganali tal-UE sabiex 
tippromwovi klima pożittiva għal 
soluzzjoni ta' suċċess tan-negozjati għar-
riunifikazzjoni u tippermetti liċ-Ċiprijotti-
Torok jinnegozjaw direttament b'mod 
legali aċċettabbli għal kulħadd;

Or. el

Emenda 307
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 25

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

25. Jappoġġja bil-qawwi n-negozjati li 
għaddejjin dwar ir-riunifikazzjoni ta' Ċipru 
taħt il-patroċinju tas-Segretarju Ġenerali 
tan-Nazzjonijiet Uniti; jenfasizza li 
soluzzjoni ġusta u vijabbli tal-kwistjoni 
dwar Ċipru hija urġenti u jitlob lit-Turkija 
u lill-partijiet ikkonċernati kollha jaħdmu 
b'mod intensiv u b'rieda tajba għal ftehim 
komprensiv; jistieden lill-gvern tat-Turkija 
jibda jirtira l-forzi tiegħu minn Ċipru u 
biex jgħaddi lill-Famagusta lin-
Nazzjonijiet Uniti skont ir-
Riżoluzzjoni 550 (1984) tal-Kunsill tas-
Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti; jistieden 
b'mod parallel lir-Repubblika ta' Ċipru 
tiftaħ il-port ta' Famagusta skont is-
superviżjoni doganali tal-UE sabiex 
tippromwovi klima pożittiva għal 
soluzzjoni ta' suċċess tan-negozjati għar-

25. Jappoġġja bil-qawwi n-negozjati li 
għaddejjin dwar ir-riunifikazzjoni ta' Ċipru 
taħt il-patroċinju tas-Segretarju Ġenerali 
tan-Nazzjonijiet Uniti; jenfasizza li 
soluzzjoni ġusta u vijabbli tal-kwistjoni 
dwar Ċipru hija urġenti u jitlob lit-Turkija 
u lill-partijiet ikkonċernati kollha jaħdmu 
b'mod intensiv u b'rieda tajba għal ftehim 
komprensiv; jiddispjaċih li ma sar l-ebda 
progress lejn in-normalizzazzjoni tar-
relazzjonijiet bilaterali mar-Repubblika 
ta' Ċipru; jistieden lill-Gvern tat-Turkija 
jirtira l-forzi tiegħu minnufih minn Ċipru u 
biex jgħaddi lil Famagusta lin-Nazzjonijiet 
Uniti skont ir-Riżoluzzjoni 550 (1984) tal-
Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti; 
jistieden b'mod parallel lir-Repubblika ta' 
Ċipru tiftaħ il-port ta' Famagusta taħt is-
superviżjoni doganali tal-UE sabiex 



AM\888692MT.doc 189/284 PE478.719v01-00

MT

riunifikazzjoni u tippermetti lit-Torki 
Ċiprijotti jinnegozjaw direttament b'mod 
legali aċċettabbli għal kulħadd;

tippromwovi klima pożittiva għal 
soluzzjoni ta' suċċess tan-negozjati għar-
riunifikazzjoni u tippermetti liċ-Ċiprijotti-
Torok jinnegozjaw direttament b'mod 
legali aċċettabbli għal kulħadd;

Or. en

Emenda 308
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Metin Kazak

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 25

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

25. Jappoġġja bil-qawwi n-negozjati li 
għaddejjin dwar ir-riunifikazzjoni ta' Ċipru 
taħt il-patroċinju tas-Segretarju Ġenerali 
tan-Nazzjonijiet Uniti; jenfasizza li 
soluzzjoni ġusta u vijabbli tal-kwistjoni 
dwar Ċipru hija urġenti u jitlob lit-Turkija 
u lill-partijiet ikkonċernati kollha jaħdmu 
b'mod intensiv u b'rieda tajba għal ftehim 
komprensiv; jistieden lill-gvern tat-Turkija 
jibda jirtira l-forzi tiegħu minn Ċipru u
biex jgħaddi lill-Famagusta lin-
Nazzjonijiet Uniti skont ir-
Riżoluzzjoni 550 (1984) tal-Kunsill tas-
Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti; jistieden 
b'mod parallel lir-Repubblika ta' Ċipru 
tiftaħ il-port ta' Famagusta skont is-
superviżjoni doganali tal-UE sabiex 
tippromwovi klima pożittiva għal 
soluzzjoni ta' suċċess tan-negozjati għar-
riunifikazzjoni u tippermetti lit-Torki 
Ċiprijotti jinnegozjaw direttament b'mod 
legali aċċettabbli għal kulħadd;

25. Jappoġġja bil-qawwi n-negozjati li 
għaddejjin dwar ir-riunifikazzjoni ta' Ċipru 
taħt il-patroċinju tas-Segretarju Ġenerali 
tan-Nazzjonijiet Uniti; jenfasizza li 
soluzzjoni ġusta u vijabbli tal-kwistjoni 
dwar Ċipru hija urġenti u jitlob lit-Turkija 
u lill-partijiet ikkonċernati kollha jaħdmu 
b'mod intensiv u b'rieda tajba għal ftehim 
komprensiv abbażi tal-parametri 
miftiehma tan-NU ta' bikomunalità, 
biżonalità u ugwaljanza politika kif 
stipulat mir-Riżoluzzjonijiet rilevanti tal-
Kunsill tas-Sigurtà u mtenni mid-
dikjarazzjoni konġunta taż-żewġ mexxejja 
fit-23 ta' Mejju 2008; jitlob ukoll miżuri 
oħra biex jitħeġġeġ ambjent pożittiv għall-
konklużjoni b'suċċess tan-negozjati li 
għaddejjin għar-riunifikazzjoni, bħall-
implimentazzjoni sħiħa tal-
Konklużjonijiet tal-Kunsill tal-UE tas-
26 ta' April 2044 biex tintemm l-
iżolazzjoni taċ-Ċiprijotti-Torok u biex iċ-
Ċiprijotti-Torok jinġibdu lejn l-UE, u 
ftehim biex Famagusta tgħaddi f'idejn in-
Nazzjonijiet Uniti skont ir-
Riżoluzzjoni 550 (1984) tal-Kunsill tas-
Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti ta' Ċipru 
flimkien mal-fatt li r-Repubblika ta' Ċipru 
tiftaħ il-port ta' Famagusta taħt is-
superviżjoni doganali tal-UE biex iċ-



PE478.719v01-00 190/284 AM\888692MT.doc

MT

Ċiprijotti-Torok jkunu jistgħu jinnegozjaw 
direttament;

Or. en

Emenda 309
Takis Hadjigeorgiou

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 25

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

25. Jappoġġja bil-qawwi n-negozjati li 
għaddejjin dwar ir-riunifikazzjoni ta' Ċipru 
taħt il-patroċinju tas-Segretarju Ġenerali 
tan-Nazzjonijiet Uniti; jenfasizza li 
soluzzjoni ġusta u vijabbli tal-kwistjoni 
dwar Ċipru hija urġenti u jitlob lit-Turkija 
u lill-partijiet ikkonċernati kollha jaħdmu
b'mod intensiv u b'rieda tajba għal ftehim 
komprensiv; jistieden lill-gvern tat-Turkija 
jibda jirtira l-forzi tiegħu minn Ċipru u 
biex jgħaddi lill-Famagusta lin-
Nazzjonijiet Uniti skont ir-
Riżoluzzjoni 550 (1984) tal-Kunsill tas-
Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti; jistieden 
b'mod parallel lir-Repubblika ta' Ċipru 
tiftaħ il-port ta' Famagusta skont is-
superviżjoni doganali tal-UE sabiex 
tippromwovi klima pożittiva għal 
soluzzjoni ta' suċċess tan-negozjati għar-
riunifikazzjoni u tippermetti lit-Torki 
Ċiprijotti jinnegozjaw direttament b'mod 
legali aċċettabbli għal kulħadd;

25. Jappoġġja bil-qawwi n-negozjati li 
għaddejjin dwar ir-riunifikazzjoni ta' Ċipru 
taħt il-patroċinju tas-Segretarju Ġenerali 
tan-Nazzjonijiet Uniti; jenfasizza li 
soluzzjoni ġusta u vijabbli tal-kwistjoni 
dwar Ċipru hija urġenti u jitlob lit-Turkija 
taħdem b'mod intensiv u b'rieda tajba għal 
ftehim komprensiv abbażi tar-
Riżoluzzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà 
tan-NU u l-prinċipji li l-UE hija msejsa 
fuqhom; jistieden lill-Gvern tat-Turkija 
jibda jirtira minnufih il-forzi tiegħu minn 
Ċipru u biex jgħaddi lil Famagusta lin-
Nazzjonijiet Uniti skont ir-
Riżoluzzjoni 550 (1984) tal-Kunsill tas-
Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti; ifakkar fil-
proposta tal-President tar-Repubblika ta' 
Ċipru biex jerġa' jinfetaħ il-port ta' 
Famagusta taħt il-patroċinju tal-UE 
filwaqt li tiġi promossa klima pożittiva 
għal soluzzjoni ta' suċċess tan-negozjati 
għar-riunifikazzjoni u filwaqt li ż-żewġ 
komunitajiet ikunu jistgħu jinnegozjaw 
direttament b'mod legali aċċettabbli għal 
kulħadd;

Or. en

Emenda 310
Kyriacos Triantaphyllides
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 25

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

25. Jappoġġja bil-qawwi n-negozjati li 
għaddejjin dwar ir-riunifikazzjoni ta' Ċipru 
taħt il-patroċinju tas-Segretarju Ġenerali 
tan-Nazzjonijiet Uniti; jenfasizza li 
soluzzjoni ġusta u vijabbli tal-kwistjoni 
dwar Ċipru hija urġenti u jitlob lit-Turkija 
u lill-partijiet ikkonċernati kollha jaħdmu 
b'mod intensiv u b'rieda tajba għal ftehim 
komprensiv; jistieden lill-gvern tat-Turkija 
jibda jirtira l-forzi tiegħu minn Ċipru u 
biex jgħaddi lill-Famagusta lin-
Nazzjonijiet Uniti skont ir-
Riżoluzzjoni 550 (1984) tal-Kunsill tas-
Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti; jistieden 
b'mod parallel lir-Repubblika ta' Ċipru 
tiftaħ il-port ta' Famagusta skont is-
superviżjoni doganali tal-UE sabiex 
tippromwovi klima pożittiva għal 
soluzzjoni ta' suċċess tan-negozjati għar-
riunifikazzjoni u tippermetti lit-Torki 
Ċiprijotti jinnegozjaw direttament b'mod 
legali aċċettabbli għal kulħadd;

25. Jappoġġja bil-qawwi n-negozjati li 
għaddejjin dwar ir-riunifikazzjoni ta' Ċipru 
taħt il-patroċinju tas-Segretarju Ġenerali 
tan-Nazzjonijiet Uniti; jenfasizza li 
soluzzjoni ġusta u vijabbli tal-kwistjoni 
dwar Ċipru hija urġenti u jitlob lit-Turkija 
u lill-partijiet ikkonċernati kollha jaħdmu 
b'mod intensiv u b'rieda tajba għal ftehim 
komprensiv abbażi tar-Riżoluzzjonijiet tal-
Kunsill tas-Sigurtà tan-NU u l-prinċipji li 
l-UE hija msejsa fuqhom; jistieden lill-
Gvern tat-Turkija jibda jirtira l-forzi tiegħu 
minn Ċipru u biex jgħaddi lil Famagusta
lin-Nazzjonijiet Uniti skont ir-
Riżoluzzjoni 550 (1984) tal-Kunsill tas-
Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti; jistieden 
b'mod parallel lir-Repubblika ta' Ċipru 
tiftaħ il-port ta' Famagusta taħt is-
superviżjoni doganali tal-UE sabiex 
tippromwovi klima pożittiva għal 
soluzzjoni ta' suċċess tan-negozjati għar-
riunifikazzjoni u tippermetti liċ-Ċiprijotti-
Torok jinnegozjaw direttament b'mod 
legali aċċettabbli għal kulħadd;

Or. en

Emenda 311
Kyriacos Triantaphyllides

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 25

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

25. Jappoġġja bil-qawwi n-negozjati li 
għaddejjin dwar ir-riunifikazzjoni ta' Ċipru 
taħt il-patroċinju tas-Segretarju Ġenerali 
tan-Nazzjonijiet Uniti; jenfasizza li 
soluzzjoni ġusta u vijabbli tal-kwistjoni 
dwar Ċipru hija urġenti u jitlob lit-Turkija 

25. Jappoġġja bil-qawwi n-negozjati li 
għaddejjin dwar ir-riunifikazzjoni ta' Ċipru 
taħt il-patroċinju tas-Segretarju Ġenerali 
tan-Nazzjonijiet Uniti; jenfasizza li 
soluzzjoni ġusta u vijabbli tal-kwistjoni 
dwar Ċipru hija urġenti u jitlob lit-Turkija 
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u lill-partijiet ikkonċernati kollha jaħdmu 
b'mod intensiv u b'rieda tajba għal ftehim 
komprensiv; jistieden lill-gvern tat-Turkija 
jibda jirtira l-forzi tiegħu minn Ċipru u 
biex jgħaddi lill-Famagusta lin-
Nazzjonijiet Uniti skont ir-
Riżoluzzjoni 550 (1984) tal-Kunsill tas-
Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti; jistieden 
b'mod parallel lir-Repubblika ta' Ċipru 
tiftaħ il-port ta' Famagusta skont is-
superviżjoni doganali tal-UE sabiex 
tippromwovi klima pożittiva għal 
soluzzjoni ta' suċċess tan-negozjati għar-
riunifikazzjoni u tippermetti lit-Torki 
Ċiprijotti jinnegozjaw direttament b'mod 
legali aċċettabbli għal kulħadd;

u lill-partijiet ikkonċernati kollha jaħdmu 
b'mod intensiv u b'rieda tajba għal ftehim 
komprensiv abbażi tar-Riżoluzzjonijiet tal-
Kunsill tas-Sigurtà tan-NU u l-prinċipji li 
l-UE hija msejsa fuqhom; jistieden lill-
Gvern tat-Turkija jibda jirtira l-forzi tiegħu 
minn Ċipru u biex jgħaddi lil Famagusta
lin-Nazzjonijiet Uniti skont ir-
Riżoluzzjoni 550 (1984) tal-Kunsill tas-
Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti; jistieden 
b'mod parallel lir-Repubblika ta' Ċipru 
tiftaħ il-port ta' Famagusta taħt is-
superviżjoni doganali tal-UE sabiex 
tippromwovi klima pożittiva għal 
soluzzjoni ta' suċċess tan-negozjati għar-
riunifikazzjoni u tippermetti liċ-Ċiprijotti-
Torok jinnegozjaw direttament b'mod 
legali aċċettabbli għal kulħadd;

Or. en

Emenda 312
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 25

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

25. Jappoġġja bil-qawwi n-negozjati li 
għaddejjin dwar ir-riunifikazzjoni ta' Ċipru 
taħt il-patroċinju tas-Segretarju Ġenerali 
tan-Nazzjonijiet Uniti; jenfasizza li 
soluzzjoni ġusta u vijabbli tal-kwistjoni 
dwar Ċipru hija urġenti u jitlob lit-Turkija 
u lill-partijiet ikkonċernati kollha jaħdmu 
b'mod intensiv u b'rieda tajba għal ftehim 
komprensiv; jistieden lill-gvern tat-Turkija 
jibda jirtira l-forzi tiegħu minn Ċipru u 
biex jgħaddi lill-Famagusta lin-
Nazzjonijiet Uniti skont ir-
Riżoluzzjoni 550 (1984) tal-Kunsill tas-
Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti; jistieden 
b'mod parallel lir-Repubblika ta' Ċipru 
tiftaħ il-port ta' Famagusta skont is-
superviżjoni doganali tal-UE sabiex 

25. Jappoġġja bil-qawwi n-negozjati li 
għaddejjin dwar ir-riunifikazzjoni ta' Ċipru 
taħt il-patroċinju tas-Segretarju Ġenerali 
tan-Nazzjonijiet Uniti; jenfasizza li 
soluzzjoni ġusta u vijabbli tal-kwistjoni 
dwar Ċipru hija urġenti u jitlob lit-Turkija 
u lill-partijiet ikkonċernati kollha jaħdmu 
b'mod intensiv u b'rieda tajba għal ftehim 
komprensiv; jistieden lill-Gvern tat-Turkija 
jibda jirtira l-forzi tiegħu minn Ċipru 
minnufih u biex jgħaddi lil Famagusta lin-
Nazzjonijiet Uniti skont ir-
Riżoluzzjoni 550 (1984) tal-Kunsill tas-
Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti; jistieden
b'mod parallel lir-Repubblika ta' Ċipru 
tiftaħ il-port ta' Famagusta taħt is-
superviżjoni doganali tal-UE sabiex 
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tippromwovi klima pożittiva għal 
soluzzjoni ta' suċċess tan-negozjati għar-
riunifikazzjoni u tippermetti lit-Torki 
Ċiprijotti jinnegozjaw direttament b'mod 
legali aċċettabbli għal kulħadd;

tippromwovi klima pożittiva għal 
soluzzjoni ta' suċċess tan-negozjati għar-
riunifikazzjoni u tippermetti liċ-Ċiprijotti-
Torok jinnegozjaw direttament b'mod 
legali aċċettabbli għal kulħadd;

Or. de

Emenda 313
Kyriakos Mavronikolas, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 25

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

25. Jappoġġja bil-qawwi n-negozjati li 
għaddejjin dwar ir-riunifikazzjoni ta' Ċipru 
taħt il-patroċinju tas-Segretarju Ġenerali 
tan-Nazzjonijiet Uniti; jenfasizza li 
soluzzjoni ġusta u vijabbli tal-kwistjoni 
dwar Ċipru hija urġenti u jitlob lit-Turkija 
u lill-partijiet ikkonċernati kollha jaħdmu 
b'mod intensiv u b'rieda tajba għal ftehim 
komprensiv; jistieden lill-gvern tat-Turkija 
jibda jirtira l-forzi tiegħu minn Ċipru u 
biex jgħaddi lill-Famagusta lin-
Nazzjonijiet Uniti skont ir-
Riżoluzzjoni 550 (1984) tal-Kunsill tas-
Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti; jistieden 
b'mod parallel lir-Repubblika ta' Ċipru 
tiftaħ il-port ta' Famagusta skont is-
superviżjoni doganali tal-UE sabiex 
tippromwovi klima pożittiva għal 
soluzzjoni ta' suċċess tan-negozjati għar-
riunifikazzjoni u tippermetti lit-Torki 
Ċiprijotti jinnegozjaw direttament b'mod 
legali aċċettabbli għal kulħadd;

25. Jappoġġja bil-qawwi n-negozjati li 
għaddejjin dwar ir-riunifikazzjoni ta' Ċipru 
taħt il-patroċinju tas-Segretarju Ġenerali 
tan-Nazzjonijiet Uniti; jenfasizza li 
soluzzjoni ġusta u vijabbli tal-kwistjoni 
dwar Ċipru hija urġenti u jitlob lit-Turkija 
u lill-partijiet ikkonċernati kollha jaħdmu 
b'mod intensiv u b'rieda tajba għal ftehim 
komprensiv; jistieden lill-Gvern tat-Turkija 
jibda jirtira l-forzi tiegħu minn Ċipru 
minnufih u biex jgħaddi lil Famagusta lin-
Nazzjonijiet Uniti skont ir-
Riżoluzzjoni 550 (1984) tal-Kunsill tas-
Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti; jistieden 
b'mod parallel lir-Repubblika ta' Ċipru 
tiftaħ il-port ta' Famagusta taħt is-
superviżjoni doganali tal-UE sabiex 
tippromwovi klima pożittiva għal 
soluzzjoni ta' suċċess tan-negozjati għar-
riunifikazzjoni u tippermetti liċ-Ċiprijotti-
Torok jinnegozjaw direttament b'mod 
legali aċċettabbli għal kulħadd;

Or. en

Emenda 314
Tunne Kelam
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 25

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

25. Jappoġġja bil-qawwi n-negozjati li 
għaddejjin dwar ir-riunifikazzjoni ta' Ċipru 
taħt il-patroċinju tas-Segretarju Ġenerali 
tan-Nazzjonijiet Uniti; jenfasizza li 
soluzzjoni ġusta u vijabbli tal-kwistjoni 
dwar Ċipru hija urġenti u jitlob lit-Turkija 
u lill-partijiet ikkonċernati kollha jaħdmu 
b'mod intensiv u b'rieda tajba għal ftehim 
komprensiv; jistieden lill-gvern tat-Turkija 
jibda jirtira l-forzi tiegħu minn Ċipru u 
biex jgħaddi lill-Famagusta lin-
Nazzjonijiet Uniti skont ir-
Riżoluzzjoni 550 (1984) tal-Kunsill tas-
Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti; jistieden 
b'mod parallel lir-Repubblika ta' Ċipru 
tiftaħ il-port ta' Famagusta skont is-
superviżjoni doganali tal-UE sabiex 
tippromwovi klima pożittiva għal 
soluzzjoni ta' suċċess tan-negozjati għar-
riunifikazzjoni u tippermetti lit-Torki 
Ċiprijotti jinnegozjaw direttament b'mod 
legali aċċettabbli għal kulħadd;

25. Jappoġġja bil-qawwi n-negozjati li 
għaddejjin dwar ir-riunifikazzjoni ta' Ċipru 
taħt il-patroċinju tas-Segretarju Ġenerali 
tan-Nazzjonijiet Uniti; jenfasizza li 
soluzzjoni ġusta u vijabbli tal-kwistjoni 
dwar Ċipru hija urġenti u jitlob lit-Turkija 
u lill-partijiet ikkonċernati kollha jaħdmu 
b'mod intensiv u b'rieda tajba għal ftehim 
komprensiv; jistieden lill-Gvern tat-Turkija 
jibda jirtira l-forzi tiegħu minn Ċipru bla 
aktar dewmien u biex jgħaddi lil 
Famagusta lin-Nazzjonijiet Uniti skont ir-
Riżoluzzjoni 550 (1984) tal-Kunsill tas-
Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti; jistieden 
b'mod parallel lir-Repubblika ta' Ċipru 
tiftaħ il-port ta' Famagusta taħt is-
superviżjoni doganali tal-UE sabiex 
tippromwovi klima pożittiva għal 
soluzzjoni ta' suċċess tan-negozjati għar-
riunifikazzjoni u tippermetti liċ-Ċiprijotti-
Torok jinnegozjaw direttament b'mod 
legali aċċettabbli għal kulħadd;

Or. en

Emenda 315
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 25

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

25. Jappoġġja bil-qawwi n-negozjati li 
għaddejjin dwar ir-riunifikazzjoni ta' Ċipru 
taħt il-patroċinju tas-Segretarju Ġenerali 
tan-Nazzjonijiet Uniti; jenfasizza li 
soluzzjoni ġusta u vijabbli tal-kwistjoni 
dwar Ċipru hija urġenti u jitlob lit-Turkija 
u lill-partijiet ikkonċernati kollha jaħdmu 
b'mod intensiv u b'rieda tajba għal ftehim 

25. Jappoġġja bil-qawwi n-negozjati li 
għaddejjin dwar ir-riunifikazzjoni ta' Ċipru 
taħt il-patroċinju tas-Segretarju Ġenerali 
tan-Nazzjonijiet Uniti; jenfasizza li 
soluzzjoni ġusta u vijabbli tal-kwistjoni 
dwar Ċipru hija urġenti u jitlob lit-Turkija 
u lill-partijiet ikkonċernati kollha jaħdmu 
b'mod intensiv u b'rieda tajba għal ftehim
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komprensiv; jistieden lill-gvern tat-Turkija 
jibda jirtira l-forzi tiegħu minn Ċipru u 
biex jgħaddi lill-Famagusta lin-
Nazzjonijiet Uniti skont ir-
Riżoluzzjoni 550 (1984) tal-Kunsill tas-
Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti; jistieden 
b'mod parallel lir-Repubblika ta' Ċipru 
tiftaħ il-port ta' Famagusta skont is-
superviżjoni doganali tal-UE sabiex 
tippromwovi klima pożittiva għal 
soluzzjoni ta' suċċess tan-negozjati għar-
riunifikazzjoni u tippermetti lit-Torki 
Ċiprijotti jinnegozjaw direttament b'mod 
legali aċċettabbli għal kulħadd;

komprensiv; jistieden lill-Gvern tat-Turkija 
jibda jirtira l-forzi tiegħu minn Ċipru u 
biex jgħaddi lil Famagusta u l-ajruport 
internazzjonali ta' Nikosija (Ercan) lin-
Nazzjonijiet Uniti skont ir-
Riżoluzzjoni 550 (1984) tal-Kunsill tas-
Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti; jistieden 
b'mod parallel lir-Repubblika ta' Ċipru 
tiftaħ il-port ta' Famagusta taħt is-
superviżjoni doganali tal-UE sabiex 
tippromwovi klima pożittiva għal 
soluzzjoni ta' suċċess tan-negozjati għar-
riunifikazzjoni u tippermetti liċ-Ċiprijotti-
Torok jinnegozjaw direttament b'mod 
legali aċċettabbli għal kulħadd;

Or. en

Emenda 316
Emine Bozkurt

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 25a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

25a. Jistieden lill-Istituzzjonijiet Ewropej 
jieħdu l-miżuri meħtieġa kollha biex 
jippermettu l-kummerċ dirett bejn l-UE u 
l-parti tat-Tramuntana ta' Ċipru kif ukoll 
biex jiffaċilitaw il-moviment liberu tal-
komunità Ċiprijotta-Torka sabiex 
titneħħa l-iżolazzjoni tal-komunità 
Ċiprijotta-Torka skont il-Konklużjonijiet 
tal-laqgħa tal-Kunsill Affarijiet Ġenerali 
tal-UE tas-26 ta' April 2004;

Or. en

Emenda 317
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 25a (ġdid)



PE478.719v01-00 196/284 AM\888692MT.doc

MT

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

25a. Iħeġġeġ lit-Turkija tirrikonoxxi lill-
Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea, 
inkluża r-Repubblika ta' Ċipru;

Or. nl

Emenda 318
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 26

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

26. Iħeġġeġ lit-Turkija tintensifika l-
appoġġ tagħha għall-Kumitat għan-nies 
mitlufin f'Ċipru;

26. Iqis li huwa essenzjali li t-Turkija
tintensifika l-appoġġ tagħha għall-Kumitat 
għan-nies neqsin f'Ċipru;

Or. it

Emenda 319
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 26

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

26. Iħeġġeġ lit-Turkija tintensifika l-
appoġġ tagħha għall-Kumitat għan-nies 
mitlufin f'Ċipru;

26. Iħeġġeġ lit-Turkija tappoġġja bis-sħiħ 
lill-Kumitat għan-nies neqsin f'Ċipru;

Or. nl

Emenda 320
Antigoni Papadopoulou, Kinga Göncz, Ana Gomes, Kyriakos Mavronikolas, Antonyia 
Parvanova
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 26

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

26. Iħeġġeġ lit-Turkija tintensifika l-
appoġġ tagħha għall-Kumitat għan-nies 
mitlufin f'Ċipru;

26. Iħeġġeġ lit-Turkija tintensifika l-
appoġġ tagħha għall-Kumitat għan-nies 
neqsin f'Ċipru, partikolarment billi jiġi 
ffaċilitat l-aċċess tiegħu għall-arkivji u ż-
żoni militari, u tieħu kull azzjoni xierqa 
oħra f'konformità mar-riżulati miksuba 
mill-Qorti Ewropea għad-Drittijiet tal-
Bniedem (ECHR), dwar il-kwistjoni 
umanitarja ta’ nies neqsin;

Or. en

Emenda 321
Emine Bozkurt

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 26

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

26. Iħeġġeġ lit-Turkija tintensifika l-
appoġġ tagħha għall-Kumitat għan-nies 
mitlufin f'Ċipru;

26. Iħeġġeġ lit-Turkija tintensifika l-
appoġġ tagħha għall-Kumitat għan-nies 
neqsin f'Ċipru; jistieden lill-partijiet kollha 
jintensifikaw aktar l-isforzi tagħhom biex 
jgħinu lill-Kumitat f'ħidmietu;

Or. en

Emenda 322
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 26

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

26. Iħeġġeġ lit-Turkija tintensifika l-
appoġġ tagħha għall-Kumitat għan-nies 
mitlufin f'Ċipru;

26. Iħeġġeġ lit-Turkija tintensifika l-
appoġġ tagħha għall-Kumitat għan-nies 
neqsin (CMP) f'Ċipru; jistieden lill-
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partijiet kollha jintensifikaw aktar l-
isforzi biex jgħinu lill-Kumitat f'ħidmietu;

Or. en

Emenda 323
Kyriakos Mavronikolas, Hannes Swoboda, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-
Dörfler

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 26a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

26a. Jistieden lit-Turkija toqgħod lura 
milli toħloq xi insedjament ġdid ta' 
ċittadini Torok fuq il-gżira, peress li dan 
ikompli jbiddel il-bilanċ demografiku u 
jnaqqas il-lealtà taċ-ċittadini tagħha fuq 
il-gżira lejn stat komuni futur mibni fuq l-
imgħoddi komuni tiegħu;

Or. en

Emenda 324
Antigoni Papadopoulou, Nikolaos Salavrakos, Ana Gomes, Renate Sommer

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 26a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

26a. Jistieden lit-Turkija toqgħod lura 
milli toħloq xi insedjament illegali ġdid ta' 
ċittadini Torok fuq il-gżira, peress li dan 
ikompli jbiddel il-bilanċ demografiku 
tagħha u jnaqqas il-lealtà taċ-ċittadini 
tagħha lejn futur komuni mibni fuq l-
imgħoddi komuni; jistieden lit-Turkija 
tindirizza l-kwistjoni tal-insedjament 
illegali ta' ċittadini Torok fuq il-gżira, 
skont il-Konvenzjoni ta' Ġinevra, il-
prinċipji tad-Dritt Internazzjonali u r-
riżoluzzjonijiet rilevanti tal-Kunsill tal-
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Ewropa;

Or. en

Emenda 325
Kinga Göncz, Ana Gomes, Antigoni Papadopoulou, Edward Scicluna

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 26a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

26a. Jikkundanna bil-qawwa l-
profanazzjoni tal-knejjes u l-qerda taċ-
ċimiterji fit-Tramuntana ta' Ċipru, u 
jħeġġeġ lit-Turkija terġa' tibni dawn is-
siti;

Or. en

Emenda 326
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 26

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

26. Iħeġġeġ lit-Turkija tintensifika l-
appoġġ tagħha għall-Kumitat għan-nies 
mitlufin f'Ċipru;

26. Iħeġġeġ lit-Turkija tappoġġja bis-sħiħ 
lill-Kumitat għan-nies neqsin f'Ċipru;

Or. nl

Emenda 327
Geoffrey Van Orden

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 27
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

27. Jiddispjaċih għad-dikjarazzjonijiet tat-
Turkija li se tiffriża r-relazzjonijiet mal-
Presidenza tal-Unjoni Ewropea fit-tieni 
nofs tal-2012, jekk sa dak iż-żmien tkun 
għadha ma nstabitx soluzzjoni għall-
kwistjoni dwar Ċipru; ifakkar li l-Unjoni 
Ewropea hija bbażata fuq prinċipji ta' 
kooperazzjoni sinċiera u solidarjetà 
reċiproka fost l-Istati Membri kollha 
tagħha, u li bħala pajjiż kandidat it-
Turkija għandha timpenja ruħha għal 
relazzjonijiet sereni mal-Unjoni Ewropea 
u l-Istati Membri tagħha kollha; barra 
minn hekk ifakkar li l-Presidenza tal-
Kunsill tal-Unjoni Ewropea hija prevista 
fit-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea;

27. Jenfasizza li konklużjoni b'suċċess tal-
proċess li għaddej ta' Soluzzjoni 
Komprensiva tan-NU jippermetti lill-istat 
federali ġdid, li jitwaqqaf fil-gżira, 
jassumi l-Presidenza tal-Kunsill Ewropew 
fit-tieni nofs tal-2012; ifakkar f'dan il-
kuntest li t-Turkija diġà esprimiet il-fatt li 
hija lesta tistabbilixxi relazzjonijiet mal-
istat ġdid li jitwaqqaf wara Soluzzjoni 
Komprensiva;

Or. en

Emenda 328
Tunne Kelam

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 27

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

27. Jiddispjaċih għad-dikjarazzjonijiet tat-
Turkija li se tiffriża r-relazzjonijiet mal-
Presidenza tal-Unjoni Ewropea fit-tieni 
nofs tal-2012, jekk sa dak iż-żmien tkun 
għadha ma nstabitx soluzzjoni għall-
kwistjoni dwar Ċipru; ifakkar li l-Unjoni 
Ewropea hija bbażata fuq prinċipji ta' 
kooperazzjoni sinċiera u solidarjetà 
reċiproka fost l-Istati Membri kollha 
tagħha, u li bħala pajjiż kandidat it-Turkija 
għandha timpenja ruħha għal relazzjonijiet 
sereni mal-Unjoni Ewropea u l-Istati 
Membri tagħha kollha; barra minn hekk 
ifakkar li l-Presidenza tal-Kunsill tal-
Unjoni Ewropea hija prevista fit-Trattat 
dwar l-Unjoni Ewropea;

27. Iqis bħala inaċċettabbli d-
dikjarazzjonijiet tat-Turkija li se tiffriża r-
relazzjonijiet mal-Presidenza tal-Unjoni 
Ewropea fit-tieni nofs tal-2012, jekk sa dak 
iż-żmien tkun għadha ma nstabitx 
soluzzjoni għall-kwistjoni dwar Ċipru; 
ifakkar li l-Unjoni Ewropea hija bbażata 
fuq prinċipji ta' kooperazzjoni sinċiera u 
solidarjetà reċiproka fost l-Istati Membri 
kollha tagħha, u li bħala pajjiż kandidat it-
Turkija għandha timpenja ruħha għal 
relazzjonijiet sereni mal-Unjoni Ewropea u 
l-Istati Membri tagħha kollha; barra minn 
hekk ifakkar li l-Presidenza tal-Kunsill tal-
Unjoni Ewropea hija prevista fit-Trattat 
dwar l-Unjoni Ewropea;
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Or. en

Emenda 329
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 27

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

27. Jiddispjaċih għad-dikjarazzjonijiet tat-
Turkija li se tiffriża r-relazzjonijiet mal-
Presidenza tal-Unjoni Ewropea fit-tieni 
nofs tal-2012, jekk sa dak iż-żmien tkun 
għadha ma nstabitx soluzzjoni għall-
kwistjoni dwar Ċipru; ifakkar li l-Unjoni 
Ewropea hija bbażata fuq prinċipji ta' 
kooperazzjoni sinċiera u solidarjetà 
reċiproka fost l-Istati Membri kollha 
tagħha, u li bħala pajjiż kandidat it-Turkija 
għandha timpenja ruħha għal relazzjonijiet 
sereni mal-Unjoni Ewropea u l-Istati 
Membri tagħha kollha; barra minn hekk 
ifakkar li l-Presidenza tal-Kunsill tal-
Unjoni Ewropea hija prevista fit-Trattat 
dwar l-Unjoni Ewropea;

27. Jikkundanna d-dikjarazzjonijiet tat-
Turkija li se tiffriża r-relazzjonijiet mal-
Presidenza tal-Unjoni Ewropea fit-tieni 
nofs tal-2012, jekk sa dak iż-żmien tkun 
għadha ma nstabitx soluzzjoni għall-
kwistjoni dwar Ċipru; ifakkar li l-Unjoni 
Ewropea hija bbażata fuq prinċipji ta' 
kooperazzjoni sinċiera u solidarjetà 
reċiproka fost l-Istati Membri kollha 
tagħha, u li bħala pajjiż kandidat it-Turkija 
għandha timpenja ruħha għal relazzjonijiet 
sereni mal-Unjoni Ewropea u l-Istati 
Membri tagħha kollha; barra minn hekk 
ifakkar li l-Presidenza tal-Kunsill tal-
Unjoni Ewropea hija prevista fit-Trattat 
dwar l-Unjoni Ewropea;

Or. en

Emenda 330
Renate Sommer

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 27

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

27. Jiddispjaċih għad-dikjarazzjonijiet tat-
Turkija li se tiffriża r-relazzjonijiet mal-
Presidenza tal-Unjoni Ewropea fit-tieni 
nofs tal-2012, jekk sa dak iż-żmien tkun 
għadha ma nstabitx soluzzjoni għall-
kwistjoni dwar Ċipru; ifakkar li l-Unjoni 
Ewropea hija bbażata fuq prinċipji ta' 

27. Jikkritika d-dikjarazzjonijiet tat-
Turkija li se tiffriża r-relazzjonijiet mal-
Presidenza tal-Unjoni Ewropea fit-tieni 
nofs tal-2012, jekk sa dak iż-żmien tkun 
għadha ma nstabitx soluzzjoni għall-
kwistjoni dwar Ċipru; ifakkar li l-Unjoni 
Ewropea hija bbażata fuq prinċipji ta' 
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kooperazzjoni sinċiera u solidarjetà 
reċiproka fost l-Istati Membri kollha 
tagħha, u li bħala pajjiż kandidat it-Turkija 
għandha timpenja ruħha għal relazzjonijiet 
sereni mal-Unjoni Ewropea u l-Istati 
Membri tagħha kollha; barra minn hekk 
ifakkar li l-Presidenza tal-Kunsill tal-
Unjoni Ewropea hija prevista fit-Trattat 
dwar l-Unjoni Ewropea;

kooperazzjoni sinċiera u solidarjetà 
reċiproka fost l-Istati Membri kollha 
tagħha, u li bħala pajjiż kandidat it-Turkija 
għandha timpenja ruħha għal relazzjonijiet 
sereni mal-Unjoni Ewropea u l-Istati 
Membri tagħha kollha; barra minn hekk 
ifakkar li l-Presidenza tal-Kunsill tal-
Unjoni Ewropea hija prevista fit-Trattat 
dwar l-Unjoni Ewropea;

Or. de

Emenda 331
Barry Madlener

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 27

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

27. Jiddispjaċih għad-dikjarazzjonijiet tat-
Turkija li se tiffriża r-relazzjonijiet mal-
Presidenza tal-Unjoni Ewropea fit-tieni 
nofs tal-2012, jekk sa dak iż-żmien tkun 
għadha ma nstabitx soluzzjoni għall-
kwistjoni dwar Ċipru; ifakkar li l-Unjoni 
Ewropea hija bbażata fuq prinċipji ta' 
kooperazzjoni sinċiera u solidarjetà 
reċiproka fost l-Istati Membri kollha 
tagħha, u li bħala pajjiż kandidat it-Turkija 
għandha timpenja ruħha għal relazzjonijiet 
sereni mal-Unjoni Ewropea u l-Istati 
Membri tagħha kollha; barra minn hekk 
ifakkar li l-Presidenza tal-Kunsill tal-
Unjoni Ewropea hija prevista fit-Trattat 
dwar l-Unjoni Ewropea;

27. Jinnota d-dikjarazzjonijiet tat-Turkija 
li se tiffriża r-relazzjonijiet mal-Presidenza 
tal-Unjoni Ewropea fit-tieni nofs tal-2012, 
jekk sa dak iż-żmien tkun għadha ma 
nstabitx soluzzjoni għall-kwistjoni dwar 
Ċipru; ifakkar li l-Unjoni Ewropea hija 
bbażata fuq prinċipji ta' kooperazzjoni 
sinċiera u solidarjetà reċiproka fost l-Istati 
Membri kollha tagħha, u li bħala pajjiż 
kandidat it-Turkija għandha timpenja ruħha 
għal relazzjonijiet sereni mal-Unjoni 
Ewropea u l-Istati Membri tagħha kollha; 
barra minn hekk ifakkar li l-Presidenza tal-
Kunsill tal-Unjoni Ewropea hija prevista 
fit-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea;
jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill 
jiffriżaw ukoll ir-relazzjonijiet mat-
Turkija;

Or. nl

Emenda 332
Andreas Mölzer, Philip Claeys
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 27

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

27. Jiddispjaċih għad-dikjarazzjonijiet tat-
Turkija li se tiffriża r-relazzjonijiet mal-
Presidenza tal-Unjoni Ewropea fit-tieni 
nofs tal-2012, jekk sa dak iż-żmien tkun 
għadha ma nstabitx soluzzjoni għall-
kwistjoni dwar Ċipru; ifakkar li l-Unjoni 
Ewropea hija bbażata fuq prinċipji ta' 
kooperazzjoni sinċiera u solidarjetà 
reċiproka fost l-Istati Membri kollha 
tagħha, u li bħala pajjiż kandidat it-Turkija 
għandha timpenja ruħha għal relazzjonijiet 
sereni mal-Unjoni Ewropea u l-Istati 
Membri tagħha kollha; barra minn hekk 
ifakkar li l-Presidenza tal-Kunsill tal-
Unjoni Ewropea hija prevista fit-Trattat 
dwar l-Unjoni Ewropea;

27. Jinsab ixxukkjat dwar id-
dikjarazzjonijiet tat-Turkija li se tiffriża r-
relazzjonijiet mal-Presidenza tal-Unjoni 
Ewropea fit-tieni nofs tal-2012, jekk sa dak 
iż-żmien tkun għadha ma nstabitx 
soluzzjoni għall-kwistjoni dwar Ċipru; 
ifakkar li l-Unjoni Ewropea hija bbażata 
fuq prinċipji ta' kooperazzjoni sinċiera u 
solidarjetà reċiproka fost l-Istati Membri 
kollha tagħha, u li bħala pajjiż kandidat it-
Turkija għandha timpenja ruħha għal 
relazzjonijiet sereni mal-Unjoni Ewropea u 
l-Istati Membri tagħha kollha; barra minn 
hekk ifakkar li l-Presidenza tal-Kunsill tal-
Unjoni Ewropea hija prevista fit-Trattat 
dwar l-Unjoni Ewropea;

Or. de

Emenda 333
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 27

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

27. Jiddispjaċih għad-dikjarazzjonijiet tat-
Turkija li se tiffriża r-relazzjonijiet mal-
Presidenza tal-Unjoni Ewropea fit-tieni 
nofs tal-2012, jekk sa dak iż-żmien tkun 
għadha ma nstabitx soluzzjoni għall-
kwistjoni dwar Ċipru; ifakkar li l-Unjoni 
Ewropea hija bbażata fuq prinċipji ta' 
kooperazzjoni sinċiera u solidarjetà 
reċiproka fost l-Istati Membri kollha 
tagħha, u li bħala pajjiż kandidat it-Turkija 
għandha timpenja ruħha għal relazzjonijiet 
sereni mal-Unjoni Ewropea u l-Istati 
Membri tagħha kollha; barra minn hekk 
ifakkar li l-Presidenza tal-Kunsill tal-

27. Jiddispjaċih għad-dikjarazzjonijiet tat-
Turkija li se tiffriża r-relazzjonijiet mal-
Presidenza tal-Unjoni Ewropea fit-tieni 
nofs tal-2012, jekk sa dak iż-żmien tkun 
għadha ma nstabitx soluzzjoni għall-
kwistjoni dwar Ċipru; ifakkar li l-Unjoni 
Ewropea hija bbażata fuq prinċipji ta' 
kooperazzjoni sinċiera u solidarjetà 
reċiproka fost l-Istati Membri kollha 
tagħha, u li bħala pajjiż kandidat it-Turkija 
għandha timpenja ruħha għal relazzjonijiet 
sereni mal-Unjoni Ewropea u l-Istati 
Membri tagħha kollha, speċjalment 
rigward il-Presidenza b'rotazzjoni tagħha; 
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Unjoni Ewropea hija prevista fit-Trattat 
dwar l-Unjoni Ewropea;

barra minn hekk ifakkar li l-Presidenza tal-
Kunsill tal-Unjoni Ewropea hija prevista 
fit-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea;

Or. en

Emenda 334
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 27

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

27. Jiddispjaċih għad-dikjarazzjonijiet tat-
Turkija li se tiffriża r-relazzjonijiet mal-
Presidenza tal-Unjoni Ewropea fit-tieni 
nofs tal-2012, jekk sa dak iż-żmien tkun 
għadha ma nstabitx soluzzjoni għall-
kwistjoni dwar Ċipru; ifakkar li l-Unjoni 
Ewropea hija bbażata fuq prinċipji ta' 
kooperazzjoni sinċiera u solidarjetà 
reċiproka fost l-Istati Membri kollha 
tagħha, u li bħala pajjiż kandidat it-Turkija 
għandha timpenja ruħha għal relazzjonijiet 
sereni mal-Unjoni Ewropea u l-Istati 
Membri tagħha kollha; barra minn hekk 
ifakkar li l-Presidenza tal-Kunsill tal-
Unjoni Ewropea hija prevista fit-Trattat 
dwar l-Unjoni Ewropea;

27. Jiddispjaċih għad-dikjarazzjonijiet tat-
Turkija li se tiffriża r-relazzjonijiet mal-
Presidenza tal-Unjoni Ewropea fit-tieni 
nofs tal-2012, jekk sa dak iż-żmien tkun 
għadha ma nstabitx soluzzjoni għall-
kwistjoni dwar Ċipru u jqis li pożizzjoni 
bħal din hija inkompatibbli mal-istatus 
tat-Turkija bħala pajjiż kandidat; ifakkar 
li l-Unjoni Ewropea hija bbażata fuq 
prinċipji ta' kooperazzjoni sinċiera u 
solidarjetà reċiproka fost l-Istati Membri 
kollha tagħha, u li bħala pajjiż kandidat it-
Turkija għandha timpenja ruħha għal 
relazzjonijiet sereni mal-Unjoni Ewropea u 
l-Istati Membri tagħha kollha; barra minn 
hekk ifakkar li l-Presidenza tal-Kunsill tal-
Unjoni Ewropea hija prevista fit-Trattat 
dwar l-Unjoni Ewropea;

Or. it

Emenda 335
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 27

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

27. Jiddispjaċih għad-dikjarazzjonijiet tat- 27. Jiddispjaċih għad-dikjarazzjonijiet tat-
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Turkija li se tiffriża r-relazzjonijiet mal-
Presidenza tal-Unjoni Ewropea fit-tieni 
nofs tal-2012, jekk sa dak iż-żmien tkun 
għadha ma nstabitx soluzzjoni għall-
kwistjoni dwar Ċipru; ifakkar li l-Unjoni 
Ewropea hija bbażata fuq prinċipji ta' 
kooperazzjoni sinċiera u solidarjetà 
reċiproka fost l-Istati Membri kollha 
tagħha, u li bħala pajjiż kandidat it-Turkija 
għandha timpenja ruħha għal relazzjonijiet 
sereni mal-Unjoni Ewropea u l-Istati 
Membri tagħha kollha; barra minn hekk 
ifakkar li l-Presidenza tal-Kunsill tal-
Unjoni Ewropea hija prevista fit-Trattat 
dwar l-Unjoni Ewropea;

Turkija li se tiffriża r-relazzjonijiet mal-
Presidenza tal-Unjoni Ewropea fit-tieni 
nofs tal-2012, jekk sa dak iż-żmien tkun 
għadha ma nstabitx soluzzjoni għall-
kwistjoni dwar Ċipru; ifakkar li l-Unjoni 
Ewropea hija bbażata fuq prinċipji ta' 
kooperazzjoni sinċiera u solidarjetà 
reċiproka fost l-Istati Membri kollha 
tagħha, u li bħala pajjiż kandidat it-Turkija 
għandha timpenja ruħha għal relazzjonijiet 
sereni mal-Unjoni Ewropea u l-Istati 
Membri tagħha kollha; barra minn hekk 
ifakkar li l-Presidenza tal-Kunsill tal-
Unjoni Ewropea hija prevista fit-Trattat 
dwar l-Unjoni Ewropea; jemmen 
madankollu li konklużjoni b'suċċess tan-
negozjati li għaddejjin tippermetti 
relazzjonijiet sħaħ bejn it-Turkija u stat 
ġdid ta' sħubija, u għalhekk iħeġġeġ lill-
partijiet kollha jagħtu l-appoġġ sħiħ 
tagħhom lill-isforzi tas-Segretarju 
Ġenerali tan-NU sabiex Ċipru magħqud, 
bikomunali, biżonali u federali jkun jista' 
jieħu f'idejh il-Presidenza tal-Unjoni 
Ewropea f'Lulju 2012;

Or. en

Emenda 336
Norica Nicolai

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 27a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

27a. Jenfasizza li konklużjoni b'suċċess 
tal-proċess ta' soluzzjoni tan-NU li 
għaddej f'Ċipru jippermetti lill-istat ġdid 
ta' sħubija, li jitwaqaaf fil-gżira, jassumi 
l-Presidenza tal-Unjoni Ewropea fit-tieni 
sitt xhur tal-2012; ifakkar f'dan il-kuntest 
li t-Turkija diġà esprimiet il-fatt li hija 
lesta tistabbilixxi relazzjonijiet mal-istat 
ġdid ta' sħubija li se jitwaqqaf wara s-
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soluzzjoni komprensiva;

Or. en

Emenda 337
Andrew Duff, Metin Kazak, Graham Watson, Sarah Ludford, Alexander Graf 
Lambsdorff

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 28

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

28. Jistieden lit-Turkija tippermetti d-
djalogu politiku bejn l-UE u n-NATO billi 
tneħħi l-veto tagħha dwar il-
kooperazzjoni bejn l-UE u n-NATO inkluż
Ċipru u konsegwentement jistieden lir-
Repubblika ta' Ċipru tneħħi l-veto tagħha 
għall-parteċipazzjoni tat-Turkija fl-
Aġenzija Ewropea għad-Difiża;

28. Jiddeplora l-fatt li l-arranġamenti 
Berlin-Plus għal kollaborazzjoni UE-
NATO huma mblukkati mill-
oġġezzjonijiet tat-Turkija għal 
involviment Ċiprijott fin-NATO u mill-
oġġezzjonijiet ta' Ċipru għal involviment 
Tork fil-PSDK u fl-Aġenzija Ewropea 
għad-Difiża; jistieden lit-Turkija u lil 
Ċipru jibdew djalogu politiku veru dwar 
miżuri favur il-bini tal-fiduċja li jwasslu 
għal sigurtà reċiproka u jiddefinixxu 
objettivi strateġiċi komuni għall-Ewropa u 
t-Turkija fir-reġjun kollu;

Or. en

Emenda 338
Antigoni Papadopoulou

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 28

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

28. Jistieden lit-Turkija tippermetti d-
djalogu politiku bejn l-UE u n-NATO billi 
tneħħi l-veto tagħha dwar il-
kooperazzjoni bejn l-UE u n-NATO inkluż 
Ċipru u konsegwentement jistieden lir-
Repubblika ta' Ċipru tneħħi l-veto tagħha 
għall-parteċipazzjoni tat-Turkija fl-

28. Jiddispjaċih li l-kooperazzjoni 
strateġika UE-NATO lil hinn minn 
"Berlin Plus" hija effettivament 
imblukkata minħabba l-pożizzjoni 
negattiva tat-Turkija;
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Aġenzija Ewropea għad-Difiża;

Or. en

Emenda 339
Barry Madlener

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 28

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

28. Jistieden lit-Turkija tippermetti d-
djalogu politiku bejn l-UE u n-NATO billi 
tneħħi l-veto tagħha dwar il-
kooperazzjoni bejn l-UE u n-NATO inkluż 
Ċipru u konsegwentement jistieden lir-
Repubblika ta' Ċipru tneħħi l-veto tagħha 
għall-parteċipazzjoni tat-Turkija fl-
Aġenzija Ewropea għad-Difiża;

28. Jistieden lit-Turkija, fid-dawl tal-
iżviluppi reċenti fir-relazzjonijiet 
internazzjonali, toħroġ min-NATO;

Or. nl

Emenda 340
Arnaud Danjean

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 28

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

28. Jistieden lit-Turkija tippermetti d-
djalogu politiku bejn l-UE u n-NATO billi 
tneħħi l-veto tagħha dwar il-
kooperazzjoni bejn l-UE u n-NATO inkluż 
Ċipru u konsegwentement jistieden lir-
Repubblika ta' Ċipru tneħħi l-veto tagħha 
għall-parteċipazzjoni tat-Turkija fl-
Aġenzija Ewropea għad-Difiża;

28. Jappella għal kooperazzjoni 
prammatika bejn l-UE u n-NATO lil hinn 
mit-tilwima bejn Ċipru u t-Turkija u 
jittama li r-relazzjonijiet bejn l-UE u n-
NATO jerġgħu jiġu għan-normal malajr; 
jistieden lit-Turkija ma tibqax tostakola l-
kooperazzjoni UE-NATO;

Or. en
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Emenda 341
Geoffrey Van Orden

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 28

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

28. Jistieden lit-Turkija tippermetti d-
djalogu politiku bejn l-UE u n-NATO billi 
tneħħi l-veto tagħha dwar il-
kooperazzjoni bejn l-UE u n-NATO inkluż 
Ċipru u konsegwentement jistieden lir-
Repubblika ta' Ċipru tneħħi l-veto tagħha 
għall-parteċipazzjoni tat-Turkija fl-
Aġenzija Ewropea għad-Difiża;

28. Jirrikonoxxi l-importanza tat-Turkija 
bħala alleat ewlieni tan-NATO u l-ħtieġa 
urġenti li tinstab soluzzjoni għall-
kwistjoni ta' Ċipru, sabiex jitneħħa kull 
ostaklu għall-koeżjoni, ir-rivitalizzazzjoni 
u l-kooperazzjoni tal-Alleanza;

Or. en

Emenda 342
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 28

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

28. Jistieden lit-Turkija tippermetti d-
djalogu politiku bejn l-UE u n-NATO billi 
tneħħi l-veto tagħha dwar il-kooperazzjoni 
bejn l-UE u n-NATO inkluż Ċipru u 
konsegwentement jistieden lir-Repubblika 
ta' Ċipru tneħħi l-veto tagħha għall-
parteċipazzjoni tat-Turkija fl-Aġenzija 
Ewropea għad-Difiża;

28. Jistieden lit-Turkija tippermetti d-
djalogu politiku bejn l-UE u n-NATO billi 
tneħħi l-veto tagħha dwar il-kooperazzjoni 
bejn l-UE u n-NATO inkluż Ċipru;

Or. en

Emenda 343
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 28
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

28. Jistieden lit-Turkija tippermetti d-
djalogu politiku bejn l-UE u n-NATO billi 
tneħħi l-veto tagħha dwar il-kooperazzjoni 
bejn l-UE u n-NATO inkluż Ċipru u 
konsegwentement jistieden lir-Repubblika 
ta' Ċipru tneħħi l-veto tagħha għall-
parteċipazzjoni tat-Turkija fl-Aġenzija 
Ewropea għad-Difiża;

28. Jistieden lit-Turkija tippermetti d-
djalogu politiku bejn l-UE u n-NATO billi 
tneħħi l-veto tagħha dwar il-kooperazzjoni 
bejn l-UE u n-NATO inkluż Ċipru;

Or. nl

Emenda 344
Dimitar Stoyanov

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 28

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

28. Jistieden lit-Turkija tippermetti d-
djalogu politiku bejn l-UE u n-NATO billi 
tneħħi l-veto tagħha dwar il-kooperazzjoni 
bejn l-UE u n-NATO inkluż Ċipru u 
konsegwentement jistieden lir-Repubblika 
ta' Ċipru tneħħi l-veto tagħha għall-
parteċipazzjoni tat-Turkija fl-Aġenzija 
Ewropea għad-Difiża;

28. Jistieden lit-Turkija tippermetti d-
djalogu politiku bejn l-UE u n-NATO billi 
tneħħi l-veto tagħha dwar il-kooperazzjoni 
bejn l-UE u n-NATO inkluż Ċipru;

Or. bg

Emenda 345
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 28

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

28. Jistieden lit-Turkija tippermetti d-
djalogu politiku bejn l-UE u n-NATO billi 
tneħħi l-veto tagħha dwar il-kooperazzjoni 

28. Jistieden lit-Turkija tippermetti d-
djalogu politiku bejn l-UE u n-NATO billi 
tneħħi l-veto tagħha dwar il-kooperazzjoni 
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bejn l-UE u n-NATO inkluż Ċipru u 
konsegwentement jistieden lir-Repubblika 
ta' Ċipru tneħħi l-veto tagħha għall-
parteċipazzjoni tat-Turkija fl-Aġenzija 
Ewropea għad-Difiża;

bejn l-UE u n-NATO inkluż Ċipru u 
konsegwentement jistieden lir-Repubblika 
ta' Ċipru tneħħi simultanjament il-veto
tagħha għall-parteċipazzjoni tat-Turkija fl-
Aġenzija Ewropea għad-Difiża;

Or. en

Emenda 346
Ana Gomes

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 28

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

28. Jistieden lit-Turkija tippermetti d-
djalogu politiku bejn l-UE u n-NATO billi 
tneħħi l-veto tagħha dwar il-kooperazzjoni 
bejn l-UE u n-NATO inkluż Ċipru u 
konsegwentement jistieden lir-Repubblika 
ta' Ċipru tneħħi l-veto tagħha għall-
parteċipazzjoni tat-Turkija fl-Aġenzija 
Ewropea għad-Difiża;

28. Jistieden lit-Turkija tippermetti d-
djalogu politiku bejn l-UE u n-NATO billi 
tneħħi l-veto tagħha dwar il-kooperazzjoni 
bejn l-UE u n-NATO inkluż Ċipru u 
konsegwentement jistieden lir-Repubblika 
ta' Ċipru tneħħi l-veto tagħha għall-istatus 
ta' osservatur għat-Turkija fl-Aġenzija 
Ewropea għad-Difiża;

Or. en

Emenda 347
Maria Eleni Koppa

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 28

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

28. Jistieden lit-Turkija tippermetti d-
djalogu politiku bejn l-UE u n-NATO billi 
tneħħi l-veto tagħha dwar il-kooperazzjoni 
bejn l-UE u n-NATO inkluż Ċipru u 
konsegwentement jistieden lir-Repubblika 
ta' Ċipru tneħħi l-veto tagħha għall-
parteċipazzjoni tat-Turkija fl-Aġenzija
Ewropea għad-Difiża;

28. Jistieden lit-Turkija tippermetti d-
djalogu politiku bejn l-UE u n-NATO billi 
tneħħi l-veto tagħha dwar il-kooperazzjoni 
bejn l-UE u n-NATO inkluż Ċipru u 
konsegwentement jistieden lir-Repubblika 
ta' Ċipru tneħħi l-veto tagħha għall-
parteċipazzjoni tat-Turkija fl-attivitajiet 
tal-Aġenzija Ewropea għad-Difiża;
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Or. en

Emenda 348
Geoffrey Van Orden

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 29

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

29. Jieħu nota tal-isforzi intensifikati 
kontinwi min-naħa tat-Turkija u l-Greċja 
sabiex itejbu r-relazzjonijiet bilaterali 
tagħhom; madankollu iqis li hu ta' 
dispjaċir, li t-theddida casus belli 
ddikjarata mill-Gran Assemblea 
Nazzjonali Torka kontra l-Greċja għadha 
ma ġietx irtirata u jemmen li t-titjib tar-
relazzjonijiet bilaterali bejn iż-żewġ pajjiżi 
għandu jwassal għall-irtirar ta' tali 
theddida;

29. Jieħu nota tal-isforzi intensifikati 
kontinwi min-naħa tat-Turkija u l-Greċja 
sabiex itejbu r-relazzjonijiet bilaterali 
tagħhom; jitlob li jsir progress malajr biex 
jingħelbu t-tilwimiet storiċi rigward 
drittijiet territorjali fl-Eġew;

Or. en

Emenda 349
Metin Kazak, Andrew Duff

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 29

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

29. Jieħu nota tal-isforzi intensifikati 
kontinwi min-naħa tat-Turkija u l-Greċja 
sabiex itejbu r-relazzjonijiet bilaterali 
tagħhom; madankollu iqis li hu ta' 
dispjaċir, li t-theddida casus belli 
ddikjarata mill-Gran Assemblea 
Nazzjonali Torka kontra l-Greċja għadha 
ma ġietx irtirata u jemmen li t-titjib tar-
relazzjonijiet bilaterali bejn iż-żewġ pajjiżi 
għandu jwassal għall-irtirar ta' tali 
theddida;

29. Jieħu nota tal-isforzi intensifikati 
kontinwi min-naħa tat-Turkija u l-Greċja 
sabiex itejbu r-relazzjonijiet bilaterali 
tagħhom; u jistieden kemm lill-Parlament 
tal-Greċja kif ukoll lill-Parlament tat-
Turkija jirtiraw il-mozzjonijiet li kienu 
adottati fl-1 u fit-8 ta' Ġunju 1995 
rispettivament;
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Or. en

Emenda 350
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 29

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

29. Jieħu nota tal-isforzi intensifikati 
kontinwi min-naħa tat-Turkija u l-Greċja 
sabiex itejbu r-relazzjonijiet bilaterali 
tagħhom; madankollu iqis li hu ta' 
dispjaċir, li t-theddida casus belli 
ddikjarata mill-Gran Assemblea Nazzjonali 
Torka kontra l-Greċja għadha ma ġietx 
irtirata u jemmen li t-titjib tar-relazzjonijiet 
bilaterali bejn iż-żewġ pajjiżi għandu 
jwassal għall-irtirar ta' tali theddida;

29. Jieħu nota tal-isforzi intensifikati 
kontinwi min-naħa tat-Turkija u l-Greċja 
sabiex itejbu r-relazzjonijiet bilaterali 
tagħhom; ifisser il-preokkupazzjoni kbira 
tiegħu dwar il-fatt li t-theddida casus belli 
ddikjarata mill-Gran Assemblea Nazzjonali 
Torka kontra l-Greċja għadha ma ġietx 
irtirata u jemmen li t-titjib tar-relazzjonijiet 
bilaterali bejn iż-żewġ pajjiżi għandu 
jwassal għall-irtirar ta' tali theddida;

Or. it

Emenda 351
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Jürgen Klute

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 29

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

29. Jieħu nota tal-isforzi intensifikati 
kontinwi min-naħa tat-Turkija u l-Greċja 
sabiex itejbu r-relazzjonijiet bilaterali 
tagħhom; madankollu iqis li hu ta' 
dispjaċir, li t-theddida casus belli 
ddikjarata mill-Gran Assemblea Nazzjonali 
Torka kontra l-Greċja għadha ma ġietx 
irtirata u jemmen li t-titjib tar-relazzjonijiet 
bilaterali bejn iż-żewġ pajjiżi għandu 
jwassal għall-irtirar ta' tali theddida;

29. Jieħu nota tal-isforzi intensifikati 
kontinwi min-naħa tat-Turkija u l-Greċja 
sabiex itejbu r-relazzjonijiet bilaterali 
tagħhom; madankollu iqis li hu ta' 
dispjaċir, li t-theddida casus belli 
ddikjarata mill-Gran Assemblea Nazzjonali 
Torka kontra l-Greċja għadha ma ġietx 
irtirata u li t-Turkija għadha ma waqfitx 
tqajjem kwistjonijiet dwar il-limiti 
territorjali, marittimi u tal-ispazju tal-ajru 
(u tal-FIR), kif stabbiliti skont trattati u 
konvenzjonijiet nazzjonali, u jemmen li t-
titjib tar-relazzjonijiet bilaterali bejn iż-
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żewġ pajjiżi għandu jwassal għall-irtirar ta' 
tali theddida;

Or. el

Emenda 352
Antigoni Papadopoulou

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 29

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

29. Jieħu nota tal-isforzi intensifikati 
kontinwi min-naħa tat-Turkija u l-Greċja 
sabiex itejbu r-relazzjonijiet bilaterali 
tagħhom; madankollu iqis li hu ta' 
dispjaċir, li t-theddida casus belli 
ddikjarata mill-Gran Assemblea Nazzjonali 
Torka kontra l-Greċja għadha ma ġietx 
irtirata u jemmen li t-titjib tar-relazzjonijiet 
bilaterali bejn iż-żewġ pajjiżi għandu 
jwassal għall-irtirar ta' tali theddida;

29. Jieħu nota tal-isforzi intensifikati 
kontinwi min-naħa tat-Turkija u l-Greċja 
sabiex itejbu r-relazzjonijiet bilaterali 
tagħhom; madankollu iqis li hu ta' 
dispjaċir, li t-theddida casus belli 
ddikjarata mill-Gran Assemblea Nazzjonali 
Torka kontra l-Greċja għadha ma ġietx 
irtirata u jemmen li t-titjib tar-relazzjonijiet 
bilaterali bejn iż-żewġ pajjiżi għandu 
jwassal għall-irtirar ta' tali theddida;
jistieden bil-qawwa lill-Gvern Tork biex 
iwettaq politiki biex jitħares il-karattru 
bikulturali tal-gżejjer Torok ta' Gökçeada 
(Imbros) u Bozcaada (Tenedos) u, b'mod 
partikolari, biex jindirizza l-problemi li 
jiffaċċjaw membri tal-minoranza Griega 
fir-rigward tal-edukazzjoni u d-drittijiet 
ta' proprjetà tagħhom;

Or. en

Emenda 353

Nikolaos Salavrakos

Mozzjoni għal riżoluzzjoni

Paragrafu 29
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

29. Jieħu nota tal-isforzi intensifikati 

kontinwi min-naħa tat-Turkija u l-Greċja 

sabiex itejbu r-relazzjonijiet bilaterali 

tagħhom; madankollu iqis li hu ta' 

dispjaċir, li t-theddida casus belli 

ddikjarata mill-Gran Assemblea Nazzjonali 

Torka kontra l-Greċja għadha ma ġietx 

irtirata u jemmen li t-titjib tar-relazzjonijiet 

bilaterali bejn iż-żewġ pajjiżi għandu 

jwassal għall-irtirar ta' tali theddida;

Jieħu nota tal-isforzi intensifikati kontinwi 

min-naħa tat-Turkija u l-Greċja sabiex 

itejbu r-relazzjonijiet bilaterali tagħhom;

madankollu iqis li hu ta' dispjaċir, li t-

theddida casus belli ddikjarata mill-Gran 

Assemblea Nazzjonali Torka kontra l-

Greċja għadha ma ġietx irtirata u jemmen li 

t-titjib tar-relazzjonijiet bilaterali bejn iż-

żewġ pajjiżi għandu jwassal għall-irtirar ta' 

tali theddida; jistenna li t-Turkija twaqqaf 

il-vjolazzjonijiet kontinwi tal-ispazju tal-

ajru u tal-ibħra territorjali Griegi, kif 

ukoll it-titjiriet tagħha fuq il-gżejjer 

Griegi;

Or. el

Emenda 354
Marietta Giannakou, Georgios Koumoutsakos, Maria Eleni Koppa

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 29

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

29. Jieħu nota tal-isforzi intensifikati 
kontinwi min-naħa tat-Turkija u l-Greċja 
sabiex itejbu r-relazzjonijiet bilaterali 
tagħhom; madankollu iqis li hu ta' 
dispjaċir, li t-theddida casus belli 
ddikjarata mill-Gran Assemblea Nazzjonali 
Torka kontra l-Greċja għadha ma ġietx 

29. Jieħu nota tal-isforzi intensifikati 
kontinwi min-naħa tat-Turkija u l-Greċja 
sabiex itejbu r-relazzjonijiet bilaterali 
tagħhom; madankollu iqis li hu ta' 
dispjaċir, li t-theddida casus belli 
ddikjarata mill-Gran Assemblea Nazzjonali 
Torka kontra l-Greċja għadha ma ġietx 
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irtirata u jemmen li t-titjib tar-relazzjonijiet 
bilaterali bejn iż-żewġ pajjiżi għandu 
jwassal għall-irtirar ta' tali theddida;

irtirata u jemmen li t-titjib tar-relazzjonijiet 
bilaterali bejn iż-żewġ pajjiżi għandu 
jwassal għall-irtirar ta' tali theddida;
iħeġġeġ lill-Gvern Tork itemm il-
vjolazzjoni ripetuta tal-ispazju tal-ajru 
Grieg u t-titjiriet tal-ajruplani militari fuq 
il-ġżejjer Ġriegi;

Or. en

Emenda 355
Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 29a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

29a. Il-Gvernijiet tal-Greċja u tat-Turkija 
għandhom jaċċettaw talbiet li ilhom isiru 
biex inaqqsu x-xiri ta' armi biex b'hekk 
ikun possibbli li l-infiq eżorbitanti għal 
dan il-għan minflok jintuża għal diversi 
objettivi soċjali fiż-żewġ pajjiżi, 
partikolarment issa li l-kriżi ekonomika 
internazzjonali qiegħda fl-agħar tagħha;

Or. el

Emenda 356
Maria Eleni Koppa

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 29a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

29a. Jenfasizza li theddid ta' dan it-tip, kif 
ukoll il-vjolazzjonijiet ripetuti tal-ibħra 
territorjali u tal-ispazju tal-ajru ta' Stati 
Membri ġirien, huma inkompatibbli mal-
prinċipju tar-relazzjonijiet ta' viċinat 
tajba; jissottolinja li t-Turkija, bħala 
pajjiż kandidat, trid timpenja ruħha 
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b'mod inekwivoku favur relazzjonijiet ta' 
viċinat tajba u favur is-soluzzjoni paċifika 
ta' tilwim f'konformità mal-Karta tan-
Nazzjonijiet Uniti, b'rikors, jekk meħtieġ, 
għall-Qorti Internazzjonali tal-Ġustizzja;

Or. en

Emenda 357
Dimitar Stoyanov

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 29a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

29а. Jistieden lit-Turkija tonora l-impenji 
li ħadet fit-Trattat ta’ Ankara tat-18 ta’ 
Ottubru 1925 u li tħallas il-kumpens 
previst f’dak it-Trattat, flimkien mal-
imgħaxijiet relevanti skont id-dritt 
internazzjonali, lir-refuġjati Bulgari minn 
Trakja tal-Lvant u d-dixxendenti tagħhom 
li l-propjetajiet tagħhom ġew konfiskati 
matul it-Tieni Gwerra tal-Balkani tal-
1913; iqis li jekk it-Turkija tonora l-
impenji internazzjonali li ħadet, dan ikun 
sinjal kbir ta’ progress;

Or. bg

Emenda 358
Geoffrey Van Orden

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 30

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

30. Jenfasizza li l-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar il-liġi tal-baħar 
(UNCLOS) ġiet iffirmata mill-UE, is-
27 Stat Membru u l-pajjiżi kandidati l-oħra 

30. Jenfasizza li l-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar il-liġi tal-baħar 
(UNCLOS) ġiet iffirmata mill-UE, is-
27 Stat Membru u l-pajjiżi kandidati l-oħra 
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kollha, u li din hija parti mill-acquis tal-
Unjoni; jistieden għalhekk lill-Gvern Tork 
jiffirmaha u jirratifikaha mingħajr aktar 
dewmien; ifakkar fil-leġittimità sħiħa taż-
żona ekonomika esklużiva tar-Repubblika 
ta' Ċipru skont l-UNCLOS;

kollha, u li din hija parti mill-acquis tal-
Unjoni; jirrikonoxxi li s-soluzzjonijiet 
għal tilwimiet territorjali partikolari 
jistgħu jkunu bbażati fuq restrizzjonijiet 
volontarji u kompromessi negozjati fi 
spirtu ta’ fiduċja reċiproka, u dan 
jippermetti adeżjoni bikrija tat-Turkija fl-
UNCLOS;

Or. en

Emenda 359
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 30

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

30. Jenfasizza li l-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar il-liġi tal-baħar 
(UNCLOS) ġiet iffirmata mill-UE, is-
27 Stat Membru u l-pajjiżi kandidati l-oħra 
kollha, u li din hija parti mill-acquis tal-
Unjoni; jistieden għalhekk lill-Gvern Tork 
jiffirmaha u jirratifikaha mingħajr aktar 
dewmien; ifakkar fil-leġittimità sħiħa taż-
żona ekonomika esklużiva tar-Repubblika 
ta' Ċipru skont l-UNCLOS;

30. Jenfasizza li l-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar il-liġi tal-baħar 
(UNCLOS) ġiet iffirmata mill-UE, is-
27 Stat Membru u l-pajjiżi kandidati l-oħra 
kollha, u li din hija parti mill-acquis tal-
Unjoni; jistieden għalhekk lill-Gvern Tork 
jiffirmaha u jirratifikaha mingħajr aktar 
dewmien; ifakkar fid-dritt sovran tar-
Repubblika ta' Ċipru li tesplora u tisfrutta 
r-riżorsi naturali taż-żona ekonomika 
esklużiva tagħha skont l-acquis tal-UE u 
d-dritt internazzjonali, inkluża l-
UNCLOS; 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 esklużiva tagħha u fl-ispazju 
tal-ajru tagħha.

Or. en
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Emenda 360
Antigoni Papadopoulou, Nikolaos Salavrakos

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 30

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

30. Jenfasizza li l-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar il-liġi tal-baħar 
(UNCLOS) ġiet iffirmata mill-UE, is-
27 Stat Membru u l-pajjiżi kandidati l-oħra 
kollha, u li din hija parti mill-acquis tal-
Unjoni; jistieden għalhekk lill-Gvern Tork 
jiffirmaha u jirratifikaha mingħajr aktar 
dewmien; ifakkar fil-leġittimità sħiħa taż-
żona ekonomika esklużiva tar-Repubblika 
ta' Ċipru skont l-UNCLOS;

30. Jenfasizza li l-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar il-liġi tal-baħar 
(UNCLOS) ġiet iffirmata mill-UE, is-
27 Stat Membru u l-pajjiżi kandidati l-oħra 
kollha, u li din hija parti mill-acquis tal-
Unjoni; jistieden għalhekk lill-Gvern Tork 
jiffirmaha u jirratifikaha mingħajr aktar 
dewmien; ifakkar fid-drittijiet sovrani tar-
Repubblika ta' Ċipru li tesplora u tisfrutta 
r-riżorsi naturali taż-żona ekonomika 
esklużiva tagħha skont l-acquis tal-UE u 
d-dritt internazzjonali, inkluża l-
UNCLOS; jesprimi tħassib serju dwar it-
theddid pubbliku riċenti min-naħa tat-
Turkija mmirat lejn ir-Repubblika ta’ 
Ċipru, u jħeġġeġ lit-Turkija tevita l-użu 
ta’ kwalunkwe tip ta’ theddid jew kawża 
ta’ kunflitt, u li ma tiksirx id-drittijiet 
sovrani tar-Repubblika ta' Ċipru fl-ibħra 
territorjali, fiż-żona ekonomika esklużiva 
tagħha u fl-ispazju tal-ajru tagħha;

Or. en

Emenda 361
Charles Tannock

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 30

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

30. Jenfasizza li l-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar il-liġi tal-baħar 
(UNCLOS) ġiet iffirmata mill-UE, is-
27 Stat Membru u l-pajjiżi kandidati l-oħra 
kollha, u li din hija parti mill-acquis tal-
Unjoni; jistieden għalhekk lill-Gvern Tork 

30. Jenfasizza li l-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar il-liġi tal-baħar 
(UNCLOS) ġiet iffirmata mill-UE, is-
27 Stat Membru u l-pajjiżi kandidati l-oħra 
kollha, u li din hija parti mill-acquis tal-
Unjoni; jistieden għalhekk lill-Gvern Tork 
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jiffirmaha u jirratifikaha mingħajr aktar 
dewmien; ifakkar fil-leġittimità sħiħa taż-
żona ekonomika esklużiva tar-Repubblika 
ta' Ċipru skont l-UNCLOS;

jiffirmaha u jirratifikaha mingħajr aktar 
dewmien; ifakkar fid-drittijiet sovrani tar-
Repubblika ta' Ċipru li tesplora u tisfrutta 
r-riżorsi naturali taż-żona ekonomika 
esklużiva tagħha skont l-acquis tal-UE u 
d-dritt internazzjonali, inkluża l-
UNCLOS; jesprimi tħassib serju dwar it-
theddid pubbliku riċenti min-naħa tat-
Turkija mmirat lejn ir-Repubblika ta’ 
Ċipru, u jħeġġeġ lit-Turkija tevita l-użu 
ta’ kwalunkwe tip ta’ theddid jew kawża 
ta’ kunflitt, u li ma tiksirx id-drittijiet 
sovrani tar-Repubblika ta' Ċipru fl-ibħra 
territorjali, fiż-żona ekonomika esklużiva 
tagħha u fl-ispazju tal-ajru tagħha;

Or. en

Emenda 362
Tunne Kelam

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 30

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

30. Jenfasizza li l-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar il-liġi tal-baħar 
(UNCLOS) ġiet iffirmata mill-UE, is-
27 Stat Membru u l-pajjiżi kandidati l-oħra 
kollha, u li din hija parti mill-acquis tal-
Unjoni; jistieden għalhekk lill-Gvern Tork 
jiffirmaha u jirratifikaha mingħajr aktar 
dewmien; ifakkar fil-leġittimità sħiħa taż-
żona ekonomika esklużiva tar-Repubblika 
ta' Ċipru skont l-UNCLOS;

30. Jenfasizza li l-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar il-liġi tal-baħar 
(UNCLOS) ġiet iffirmata mill-UE, is-
27 Stat Membru u l-pajjiżi kandidati l-oħra 
kollha, u li din hija parti mill-acquis tal-
Unjoni; jistieden għalhekk lill-Gvern Tork 
jiffirmaha u jirratifikaha mingħajr aktar 
dewmien;jenfasizza l-leġittimità sħiħa taż-
żona ekonomika esklużiva tar-Repubblika 
ta' Ċipru skont l-UNCLOS;

Or. en

Emenda 363
Kyriakos Mavronikolas, Maria Eleni Koppa

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 30
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

30. Jenfasizza li l-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar il-liġi tal-baħar 
(UNCLOS) ġiet iffirmata mill-UE, is-
27 Stat Membru u l-pajjiżi kandidati l-oħra 
kollha, u li din hija parti mill-acquis tal-
Unjoni; jistieden għalhekk lill-Gvern Tork 
jiffirmaha u jirratifikaha mingħajr aktar 
dewmien; ifakkar fil-leġittimità sħiħa taż-
żona ekonomika esklużiva tar-Repubblika 
ta' Ċipru skont l-UNCLOS;

30. Jenfasizza li l-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar il-liġi tal-baħar 
(UNCLOS) ġiet iffirmata mill-UE, is-
27 Stat Membru u l-pajjiżi kandidati l-oħra 
kollha, u li din hija parti mill-acquis tal-
Unjoni; jistieden għalhekk lill-Gvern Tork 
jiffirmaha u jirratifikaha mingħajr aktar 
dewmien; ifakkar fil-leġittimità sħiħa taż-
żona ekonomika esklużiva tar-Repubblika 
ta' Ċipru skont l-UNCLOS u jenfasizza d-
drittijiet sovrani tal-Istati Membri kollha 
tal-UE, skont id-dritt internazzjonali;
jesprimi tħassib serju dwar it-theddid 
pubbliku riċenti min-naħa tat-Turkija 
mmirat lejn ir-Repubblika ta’ Ċipru, u 
jħeġġeġ lit-Turkija tevita l-użu ta’ 
kwalunkwe tip ta’ theddid jew kawża ta’ 
kunflitt, u li ma tiksirx id-drittijiet sovrani 
tar-Repubblika ta' Ċipru fl-ibħra 
territorjali, fiż-żona ekonomika esklużiva 
tagħha u fl-ispazju tal-ajru tagħha;

Or. en

Emenda 364
Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 30

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

30. Jenfasizza li l-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar il-liġi tal-baħar 
(UNCLOS) ġiet iffirmata mill-UE, is-
27 Stat Membru u l-pajjiżi kandidati l-oħra 
kollha, u li din hija parti mill-acquis tal-
Unjoni; jistieden għalhekk lill-Gvern Tork 
jiffirmaha u jirratifikaha mingħajr aktar 
dewmien; ifakkar fil-leġittimità sħiħa taż-
żona ekonomika esklużiva tar-Repubblika 
ta' Ċipru skont l-UNCLOS;

30. Jenfasizza li l-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar il-liġi tal-baħar 
(UNCLOS) ġiet iffirmata mill-UE, is-
27 Stat Membru u l-pajjiżi kandidati l-oħra 
kollha, u li din hija parti mill-acquis tal-
Unjoni; jistieden għalhekk lill-Gvern Tork 
jiffirmaha u jirratifikaha mingħajr aktar 
dewmien; ifakkar fil-leġittimità sħiħa taż-
żona ekonomika esklużiva tar-Repubblika 
ta' Ċipru skont l-UNCLOS u d-dritt ta’ 
pajjiżi oħra f’dawn l-inħawi li 
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jistabbilixxu ż-ŻEE tagħhom skont it-
termini ta’ din il-konvenzjoni;

Or. el

Emenda 365
Charles Tannock

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 31

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

31. Iħeġġeġ lit-Turkija u l-Armenja 
jkomplu lejn normalizzazzjoni tar-
relazzjonijiet tagħhom billi jirratifikaw, 
mingħajr prekundizzjonijiet, il-protokolli u 
billi jiftħu l-fruntiera;

31. Iħeġġeġ lit-Turkija u l-Armenja 
jkomplu lejn normalizzazzjoni tar-
relazzjonijiet tagħhom billi jirratifikaw, 
mingħajr prekundizzjonijiet, il-protokolli u 
jħeġġeġ lit-Turkija terġa’ tiftaħ il-
fruntiera, li ilha magħluqa b’mod mhux 
ġustifikat sa mill-1993;

Or. en

Emenda 366
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 30a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

30a. Jenfasizza l-importanza ta’ relazzjoni 
stabbli u kooperattiva bejn it-Turkija u l-
Iraq, u għaldaqstant iħeġġeġ lit-Turkija 
tirrispetta bis-sħiħ l-integrità territorjali 
tal-Iraq u twaqqaf l-operazzjonijiet 
militari fit-territorju Iraqi; ifakkar fit-
theddidiet militari riċenti għall-paċi u l-
istabilità fir-reġjun kollu. Iħeġġeġ lit-
Turkija tagħmel rieżami tal-impatt tal-
Proġett tax-Xlokk tal-Anatolja (GAP) fuq 
ir-relazzjonijiet tagħha mal-pajjiżi ġirien 
u fuq il-pajsaġġ uniku prevalenti u l-wirt 
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kulturali tal-provinċji affettwati;

Or. en

Emenda 367
László Tőkés

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 31

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

31. Iħeġġeġ lit-Turkija u l-Armenja 
jkomplu lejn normalizzazzjoni tar-
relazzjonijiet tagħhom billi jirratifikaw, 
mingħajr prekundizzjonijiet, il-protokolli u 
billi jiftħu l-fruntiera;

31. Iħeġġeġ lit-Turkija u l-Armenja 
jkomplu u jagħmlu sforzi akbar biex 
jinnormalizzaw ir-relazzjonijiet tagħhom 
billi jirratifikaw, mingħajr 
prekundizzjonijiet, il-protokolli u billi 
jiftħu l-fruntiera komuni tagħhom; barra 
minn hekk ifakkar liż-żewġ pajjiżi li r-
relazzjonijiet tajba bejniethom huma fl-
interess tagħhom it-tnejn, u huma 
indispensabbli biex jistabbilixxu l-paċi, is-
sigurtà u l-istabilità fir-reġjun kollu;

Or. en

Emenda 368
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 31

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

31. Iħeġġeġ lit-Turkija u l-Armenja 
jkomplu lejn normalizzazzjoni tar-
relazzjonijiet tagħhom billi jirratifikaw, 
mingħajr prekundizzjonijiet, il-protokolli u 
billi jiftħu l-fruntiera;

31. Iħeġġeġ lit-Turkija tkompli taħdem
lejn in-normalizzazzjoni tar-relazzjonijiet 
tagħha mal-Armenja billi tirratifika, 
mingħajr prekundizzjonijiet, il-protokolli u 
billi tiftaħ il-fruntiera;

Or. el
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Emenda 369
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 31

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

31. Iħeġġeġ lit-Turkija u l-Armenja
jkomplu lejn normalizzazzjoni tar-
relazzjonijiet tagħhom billi jirratifikaw, 
mingħajr prekundizzjonijiet, il-protokolli u 
billi jiftħu l-fruntiera;

31. Iħeġġeġ lit-Turkija tkompli taħdem 
għan-normalizzazzjoni tar-relazzjonijiet
tagħha mal-Armenja billi tirratifika, 
mingħajr prekundizzjonijiet, il-protokolli u 
billi tiftaħ il-fruntiera;

Or. de

Emenda 370
Norica Nicolai

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 31

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

31. Iħeġġeġ lit-Turkija u l-Armenja 
jkomplu lejn normalizzazzjoni tar-
relazzjonijiet tagħhom billi jirratifikaw, 
mingħajr prekundizzjonijiet, il-protokolli 
u billi jiftħu l-fruntiera;

31. Iħeġġeġ lit-Turkija u l-Armenja 
jkomplu lejn normalizzazzjoni tar-
relazzjonijiet tagħhom billi jirratifikaw il-
protokolli u billi jiftħu l-fruntiera;

Or. en

Emenda 371
Kristian Vigenin

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 31

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

31. Iħeġġeġ lit-Turkija u l-Armenja 
jkomplu lejn normalizzazzjoni tar-
relazzjonijiet tagħhom billi jirratifikaw, 
mingħajr prekundizzjonijiet, il-protokolli u 

31. Iħeġġeġ lit-Turkija u l-Armenja 
jkomplu lejn normalizzazzjoni tar-
relazzjonijiet tagħhom billi jirratifikaw, 
mingħajr prekundizzjonijiet, il-protokolli 
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billi jiftħu l-fruntiera; ffirmati fl-10 ta’ Ottubru 2009 fl-Isvizzera 
u lit-Turkija tiftaħ il-fruntiera;

Or. en

Emenda 372
Lorenzo Fontana, Mario Borghezio

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 31

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

31. Iħeġġeġ lit-Turkija u l-Armenja 
jkomplu lejn normalizzazzjoni tar-
relazzjonijiet tagħhom billi jirratifikaw, 
mingħajr prekundizzjonijiet, il-protokolli u 
billi jiftħu l-fruntiera;

31. Iħeġġeġ lit-Turkija u l-Armenja 
jkomplu lejn normalizzazzjoni tar-
relazzjonijiet tagħhom billi jirratifikaw, 
mingħajr prekundizzjonijiet, il-protokolli u 
billi jiftħu l-fruntiera; ifakkar li l-
Parlament Ewropew, l-unika istituzzjoni 
Komunitarja maħtura b’vot universali, 
inkluda – permezz tar-Riżoluzzjoni 33/87 
– ir-rikonoxximent tal-ġenoċidju tal-
Armeni bħala prekundizzjoni għall-
adeżjoni tat-Turkija fl-UE;   

Or. it

Emenda 373
Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Andrew Duff

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 31

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

31. Iħeġġeġ lit-Turkija u l-Armenja 
jkomplu lejn normalizzazzjoni tar-
relazzjonijiet tagħhom billi jirratifikaw, 
mingħajr prekundizzjonijiet, il-protokolli u 
billi jiftħu l-fruntiera;

31. Iħeġġeġ lit-Turkija u l-Armenja 
jkomplu lejn normalizzazzjoni tar-
relazzjonijiet tagħhom billi jirratifikaw, 
mingħajr prekundizzjonijiet, il-protokolli u 
billi jiftħu l-fruntiera; iħeġġiġhom ukoll 
biex jitolbu li jsir studju minn storiċi ta’ 
fama bl-għan li titfassal verżjoni 
miftiehma u oġġettiva tal-massakru tal-
Armeni fl-1915, u li f’dak il-kuntest, 



AM\888692MT.doc 225/284 PE478.719v01-00

MT

jemmen li l-liġi Franċiża li tikkriminalizza 
ċ-ċaħda li dan il-qtil kien ġenoċidju mhix 
ta’ għajnuna;   

Or. en

Emenda 374
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 31a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

31a. Iqis li t-Turkija hi sieħba importanti 
tal-UE fir-reġjun tal-Baħar l-Iswed, li hu 
ta’ importanza strateġika għall-UE; 
jistieden lit-Turkija tappoġġa u 
tikkontribwixxi b’mod attiv fl-
implimentazzjoni tal-politiki u l-
programmi tal-UE f’dan ir-reġjun;

Or. en

Emenda 375
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis, Willy Meyer

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 31a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

31a. Hu tal-opinjoni li l-influss kontinwu 
ta’ ċittadini Torok fiż-żona li mhix 
kontrollata b’mod effettiv mir-Repubblika 
ta’ Ċipru jibdel b’mod illegali id-
demografija tal-gżira, jhedded l-identità 
taċ-Ċiprijotti Torok, jikser id-Dritt tal-UE 
u jrid jiġi riżolt skont il-Konvenzjoni ta’ 
Ġinevra;

Or. en
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Emenda 376
Metin Kazak, Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 31a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

31a. Iħeġġeġ lit-Turkija u lill-Armenja 
jirratifikaw il-protokolli biex jiftħu l-
fruntiera u biex jibdew eżami xjentifiku 
imparzjali tar-rekords u l-arkivji storiċi, u 
jistieden lill-Istati Membri biex ma 
jadottawx leġiżlazzjoni penali abbażi ta’ 
avvenimenti storiċi kontroversjali; 

Or. en

Emenda 377
Dimitar Stoyanov

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 31a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

31а. Jistieden lit-Turkija tirrikonoxxi l-
ġenoċidju tal-Armeni tal-1894-1915 u l-
ġenoċidju tal-poplu Bulgaru waqt l-
okkupazzjoni tal-1396-1913;

Or. bg

Emenda 378
Kristian Vigenin

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 31a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

31a. Jilqa’ l-isforzi tal-awtoritajiet Torok 
li jrażżnu l-immigrazzjoni illegali lejn 
Stati Membri tal-UE li għandhom 



AM\888692MT.doc 227/284 PE478.719v01-00

MT

fruntiera mat-Turkija, u lejn l-UE; fl-
istess ħin jesprimi tħassib dwar l-għadd 
kbir ta’ immigranti illegali li għerqu fix-
xmara Maritsa man-naħa Torka tal-
fruntiera mal-Bulgarija fl-2011, u jitlob li 
ssir investigazzjoni u jiġu implimentati 
miżuri preventivi;

Or. en

Emenda 379
Geoffrey Van Orden

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 32

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

32. 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 fil-konfront tal-
Istati Membri kollha; ifakkar li dan ir-rifjut
ikompli jaffettwa bil-kbir il-proċess ta' 
negozjati, u jistieden lill-Gvern Tork 
jimplimenta l-protokoll kollu mingħajr 
aktar dewmien;

32. Jinsab imħasseb dwar is-sitwazzjoni li 
żżomm lit-Turkija milli tissodisfa l-obbligu 
tagħha li timplimenta bis-sħiħ u b'mod li 
ma jiddiskriminax, il-Protokoll 
addizzjonali għall-Ftehim ta' Assoċjazzjoni 
KE-Turkija fil-konfront tal-Istati Membri 
kollha; ifakkar li dan ikompli jaffettwa bil-
kbir il-proċess ta' negozjati, u jħeġġeġ lill-
Gvernijiet tal-Greċja, tar-Repubblika ta’ 
Ċipru u tat-Turkija sabiex jieħdu l-passi 
kollha meħtieġa biex jitneħħew l-ostakoli 
għall-progress f’din il-kwistjoni; 

Or. en

Emenda 380
Emine Bozkurt

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 32

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

32. Jiddeplora r-rifjut tat-Turkija li 
tissodisfa l-obbligu tagħha li timplimenta 
bis-sħiħ u b'mod li ma jiddiskriminax, il-

32. Jiddispjaċih dwar ir-rifjut tat-Turkija 
li tissodisfa l-obbligu tagħha li timplimenta 
bis-sħiħ u b'mod li ma jiddiskriminax, il-
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Protokoll addizzjonali għall-Ftehim ta' 
assoċjazzjoni KE-Turkija fil-konfront tal-
Istati Membri kollha; ifakkar li dan ir-rifjut 
ikompli jaffettwa bil-kbir il-proċess ta' 
negozjati, u jistieden lill-Gvern Tork 
jimplimenta l-protokoll kollu mingħajr 
aktar dewmien;

Protokoll addizzjonali għall-Ftehim ta' 
Assoċjazzjoni KE-Turkija fil-konfront tal-
Istati Membri kollha; ifakkar li dan ir-rifjut 
ikompli jaffettwa bil-kbir il-proċess ta' 
negozjati, u jistieden lill-Gvern Tork 
jimplimenta l-protokoll kollu mingħajr 
aktar dewmien; Jistieden lill-Istati Membri 
tal-UE biex ikunu konformi mal-obbligi 
mnisslin mill-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni 
bejn it-Turkija u l-UE, li jagħti wkoll 
drittijiet liċ-ċittadini Torok fir-rigward tal-
libertà tal-mobbiltà, li ġie kkonfermat 
ukoll mis-sentenza tal-Qorti Ewropea tal-
Ġustizzja fil-kawża Soysal;

Or. en

Emenda 381
Antigoni Papadopoulou

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 32

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

32. 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 fil-konfront tal-
Istati Membri kollha; ifakkar li dan ir-rifjut 
ikompli jaffettwa bil-kbir il-proċess ta' 
negozjati, u jistieden lill-Gvern Tork 
jimplimenta l-protokoll kollu mingħajr 
aktar dewmien;

32. 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 fil-konfront tal-
Istati Membri kollha; ifakkar li dan ir-rifjut 
ikompli jaffettwa bil-kbir il-proċess ta' 
negozjati, u jistieden lill-Gvern Tork 
jimplimenta l-protokoll kollu mingħajr 
aktar dewmien; ifakkar li r-rikonoxximent 
tal-Istati Membri kollha huwa komponent 
neċessarju tal-proċess ta' adeżjoni; 
għaldaqstant, it-Turkija hija mħeġġa 
tipproċedi bin-normalizzazzjoni tar-
relazzjonijiet tagħha mal-Istati Membri 
kollha tal-UE bla dewmien, inkluża t-
tneħħija tal-veto tagħha fuq is-sħubija ta’ 
Stati Membri tal-UE f’diversi 
organizzazzjonijiet internazzjonali;

Or. en
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Emenda 382
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 32

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

32. 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 fil-konfront tal-
Istati Membri kollha; ifakkar li dan ir-rifjut 
ikompli jaffettwa bil-kbir il-proċess ta' 
negozjati, u jistieden lill-Gvern Tork 
jimplimenta l-protokoll kollu mingħajr 
aktar dewmien;

32. Jiddeplora bil-qawwa 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 
fil-konfront tal-Istati Membri kollha; 
ifakkar li dan ir-rifjut għandu impatt serju 
fuq il-proċess ta' negozjati, u jistieden lill-
Gvern Tork jimplimenta l-protokoll kollu 
mingħajr aktar dewmien;

Or. nl

Emenda 383
Renate Sommer

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 32

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

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 fil-konfront tal-Istati Membri 
kollha; ifakkar li dan ir-rifjut ikompli 
jaffettwa bil-kbir il-proċess ta' negozjati, u 
jistieden lill-Gvern Tork jimplimenta l-
protokoll kollu mingħajr aktar dewmien;

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 fil-konfront tal-Istati Membri 
kollha; ifakkar li dan ir-rifjut se jkompli 
jimblokka l-proċess ta’ negozjati, u 
jistieden lill-Gvern Tork jimplimenta l-
protokoll kollu mingħajr aktar dewmien;

Or. de
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Emenda 384
Charles Tannock

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 32

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

32. 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 fil-konfront tal-
Istati Membri kollha; ifakkar li dan ir-rifjut 
ikompli jaffettwa bil-kbir il-proċess ta' 
negozjati, u jistieden lill-Gvern Tork 
jimplimenta l-protokoll kollu mingħajr 
aktar dewmien;

32. 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 fil-konfront tal-
Istati Membri kollha; ifakkar li dan ir-rifjut 
ikompli jaffettwa bil-kbir il-proċess ta' 
negozjati, u jistieden lill-Gvern Tork 
jimplimenta l-protokoll kollu mingħajr 
aktar dewmien; ifakkar li r-rikonoxximent 
tal-Istati Membri kollha tal-UE hu 
element neċessarju tal-proċess ta’ 
adeżjoni; it-Turkija hi mħeġġa tipproċedi 
bin-normalizzazzjoni tar-relazzjonijiet 
tagħha mal-Istati Membri kollha tal-UE 
malajr kemm jista’ jkun, inkluża t-
tneħħija tal-veto tagħha fuq is-sħubija ta’ 
Stati Membri tal-UE f’diversi 
organizzazzjonijiet internazzjonali;

Or. en

Emenda 385
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 32

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

32. 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 fil-konfront tal-
Istati Membri kollha; ifakkar li dan ir-rifjut 
ikompli jaffettwa bil-kbir il-proċess ta' 
negozjati, u jistieden lill-Gvern Tork 

32. 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 fil-konfront tal-
Istati Membri kollha; ifakkar li dan ir-rifjut 
ikompli jaffettwa bil-kbir il-proċess ta' 
negozjati, u jistieden lill-Gvern Tork 
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jimplimenta l-protokoll kollu mingħajr 
aktar dewmien;

jimplimenta l-protokoll kollu mingħajr 
aktar dewmien; jinnota li l-konklużjonijiet 
tal-Kunsill tal-UE tas-26 ta’ April 2004 
dwar Ċipru għadhom ma ġewx 
implimentati;  għalhekk jistieden lill-
Kunsill tal-UE biex japprova l-proposta 
tal-Kummissjoni f'dan ir-rigward;

Or. en

Emenda 386
Norica Nicolai

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 32a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

32a. Jenfasizza li hemm differenza ta' 
interpretazzjoni bejn il-Kummissjoni tal-
UE u t-Turkija rigward l-
implimentazzjoni tal-Protokoll 
Addizzjonali tal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni 
KE-Turkija;

Or. en

Emenda 387
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 32a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

32a. Itenni l-istedina tiegħu lill-Gvern 
Tork biex jieqaf jibgħat messaġġi liċ-
ċittadini Ewropej ta’ oriġini Torka, għax 
dawn il-messaġġi jkollhom impatt negattiv 
fuq il-proċess ta’ integrazzjoni tagħhom 
fl-Istati Membri differenti;

Or. en
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Emenda 388
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 33

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

33. Itenni l-kundanna soda u qawwija 
tiegħu tal-vjolenza terroristika li 
għaddejja mill-PKK, li qiegħda fil-lista 
tal-UE tal-organizzazzjonijiet terroristiċi u 
jesprimi s-solidarjetà sħiħa tiegħu mat-
Turkija; jistieden lill-Istati Membri, 
b'kooperazzjoni mill-qrib mal-koordinatur 
tal-UE għall-ġlieda kontra t-terroriżmu u 
l-Europol, u b'kont meħud tad-drittijiet 
tal-bniedem, il-libertajiet fundamentali u 
l-liġi internazzjonali, jintensifikaw il-
kooperazzjoni mat-Turkija fil-ġlieda 
kontra t-terroriżmu u fil-ġlieda kontra l-
kriminalità organizzata bħala sors ta' 
finanzjament tat-terroriżmu; jistieden lill-
Kummissjoni u l-Istati Membri jiffaċilitaw 
djalogu informattiv adegwat u skambju ta' 
informazzjoni mat-Turkija dwar ir-rikjesti 
ta' estradizzjoni mit-Turkija li ma jistgħux 
jiġu eżegwiti minħabba raġunijiet legali 
jew proċedurali;

33. Hu tal-fehma li l-kwistjoni tal-Kurdi 
tista’ tiġi indirizzata biss bħala kwistjoni 
politika li tirrikjedi tweġibiet politiċi, 
sforzi kbar għar-rikonċiljazzjoni u r-rieda 
ta’ involviment fi proċess ta’ negozjati 
diffiċli.  Jitlob lill-Istati Membri u lill-
Kunsill biex jieħdu rwol kostruttiv fis-
sejba ta’ soluzzjoni għall-kwistjoni Kurda 
u biex jinkoraġġixxu l-Gvern Tork 
jindirizza b’mod sħiħ il-ħtieġa għal 
negozjati u biex joffru appoġġ ta’ 
medjazzjoni jekk jintalbu jagħmlu dan;

Or. en

Emenda 389
Raimon Obiols

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 33

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

33. Itenni l-kundanna soda u qawwija 
tiegħu tal-vjolenza terroristika li għaddejja 
mill-PKK, li qiegħda fil-lista tal-UE tal-

33. Itenni l-kundanna soda u qawwija 
tiegħu tal-vjolenza terroristika li għaddejja 
mill-PKK, li qiegħda fil-lista tal-UE tal-
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organizzazzjonijiet terroristiċi u jesprimi s-
solidarjetà sħiħa tiegħu mat-Turkija; 
jistieden lill-Istati Membri, b'kooperazzjoni 
mill-qrib mal-koordinatur tal-UE għall-
ġlieda kontra t-terroriżmu u l-Europol, u 
b'kont meħud tad-drittijiet tal-bniedem, il-
libertajiet fundamentali u l-liġi 
internazzjonali, jintensifikaw il-
kooperazzjoni mat-Turkija fil-ġlieda kontra 
t-terroriżmu u fil-ġlieda kontra l-
kriminalità organizzata bħala sors ta' 
finanzjament tat-terroriżmu; jistieden lill-
Kummissjoni u l-Istati Membri jiffaċilitaw 
djalogu informattiv adegwat u skambju ta' 
informazzjoni mat-Turkija dwar ir-rikjesti 
ta' estradizzjoni mit-Turkija li ma jistgħux 
jiġu eżegwiti minħabba raġunijiet legali 
jew proċedurali;

organizzazzjonijiet terroristiċi u jesprimi s-
solidarjetà sħiħa tiegħu mat-Turkija; 
jenfasizza li t-terroriżmu u l-vjolenza tal-
PKK huma l-aktar ostakolu importanti 
għall-ħolqien ta’ pedament politiku għal 
soluzzjoni paċifika tal-kwistjoni Kurda;
jistieden lill-Gvern tat-Turkija jiżgura s-
sigurtà tar-reġjun minn forzi armati 
illegali u joħloq l-ispazju paċifiku għall-
figuri politiċi ta’ oriġini Kurda biex 
ikollhom dibattitu liberu u pluralistiku; 
jistieden lill-Istati Membri, b'kooperazzjoni 
mill-qrib mal-koordinatur tal-UE għall-
ġlieda kontra t-terroriżmu u l-Europol, u 
b'kont meħud tad-drittijiet tal-bniedem, il-
libertajiet fundamentali u l-liġi 
internazzjonali, jintensifikaw il-
kooperazzjoni mat-Turkija fil-ġlieda kontra 
t-terroriżmu u fil-ġlieda kontra l-
kriminalità organizzata bħala sors ta' 
finanzjament tat-terroriżmu; jistieden lill-
Kummissjoni u l-Istati Membri jiffaċilitaw 
djalogu informattiv adegwat u skambju ta' 
informazzjoni mat-Turkija dwar ir-rikjesti 
ta' estradizzjoni mit-Turkija li ma jistgħux 
jiġu eżegwiti minħabba raġunijiet legali 
jew proċedurali;

Or. en

Emenda 390
Norica Nicolai

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 33

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

33. Itenni l-kundanna soda u qawwija 
tiegħu tal-vjolenza terroristika li għaddejja 
mill-PKK, li qiegħda fil-lista tal-UE tal-
organizzazzjonijiet terroristiċi u jesprimi s-
solidarjetà sħiħa tiegħu mat-Turkija; 
jistieden lill-Istati Membri, b'kooperazzjoni 
mill-qrib mal-koordinatur tal-UE għall-
ġlieda kontra t-terroriżmu u l-Europol, u 

33. Itenni l-kundanna soda u qawwija 
tiegħu tal-vjolenza terroristika li għaddejja 
mill-PKK, li qiegħda fil-lista tal-UE tal-
organizzazzjonijiet terroristiċi u jesprimi s-
solidarjetà sħiħa tiegħu mat-Turkija; 
jistieden lill-Istati Membri, b'kooperazzjoni 
mill-qrib mal-koordinatur tal-UE għall-
ġlieda kontra t-terroriżmu u l-Europol, u 
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b'kont meħud tad-drittijiet tal-bniedem, il-
libertajiet fundamentali u l-liġi 
internazzjonali, jintensifikaw il-
kooperazzjoni mat-Turkija fil-ġlieda kontra 
t-terroriżmu u fil-ġlieda kontra l-
kriminalità organizzata bħala sors ta' 
finanzjament tat-terroriżmu; jistieden lill-
Kummissjoni u l-Istati Membri jiffaċilitaw 
djalogu informattiv adegwat u skambju ta' 
informazzjoni mat-Turkija dwar ir-rikjesti 
ta' estradizzjoni mit-Turkija li ma jistgħux 
jiġu eżegwiti minħabba raġunijiet legali 
jew proċedurali;

b'kont meħud tad-drittijiet tal-bniedem, il-
libertajiet fundamentali u l-liġi 
internazzjonali, jintensifikaw il-
kooperazzjoni mat-Turkija fil-ġlieda kontra 
t-terroriżmu u fil-ġlieda kontra l-
kriminalità organizzata u l-kummerċ tad-
drogi tagħha bħala sors ta' finanzjament 
tat-terroriżmu; jistieden lill-Kummissjoni u 
l-Istati Membri jiffaċilitaw djalogu 
informattiv adegwat u skambju ta' 
informazzjoni mat-Turkija dwar ir-rikjesti 
ta' estradizzjoni mit-Turkija li ma jistgħux 
jiġu eżegwiti minħabba raġunijiet legali 
jew proċedurali;

Or. en

Emenda 391
Barry Madlener

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 33

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Itenni l-kundanna soda u qawwija tiegħu 
tal-vjolenza terroristika li għaddejja mill-
PKK, li qiegħda fil-lista tal-UE tal-
organizzazzjonijiet terroristiċi u jesprimi s-
solidarjetà sħiħa tiegħu mat-Turkija; 
jistieden lill-Istati Membri, b'kooperazzjoni 
mill-qrib mal-koordinatur tal-UE għall-
ġlieda kontra t-terroriżmu u l-Europol, u 
b'kont meħud tad-drittijiet tal-bniedem, il-
libertajiet fundamentali u l-liġi 
internazzjonali, jintensifikaw il-
kooperazzjoni mat-Turkija fil-ġlieda kontra 
t-terroriżmu u fil-ġlieda kontra l-
kriminalità organizzata bħala sors ta' 
finanzjament tat-terroriżmu; jistieden lill-
Kummissjoni u l-Istati Membri jiffaċilitaw 
djalogu informattiv adegwat u skambju ta' 
informazzjoni mat-Turkija dwar ir-rikjesti 
ta' estradizzjoni mit-Turkija li ma jistgħux 
jiġu eżegwiti minħabba raġunijiet legali 

33. Itenni l-kundanna soda u qawwija 
tiegħu tal-vjolenza terroristika li għaddejja 
mill-PKK, li qiegħda fil-lista tal-UE tal-
organizzazzjonijiet terroristiċi; jistieden 
lill-Istati Membri, b'kooperazzjoni mill-
qrib mal-koordinatur tal-UE għall-ġlieda 
kontra t-terroriżmu u l-Europol, u b'kont 
meħud tad-drittijiet tal-bniedem, il-
libertajiet fundamentali u l-liġi 
internazzjonali, jintensifikaw il-
kooperazzjoni mat-Turkija fil-ġlieda kontra 
t-terroriżmu u fil-ġlieda kontra l-
kriminalità organizzata bħala sors ta' 
finanzjament tat-terroriżmu; jistieden lill-
Kummissjoni u l-Istati Membri jiffaċilitaw 
djalogu informattiv adegwat u skambju ta' 
informazzjoni mat-Turkija dwar ir-rikjesti 
ta' estradizzjoni mit-Turkija li ma jistgħux 
jiġu eżegwiti minħabba raġunijiet legali 
jew proċedurali; jistieden lit-Turkija tevita 
kwalunkwe kuntatt dirett jew indirett mal-
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jew proċedurali; moviment Fethullah Gülen; 

Or. nl

Emenda 392
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 33

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

33. Itenni l-kundanna soda u qawwija 
tiegħu tal-vjolenza terroristika li għaddejja 
mill-PKK, li qiegħda fil-lista tal-UE tal-
organizzazzjonijiet terroristiċi u jesprimi s-
solidarjetà sħiħa tiegħu mat-Turkija; 
jistieden lill-Istati Membri, b'kooperazzjoni 
mill-qrib mal-koordinatur tal-UE għall-
ġlieda kontra t-terroriżmu u l-Europol, u 
b'kont meħud tad-drittijiet tal-bniedem, il-
libertajiet fundamentali u l-liġi 
internazzjonali, jintensifikaw il-
kooperazzjoni mat-Turkija fil-ġlieda kontra 
t-terroriżmu u fil-ġlieda kontra l-
kriminalità organizzata bħala sors ta' 
finanzjament tat-terroriżmu; jistieden lill-
Kummissjoni u l-Istati Membri jiffaċilitaw 
djalogu informattiv adegwat u skambju ta' 
informazzjoni mat-Turkija dwar ir-rikjesti 
ta' estradizzjoni mit-Turkija li ma jistgħux 
jiġu eżegwiti minħabba raġunijiet legali 
jew proċedurali;

33. Itenni l-kundanna soda u qawwija 
tiegħu tal-vjolenza terroristika li għaddejja 
mill-PKK, li qiegħda fil-lista tal-UE tal-
organizzazzjonijiet terroristiċi u jesprimi s-
solidarjetà sħiħa tiegħu mat-Turkija; 
jistieden lill-Istati Membri, b'kooperazzjoni 
mill-qrib mal-koordinatur tal-UE għall-
ġlieda kontra t-terroriżmu u l-Europol, u 
b'kont meħud tad-drittijiet tal-bniedem, il-
libertajiet fundamentali u l-liġi 
internazzjonali, jintensifikaw il-
kooperazzjoni mat-Turkija fil-ġlieda kontra 
t-terroriżmu u fil-ġlieda kontra l-
kriminalità organizzata bħala sors ta' 
finanzjament tat-terroriżmu; jistieden lill-
Kummissjoni u l-Istati Membri jiffaċilitaw 
djalogu informattiv adegwat u skambju ta' 
informazzjoni mat-Turkija dwar ir-rikjesti 
ta' estradizzjoni mit-Turkija, sakemm dawn 
jirrigwardaw allegazzjonijiet ġenwini u 
kredibbli ta’ delitti terroristiċi u mhux 
tentattiv biex tiġi limitata jew imwaqqfa l-
attività, ir-rappreżentanza u l-vuċijiet 
dissidenti politiċi leġittimi; 

Or. en

Emenda 393
Arnaud Danjean

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 33
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

33. Itenni l-kundanna soda u qawwija 
tiegħu tal-vjolenza terroristika li għaddejja 
mill-PKK, li qiegħda fil-lista tal-UE tal-
organizzazzjonijiet terroristiċi u jesprimi s-
solidarjetà sħiħa tiegħu mat-Turkija; 
jistieden lill-Istati Membri, b'kooperazzjoni 
mill-qrib mal-koordinatur tal-UE għall-
ġlieda kontra t-terroriżmu u l-Europol, u 
b'kont meħud tad-drittijiet tal-bniedem, il-
libertajiet fundamentali u l-liġi 
internazzjonali, jintensifikaw il-
kooperazzjoni mat-Turkija fil-ġlieda kontra 
t-terroriżmu u fil-ġlieda kontra l-
kriminalità organizzata bħala sors ta' 
finanzjament tat-terroriżmu; jistieden lill-
Kummissjoni u l-Istati Membri jiffaċilitaw 
djalogu informattiv adegwat u skambju ta' 
informazzjoni mat-Turkija dwar ir-rikjesti 
ta' estradizzjoni mit-Turkija li ma jistgħux 
jiġu eżegwiti minħabba raġunijiet legali 
jew proċedurali;

33. Itenni l-kundanna soda u qawwija 
tiegħu tal-vjolenza terroristika li għaddejja 
mill-PKK, li qiegħda fil-lista tal-UE tal-
organizzazzjonijiet terroristiċi u jesprimi s-
solidarjetà sħiħa tiegħu mat-Turkija; 
jistieden lill-Istati Membri, b'kooperazzjoni 
mill-qrib mal-koordinatur tal-UE għall-
ġlieda kontra t-terroriżmu u l-Europol, u 
b'kont meħud tad-drittijiet tal-bniedem, il-
libertajiet fundamentali u l-liġi 
internazzjonali, jintensifikaw il-
kooperazzjoni mat-Turkija fil-ġlieda kontra 
t-terroriżmu u fil-ġlieda kontra l-
kriminalità organizzata bħala sors ta' 
finanzjament tat-terroriżmu; jistieden lill-
Kummissjoni u l-Istati Membri jiffaċilitaw 
djalogu informattiv adegwat u skambju ta' 
informazzjoni mat-Turkija dwar ir-rikjesti 
ta' estradizzjoni mit-Turkija li ma jistgħux 
jiġu eżegwiti minħabba raġunijiet legali 
jew proċedurali, u jistieden lit-Turkija 
tipprovdi każijiet argumentati tajjeb;

Or. en

Emenda 394
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 33a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

33a. Jiddeplora l-abbuż tal-kodiċi 
kriminali u l-użu ħażin ta’ liġijiet kontra 
t-terroriżmu biex jiġu ffastidjati, arrestati 
u kriminalizzati kummentaturi, politiċi, 
attivisti u demostranti paċifiċi Kurdi, 
inklużi tfal; jistieden lill-Gvern Tork 
jirrispetta d-dritt għal kummenti, attività 
politika u protesti paċifiċi leġittimi u 
jirrevoka leġiżlazzjoni bħall-Artikoli 220/6 
u 220/7 tal-Kodiċi Penali Torka u l-
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Artikolu 2/2 tal-Liġi kontra t-Terroriżmu;

Or. en

Emenda 395
Birgit Schnieber-Jastram

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 33a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

33a. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-
limitazzjonijiet tal-eżerċitar tal-libertà tal-
espressjoni kkawżat minn interpretazzjoni 
restrittiva tal-leġiżlazzjoni kontra t-
terroriżmu, speċjalment dwar id-
definizzjoni wiesgħa tat-terroriżmu fl-
ambitu tal-Liġi kontra t-Terroriżmu, u 
jistieden lit-Turkija terġa' tikkunsidra din 
il-liġi;

Or. en

Emenda 396
Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 33a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

33a. Itenni l-kundanna qawwija tiegħu 
għall-vjolenza li qed tkompli 
b'konnessjoni mal-kwistjoni Kurda; 
jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri, skont il-liġi Komunitarja, il-
kriterji ta’ Kopenħagen, u b’mod 
partikolari, id-drittijiet u l-libertajiet 
fundamentali u d-dritt internazzjonali, 
biex iħeġġu l-Gvern Tork jirrevedi l-liġi 
kontra t-terroriżmu u l-liġi kriminali 
nazzjonali;  jistieden lill-Istati Membri 
jneħħu lill-PKK mil-lista Ewropea ta’ 
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organizzazzjonijiet terroristiċi, għax dan 
sikwit qed iwassal biex membri tal-
Komunità Kurda jiġu trattati bħala 
terroristi f’xi Stati Membri;

Or. fr

Emenda 397
Richard Howitt

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 33a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

33a. Jinnota bi tħassib serju li l-
leġiżlazzjoni kontra t-terroriżmu qed 
tkompli tiġi applikata b’mod wiesgħa 
żżejjed u l-verdetti sikwit huma bbażati 
fuq xhieda sigrieta li ma titqiegħedx 
għad-dispożizzjoni tal-avukati tad-difiża, 
b’mod speċjali fir-rigward tal-
prosekuzzjoni ta’ individwi għal sħubija 
suspettata fl-Unjoni tal-Komunitajiet 
Kurdi (KCK); jistieden lill-Gvern Tork 
jallinja d-definizzjoni ta’ terroriżmu mal-
istandards u n-normi internazzjonali, 
partikolarment il-prinċipji tal-legalità u ċ-
ċertezza legali u jagħmel rieżami tal-
prosekuzzjonijiet li saru skont din il-
leġiżlazzjoni, filwaqt li jiżguraw li l-
espressjoni ħielsa leġittima ma tkunx 
kriminalizzata; 

Or. en

Emenda 398
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 33a (ġdid)
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

33a. Iqis f’dan il-kuntest li t-traġedja ta’ 
Uludere, li ħalliet 35 vittma innoċenti 
mejta, hi eżempju ta’ "inċident", u li hi 
konsegwenza ta’ sitwazzjoni fejn it-
terroriżmu jiġi miġġieled permezz tal-forzi 
tas-sigurtà biss; jitlob lill-Gvern Tork 
jagħmel apoloġija u jikkumpensa lill-
familji tal-vittmi ta’ Uludere u jinforma 
lill-pubbliku dwar l-investigazzjonijiet li 
għaddejjin;

Or. en

Emenda 399
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 34

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

34. Jinnota li t-Turkija huwa l-uniku 
pajjiż li m'għandux liberalizzazzjoni tal-
viża; jenfasizza l-importanza li jkun 
iffaċilitat l-aċċess għall-Unjoni Ewropea 
għall-persuni fin-negozju, l-akkademiċi, l-
istudenti u r-rappreżentanti tas-soċjetà 
ċivili; jappoġġja l-isforzi tal-Kummissjoni 
u l-Istati Membri sabiex jimplimentaw il-
kodiċi tal-viża, jarmonizzaw u 
jissimplifikaw ir-rekwiżiti tal-viża u 
joħolqu ċentri ġodda sabiex ikun 
iffaċilitat il-ħruġ ta' viżi fit-Turkija; 
iħeġġeġ lit-Turkija tiffirma u timplimenta 
l-ftehim dwar l-ammissjoni mill-ġdid bejn 
l-UE u t-Turkija mingħajr aktar dewmien 
u li tiżgura li, sakemm dan il-ftehim jidħol 
fis-seħħ, jiġu implimentati kompletament 
il-ftehimiet bilaterali eżistenti; jenfasizza 
l-importanza tal-intensifikazzjoni tal-
kooperazzjoni bejn l-UE u t-Turkija dwar 
il-ġestjoni tal-migrazzjoni u l-kontrolli fuq 

imħassar



PE478.719v01-00 240/284 AM\888692MT.doc

MT

il-fruntieri, fost l-oħrajn fid-dawl tal-
persentaġġ għoli ta’ immigranti illegali li 
jidħlu fit-territorju tal-UE mit-Turkija; 
huwa tal-fehma li ladarba l-ftehim dwar l-
ammissjoni mill-ġdid jidħol fis-seħħ, il-
Kunsill għandu jagħti mandat lill-
Kummissjoni sabiex tibda d-djalogu dwar 
il-viżi u tiddefinixxi l-pjan direzzjonali;

Or. en

Emenda 400
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 34

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Jinnota li t-Turkija huwa l-uniku pajjiż 
kandidat li m'għandux liberalizzazzjoni 
tal-viża; jenfasizza l-importanza li jkun 
iffaċilitat l-aċċess għall-Unjoni Ewropea 
għan-negozjanti, l-akkademiċi, l-istudenti 
u r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili; 
jappoġġja l-isforzi tal-Kummissjoni u l-
Istati Membri sabiex jimplimentaw il-
kodiċi tal-viża, jarmonizzaw u 
jissimplifikaw ir-rekwiżiti tal-viża u 
joħolqu ċentri ġodda sabiex ikun 
iffaċilitat il-ħruġ ta' viżi fit-Turkija;
iħeġġeġ lit-Turkija tiffirma u timplimenta 
l-ftehim dwar l-ammissjoni mill-ġdid bejn 
l-UE u t-Turkija mingħajr aktar dewmien u 
li tiżgura li, sakemm dan il-ftehim jidħol 
fis-seħħ, jiġu implimentati kompletament 
il-ftehimiet bilaterali eżistenti; jenfasizza l-
importanza tal-intensifikazzjoni tal-
kooperazzjoni bejn l-UE u t-Turkija dwar 
il-ġestjoni tal-migrazzjoni u l-kontrolli fuq 
il-fruntieri, fost l-oħrajn fid-dawl tal-
persentaġġ għoli ta’ immigranti illegali li 
jidħlu fit-territorju tal-UE mit-Turkija; 
huwa tal-fehma li ladarba l-ftehim dwar 
ir-riammissjoni jidħol fis-seħħ, il-Kunsill 
għandu jagħti mandat lill-Kummissjoni 

34. Iħeġġeġ lit-Turkija tiffirma u 
timplimenta l-ftehim dwar l-ammissjoni 
mill-ġdid bejn l-UE u t-Turkija mingħajr 
aktar dewmien u li tiżgura li, sakemm dan 
il-ftehim jidħol fis-seħħ, jiġu implimentati 
kompletament il-ftehimiet bilaterali 
eżistenti; jenfasizza l-importanza tal-
intensifikazzjoni tal-kooperazzjoni bejn l-
UE u t-Turkija dwar il-ġestjoni tal-
migrazzjoni u l-kontrolli fuq il-fruntieri, 
fost l-oħrajn fid-dawl tal-persentaġġ għoli 
ta’ immigranti illegali li jidħlu fit-territorju 
tal-UE mit-Turkija;
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sabiex tibda d-djalogu dwar il-viżi u 
tiddefinixxi l-pjan direzzjonali;

Or. nl

Emenda 401
Barry Madlener

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 34

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

34. Jinnota li t-Turkija huwa l-uniku 
pajjiż kandidat li m'għandux 
liberalizzazzjoni tal-viża; jenfasizza l-
importanza li jkun iffaċilitat l-aċċess 
għall-Unjoni Ewropea għan-negozjanti, l-
akkademiċi, l-istudenti u r-rappreżentanti 
tas-soċjetà ċivili; jappoġġja l-isforzi tal-
Kummissjoni u l-Istati Membri sabiex 
jimplimentaw il-kodiċi tal-viża, 
jarmonizzaw u jissimplifikaw ir-rekwiżiti 
tal-viża u joħolqu ċentri ġodda sabiex 
ikun iffaċilitat il-ħruġ ta' viżi fit-Turkija;
iħeġġeġ lit-Turkija tiffirma u timplimenta 
l-ftehim dwar l-ammissjoni mill-ġdid bejn 
l-UE u t-Turkija mingħajr aktar dewmien u 
li tiżgura li, sakemm dan il-ftehim jidħol 
fis-seħħ, jiġu implimentati kompletament 
il-ftehimiet bilaterali eżistenti; jenfasizza l-
importanza tal-intensifikazzjoni tal-
kooperazzjoni bejn l-UE u t-Turkija dwar 
il-ġestjoni tal-migrazzjoni u l-kontrolli fuq 
il-fruntieri, fost l-oħrajn fid-dawl tal-
persentaġġ għoli ta’ immigranti illegali li 
jidħlu fit-territorju tal-UE mit-Turkija;
huwa tal-fehma li ladarba l-ftehim dwar 
ir-riammissjoni jidħol fis-seħħ, il-Kunsill 
għandu jagħti mandat lill-Kummissjoni 
sabiex tibda d-djalogu dwar il-viżi u 
tiddefinixxi l-pjan direzzjonali;

34. Iħeġġeġ lit-Turkija tiffirma u 
timplimenta l-ftehim dwar l-ammissjoni 
mill-ġdid bejn l-UE u t-Turkija mingħajr 
aktar dewmien u li tiżgura li, sakemm dan 
il-ftehim jidħol fis-seħħ, jiġu implimentati 
kompletament il-ftehimiet bilaterali 
eżistenti; jenfasizza l-importanza tal-
intensifikazzjoni tal-kooperazzjoni bejn l-
UE u t-Turkija dwar il-ġestjoni tal-
migrazzjoni u l-kontrolli fuq il-fruntieri, 
fost l-oħrajn fid-dawl tal-persentaġġ għoli 
ta’ immigranti illegali li jidħlu fit-territorju 
tal-UE mit-Turkija;

Or. nl
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Emenda 402
Geoffrey Van Orden

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 34

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

34. Jinnota li t-Turkija huwa l-uniku pajjiż 
li m'għandux liberalizzazzjoni tal-viża; 
jenfasizza l-importanza li jkun iffaċilitat l-
aċċess għall-Unjoni Ewropea għall-persuni 
fin-negozju, l-akkademiċi, l-istudenti u r-
rappreżentanti tas-soċjetà ċivili; jappoġġja 
l-isforzi tal-Kummissjoni u l-Istati Membri 
sabiex jimplimentaw il-kodiċi tal-viża, 
jarmonizzaw u jissimplifikaw ir-rekwiżiti 
tal-viża u joħolqu ċentri ġodda sabiex ikun 
iffaċilitat il-ħruġ ta' viżi fit-Turkija; 
iħeġġeġ lit-Turkija tiffirma u timplimenta 
l-ftehim dwar l-ammissjoni mill-ġdid bejn 
l-UE u t-Turkija mingħajr aktar dewmien u 
li tiżgura li, sakemm dan il-ftehim jidħol 
fis-seħħ, jiġu implimentati kompletament 
il-ftehimiet bilaterali eżistenti; jenfasizza l-
importanza tal-intensifikazzjoni tal-
kooperazzjoni bejn l-UE u t-Turkija dwar 
il-ġestjoni tal-migrazzjoni u l-kontrolli fuq 
il-fruntieri, fost l-oħrajn fid-dawl tal-
persentaġġ għoli ta’ immigranti illegali li 
jidħlu fit-territorju tal-UE mit-Turkija; 
huwa tal-fehma li ladarba l-ftehim dwar l-
ammissjoni mill-ġdid jidħol fis-seħħ, il-
Kunsill għandu jagħti mandat lill-
Kummissjoni sabiex tibda d-djalogu dwar 
il-viżi u tiddefinixxi l-pjan direzzjonali;

34. Jinnota li t-Turkija huwa l-uniku pajjiż 
li m'għandux liberalizzazzjoni tal-viża; 
jenfasizza l-importanza li jkun iffaċilitat l-
aċċess għall-Unjoni Ewropea għall-persuni 
fin-negozju, Torok u l-akkademiċi; 
jappoġġja l-isforzi tal-Kummissjoni u l-
Istati Membri sabiex jimplimentaw il-
kodiċi tal-viża, jarmonizzaw u 
jissimplifikaw ir-rekwiżiti tal-viża u 
joħolqu ċentri ġodda sabiex ikun iffaċilitat 
il-ħruġ ta' viżi fit-Turkija; iħeġġeġ lit-
Turkija tiffirma u timplimenta l-ftehim 
dwar l-ammissjoni mill-ġdid bejn l-UE u t-
Turkija mingħajr aktar dewmien u li 
tiżgura li, sakemm dan il-ftehim jidħol fis-
seħħ, jiġu implimentati kompletament il-
ftehimiet bilaterali eżistenti; jenfasizza l-
importanza tal-intensifikazzjoni tal-
kooperazzjoni bejn l-UE u t-Turkija dwar 
il-ġestjoni tal-migrazzjoni u l-kontrolli fuq 
il-fruntieri, fost l-oħrajn fid-dawl tal-
persentaġġ għoli ta’ immigranti illegali li 
jidħlu fit-territorju tal-UE mit-Turkija; 
huwa tal-fehma li ladarba l-ftehim dwar l-
ammissjoni mill-ġdid jidħol fis-seħħ, il-
Kunsill għandu jagħti mandat lill-
Kummissjoni sabiex tibda d-djalogu dwar 
il-viżi u tiddefinixxi l-pjan direzzjonali;

Or. en

Emenda 403
Boris Zala

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 34
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

34. Jinnota li t-Turkija huwa l-uniku pajjiż 
li m'għandux liberalizzazzjoni tal-viża; 
jenfasizza l-importanza li jkun iffaċilitat l-
aċċess għall-Unjoni Ewropea għall-persuni 
fin-negozju, l-akkademiċi, l-istudenti u r-
rappreżentanti tas-soċjetà ċivili; jappoġġja 
l-isforzi tal-Kummissjoni u l-Istati Membri 
sabiex jimplimentaw il-kodiċi tal-viża, 
jarmonizzaw u jissimplifikaw ir-rekwiżiti 
tal-viża u joħolqu ċentri ġodda sabiex ikun 
iffaċilitat il-ħruġ ta' viżi fit-Turkija; 
iħeġġeġ lit-Turkija tiffirma u timplimenta 
l-ftehim dwar l-ammissjoni mill-ġdid bejn 
l-UE u t-Turkija mingħajr aktar dewmien u 
li tiżgura li, sakemm dan il-ftehim jidħol 
fis-seħħ, jiġu implimentati kompletament 
il-ftehimiet bilaterali eżistenti; jenfasizza l-
importanza tal-intensifikazzjoni tal-
kooperazzjoni bejn l-UE u t-Turkija dwar 
il-ġestjoni tal-migrazzjoni u l-kontrolli fuq 
il-fruntieri, fost l-oħrajn fid-dawl tal-
persentaġġ għoli ta’ immigranti illegali li 
jidħlu fit-territorju tal-UE mit-Turkija; 
huwa tal-fehma li ladarba l-ftehim dwar l-
ammissjoni mill-ġdid jidħol fis-seħħ, il-
Kunsill għandu jagħti mandat lill-
Kummissjoni sabiex tibda d-djalogu dwar 
il-viżi u tiddefinixxi l-pjan direzzjonali;

34. Jinsab imħasseb dwar il-fatt li t-
Turkija għadha l-uniku pajjiż li m'għandux 
liberalizzazzjoni tal-viża; jenfasizza l-
importanza li jkun iffaċilitat l-aċċess għall-
Unjoni Ewropea għall-persuni fin-negozju, 
l-akkademiċi, l-istudenti u r-rappreżentanti 
tas-soċjetà ċivili; jappoġġja l-isforzi tal-
Kummissjoni u l-Istati Membri sabiex 
jimplimentaw il-kodiċi tal-viża, 
jarmonizzaw u jissimplifikaw ir-rekwiżiti 
tal-viża u joħolqu ċentri ġodda sabiex ikun 
iffaċilitat il-ħruġ ta' viżi fit-Turkija; 
iħeġġeġ lit-Turkija tiffirma u timplimenta 
l-ftehim dwar l-ammissjoni mill-ġdid bejn 
l-UE u t-Turkija mingħajr aktar dewmien u 
li tiżgura li, sakemm dan il-ftehim jidħol 
fis-seħħ, jiġu implimentati kompletament 
il-ftehimiet bilaterali eżistenti; jenfasizza l-
importanza tal-intensifikazzjoni tal-
kooperazzjoni bejn l-UE u t-Turkija dwar 
il-ġestjoni tal-migrazzjoni u l-kontrolli fuq 
il-fruntieri, fost l-oħrajn fid-dawl tal-
persentaġġ għoli ta’ immigranti illegali li 
jidħlu fit-territorju tal-UE mit-Turkija; 
huwa tal-fehma li ladarba l-ftehim dwar l-
ammissjoni mill-ġdid jidħol fis-seħħ, il-
Kunsill għandu jagħti mandat lill-
Kummissjoni sabiex tibda d-djalogu dwar 
il-viżi u tiddefinixxi l-pjan direzzjonali;

Or. en

Emenda 404
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 34

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

34. Jinnota li t-Turkija huwa l-uniku pajjiż 
li m'għandux liberalizzazzjoni tal-viża; 
jenfasizza l-importanza li jkun iffaċilitat l-

34. Jinnota li t-Turkija huwa l-uniku pajjiż 
li m'għandux liberalizzazzjoni tal-viża; 
jenfasizza l-importanza li jkun iffaċilitat l-
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aċċess għall-Unjoni Ewropea għall-persuni 
fin-negozju, l-akkademiċi, l-istudenti u r-
rappreżentanti tas-soċjetà ċivili; jappoġġja 
l-isforzi tal-Kummissjoni u l-Istati Membri 
sabiex jimplimentaw il-kodiċi tal-viża, 
jarmonizzaw u jissimplifikaw ir-rekwiżiti 
tal-viża u joħolqu ċentri ġodda sabiex ikun 
iffaċilitat il-ħruġ ta' viżi fit-Turkija; 
iħeġġeġ lit-Turkija tiffirma u timplimenta 
l-ftehim dwar l-ammissjoni mill-ġdid bejn 
l-UE u t-Turkija mingħajr aktar dewmien 
u li tiżgura li, sakemm dan il-ftehim jidħol 
fis-seħħ, jiġu implimentati kompletament 
il-ftehimiet bilaterali eżistenti; jenfasizza 
l-importanza tal-intensifikazzjoni tal-
kooperazzjoni bejn l-UE u t-Turkija dwar 
il-ġestjoni tal-migrazzjoni u l-kontrolli fuq 
il-fruntieri, fost l-oħrajn fid-dawl tal-
persentaġġ għoli ta’ immigranti illegali li 
jidħlu fit-territorju tal-UE mit-Turkija; 
huwa tal-fehma li ladarba l-ftehim dwar l-
ammissjoni mill-ġdid jidħol fis-seħħ, il-
Kunsill għandu jagħti mandat lill-
Kummissjoni sabiex tibda d-djalogu dwar 
il-viżi u tiddefinixxi l-pjan direzzjonali;

aċċess għall-Unjoni Ewropea għall-persuni 
fin-negozju, l-akkademiċi, l-istudenti u r-
rappreżentanti tas-soċjetà ċivili; jappoġġja 
l-isforzi tal-Kummissjoni u l-Istati Membri 
sabiex jimplimentaw il-kodiċi tal-viża, 
jarmonizzaw u jissimplifikaw ir-rekwiżiti 
tal-viża u joħolqu ċentri ġodda sabiex ikun 
iffaċilitat il-ħruġ ta' viżi fit-Turkija; jitlob 
lill-Kunsill jagħti mandat lill-
Kummissjoni biex tagħti bidu għad-
djalogu dwar il-viżi u tiddefinixxi l-pjan 
direzzjonali għal-liberalizzazzjoni tal-viżi; 
jinnota l-finalizzazzjoni tan-negozjati 
dwar il-ftehim tar-riammissjoni bejn l-UE 
u t-Turkija u l-konklużjonijiet tal-Kunsill 
Ġustizzja u Affarijiet Interni (ĠAI) tal-25 
ta' Frar 2011; jistieden lit-Turkija kif 
ukoll l-UE jikkonformaw bis-sħiħ mal-
obbligi tagħhom skont il-liġi 
internazzjonali dwar id-drittijiet tal-
bniedem, speċjalment il-prinċipju ta' 
“non-refoulement”;

Or. en

Emenda 405
Renate Sommer

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 34

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

34. Jinnota li t-Turkija huwa l-uniku pajjiż 
kandidat li m'għandux liberalizzazzjoni tal-
viża; jenfasizza l-importanza li jkun 
iffaċilitat l-aċċess għall-Unjoni Ewropea 
għan-negozjanti, l-akkademiċi, l-istudenti u 
r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili; 
jappoġġja l-isforzi tal-Kummissjoni u l-
Istati Membri sabiex jimplimentaw il-
kodiċi tal-viża, jarmonizzaw u 
jissimplifikaw ir-rekwiżiti tal-viża u 

34. Jinnota li t-Turkija huwa l-uniku pajjiż 
kandidat li m'għandux liberalizzazzjoni tal-
viża; jenfasizza l-importanza li jkun 
iffaċilitat l-aċċess għall-Unjoni Ewropea 
għan-negozjanti, l-akkademiċi, l-istudenti u 
r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili; 
jappoġġja l-isforzi tal-Kummissjoni u l-
Istati Membri sabiex jimplimentaw il-
kodiċi tal-viża, jarmonizzaw u 
jissimplifikaw ir-rekwiżiti tal-viża u 
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joħolqu ċentri ġodda sabiex ikun iffaċilitat 
il-ħruġ ta' viżi fit-Turkija; iħeġġeġ lit-
Turkija tiffirma u timplimenta l-ftehim 
dwar l-ammissjoni mill-ġdid bejn l-UE u t-
Turkija mingħajr aktar dewmien u li 
tiżgura li, sakemm dan il-ftehim jidħol fis-
seħħ, jiġu implimentati kompletament il-
ftehimiet bilaterali eżistenti; jenfasizza l-
importanza tal-intensifikazzjoni tal-
kooperazzjoni bejn l-UE u t-Turkija dwar 
il-ġestjoni tal-migrazzjoni u l-kontrolli fuq 
il-fruntieri, fost l-oħrajn fid-dawl tal-
persentaġġ għoli ta’ immigranti illegali li 
jidħlu fit-territorju tal-UE mit-Turkija;
huwa tal-fehma li ladarba l-ftehim dwar 
ir-riammissjoni jidħol fis-seħħ, il-Kunsill 
għandu jagħti mandat lill-Kummissjoni 
sabiex tibda d-djalogu dwar il-viżi u 
tiddefinixxi l-pjan direzzjonali;

joħolqu ċentri ġodda sabiex ikun iffaċilitat 
il-ħruġ ta' viżi fit-Turkija; jenfasizza, 
madankollu, li l-iffirmar u l-
implimentazzjoni tal-ftehim dwar l-
ammissjoni mill-ġdid bejn l-UE u t-Turkija  
mill-Gvern Tork mingħajr aktar dewmien 
huma kundizzjoni essenzjali għall-
faċilitazzjoni tal-viżi; jenfasizza l-
importanza tal-intensifikazzjoni tal-
kooperazzjoni bejn l-UE u t-Turkija dwar 
il-ġestjoni tal-migrazzjoni u l-kontrolli fuq 
il-fruntieri, fost l-oħrajn fid-dawl tal-
persentaġġ għoli ta’ immigranti illegali li 
jidħlu fit-territorju tal-UE mit-Turkija;

Or. de

Emenda 406
Raimon Obiols

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 34

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

34. Jinnota li t-Turkija huwa l-uniku pajjiż 
li m'għandux liberalizzazzjoni tal-viża; 
jenfasizza l-importanza li jkun iffaċilitat l-
aċċess għall-Unjoni Ewropea għall-persuni 
fin-negozju, l-akkademiċi, l-istudenti u r-
rappreżentanti tas-soċjetà ċivili; jappoġġja 
l-isforzi tal-Kummissjoni u l-Istati Membri 
sabiex jimplimentaw il-kodiċi tal-viża, 
jarmonizzaw u jissimplifikaw ir-rekwiżiti 
tal-viża u joħolqu ċentri ġodda sabiex ikun 
iffaċilitat il-ħruġ ta' viżi fit-Turkija; 
iħeġġeġ lit-Turkija tiffirma u timplimenta 
l-ftehim dwar l-ammissjoni mill-ġdid bejn 
l-UE u t-Turkija mingħajr aktar dewmien u 
li tiżgura li, sakemm dan il-ftehim jidħol 
fis-seħħ, jiġu implimentati kompletament 

34. Jinnota li t-Turkija huwa l-uniku pajjiż 
li m'għandux liberalizzazzjoni tal-viża; 
jenfasizza l-importanza li jkun iffaċilitat l-
aċċess għall-Unjoni Ewropea għall-persuni 
fin-negozju, l-akkademiċi, l-istudenti u r-
rappreżentanti tas-soċjetà ċivili; jappoġġja 
l-isforzi tal-Kummissjoni u l-Istati Membri 
sabiex jimplimentaw il-kodiċi tal-viża, 
jarmonizzaw u jissimplifikaw ir-rekwiżiti 
tal-viża u joħolqu ċentri ġodda sabiex ikun 
iffaċilitat il-ħruġ ta' viżi fit-Turkija; 
iħeġġeġ lit-Turkija tiffirma u timplimenta 
l-ftehim dwar l-ammissjoni mill-ġdid bejn 
l-UE u t-Turkija mingħajr aktar dewmien u 
li tiżgura li, sakemm dan il-ftehim jidħol 
fis-seħħ, jiġu implimentati kompletament 
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il-ftehimiet bilaterali eżistenti; jenfasizza l-
importanza tal-intensifikazzjoni tal-
kooperazzjoni bejn l-UE u t-Turkija dwar 
il-ġestjoni tal-migrazzjoni u l-kontrolli fuq 
il-fruntieri, fost l-oħrajn fid-dawl tal-
persentaġġ għoli ta’ immigranti illegali li 
jidħlu fit-territorju tal-UE mit-Turkija; 
huwa tal-fehma li ladarba l-ftehim dwar l-
ammissjoni mill-ġdid jidħol fis-seħħ, il-
Kunsill għandu jagħti mandat lill-
Kummissjoni sabiex tibda d-djalogu dwar 
il-viżi u tiddefinixxi l-pjan direzzjonali;

il-ftehimiet bilaterali eżistenti; huwa tal-
opinjoni li d-dispożizzjonijiet tal-ftehim ta' 
riammissjoni UE-Turkija ma għandhomx 
ibaxxu l-istandards diġà stabbiliti fil-
ftehimiet bilaterali eżistenti; jenfasizza l-
importanza tal-intensifikazzjoni tal-
kooperazzjoni bejn l-UE u t-Turkija dwar 
il-ġestjoni tal-migrazzjoni u l-kontrolli fuq 
il-fruntieri, fost l-oħrajn fid-dawl tal-
persentaġġ għoli ta’ immigranti illegali li 
jidħlu fit-territorju tal-UE mit-Turkija; 
huwa tal-fehma li ladarba l-ftehim dwar l-
ammissjoni mill-ġdid jidħol fis-seħħ, il-
Kunsill għandu jagħti mandat lill-
Kummissjoni sabiex tibda d-djalogu dwar 
il-viżi u tiddefinixxi l-pjan direzzjonali 
għal-liberalizzazzjoni tal-viżi;

Or. en

Emenda 407
Dimitar Stoyanov

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 34

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

34. Jinnota li t-Turkija huwa l-uniku pajjiż 
kandidat li m'għandux liberalizzazzjoni tal-
viża; jenfasizza l-importanza li jkun 
iffaċilitat l-aċċess għall-Unjoni Ewropea 
għan-negozjanti, l-akkademiċi, l-istudenti u 
r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili; 
jappoġġja l-isforzi tal-Kummissjoni u l-
Istati Membri sabiex jimplimentaw il-
kodiċi tal-viża, jarmonizzaw u 
jissimplifikaw ir-rekwiżiti tal-viża u 
joħolqu ċentri ġodda sabiex ikun iffaċilitat 
il-ħruġ ta' viżi fit-Turkija; iħeġġeġ lit-
Turkija tiffirma u timplimenta l-ftehim 
dwar l-ammissjoni mill-ġdid bejn l-UE u t-
Turkija mingħajr aktar dewmien u li 
tiżgura li, sakemm dan il-ftehim jidħol fis-
seħħ, jiġu implimentati kompletament il-
ftehimiet bilaterali eżistenti; jenfasizza l-

34. Jinnota li t-Turkija huwa l-uniku pajjiż 
kandidat li m'għandux liberalizzazzjoni tal-
viża; jenfasizza l-importanza li jkun 
iffaċilitat l-aċċess għall-Unjoni Ewropea 
għan-negozjanti, l-akkademiċi, l-istudenti u 
r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili; 
jappoġġja l-isforzi tal-Kummissjoni u l-
Istati Membri sabiex jimplimentaw il-
kodiċi tal-viża, jarmonizzaw u 
jissimplifikaw ir-rekwiżiti tal-viża u 
joħolqu ċentri ġodda sabiex ikun iffaċilitat 
il-ħruġ ta' viżi fit-Turkija; iħeġġeġ lit-
Turkija tiffirma u timplimenta l-ftehim 
dwar l-ammissjoni mill-ġdid bejn l-UE u t-
Turkija mingħajr aktar dewmien u li 
tiżgura li, sakemm dan il-ftehim jidħol fis-
seħħ, jiġu implimentati kompletament il-
ftehimiet bilaterali eżistenti; jenfasizza l-
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importanza tal-intensifikazzjoni tal-
kooperazzjoni bejn l-UE u t-Turkija dwar 
il-ġestjoni tal-migrazzjoni u l-kontrolli fuq 
il-fruntieri, fost l-oħrajn fid-dawl tal-
persentaġġ għoli ta’ immigranti illegali li 
jidħlu fit-territorju tal-UE mit-Turkija; 
huwa tal-fehma li ladarba l-ftehim dwar ir-
riammissjoni jidħol fis-seħħ, il-Kunsill 
għandu jagħti mandat lill-Kummissjoni 
sabiex tibda d-djalogu dwar il-viżi u 
tiddefinixxi l-pjan direzzjonali;

importanza tal-persentaġġ għoli ta’ 
immigranti illegali li jidħlu fit-territorju tal-
UE mit-Turkija; huwa tal-fehma li ladarba 
l-ftehim dwar ir-riammissjoni jidħol fis-
seħħ, il-Kunsill għandu jagħti mandat lill-
Kummissjoni sabiex tibda d-djalogu dwar 
il-viżi u tiddefinixxi l-pjan direzzjonali;

Or. bg

Emenda 408
Georgios Koumoutsakos, Marietta Giannakou

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 34

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

34. Jinnota li t-Turkija huwa l-uniku pajjiż 
li m'għandux liberalizzazzjoni tal-viża; 
jenfasizza l-importanza li jkun iffaċilitat l-
aċċess għall-Unjoni Ewropea għall-persuni 
fin-negozju, l-akkademiċi, l-istudenti u r-
rappreżentanti tas-soċjetà ċivili; jappoġġja 
l-isforzi tal-Kummissjoni u l-Istati Membri 
sabiex jimplimentaw il-kodiċi tal-viża, 
jarmonizzaw u jissimplifikaw ir-rekwiżiti 
tal-viża u joħolqu ċentri ġodda sabiex ikun 
iffaċilitat il-ħruġ ta' viżi fit-Turkija; 
iħeġġeġ lit-Turkija tiffirma u timplimenta 
l-ftehim dwar l-ammissjoni mill-ġdid bejn 
l-UE u t-Turkija mingħajr aktar dewmien u 
li tiżgura li, sakemm dan il-ftehim jidħol 
fis-seħħ, jiġu implimentati kompletament 
il-ftehimiet bilaterali eżistenti; jenfasizza l-
importanza tal-intensifikazzjoni tal-
kooperazzjoni bejn l-UE u t-Turkija dwar 
il-ġestjoni tal-migrazzjoni u l-kontrolli fuq 
il-fruntieri, fost l-oħrajn fid-dawl tal-
persentaġġ għoli ta’ immigranti illegali li 
jidħlu fit-territorju tal-UE mit-Turkija; 
huwa tal-fehma li ladarba l-ftehim dwar l-

34. Jinnota li t-Turkija huwa l-uniku pajjiż 
li m'għandux liberalizzazzjoni tal-viża; 
jenfasizza l-importanza li jkun iffaċilitat l-
aċċess għall-Unjoni Ewropea għall-persuni 
fin-negozju, l-akkademiċi, l-istudenti u r-
rappreżentanti tas-soċjetà ċivili; jappoġġja 
l-isforzi tal-Kummissjoni u l-Istati Membri 
sabiex jimplimentaw il-kodiċi tal-viża, 
jarmonizzaw u jissimplifikaw ir-rekwiżiti 
tal-viża u joħolqu ċentri ġodda sabiex ikun 
iffaċilitat il-ħruġ ta' viżi fit-Turkija; 
iħeġġeġ lit-Turkija tiffirma u timplimenta 
l-ftehim dwar l-ammissjoni mill-ġdid bejn 
l-UE u t-Turkija mingħajr aktar dewmien u 
li tiżgura li, sakemm dan il-ftehim jidħol 
fis-seħħ, jiġu implimentati kompletament 
il-ftehimiet bilaterali eżistenti; jenfasizza l-
importanza tal-intensifikazzjoni tal-
kooperazzjoni bejn l-UE u t-Turkija dwar 
il-ġestjoni tal-migrazzjoni u l-kontrolli fuq 
il-fruntieri, fost l-oħrajn fid-dawl tal-
persentaġġ għoli ta’ immigranti illegali li 
jidħlu fit-territorju tal-UE mit-Turkija; 
ifakkar li għall-perjodu 2011-2013, total 
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ammissjoni mill-ġdid jidħol fis-seħħ, il-
Kunsill għandu jagħti mandat lill-
Kummissjoni sabiex tibda d-djalogu dwar 
il-viżi u tiddefinixxi l-pjan direzzjonali;

ta’ EUR 539 miljun se jiġu allokati lit-
Turkija għal programmi ta’ koperazzjoni 
transkonfinali permezz tal-Istrument 
għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni;  
huwa tal-fehma li ladarba l-ftehim dwar ir-
riammissjoni jidħol fis-seħħ, il-Kunsill 
għandu jagħti mandat lill-Kummissjoni 
sabiex tibda d-djalogu dwar il-viżi u 
tiddefinixxi l-pjan direzzjonali;

Or. en

Emenda 409
Francisco José Millán Mon

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 34

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

34. Jinnota li t-Turkija huwa l-uniku pajjiż 
kandidat li m'għandux liberalizzazzjoni tal-
viża; jenfasizza l-importanza li jkun 
iffaċilitat l-aċċess għall-Unjoni Ewropea 
għan-negozjanti, l-akkademiċi, l-istudenti u 
r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili; 
jappoġġja l-isforzi tal-Kummissjoni u l-
Istati Membri sabiex jimplimentaw il-
kodiċi tal-viża, jarmonizzaw u 
jissimplifikaw ir-rekwiżiti tal-viża u 
joħolqu ċentri ġodda sabiex ikun iffaċilitat 
il-ħruġ ta' viżi fit-Turkija; iħeġġeġ lit-
Turkija tiffirma u timplimenta l-ftehim 
dwar l-ammissjoni mill-ġdid bejn l-UE u t-
Turkija mingħajr aktar dewmien u li 
tiżgura li, sakemm dan il-ftehim jidħol fis-
seħħ, jiġu implimentati kompletament il-
ftehimiet bilaterali eżistenti; jenfasizza l-
importanza tal-intensifikazzjoni tal-
kooperazzjoni bejn l-UE u t-Turkija dwar 
il-ġestjoni tal-migrazzjoni u l-kontrolli fuq 
il-fruntieri, fost l-oħrajn fid-dawl tal-
persentaġġ għoli ta’ immigranti illegali li 
jidħlu fit-territorju tal-UE mit-Turkija; 
huwa tal-fehma li ladarba l-ftehim dwar ir-
riammissjoni jidħol fis-seħħ, il-Kunsill 

34. Jinnota li t-Turkija huwa l-uniku pajjiż 
kandidat li m'għandux liberalizzazzjoni tal-
viża; jenfasizza l-importanza li jkun 
iffaċilitat l-aċċess għall-Unjoni Ewropea 
għan-negozjanti, l-akkademiċi, l-istudenti u 
r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili; 
jappoġġja l-isforzi tal-Kummissjoni u l-
Istati Membri sabiex jimplimentaw il-
kodiċi tal-viża, jarmonizzaw u 
jissimplifikaw ir-rekwiżiti tal-viża u 
joħolqu ċentri ġodda sabiex ikun iffaċilitat 
il-ħruġ ta' viżi fit-Turkija; iħeġġeġ lit-
Turkija tiffirma u timplimenta l-ftehim 
dwar l-ammissjoni mill-ġdid bejn l-UE u t-
Turkija mingħajr aktar dewmien u li 
tiżgura li, sakemm dan il-ftehim jidħol fis-
seħħ, jiġu implimentati kompletament il-
ftehimiet bilaterali eżistenti; jenfasizza l-
importanza tal-intensifikazzjoni tal-
kooperazzjoni bejn l-UE u t-Turkija dwar 
il-ġestjoni tal-migrazzjoni u l-kontrolli fuq 
il-fruntieri, fost l-oħrajn fid-dawl tal-
persentaġġ għoli ta’ immigranti illegali li 
jidħlu fit-territorju tal-UE mit-Turkija; hu 
tal-fehma li l-politika tal-Gvern Tork 
dwar il-viżi rigward ċittadini ta’ pajjiżi 
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għandu jagħti mandat lill-Kummissjoni 
sabiex tibda d-djalogu dwar il-viżi u 
tiddefinixxi l-pjan direzzjonali;

terzi għandha tkun magħmula konformi 
ma’ dik li timplimenta l-UE; huwa tal-
fehma li ladarba l-ftehim dwar ir-
riammissjoni jidħol fis-seħħ, il-Kunsill 
għandu jagħti mandat lill-Kummissjoni 
sabiex tibda d-djalogu dwar il-viżi u 
tiddefinixxi l-pjan direzzjonali;

Or. es

Emenda 410
Emine Bozkurt

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 34

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

34. Jinnota li t-Turkija huwa l-uniku pajjiż 
li m'għandux liberalizzazzjoni tal-viża; 
jenfasizza l-importanza li jkun iffaċilitat l-
aċċess għall-Unjoni Ewropea għall-persuni 
fin-negozju, l-akkademiċi, l-istudenti u r-
rappreżentanti tas-soċjetà ċivili; jappoġġja 
l-isforzi tal-Kummissjoni u l-Istati Membri 
sabiex jimplimentaw il-kodiċi tal-viża, 
jarmonizzaw u jissimplifikaw ir-rekwiżiti 
tal-viża u joħolqu ċentri ġodda sabiex ikun 
iffaċilitat il-ħruġ ta' viżi fit-Turkija; 
iħeġġeġ lit-Turkija tiffirma u timplimenta 
l-ftehim dwar l-ammissjoni mill-ġdid bejn 
l-UE u t-Turkija mingħajr aktar dewmien u 
li tiżgura li, sakemm dan il-ftehim jidħol 
fis-seħħ, jiġu implimentati kompletament 
il-ftehimiet bilaterali eżistenti; jenfasizza l-
importanza tal-intensifikazzjoni tal-
kooperazzjoni bejn l-UE u t-Turkija dwar 
il-ġestjoni tal-migrazzjoni u l-kontrolli fuq 
il-fruntieri, fost l-oħrajn fid-dawl tal-
persentaġġ għoli ta’ immigranti illegali li 
jidħlu fit-territorju tal-UE mit-Turkija; 
huwa tal-fehma li ladarba l-ftehim dwar l-
ammissjoni mill-ġdid jidħol fis-seħħ, il-
Kunsill għandu jagħti mandat lill-
Kummissjoni sabiex tibda d-djalogu dwar 

34. Jinnota li t-Turkija huwa l-uniku pajjiż 
li m'għandux liberalizzazzjoni tal-viża; 
jenfasizza l-importanza li jkun iffaċilitat l-
aċċess għall-Unjoni Ewropea għall-persuni 
fin-negozju, l-akkademiċi, l-istudenti u r-
rappreżentanti tas-soċjetà ċivili; jappoġġja 
l-isforzi tal-Kummissjoni u l-Istati Membri 
sabiex jimplimentaw il-kodiċi tal-viża, 
jarmonizzaw u jissimplifikaw ir-rekwiżiti 
tal-viża u joħolqu ċentri ġodda sabiex ikun 
iffaċilitat il-ħruġ ta' viżi fit-Turkija; 
iħeġġeġ lit-Turkija tiffirma u timplimenta 
l-ftehim dwar l-ammissjoni mill-ġdid bejn 
l-UE u t-Turkija mingħajr aktar dewmien u 
li tiżgura li, sakemm dan il-ftehim jidħol 
fis-seħħ, jiġu implimentati kompletament 
il-ftehimiet bilaterali eżistenti; jenfasizza l-
importanza tal-intensifikazzjoni tal-
kooperazzjoni bejn l-UE u t-Turkija dwar 
il-ġestjoni tal-migrazzjoni, il-ġlieda kontra 
t-traffikar tal-bnedmin u l-kontrolli fuq il-
fruntieri, fost l-oħrajn fid-dawl tal-
persentaġġ għoli ta’ immigranti illegali li 
jidħlu fit-territorju tal-UE mit-Turkija; 
huwa tal-fehma li ladarba l-ftehim dwar l-
ammissjoni mill-ġdid jidħol fis-seħħ, il-
Kunsill għandu jagħti mandat lill-
Kummissjoni sabiex tibda d-djalogu dwar 
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il-viżi u tiddefinixxi l-pjan direzzjonali; il-viżi u tiddefinixxi l-pjan direzzjonali 
għal-liberalizzazzjoni tal-viżi;

Or. en

Emenda 411
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 34

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

34. Jinnota li t-Turkija huwa l-uniku pajjiż 
li m'għandux liberalizzazzjoni tal-viża; 
jenfasizza l-importanza li jkun iffaċilitat l-
aċċess għall-Unjoni Ewropea għall-persuni 
fin-negozju, l-akkademiċi, l-istudenti u r-
rappreżentanti tas-soċjetà ċivili; jappoġġja 
l-isforzi tal-Kummissjoni u l-Istati Membri 
sabiex jimplimentaw il-kodiċi tal-viża, 
jarmonizzaw u jissimplifikaw ir-rekwiżiti 
tal-viża u joħolqu ċentri ġodda sabiex ikun 
iffaċilitat il-ħruġ ta' viżi fit-Turkija; 
iħeġġeġ lit-Turkija tiffirma u timplimenta 
l-ftehim dwar l-ammissjoni mill-ġdid bejn 
l-UE u t-Turkija mingħajr aktar dewmien u 
li tiżgura li, sakemm dan il-ftehim jidħol 
fis-seħħ, jiġu implimentati kompletament 
il-ftehimiet bilaterali eżistenti; jenfasizza l-
importanza tal-intensifikazzjoni tal-
kooperazzjoni bejn l-UE u t-Turkija dwar 
il-ġestjoni tal-migrazzjoni u l-kontrolli fuq 
il-fruntieri, fost l-oħrajn fid-dawl tal-
persentaġġ għoli ta’ immigranti illegali li 
jidħlu fit-territorju tal-UE mit-Turkija; 
huwa tal-fehma li ladarba l-ftehim dwar l-
ammissjoni mill-ġdid jidħol fis-seħħ, il-
Kunsill għandu jagħti mandat lill-
Kummissjoni sabiex tibda d-djalogu dwar 
il-viżi u tiddefinixxi l-pjan direzzjonali;

34. Jinnota li t-Turkija huwa l-uniku pajjiż 
li m'għandux liberalizzazzjoni tal-viża; 
jenfasizza l-importanza li jkun iffaċilitat l-
aċċess għall-Unjoni Ewropea għall-persuni 
fin-negozju, l-akkademiċi, l-istudenti u r-
rappreżentanti tas-soċjetà ċivili; jappoġġja 
l-isforzi tal-Kummissjoni u l-Istati Membri 
sabiex jimplimentaw il-kodiċi tal-viża, 
jarmonizzaw u jissimplifikaw ir-rekwiżiti 
tal-viża u joħolqu ċentri ġodda sabiex ikun 
iffaċilitat il-ħruġ ta' viżi fit-Turkija; 
iħeġġeġ lit-Turkija tiffirma u timplimenta 
l-ftehim dwar l-ammissjoni mill-ġdid bejn 
l-UE u t-Turkija mingħajr aktar dewmien u 
li tiżgura li, sakemm dan il-ftehim jidħol 
fis-seħħ, jiġu implimentati kompletament 
il-ftehimiet bilaterali eżistenti; jenfasizza l-
importanza tal-intensifikazzjoni tal-
kooperazzjoni bejn l-UE u t-Turkija dwar 
il-ġestjoni tal-migrazzjoni u l-kontrolli fuq 
il-fruntieri, fost l-oħrajn fid-dawl tal-
persentaġġ għoli ta’ immigranti illegali li 
jidħlu fit-territorju tal-UE mit-Turkija u 
mill-parti okkupata ta’ Ċipru; huwa tal-
fehma li ladarba l-ftehim dwar l-
ammissjoni mill-ġdid jidħol fis-seħħ, il-
Kunsill għandu jagħti mandat lill-
Kummissjoni sabiex tibda d-djalogu dwar 
il-viżi u tiddefinixxi l-pjan direzzjonali;

Or. en
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Emenda 412
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 34

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

34. Jinnota li t-Turkija huwa l-uniku pajjiż 
li m'għandux liberalizzazzjoni tal-viża;
jenfasizza l-importanza li jkun iffaċilitat l-
aċċess għall-Unjoni Ewropea għall-persuni 
fin-negozju, l-akkademiċi, l-istudenti u r-
rappreżentanti tas-soċjetà ċivili; jappoġġja 
l-isforzi tal-Kummissjoni u l-Istati Membri 
sabiex jimplimentaw il-kodiċi tal-viża, 
jarmonizzaw u jissimplifikaw ir-rekwiżiti 
tal-viża u joħolqu ċentri ġodda sabiex ikun 
iffaċilitat il-ħruġ ta' viżi fit-Turkija;
iħeġġeġ lit-Turkija tiffirma u timplimenta 
l-ftehim dwar l-ammissjoni mill-ġdid bejn 
l-UE u t-Turkija mingħajr aktar dewmien u 
li tiżgura li, sakemm dan il-ftehim jidħol 
fis-seħħ, jiġu implimentati kompletament 
il-ftehimiet bilaterali eżistenti; jenfasizza l-
importanza tal-intensifikazzjoni tal-
kooperazzjoni bejn l-UE u t-Turkija dwar 
il-ġestjoni tal-migrazzjoni u l-kontrolli fuq 
il-fruntieri, fost l-oħrajn fid-dawl tal-
persentaġġ għoli ta’ immigranti illegali li 
jidħlu fit-territorju tal-UE mit-Turkija;
huwa tal-fehma li ladarba l-ftehim dwar l-
ammissjoni mill-ġdid jidħol fis-seħħ, il-
Kunsill għandu jagħti mandat lill-
Kummissjoni sabiex tibda d-djalogu dwar 
il-viżi u tiddefinixxi l-pjan direzzjonali;

34. Jinnota li t-Turkija huwa l-uniku pajjiż 
li m'għandux liberalizzazzjoni tal-viża;
jenfasizza l-importanza li jkun iffaċilitat l-
aċċess għall-Unjoni Ewropea għall-persuni 
fin-negozju, l-akkademiċi, l-istudenti u r-
rappreżentanti tas-soċjetà ċivili; jappoġġja 
l-isforzi tal-Kummissjoni u l-Istati Membri 
sabiex jimplimentaw il-kodiċi tal-viża, 
jarmonizzaw u jissimplifikaw ir-rekwiżiti 
tal-viża u joħolqu ċentri ġodda sabiex ikun 
iffaċilitat il-ħruġ ta' viżi fit-Turkija;
iħeġġeġ lit-Turkija tiffirma u timplimenta 
l-ftehim dwar l-ammissjoni mill-ġdid bejn 
l-UE u t-Turkija mingħajr aktar dewmien u 
li tiżgura li, sakemm dan il-ftehim jidħol 
fis-seħħ, jiġu implimentati kompletament 
il-ftehimiet bilaterali eżistenti; jenfasizza l-
importanza tal-intensifikazzjoni tal-
kooperazzjoni bejn l-UE u t-Turkija dwar 
il-ġestjoni tal-migrazzjoni u l-kontrolli fuq 
il-fruntieri, fost l-oħrajn fid-dawl tal-
persentaġġ għoli ta’ immigranti illegali li 
jidħlu fit-territorju tal-UE mit-Turkija;
huwa tal-fehma li l-ftehim dwar l-
ammissjoni mill-ġdid għandu jidħol fis-
seħħ fl-istess waqt ma’ mandat tal-Kunsill
lill-Kummissjoni sabiex tibda d-djalogu 
dwar il-viżi u tiddefinixxi l-pjan 
direzzjonali dwar il-liberalizzazzjoni tal-
viżi;

Or. en

Emenda 413
Jelko Kacin, Cristian Silviu Buşoi, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Ivo 
Vajgl

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
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Paragrafu 34

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

34. Jinnota li t-Turkija huwa l-uniku pajjiż 
li m'għandux liberalizzazzjoni tal-viża; 
jenfasizza l-importanza li jkun iffaċilitat l-
aċċess għall-Unjoni Ewropea għall-persuni 
fin-negozju, l-akkademiċi, l-istudenti u r-
rappreżentanti tas-soċjetà ċivili; jappoġġja 
l-isforzi tal-Kummissjoni u l-Istati Membri 
sabiex jimplimentaw il-kodiċi tal-viża, 
jarmonizzaw u jissimplifikaw ir-rekwiżiti 
tal-viża u joħolqu ċentri ġodda sabiex ikun 
iffaċilitat il-ħruġ ta' viżi fit-Turkija; 
iħeġġeġ lit-Turkija tiffirma u timplimenta 
l-ftehim dwar l-ammissjoni mill-ġdid bejn 
l-UE u t-Turkija mingħajr aktar dewmien u 
li tiżgura li, sakemm dan il-ftehim jidħol 
fis-seħħ, jiġu implimentati kompletament 
il-ftehimiet bilaterali eżistenti; jenfasizza l-
importanza tal-intensifikazzjoni tal-
kooperazzjoni bejn l-UE u t-Turkija dwar 
il-ġestjoni tal-migrazzjoni u l-kontrolli fuq 
il-fruntieri, fost l-oħrajn fid-dawl tal-
persentaġġ għoli ta’ immigranti illegali li 
jidħlu fit-territorju tal-UE mit-Turkija; 
huwa tal-fehma li ladarba l-ftehim dwar l-
ammissjoni mill-ġdid jidħol fis-seħħ, il-
Kunsill għandu jagħti mandat lill-
Kummissjoni sabiex tibda d-djalogu dwar 
il-viżi u tiddefinixxi l-pjan direzzjonali;

34. Jinnota li t-Turkija huwa l-uniku pajjiż 
li m'għandux liberalizzazzjoni tal-viża; 
jenfasizza l-importanza li jkun iffaċilitat l-
aċċess għall-Unjoni Ewropea għall-persuni 
fin-negozju, l-akkademiċi, l-istudenti u r-
rappreżentanti tas-soċjetà ċivili; jappoġġja 
l-isforzi tal-Kummissjoni u l-Istati Membri 
sabiex jimplimentaw il-kodiċi tal-viża, 
jarmonizzaw u jissimplifikaw ir-rekwiżiti 
tal-viża u joħolqu ċentri ġodda sabiex ikun 
iffaċilitat il-ħruġ ta' viżi fit-Turkija; 
iħeġġeġ lit-Turkija tiffirma u timplimenta 
l-ftehim dwar l-ammissjoni mill-ġdid bejn 
l-UE u t-Turkija mingħajr aktar dewmien u 
li tiżgura li, sakemm dan il-ftehim jidħol 
fis-seħħ, jiġu implimentati kompletament 
il-ftehimiet bilaterali eżistenti; jenfasizza l-
importanza tal-intensifikazzjoni tal-
kooperazzjoni bejn l-UE u t-Turkija dwar 
il-ġestjoni tal-migrazzjoni u l-kontrolli fuq 
il-fruntieri, fost l-oħrajn fid-dawl tal-
persentaġġ għoli ta’ immigranti illegali li 
jidħlu fit-territorju tal-UE mit-Turkija; 
huwa tal-fehma li ladarba l-ftehim dwar l-
ammissjoni mill-ġdid jidħol fis-seħħ, il-
Kunsill għandu jagħti mandat lill-
Kummissjoni sabiex tibda d-djalogu dwar 
il-viżi u tiddefinixxi l-pjan direzzjonali 
għal-liberalizzazzjoni tal-viżi;

Or. en

Emenda 414
Alojz Peterle, Anna Maria Corazza Bildt, Birgit Schnieber-Jastram

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 34

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

34. Jinnota li t-Turkija huwa l-uniku pajjiż 
li m'għandux liberalizzazzjoni tal-viża; 

34. Jinnota li t-Turkija huwa l-uniku pajjiż 
li m'għandux liberalizzazzjoni tal-viża; 
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jenfasizza l-importanza li jkun iffaċilitat l-
aċċess għall-Unjoni Ewropea għall-persuni 
fin-negozju, l-akkademiċi, l-istudenti u r-
rappreżentanti tas-soċjetà ċivili; jappoġġja 
l-isforzi tal-Kummissjoni u l-Istati Membri 
sabiex jimplimentaw il-kodiċi tal-viża, 
jarmonizzaw u jissimplifikaw ir-rekwiżiti 
tal-viża u joħolqu ċentri ġodda sabiex ikun 
iffaċilitat il-ħruġ ta' viżi fit-Turkija; 
iħeġġeġ lit-Turkija tiffirma u timplimenta 
l-ftehim dwar l-ammissjoni mill-ġdid bejn 
l-UE u t-Turkija mingħajr aktar dewmien u 
li tiżgura li, sakemm dan il-ftehim jidħol 
fis-seħħ, jiġu implimentati kompletament 
il-ftehimiet bilaterali eżistenti; jenfasizza l-
importanza tal-intensifikazzjoni tal-
kooperazzjoni bejn l-UE u t-Turkija dwar 
il-ġestjoni tal-migrazzjoni u l-kontrolli fuq 
il-fruntieri, fost l-oħrajn fid-dawl tal-
persentaġġ għoli ta’ immigranti illegali li 
jidħlu fit-territorju tal-UE mit-Turkija; 
huwa tal-fehma li ladarba l-ftehim dwar l-
ammissjoni mill-ġdid jidħol fis-seħħ, il-
Kunsill għandu jagħti mandat lill-
Kummissjoni sabiex tibda d-djalogu dwar 
il-viżi u tiddefinixxi l-pjan direzzjonali;

jenfasizza l-importanza li jkun iffaċilitat l-
aċċess għall-Unjoni Ewropea għall-persuni 
fin-negozju, l-akkademiċi, l-istudenti u r-
rappreżentanti tas-soċjetà ċivili; jappoġġja 
l-isforzi tal-Kummissjoni u l-Istati Membri 
sabiex jimplimentaw il-kodiċi tal-viża, 
jarmonizzaw u jissimplifikaw ir-rekwiżiti 
tal-viża u joħolqu ċentri ġodda sabiex ikun 
iffaċilitat il-ħruġ ta' viżi fit-Turkija; 
iħeġġeġ lit-Turkija tiffirma u timplimenta 
l-ftehim dwar l-ammissjoni mill-ġdid bejn 
l-UE u t-Turkija mingħajr aktar dewmien u 
li tiżgura li, sakemm dan il-ftehim jidħol 
fis-seħħ, jiġu implimentati kompletament 
il-ftehimiet bilaterali eżistenti; jenfasizza l-
importanza tal-intensifikazzjoni tal-
kooperazzjoni bejn l-UE u t-Turkija dwar 
il-ġestjoni tal-migrazzjoni u l-kontrolli fuq 
il-fruntieri, fost l-oħrajn fid-dawl tal-
persentaġġ għoli ta’ immigranti illegali li 
jidħlu fit-territorju tal-UE mit-Turkija; 
huwa tal-fehma li ladarba l-ftehim dwar l-
ammissjoni mill-ġdid jidħol fis-seħħ, il-
Kunsill għandu jagħti mandat lill-
Kummissjoni sabiex tibda d-djalogu dwar 
il-viżi u tiddefinixxi l-pjan direzzjonali 
għal-liberalizzazzjoni tal-viżi;

Or. en

Emenda 415
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Jo Leinen, Knut Fleckenstein

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 34

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

34. Jinnota li t-Turkija huwa l-uniku pajjiż 
li m'għandux liberalizzazzjoni tal-viża; 
jenfasizza l-importanza li jkun iffaċilitat l-
aċċess għall-Unjoni Ewropea għall-persuni 
fin-negozju, l-akkademiċi, l-istudenti u r-
rappreżentanti tas-soċjetà ċivili; jappoġġja 
l-isforzi tal-Kummissjoni u l-Istati Membri 
sabiex jimplimentaw il-kodiċi tal-viża, 

34. Jinnota li t-Turkija huwa l-uniku pajjiż 
li m'għandux liberalizzazzjoni tal-viża; 
jenfasizza l-importanza li jkun iffaċilitat l-
aċċess għall-Unjoni Ewropea għall-persuni 
fin-negozju, l-akkademiċi, l-istudenti u r-
rappreżentanti tas-soċjetà ċivili; jappoġġja 
l-isforzi tal-Kummissjoni u l-Istati Membri 
sabiex jimplimentaw il-kodiċi tal-viża, 
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jarmonizzaw u jissimplifikaw ir-rekwiżiti 
tal-viża u joħolqu ċentri ġodda sabiex ikun 
iffaċilitat il-ħruġ ta' viżi fit-Turkija; 
iħeġġeġ lit-Turkija tiffirma u timplimenta 
l-ftehim dwar l-ammissjoni mill-ġdid bejn 
l-UE u t-Turkija mingħajr aktar dewmien u 
li tiżgura li, sakemm dan il-ftehim jidħol 
fis-seħħ, jiġu implimentati kompletament 
il-ftehimiet bilaterali eżistenti; jenfasizza l-
importanza tal-intensifikazzjoni tal-
kooperazzjoni bejn l-UE u t-Turkija dwar 
il-ġestjoni tal-migrazzjoni u l-kontrolli fuq 
il-fruntieri, fost l-oħrajn fid-dawl tal-
persentaġġ għoli ta’ immigranti illegali li 
jidħlu fit-territorju tal-UE mit-Turkija; 
huwa tal-fehma li ladarba l-ftehim dwar l-
ammissjoni mill-ġdid jidħol fis-seħħ, il-
Kunsill għandu jagħti mandat lill-
Kummissjoni sabiex tibda d-djalogu dwar 
il-viżi u tiddefinixxi l-pjan direzzjonali;

jarmonizzaw u jissimplifikaw ir-rekwiżiti 
tal-viża u joħolqu ċentri ġodda sabiex ikun 
iffaċilitat il-ħruġ ta' viżi fit-Turkija; 
iħeġġeġ lit-Turkija tiffirma u timplimenta 
l-ftehim dwar l-ammissjoni mill-ġdid bejn 
l-UE u t-Turkija mingħajr aktar dewmien u 
li tiżgura li, sakemm dan il-ftehim jidħol 
fis-seħħ, jiġu implimentati kompletament 
il-ftehimiet bilaterali eżistenti; jenfasizza l-
importanza tal-intensifikazzjoni tal-
kooperazzjoni bejn l-UE u t-Turkija dwar 
il-ġestjoni tal-migrazzjoni u l-kontrolli fuq 
il-fruntieri, fost l-oħrajn fid-dawl tal-
persentaġġ għoli ta’ immigranti illegali li 
jidħlu fit-territorju tal-UE mit-Turkija; 
huwa tal-fehma li ladarba l-ftehim dwar l-
ammissjoni mill-ġdid jidħol fis-seħħ, il-
Kunsill għandu jagħti mandat lill-
Kummissjoni sabiex tibda d-djalogu dwar 
il-viżi u tiddefinixxi l-pjan direzzjonali 
għal-Liberalizzazzjoni tal-Viżi;

Or. en

Emenda 416
Cristian Silviu Buşoi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 34

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

34. Jinnota li t-Turkija huwa l-uniku pajjiż 
li m'għandux liberalizzazzjoni tal-viża; 
jenfasizza l-importanza li jkun iffaċilitat l-
aċċess għall-Unjoni Ewropea għall-persuni 
fin-negozju, l-akkademiċi, l-istudenti u r-
rappreżentanti tas-soċjetà ċivili; jappoġġja 
l-isforzi tal-Kummissjoni u l-Istati Membri 
sabiex jimplimentaw il-kodiċi tal-viża, 
jarmonizzaw u jissimplifikaw ir-rekwiżiti 
tal-viża u joħolqu ċentri ġodda sabiex ikun 
iffaċilitat il-ħruġ ta' viżi fit-Turkija; 
iħeġġeġ lit-Turkija tiffirma u timplimenta 
l-ftehim dwar l-ammissjoni mill-ġdid bejn 
l-UE u t-Turkija mingħajr aktar dewmien u 

34. Jinnota li t-Turkija huwa l-uniku pajjiż 
li m'għandux liberalizzazzjoni tal-viża; 
jenfasizza l-importanza li jkun iffaċilitat l-
aċċess għall-Unjoni Ewropea għall-persuni 
fin-negozju, l-akkademiċi, l-istudenti u r-
rappreżentanti tas-soċjetà ċivili; jappoġġja 
l-isforzi tal-Kummissjoni u l-Istati Membri 
sabiex jimplimentaw il-kodiċi tal-viża, 
jarmonizzaw u jissimplifikaw ir-rekwiżiti 
tal-viża u joħolqu ċentri ġodda sabiex ikun 
iffaċilitat il-ħruġ ta' viżi fit-Turkija; 
iħeġġeġ lit-Turkija tiffirma u timplimenta 
l-ftehim dwar l-ammissjoni mill-ġdid bejn 
l-UE u t-Turkija mingħajr aktar dewmien u 
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li tiżgura li, sakemm dan il-ftehim jidħol 
fis-seħħ, jiġu implimentati kompletament 
il-ftehimiet bilaterali eżistenti; jenfasizza l-
importanza tal-intensifikazzjoni tal-
kooperazzjoni bejn l-UE u t-Turkija dwar 
il-ġestjoni tal-migrazzjoni u l-kontrolli fuq 
il-fruntieri, fost l-oħrajn fid-dawl tal-
persentaġġ għoli ta’ immigranti illegali li 
jidħlu fit-territorju tal-UE mit-Turkija; 
huwa tal-fehma li ladarba l-ftehim dwar l-
ammissjoni mill-ġdid jidħol fis-seħħ, il-
Kunsill għandu jagħti mandat lill-
Kummissjoni sabiex tibda d-djalogu dwar 
il-viżi u tiddefinixxi l-pjan direzzjonali;

li tiżgura li, sakemm dan il-ftehim jidħol 
fis-seħħ, jiġu implimentati kompletament 
il-ftehimiet bilaterali eżistenti; jenfasizza l-
importanza tal-intensifikazzjoni tal-
kooperazzjoni bejn l-UE u t-Turkija dwar 
il-ġestjoni tal-migrazzjoni u l-kontrolli fuq 
il-fruntieri, fost l-oħrajn fid-dawl tal-
persentaġġ għoli ta’ immigranti illegali li 
jidħlu fit-territorju tal-UE mit-Turkija; 
huwa tal-fehma li ladarba l-ftehim dwar l-
ammissjoni mill-ġdid jidħol fis-seħħ, il-
Kunsill għandu jagħti mandat lill-
Kummissjoni sabiex tibda d-djalogu dwar 
il-viżi u tiddefinixxi l-pjan direzzjonali 
għal-Liberalizzazzjoni tal-Viżi;

Or. en

Emenda 417
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 34

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

34. Jinnota li t-Turkija huwa l-uniku pajjiż 
li m'għandux liberalizzazzjoni tal-viża; 
jenfasizza l-importanza li jkun iffaċilitat l-
aċċess għall-Unjoni Ewropea għall-persuni 
fin-negozju, l-akkademiċi, l-istudenti u r-
rappreżentanti tas-soċjetà ċivili; jappoġġja 
l-isforzi tal-Kummissjoni u l-Istati Membri 
sabiex jimplimentaw il-kodiċi tal-viża, 
jarmonizzaw u jissimplifikaw ir-rekwiżiti 
tal-viża u joħolqu ċentri ġodda sabiex ikun 
iffaċilitat il-ħruġ ta' viżi fit-Turkija; 
iħeġġeġ lit-Turkija tiffirma u timplimenta 
l-ftehim dwar l-ammissjoni mill-ġdid bejn 
l-UE u t-Turkija mingħajr aktar dewmien u 
li tiżgura li, sakemm dan il-ftehim jidħol 
fis-seħħ, jiġu implimentati kompletament 
il-ftehimiet bilaterali eżistenti; jenfasizza l-
importanza tal-intensifikazzjoni tal-
kooperazzjoni bejn l-UE u t-Turkija dwar 
il-ġestjoni tal-migrazzjoni u l-kontrolli fuq 

34. Jiddeplora l-fatt li t-Turkija huwa l-
uniku pajjiż kandidat li m'għandux 
liberalizzazzjoni tal-viża; jenfasizza l-
importanza li jkun iffaċilitat l-aċċess għall-
Unjoni Ewropea għall-persuni fin-negozju, 
l-akkademiċi, l-istudenti u r-rappreżentanti 
tas-soċjetà ċivili; jappoġġja l-isforzi tal-
Kummissjoni u l-Istati Membri sabiex 
jimplimentaw il-kodiċi tal-viża, 
jarmonizzaw u jissimplifikaw ir-rekwiżiti 
tal-viża u joħolqu ċentri ġodda sabiex ikun 
iffaċilitat il-ħruġ ta' viżi fit-Turkija; 
iħeġġeġ lit-Turkija tiffirma u timplimenta 
l-ftehim dwar l-ammissjoni mill-ġdid bejn 
l-UE u t-Turkija mingħajr aktar dewmien u 
li tiżgura li, sakemm dan il-ftehim jidħol 
fis-seħħ, jiġu implimentati kompletament 
il-ftehimiet bilaterali eżistenti; jenfasizza l-
importanza tal-intensifikazzjoni tal-
kooperazzjoni bejn l-UE u t-Turkija dwar 
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il-fruntieri, fost l-oħrajn fid-dawl tal-
persentaġġ għoli ta’ immigranti illegali li 
jidħlu fit-territorju tal-UE mit-Turkija; 
huwa tal-fehma li ladarba l-ftehim dwar l-
ammissjoni mill-ġdid jidħol fis-seħħ, il-
Kunsill għandu jagħti mandat lill-
Kummissjoni sabiex tibda d-djalogu dwar 
il-viżi u tiddefinixxi l-pjan direzzjonali;

il-ġestjoni tal-migrazzjoni u l-kontrolli fuq 
il-fruntieri, fost l-oħrajn fid-dawl tal-
persentaġġ għoli ta’ immigranti illegali li 
jidħlu fit-territorju tal-UE mit-Turkija; 
huwa tal-fehma li ladarba l-ftehim dwar l-
ammissjoni mill-ġdid jidħol fis-seħħ, il-
Kunsill għandu jagħti mandat lill-
Kummissjoni sabiex tibda d-djalogu dwar 
il-viżi u tiddefinixxi l-pjan direzzjonali bla 
ebda dewmien;

Or. en

Emenda 418
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 34a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

34a. Jinnota li l-ħlas ta’ fondi lit-Turkija 
permezz tal-istrument għall-assistenza ta’ 
qabel l-adeżjoni għandu jkun marbut ma’ 
progress konkret mit-Turkija biex tkun 
miġġielda l-immigrazzjoni illegali lejn l-
UE u biex il-fruntiera mal-Greċja u mal-
Bulgarija ssir sikura;

Or. de

Emenda 419
Birgit Schnieber-Jastram

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 34a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

34a. Jilqa’ l-progress li għamlet it-Turkija 
fil-qasam tal-enerġija rinnovabbli u 
jappoġġa sforzi ulterjuri għal żieda fl-użu 
ta’ sorsi ta’ enerġija rinnovabbli fis-
setturi kollha; 
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Or. en

Emenda 420
Georgios Koumoutsakos, Marietta Giannakou

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 34a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

34a. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-
ftehimiet bilaterali bejn it-Turkija u xi 
pajjiżi ġirien - fosthom il-Pakistan, is-
Sudan, l-Iran, is-Sirja, il-Libja u r-
Repubbliċi ex-Sovjetiċi tal-Asja Ċentrali –
dwar l-abolizzjoni tar-rekwiżiti tal-viża, 
minħabba li ċittadini ta’ dawk il-pajjiżi li 
jidħlu fit-Turkija b’mod legali jistgħu 
potenzjalment isiru immigranti illegali fit-
territorju tal-UE;  

Or. en

Emenda 421
Richard Howitt

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 34a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

34a. Jiddeplora d-dewmien fit-tressiq fil-
Gran Assemblea Nazzjonali Torka 
leġiżlazzjoni li tipproteġi d-drittijiet tar-
refuġjati u ta’ persuni li jfittxu asil, 
jesprimi tħassib dwar ir-rapporti li 
għadhom għaddejjin ta’ persuni li qed 
jiġu meħuda lura lejn pajjiżi fejn jistgħu 
jkunu f’riskju ta’ tortura jew abbużi oħra 
tad-drittijiet tal-binedem wara li ġew 
arbitrarjament miċħuda aċċess għall-
proċedura tal-asil;

Or. en
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Emenda 422
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 34a (ġdid)

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

34a. Jinsab imħasseb dwar iċ-ċaħda 
arbitrarja u kontinwa ta’ aċċess għall-
proċedura tal-asil u l-prattika ta' 
refoulement tar-rifuġjati, ta' dawk li 
jfittxu l-asil u ta' persuni oħra li jistgħu 
jkunu fil-bżonn ta' protezzjoni; iħeġġeġ 
lill-Gvern sabiex jibdel ir-regoli tad-
detenzjoni, li nstabu li huma illegali mill-
Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem 
fil-każ Abdolkhani u Karimina vs. t-
Turkija, biex isiru konformi mal-
istandards internazzjonali; jistieden lill-
Gran Assemblea Nazzjonali Torka biex 
tadotta liġi komprensiva konsistenti mal-
istandards internazzjonali dwar il-
protezzjoni u l-akkoljenza biex tipproteġi 
d-drittijiet tar-rifuġjati kollha, ta’ kull min 
ifittex l-asil u tal-persuni l-oħra kollha li 
jistgħu jkunu fil-bżonn ta' protezzjoni, 
mingħajr diskriminazzjoni fil-
ġurisdizzjoni tat-Turkija;

Or. en

Emenda 423
Hélène Flautre, Franziska Keller

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 34b (ġdid)

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

34b. Jinsab imħasseb ħafna dwar il-ksur 
persistenti tad-drittijiet tal-bniedem tar-
refuġjati, il-persuni li qed ifittxu l-asil u l-
migranti fuq iż-żewġ naħat tal-fruntiera 
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Greko-Torka, fuq l-art u fl-ibħra, fejn qed 
joperaw ukoll il-forzi tal-FRONTEX; iqis 
il-proġett tal-awtoritajiet Griegi biex jibnu 
ħajt ta' 12.5 km fil-fruntiera mat-Turkija 
bħala miżura barra minn lokha biex 
tindirizza l-flussi migratorji;

Or. en

Emenda 424
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 35

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

35. Ifakkar fir-rwol ċentrali tat-Turkija 
bħala l-passaġġ tal-enerġija tal-UE għar-
riżorsi taż-żejt u l-gass tal-Kawkasu u l-
Kaspju u fil-viċinanza strateġika tat-
Turkija għall-Iraq u għas-suq fi żvilupp 
tiegħu taż-żejt mhux raffinat; jenfasizza r-
rwol strateġiku tas-sistema ta' pajpijiet ta' 
Nabucco u tal-pajpijiet tal-gass oħra, 
bħall-passaġġ futur ta' mogħdija tal-gass 
ITGI (interkonnettur Turkija-Greċja-
Italja), għas-sigurtà tal-enerġija tal-
Unjoni Ewropea; jemmen li 
b'kunsiderazzjoni tar-rwol strateġiku u l-
potenzjal tat-Turkija, anki għall-
investiment tal-UE u għall-kooperazzjoni 
ulterjuri mal-UE, għandha tinbeda 
riflessjoni dwar il-valur tal-ftuħ tan-
negozjati dwar Kapitolu 15 rigward l-
enerġija, bil-ħsieb li jinġieb 'il quddiem 
id-djalogu strateġiku bejn l-UE u t-
Turkija dwar l-enerġija;

imħassar

Or. nl

Emenda 425
Kyriakos Mavronikolas, Maria Eleni Koppa
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 35

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

35. Ifakkar fir-rwol ċentrali tat-Turkija 
bħala l-passaġġ tal-enerġija tal-UE għar-
riżorsi taż-żejt u l-gass tal-Kawkasu u l-
Kaspju u fil-viċinanza strateġika tat-
Turkija għall-Iraq u għas-suq fi żvilupp 
tiegħu taż-żejt mhux raffinat; jenfasizza r-
rwol strateġiku tas-sistema ta' pajpijiet ta' 
Nabucco u tal-pajpijiet tal-gass oħra, bħall-
passaġġ futur ta' mogħdija tal-gass ITGI 
(interkonnettur Turkija-Greċja-Italja), 
għas-sigurtà tal-enerġija tal-Unjoni 
Ewropea; jemmen li b'kunsiderazzjoni tar-
rwol strateġiku u l-potenzjal tat-Turkija, 
anki għall-investiment tal-UE u għall-
kooperazzjoni ulterjuri mal-UE, għandha 
tinbeda riflessjoni dwar il-valur tal-ftuħ 
tan-negozjati dwar Kapitolu 15 rigward l-
enerġija, bil-ħsieb li jinġieb 'il quddiem id-
djalogu strateġiku bejn l-UE u t-Turkija 
dwar l-enerġija;

35. Ifakkar fir-rwol ċentrali tat-Turkija 
bħala l-passaġġ tal-enerġija tal-UE għar-
riżorsi taż-żejt u l-gass tal-Kawkasu u l-
Kaspju u fil-viċinanza ġeografika tagħha 
għal pajjiżi tal-Lvant Nofsani li 
għandhom ħafna riżorsi ta’ żejt; 
jenfasizza l-importanza strateġika tat-
twettiq tas-sistema ta' pajpijiet ta' Nabucco 
u tal-pajpijiet tal-gass oħra, bħall-passaġġ 
futur ta' mogħdija tal-gass ITGI 
(interkonnettur Turkija-Greċja-Italja), 
għas-sigurtà tal-enerġija tal-Unjoni 
Ewropea; jemmen li b'kunsiderazzjoni tar-
rwol strateġiku u l-potenzjal tat-Turkija, 
anki għall-investiment tal-UE u għall-
kooperazzjoni ulterjuri mal-UE, u bil-qies 
dovut għall-kontenut tal-paragrafu 30 tar-
rapport attwali, għandha tinbeda riflessjoni 
dwar il-valur tal-ftuħ tan-negozjati dwar 
Kapitolu 15 rigward l-enerġija, bil-ħsieb li 
jinġieb 'il quddiem id-djalogu strateġiku 
bejn l-UE u t-Turkija dwar l-enerġija;

Or. en

Emenda 426
Charles Tannock

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 35

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

35. Ifakkar fir-rwol ċentrali tat-Turkija 
bħala l-passaġġ tal-enerġija tal-UE għar-
riżorsi taż-żejt u l-gass tal-Kawkasu u l-
Kaspju u fil-viċinanza strateġika tat-
Turkija għall-Iraq u għas-suq fi żvilupp 
tiegħu taż-żejt mhux raffinat; jenfasizza r-
rwol strateġiku tas-sistema ta' pajpijiet ta' 
Nabucco u tal-pajpijiet tal-gass oħra, bħall-

35. Ifakkar fir-rwol ċentrali tat-Turkija 
bħala l-passaġġ tal-enerġija tal-UE għar-
riżorsi taż-żejt u l-gass tal-Kawkasu u l-
Kaspju u fil-viċinanza strateġika tat-
Turkija għall-Iraq u għas-suq fi żvilupp 
tiegħu taż-żejt mhux raffinat; jenfasizza r-
rwol strateġiku tas-sistema ppjanata ta' 
pajpijiet ta' Nabucco u tal-pajpijiet tal-gass 
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passaġġ futur ta' mogħdija tal-gass ITGI 
(interkonnettur Turkija-Greċja-Italja), 
għas-sigurtà tal-enerġija tal-Unjoni 
Ewropea; jemmen li b'kunsiderazzjoni tar-
rwol strateġiku u l-potenzjal tat-Turkija, 
anki għall-investiment tal-UE u għall-
kooperazzjoni ulterjuri mal-UE, għandha 
tinbeda riflessjoni dwar il-valur tal-ftuħ 
tan-negozjati dwar Kapitolu 15 rigward l-
enerġija, bil-ħsieb li jinġieb 'il quddiem id-
djalogu strateġiku bejn l-UE u t-Turkija 
dwar l-enerġija;

oħra, bħall-passaġġ futur ta' mogħdija tal-
gass ITGI (interkonnettur Turkija-Greċja-
Italja), għas-sigurtà tal-enerġija tal-Unjoni 
Ewropea; iħeġġeġ lit-Turkija u lill-
Azerbajġan iwaqqfu l-politika ta’ 
iżolament indirizzata kontra l-Armenja 
billi b’mod sistematiku jeskulduha minn 
proġetti li għandhom l-għan li jipprovdu 
sigurtà enerġetika għall-UE; jemmen li 
b'kunsiderazzjoni tar-rwol strateġiku u l-
potenzjal tat-Turkija, anki għall-
investiment tal-UE u għall-kooperazzjoni 
ulterjuri mal-UE, għandha tinbeda 
riflessjoni dwar il-valur tal-ftuħ tan-
negozjati dwar Kapitolu 15 rigward l-
enerġija, bil-ħsieb li jinġieb 'il quddiem id-
djalogu strateġiku bejn l-UE u t-Turkija 
dwar l-enerġija;

Or. en

Emenda 427
Graham Watson, Anneli Jäätteenmäki, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Andrew Duff, 
Alexander Graf Lambsdorff

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 35

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

35. Ifakkar fir-rwol ċentrali tat-Turkija 
bħala l-passaġġ tal-enerġija tal-UE għar-
riżorsi taż-żejt u l-gass tal-Kawkasu u l-
Kaspju u fil-viċinanza strateġika tat-
Turkija għall-Iraq u għas-suq fi żvilupp 
tiegħu taż-żejt mhux raffinat; jenfasizza r-
rwol strateġiku tas-sistema ta' pajpijiet ta' 
Nabucco u tal-pajpijiet tal-gass oħra, bħall-
passaġġ futur ta' mogħdija tal-gass ITGI 
(interkonnettur Turkija-Greċja-Italja), 
għas-sigurtà tal-enerġija tal-Unjoni 
Ewropea; jemmen li b'kunsiderazzjoni tar-
rwol strateġiku u l-potenzjal tat-Turkija, 
anki għall-investiment tal-UE u għall-
kooperazzjoni ulterjuri mal-UE, għandha 
tinbeda riflessjoni dwar il-valur tal-ftuħ 

35. Ifakkar fir-rwol ċentrali tat-Turkija 
bħala l-passaġġ tal-enerġija tal-UE għar-
riżorsi taż-żejt u l-gass tal-Kawkasu u l-
Kaspju u fil-viċinanza strateġika tat-
Turkija għall-Iraq u għas-suq fi żvilupp 
tiegħu taż-żejt mhux raffinat; jenfasizza r-
rwol strateġiku tas-sistema ta' pajpijiet ta' 
Nabucco u tal-pajpijiet tal-gass oħra, bħall-
passaġġ futur ta' mogħdija tal-gass ITGI 
(interkonnettur Turkija-Greċja-Italja), 
għas-sigurtà tal-enerġija tal-Unjoni 
Ewropea; jenfasizza l-potenzjal tat-Turkija 
fir-rigward tal-enerġija rinnovabbli, 
riżorsi solari, tar-riħ u ġeotermali 
sinifikanti u l-potenzjal għall-UE li 
timporta elettriku rinnovabbli mit-Turkija 
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tan-negozjati dwar Kapitolu 15 rigward l-
enerġija, bil-ħsieb li jinġieb 'il quddiem id-
djalogu strateġiku bejn l-UE u t-Turkija
dwar l-enerġija;

permezz ta’ linji tat-trażmissjoni b'vultaġġ 
għoli u kurrent dirett fuq distanzi twal, u 
b’hekk tikkontribwixxi mhux biss lejn is-
sigurtà tal-enerġija tagħna iżda anke lejn 
l-objettivi tagħna fir-rigward tal-enerġija 
rinnovabbli; jemmen li b'kunsiderazzjoni 
tar-rwol strateġiku u l-potenzjal tat-Turkija, 
anki għall-investiment tal-UE u għall-
kooperazzjoni ulterjuri mal-UE, għandha 
tinbeda riflessjoni dwar il-valur tal-ftuħ 
tan-negozjati dwar Kapitolu 15 rigward l-
enerġija, bil-ħsieb li jinġieb 'il quddiem id-
djalogu strateġiku bejn l-UE u t-Turkija 
dwar l-enerġija;

Or. en

Emenda 428
Renate Sommer

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 35

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Ifakkar fir-rwol ċentrali tat-Turkija bħala l-
passaġġ tal-enerġija tal-UE għar-riżorsi 
taż-żejt u l-gass tal-Kawkasu u l-Kaspju u 
fil-viċinanza strateġika tat-Turkija għall-
Iraq u għas-suq fi żvilupp tiegħu taż-żejt 
mhux raffinat; jenfasizza r-rwol strateġiku 
tas-sistema ta' pajpijiet ta' Nabucco u tal-
pajpijiet tal-gass oħra, bħall-passaġġ futur 
ta' mogħdija tal-gass ITGI (interkonnettur 
Turkija-Greċja-Italja), għas-sigurtà tal-
enerġija tal-Unjoni Ewropea; jemmen li 
b'kunsiderazzjoni tar-rwol strateġiku u l-
potenzjal tat-Turkija, anki għall-
investiment tal-UE u għall-kooperazzjoni 
ulterjuri mal-UE, għandha tinbeda 
riflessjoni dwar il-valur tal-ftuħ tan-
negozjati dwar Kapitolu 15 rigward l-
enerġija, bil-ħsieb li jinġieb 'il quddiem 
id-djalogu strateġiku bejn l-UE u t-
Turkija dwar l-enerġija;

35. Ifakkar fir-rwol ċentrali tat-Turkija 
bħala l-passaġġ tal-enerġija tal-UE għar-
riżorsi taż-żejt u l-gass tal-Kawkasu u l-
Kaspju u fil-viċinanza strateġika tat-
Turkija għall-Iraq u għas-suq fi żvilupp 
tiegħu taż-żejt mhux raffinat; jenfasizza r-
rwol strateġiku tas-sistema ta' pajpijiet ta' 
Nabucco u tal-pajpijiet tal-gass oħra, bħall-
passaġġ futur ta' mogħdija tal-gass ITGI 
(interkonnettur Turkija-Greċja-Italja), 
għas-sigurtà tal-enerġija tal-Unjoni 
Ewropea;
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Or. de

Emenda 429
Geoffrey Van Orden

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 35

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

35. Ifakkar fir-rwol ċentrali tat-Turkija 
bħala l-passaġġ tal-enerġija tal-UE għar-
riżorsi taż-żejt u l-gass tal-Kawkasu u l-
Kaspju u fil-viċinanza strateġika tat-
Turkija għall-Iraq u għas-suq fi żvilupp 
tiegħu taż-żejt mhux raffinat; jenfasizza r-
rwol strateġiku tas-sistema ta' pajpijiet ta' 
Nabucco u tal-pajpijiet tal-gass oħra, bħall-
passaġġ futur ta' mogħdija tal-gass ITGI 
(interkonnettur Turkija-Greċja-Italja), 
għas-sigurtà tal-enerġija tal-Unjoni 
Ewropea; jemmen li b'kunsiderazzjoni tar-
rwol strateġiku u l-potenzjal tat-Turkija, 
anki għall-investiment tal-UE u għall-
kooperazzjoni ulterjuri mal-UE, għandha 
tinbeda riflessjoni dwar il-valur tal-ftuħ 
tan-negozjati dwar Kapitolu 15 rigward l-
enerġija, bil-ħsieb li jinġieb 'il quddiem id-
djalogu strateġiku bejn l-UE u t-Turkija 
dwar l-enerġija;

35. Ifakkar fir-rwol ċentrali tat-Turkija 
bħala l-pajjiż ta’ tranżitu ewlieni għar-
riżorsi taż-żejt u l-gass tal-Kawkasu u l-
Kaspju u fil-viċinanza tat-Turkija għall-
Iraq u għas-suq fi żvilupp tiegħu taż-żejt 
mhux raffinat; jenfasizza r-rwol strateġiku 
tas-sistema ta' pajpijiet ta' Nabucco u tal-
pajpijiet tal-gass oħra, bħall-passaġġ futur 
ta' mogħdija tal-gass ITGI (interkonnettur 
Turkija-Greċja-Italja), għas-sigurtà tal-
enerġija Ewropea; jemmen li 
b'kunsiderazzjoni tar-rwol strateġiku u l-
potenzjal tat-Turkija, anki għall-
investiment u għall-kooperazzjoni 
Ewropej, in-negozjati dwar il-Kapitolu 15
(l-enerġija), għandhom jibdew malajr 
kemm jista’ jkun;

Or. en

Emenda 430
Antigoni Papadopoulou

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 35

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

35. Ifakkar fir-rwol ċentrali tat-Turkija 
bħala l-passaġġ tal-enerġija tal-UE għar-
riżorsi taż-żejt u l-gass tal-Kawkasu u l-

35. Ifakkar fir-rwol ċentrali tat-Turkija 
bħala l-passaġġ tal-enerġija tal-UE għar-
riżorsi taż-żejt u l-gass tal-Kawkasu u l-



PE478.719v01-00 264/284 AM\888692MT.doc

MT

Kaspju u fil-viċinanza strateġika tat-
Turkija għall-Iraq u għas-suq fi żvilupp 
tiegħu taż-żejt mhux raffinat; jenfasizza r-
rwol strateġiku tas-sistema ta' pajpijiet ta' 
Nabucco u tal-pajpijiet tal-gass oħra, bħall-
passaġġ futur ta' mogħdija tal-gass ITGI 
(interkonnettur Turkija-Greċja-Italja), 
għas-sigurtà tal-enerġija tal-Unjoni 
Ewropea; jemmen li b'kunsiderazzjoni tar-
rwol strateġiku u l-potenzjal tat-Turkija, 
anki għall-investiment tal-UE u għall-
kooperazzjoni ulterjuri mal-UE, għandha 
tinbeda riflessjoni dwar il-valur tal-ftuħ 
tan-negozjati dwar Kapitolu 15 rigward l-
enerġija, bil-ħsieb li jinġieb 'il quddiem id-
djalogu strateġiku bejn l-UE u t-Turkija 
dwar l-enerġija;

Kaspju u fil-viċinanza strateġika tat-
Turkija għall-Iraq u għas-suq fi żvilupp 
tiegħu taż-żejt mhux raffinat; jenfasizza r-
rwol strateġiku tas-sistema ta' pajpijiet ta' 
Nabucco u tal-pajpijiet tal-gass oħra, bħall-
passaġġ futur ta' mogħdija tal-gass ITGI 
(interkonnettur Turkija-Greċja-Italja), 
għas-sigurtà tal-enerġija tal-Unjoni 
Ewropea; jemmen li b'kunsiderazzjoni tar-
rwol strateġiku u l-potenzjal tat-Turkija, 
anki għall-investiment tal-UE u għall-
kooperazzjoni ulterjuri mal-UE, għandha 
tinbeda riflessjoni dwar il-valur tal-ftuħ 
tan-negozjati dwar Kapitolu 15 rigward l-
enerġija, sakemm it-Turkija timpenja 
ruħha li tirrispetta għalkollox id-drittijiet 
sovrani tar-Repubblika ta’ Ċipru u ttemm 
immedjatament it-theddid indirizzat lejha, 
kif ukoll li tirrispetta l-obbligi deskritti fil-
Qafas ta’ Negozjar għal relazzjonijiet 
tajba bejn il-ġirien u s-sejba ta’ soluzzjoni 
paċifika għat-tilwim;

Or. en

Emenda 431
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 35

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

35. Ifakkar fir-rwol ċentrali tat-Turkija 
bħala l-passaġġ tal-enerġija tal-UE għar-
riżorsi taż-żejt u l-gass tal-Kawkasu u l-
Kaspju u fil-viċinanza strateġika tat-
Turkija għall-Iraq u għas-suq fi żvilupp 
tiegħu taż-żejt mhux raffinat; jenfasizza r-
rwol strateġiku tas-sistema ta' pajpijiet ta' 
Nabucco u tal-pajpijiet tal-gass oħra, bħall-
passaġġ futur ta' mogħdija tal-gass ITGI 
(interkonnettur Turkija-Greċja-Italja), 
għas-sigurtà tal-enerġija tal-Unjoni 
Ewropea; jemmen li b'kunsiderazzjoni tar-
rwol strateġiku u l-potenzjal tat-Turkija, 

35. Ifakkar fir-rwol ċentrali tat-Turkija 
bħala l-passaġġ tal-enerġija tal-UE għar-
riżorsi taż-żejt u l-gass tal-Kawkasu u l-
Kaspju u fil-viċinanza strateġika tat-
Turkija għall-Iraq u għas-suq fi żvilupp 
tiegħu taż-żejt mhux raffinat; jenfasizza r-
rwol strateġiku tas-sistema ta' pajpijiet ta' 
Nabucco u tal-pajpijiet tal-gass oħra, bħall-
passaġġ futur ta' mogħdija tal-gass ITGI 
(interkonnettur Turkija-Greċja-Italja), 
għas-sigurtà tal-enerġija tal-Unjoni 
Ewropea; jemmen li b'kunsiderazzjoni tar-
rwol strateġiku u l-potenzjal tat-Turkija, 
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anki għall-investiment tal-UE u għall-
kooperazzjoni ulterjuri mal-UE, għandha 
tinbeda riflessjoni dwar il-valur tal-ftuħ 
tan-negozjati dwar Kapitolu 15 rigward l-
enerġija, bil-ħsieb li jinġieb 'il quddiem id-
djalogu strateġiku bejn l-UE u t-Turkija 
dwar l-enerġija;

anki għall-investiment tal-UE u għall-
kooperazzjoni ulterjuri mal-UE, għandha 
tinbeda riflessjoni dwar il-valur tal-ftuħ 
tan-negozjati dwar Kapitolu 15 rigward l-
enerġija, sakemm it-Turkija timpenja 
ruħha li tirrispetta għalkollox id-drittijiet 
sovrani tal-Istati Membri kollha fosthom 
id-dritt tar-Repubblika ta’ Ċipru għal 
ŻEE, kif ukoll li tirrispetta l-obbligi 
deskritti fil-Qafas ta’ Negozjar għal 
relazzjonijiet tajba bejn il-ġirien u s-sejba 
ta’ soluzzjoni paċifika għat-tilwim;

Or. en

Emenda 432
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 35

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

35. Ifakkar fir-rwol ċentrali tat-Turkija 
bħala l-passaġġ tal-enerġija tal-UE għar-
riżorsi taż-żejt u l-gass tal-Kawkasu u l-
Kaspju u fil-viċinanza strateġika tat-
Turkija għall-Iraq u għas-suq fi żvilupp 
tiegħu taż-żejt mhux raffinat; jenfasizza r-
rwol strateġiku tas-sistema ta' pajpijiet ta' 
Nabucco u tal-pajpijiet tal-gass oħra, bħall-
passaġġ futur ta' mogħdija tal-gass ITGI 
(interkonnettur Turkija-Greċja-Italja), 
għas-sigurtà tal-enerġija tal-Unjoni 
Ewropea; jemmen li b'kunsiderazzjoni tar-
rwol strateġiku u l-potenzjal tat-Turkija, 
anki għall-investiment tal-UE u għall-
kooperazzjoni ulterjuri mal-UE, għandha 
tinbeda riflessjoni dwar il-valur tal-ftuħ
tan-negozjati dwar Kapitolu 15 rigward l-
enerġija, bil-ħsieb li jinġieb 'il quddiem id-
djalogu strateġiku bejn l-UE u t-Turkija 
dwar l-enerġija;

35. Ifakkar fir-rwol ċentrali tat-Turkija 
bħala l-passaġġ tal-enerġija tal-UE għar-
riżorsi taż-żejt u l-gass tal-Kawkasu u l-
Kaspju u fil-viċinanza strateġika tat-
Turkija għall-Iraq u għas-suq fi żvilupp 
tiegħu taż-żejt mhux raffinat; jenfasizza r-
rwol strateġiku tas-sistema ta' pajpijiet ta' 
Nabucco u tal-pajpijiet tal-gass oħra, bħall-
passaġġ futur ta' mogħdija tal-gass ITGI 
(interkonnettur Turkija-Greċja-Italja), 
għas-sigurtà tal-enerġija tal-Unjoni 
Ewropea; jemmen li b'kunsiderazzjoni tar-
rwol strateġiku u l-potenzjal tat-Turkija, 
anki għall-investiment tal-UE u għall-
kooperazzjoni ulterjuri mal-UE, għandha 
tinbeda riflessjoni dwar il-ftuħ tan-
negozjati dwar Kapitolu 15 rigward l-
enerġija, bil-ħsieb li jinġieb 'il quddiem id-
djalogu strateġiku bejn l-UE u t-Turkija 
dwar l-enerġija;

Or. en
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Emenda 433
Rolandas Paksas

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 36

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

36. Jenfasizza r-rwol strateġiku tat-Turkija, 
politiku u ġeografiku, għall-politika estera 
tal-Unjoni Ewropea u l-politika tal-viċinat 
tagħha; ifakkar fir-rwol tat-Turkija bħala 
attur reġjonali importanti fil-Lvant 
Nofsani, il-Balkani tal-Punent, l-
Afganistan/Pakistan, in-Nofsinhar tal-
Kawkasu u l-Qarn tal-Afrika u r-rwol tat-
Turkija bħala eżempju għad-
demokratizzazzjoni tal-Istati Għarab; 
jappoġġja l-pożizzjoni soda u l-impenn tat-
Turkija għall-forzi demokratiċi fis-Sirja u 
jfakkar fir-rwol importanti tagħha għall-
protezzjoni tar-refuġjati Sirjani; jistieden 
lill-UE u t-Turkija jsaħħu d-djalogu 
politiku eżistenti tagħhom dwar l-għażliet 
tal-politiki esteri u l-objettivi ta' interess 
reċiproku; iħeġġeġ lit-Turkija tiżviluppa l-
politika estera tagħha fil-qafas tad-djalogu 
u l-koordinazzjoni mal-Unjoni Ewropea u 
tallinja b'mod progressiv l-politika estera 
tagħha ma' dik tal-UE bil-ħsieb li jinħolqu 
sinerġiji prezzjużi u jissaħħaħ il-potenzjal 
għal impatt pożittiv;

36. Jenfasizza r-rwol strateġiku tat-Turkija, 
politiku u ġeografiku, għall-politika estera 
tal-Unjoni Ewropea u l-politika tal-viċinat 
tagħha; ifakkar fir-rwol tat-Turkija bħala 
demokrazija sekulari b’popolazzjoni li fil-
parti l-kbira hi Musulmana, u attur 
reġjonali importanti fil-Lvant Nofsani, il-
Balkani tal-Punent, l-Afganistan/Pakistan, 
in-Nofsinhar tal-Kawkasu u l-Qarn tal-
Afrika u r-rwol tat-Turkija bħala eżempju 
għad-demokratizzazzjoni tal-Istati Għarab; 
jappoġġja l-pożizzjoni soda u l-impenn tat-
Turkija għall-forzi demokratiċi fis-Sirja u 
jfakkar fir-rwol importanti tagħha għall-
protezzjoni tar-refuġjati Sirjani; jistieden 
lill-UE u t-Turkija jsaħħu d-djalogu 
politiku eżistenti tagħhom dwar l-għażliet 
tal-politiki esteri u l-objettivi ta' interess 
reċiproku; iħeġġeġ lit-Turkija tiżviluppa l-
politika estera tagħha fil-qafas tad-djalogu 
u l-koordinazzjoni mal-Unjoni Ewropea u 
tallinja b'mod progressiv l-politika estera 
tagħha ma' dik tal-UE bil-ħsieb li jinħolqu 
sinerġiji prezzjużi u jissaħħaħ il-potenzjal 
għal impatt pożittiv;

Or. lt

Emenda 434
Norica Nicolai

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 36
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

36. Jenfasizza r-rwol strateġiku tat-Turkija, 
politiku u ġeografiku, għall-politika estera 
tal-Unjoni Ewropea u l-politika tal-viċinat 
tagħha; ifakkar fir-rwol tat-Turkija bħala 
attur reġjonali importanti fil-Lvant 
Nofsani, il-Balkani tal-Punent, l-
Afganistan/Pakistan, in-Nofsinhar tal-
Kawkasu u l-Qarn tal-Afrika u r-rwol tat-
Turkija bħala eżempju għad-
demokratizzazzjoni tal-Istati Għarab; 
jappoġġja l-pożizzjoni soda u l-impenn tat-
Turkija għall-forzi demokratiċi fis-Sirja u 
jfakkar fir-rwol importanti tagħha għall-
protezzjoni tar-refuġjati Sirjani; jistieden 
lill-UE u t-Turkija jsaħħu d-djalogu 
politiku eżistenti tagħhom dwar l-għażliet 
tal-politiki esteri u l-objettivi ta' interess 
reċiproku; iħeġġeġ lit-Turkija tiżviluppa l-
politika estera tagħha fil-qafas tad-djalogu 
u l-koordinazzjoni mal-Unjoni Ewropea u 
tallinja b'mod progressiv l-politika estera 
tagħha ma' dik tal-UE bil-ħsieb li jinħolqu 
sinerġiji prezzjużi u jissaħħaħ il-potenzjal 
għal impatt pożittiv;

36. Jenfasizza r-rwol strateġiku tat-Turkija, 
politiku u ġeografiku, għall-politika estera 
tal-Unjoni Ewropea u l-politika tal-viċinat 
tagħha; jenfasizza r-rwol tat-Turkija bħala 
attur reġjonali importanti , b’mod 
partikolari fil-politika għas-sigurtà u d-
difiża, fil-Lvant Nofsani, il-Balkani tal-
Punent, l-Afganistan/Pakistan, in-
Nofsinhar tal-Kawkasu u l-Qarn tal-Afrika 
u r-rwol tat-Turkija bħala eżempju għad-
demokratizzazzjoni tal-Istati Għarab; 
jappoġġja l-pożizzjoni soda u l-impenn tat-
Turkija għall-forzi demokratiċi fis-Sirja u 
jfakkar fir-rwol importanti tagħha għall-
protezzjoni tar-refuġjati Sirjani; jistieden 
lill-UE u t-Turkija jsaħħu d-djalogu 
politiku eżistenti tagħhom dwar l-għażliet 
tal-politiki esteri u l-objettivi ta' interess 
reċiproku; iħeġġeġ lit-Turkija tiżviluppa l-
politika estera tagħha fil-qafas tad-djalogu 
u l-koordinazzjoni mal-Unjoni Ewropea u 
tallinja b'mod progressiv l-politika estera 
tagħha ma' dik tal-UE bil-ħsieb li jinħolqu 
sinerġiji prezzjużi u jissaħħaħ il-potenzjal 
għal impatt pożittiv;

Or. en

Emenda 435
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis, Willy Meyer

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 36

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

36. Jenfasizza r-rwol strateġiku tat-Turkija, 
politiku u ġeografiku, għall-politika estera 
tal-Unjoni Ewropea u l-politika tal-viċinat 
tagħha; ifakkar fir-rwol tat-Turkija bħala 
attur reġjonali importanti fil-Lvant 
Nofsani, il-Balkani tal-Punent, l-
Afganistan/Pakistan, in-Nofsinhar tal-

36. Jenfasizza r-rwol strateġiku tat-Turkija, 
politiku u ġeografiku, għall-politika estera 
tal-Unjoni Ewropea u l-politika tal-viċinat 
tagħha; ifakkar fir-rwol tat-Turkija bħala 
attur reġjonali importanti fil-Lvant 
Nofsani, il-Balkani tal-Punent, l-
Afganistan/Pakistan, in-Nofsinhar tal-
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Kawkasu u l-Qarn tal-Afrika u r-rwol tat-
Turkija bħala eżempju għad-
demokratizzazzjoni tal-Istati Għarab;
jappoġġja l-pożizzjoni soda u l-impenn 
tat-Turkija għall-forzi demokratiċi fis-
Sirja u jfakkar fir-rwol importanti tagħha 
għall-protezzjoni tar-refuġjati Sirjani; 
jistieden lill-UE u t-Turkija jsaħħu d-
djalogu politiku eżistenti tagħhom dwar l-
għażliet tal-politiki esteri u l-objettivi ta' 
interess reċiproku; iħeġġeġ lit-Turkija 
tiżviluppa l-politika estera tagħha fil-
qafas tad-djalogu u l-koordinazzjoni mal-
Unjoni Ewropea u tallinja b'mod 
progressiv l-politika estera tagħha ma' dik 
tal-UE bil-ħsieb li jinħolqu sinerġiji 
prezzjużi u jissaħħaħ il-potenzjal għal 
impatt pożittiv;

Kawkasu u l-Qarn tal-Afrika;

Or. en

Emenda 436
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 36

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

36. Jenfasizza r-rwol strateġiku tat-Turkija, 
politiku u ġeografiku, għall-politika estera 
tal-Unjoni Ewropea u l-politika tal-viċinat 
tagħha; ifakkar fir-rwol tat-Turkija bħala 
attur reġjonali importanti fil-Lvant 
Nofsani, il-Balkani tal-Punent, l-
Afganistan/Pakistan, in-Nofsinhar tal-
Kawkasu u l-Qarn tal-Afrika u r-rwol tat-
Turkija bħala eżempju għad-
demokratizzazzjoni tal-Istati Għarab; 
jappoġġja l-pożizzjoni soda u l-impenn tat-
Turkija għall-forzi demokratiċi fis-Sirja u 
jfakkar fir-rwol importanti tagħha għall-
protezzjoni tar-refuġjati Sirjani; jistieden 
lill-UE u t-Turkija jsaħħu d-djalogu 
politiku eżistenti tagħhom dwar l-għażliet 
tal-politiki esteri u l-objettivi ta' interess 

36. Jenfasizza r-rwol strateġiku tat-Turkija, 
politiku u ġeografiku, għall-politika estera 
tal-Unjoni Ewropea u l-politika tal-viċinat 
tagħha; ifakkar fir-rwol tat-Turkija bħala 
attur reġjonali importanti fil-Lvant 
Nofsani, il-Balkani tal-Punent, l-
Afganistan/Pakistan, in-Nofsinhar tal-
Kawkasu, l-Asja Ċentrali u l-Qarn tal-
Afrika u r-rwol tat-Turkija fil-proċess ta’ 
tranżizzjoni demokratika tal-Istati Għarab 
f’oqsma sinifikanti tal-politika li jinkludu 
r-riforma politika, ir-riforma ekonomika 
u l-iżvilupp istituzzjonali; jappoġġja l-
pożizzjoni soda u l-impenn tat-Turkija 
għall-forzi demokratiċi fis-Sirja u jfakkar 
fir-rwol importanti tagħha għall-
protezzjoni tar-refuġjati Sirjani; jistieden 
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reċiproku; iħeġġeġ lit-Turkija tiżviluppa l-
politika estera tagħha fil-qafas tad-djalogu 
u l-koordinazzjoni mal-Unjoni Ewropea u 
tallinja b'mod progressiv l-politika estera 
tagħha ma' dik tal-UE bil-ħsieb li jinħolqu 
sinerġiji prezzjużi u jissaħħaħ il-potenzjal 
għal impatt pożittiv;

lill-UE u t-Turkija jsaħħu d-djalogu 
politiku eżistenti tagħhom dwar l-għażliet 
tal-politiki esteri u l-objettivi ta' interess 
reċiproku; iħeġġeġ lit-Turkija tiżviluppa l-
politika estera tagħha fil-qafas tad-djalogu 
u l-koordinazzjoni mal-Unjoni Ewropea u 
tallinja b'mod progressiv l-politika estera 
tagħha ma' dik tal-UE bil-ħsieb li jinħolqu 
sinerġiji prezzjużi u jissaħħaħ il-potenzjal 
għal impatt pożittiv;

Or. en

Emenda 437
Ivo Vajgl, Sarah Ludford

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 36

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

36. Jenfasizza r-rwol strateġiku tat-Turkija, 
politiku u ġeografiku, għall-politika estera 
tal-Unjoni Ewropea u l-politika tal-viċinat 
tagħha; ifakkar fir-rwol tat-Turkija bħala 
attur reġjonali importanti fil-Lvant 
Nofsani, il-Balkani tal-Punent, l-
Afganistan/Pakistan, in-Nofsinhar tal-
Kawkasu u l-Qarn tal-Afrika u r-rwol tat-
Turkija bħala eżempju għad-
demokratizzazzjoni tal-Istati Għarab; 
jappoġġja l-pożizzjoni soda u l-impenn tat-
Turkija għall-forzi demokratiċi fis-Sirja u 
jfakkar fir-rwol importanti tagħha għall-
protezzjoni tar-refuġjati Sirjani; jistieden 
lill-UE u t-Turkija jsaħħu d-djalogu 
politiku eżistenti tagħhom dwar l-għażliet 
tal-politiki esteri u l-objettivi ta' interess 
reċiproku; iħeġġeġ lit-Turkija tiżviluppa l-
politika estera tagħha fil-qafas tad-djalogu 
u l-koordinazzjoni mal-Unjoni Ewropea u 
tallinja b'mod progressiv l-politika estera 
tagħha ma' dik tal-UE bil-ħsieb li jinħolqu 
sinerġiji prezzjużi u jissaħħaħ il-potenzjal 
għal impatt pożittiv;

36. Jenfasizza r-rwol strateġiku tat-Turkija, 
politiku u ġeografiku, għall-politika estera 
tal-Unjoni Ewropea u l-politika tal-viċinat 
tagħha; ifakkar fir-rwol tat-Turkija bħala 
attur reġjonali importanti fil-Lvant 
Nofsani, il-Balkani tal-Punent, l-
Afganistan/Pakistan, in-Nofsinhar tal-
Kawkasu u l-Qarn tal-Afrika u r-rwol tat-
Turkija bħala stat ewlieni fir-reġjun 
b’ekonomija effiċjenti u b’istituzzjonijiet 
demokratiċi żviluppati; jappoġġja l-
pożizzjoni soda u l-impenn tat-Turkija 
għall-forzi demokratiċi fis-Sirja u jfakkar 
fir-rwol importanti tagħha għall-
protezzjoni tar-refuġjati Sirjani; jistieden 
lill-UE u t-Turkija jsaħħu d-djalogu 
politiku eżistenti tagħhom dwar l-għażliet 
tal-politiki esteri u l-objettivi ta' interess 
reċiproku; iħeġġeġ lit-Turkija tiżviluppa l-
politika estera tagħha fil-qafas tad-djalogu 
u l-koordinazzjoni mal-Unjoni Ewropea u 
tallinja b'mod progressiv l-politika estera 
tagħha ma' dik tal-UE bil-ħsieb li jinħolqu 
sinerġiji prezzjużi u jissaħħaħ il-potenzjal 
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għal impatt pożittiv;

Or. en

Emenda 438
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 36

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

36. Jenfasizza r-rwol strateġiku tat-Turkija, 
politiku u ġeografiku, għall-politika estera 
tal-Unjoni Ewropea u l-politika tal-viċinat 
tagħha; ifakkar fir-rwol tat-Turkija bħala 
attur reġjonali importanti fil-Lvant 
Nofsani, il-Balkani tal-Punent, l-
Afganistan/Pakistan, in-Nofsinhar tal-
Kawkasu u l-Qarn tal-Afrika u r-rwol tat-
Turkija bħala eżempju għad-
demokratizzazzjoni tal-Istati Għarab;
jappoġġja l-pożizzjoni soda u l-impenn 
tat-Turkija għall-forzi demokratiċi fis-
Sirja u jfakkar fir-rwol importanti tagħha 
għall-protezzjoni tar-refuġjati Sirjani;
jistieden lill-UE u t-Turkija jsaħħu d-
djalogu politiku eżistenti tagħhom dwar l-
għażliet tal-politiki esteri u l-objettivi ta' 
interess reċiproku; iħeġġeġ lit-Turkija 
tiżviluppa l-politika estera tagħha fil-qafas 
tad-djalogu u l-koordinazzjoni mal-Unjoni 
Ewropea u tallinja b'mod progressiv l-
politika estera tagħha ma' dik tal-UE bil-
ħsieb li jinħolqu sinerġiji prezzjużi u 
jissaħħaħ il-potenzjal għal impatt pożittiv;

36. Jenfasizza r-rwol strateġiku tat-Turkija, 
politiku u ġeografiku, għall-politika estera 
tal-Unjoni Ewropea u l-politika tal-viċinat 
tagħha; ifakkar fir-rwol tat-Turkija bħala 
attur reġjonali importanti fil-Lvant 
Nofsani, il-Balkani tal-Punent, l-
Afganistan/Pakistan, in-Nofsinhar tal-
Kawkasu u l-Qarn tal-Afrika u r-rwol tat-
Turkija bħala eżempju għad-
demokratizzazzjoni tal-Istati Għarab; 
jistieden lill-UE u t-Turkija jsaħħu d-
djalogu politiku eżistenti tagħhom dwar l-
għażliet tal-politiki esteri u l-objettivi ta' 
interess reċiproku; iħeġġeġ lit-Turkija 
tiżviluppa l-politika estera tagħha fil-qafas 
tad-djalogu u l-koordinazzjoni mal-Unjoni 
Ewropea u tallinja b'mod progressiv l-
politika estera tagħha ma' dik tal-UE bil-
ħsieb li jinħolqu sinerġiji prezzjużi u 
jissaħħaħ il-potenzjal għal impatt pożittiv;

Or. nl

Emenda 439
Richard Howitt

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 36
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

36. Jenfasizza r-rwol strateġiku tat-Turkija, 
politiku u ġeografiku, għall-politika estera 
tal-Unjoni Ewropea u l-politika tal-viċinat 
tagħha; ifakkar fir-rwol tat-Turkija bħala 
attur reġjonali importanti fil-Lvant 
Nofsani, il-Balkani tal-Punent, l-
Afganistan/Pakistan, in-Nofsinhar tal-
Kawkasu u l-Qarn tal-Afrika u r-rwol tat-
Turkija bħala eżempju għad-
demokratizzazzjoni tal-Istati Għarab; 
jappoġġja l-pożizzjoni soda u l-impenn tat-
Turkija għall-forzi demokratiċi fis-Sirja u 
jfakkar fir-rwol importanti tagħha għall-
protezzjoni tar-refuġjati Sirjani; jistieden 
lill-UE u t-Turkija jsaħħu d-djalogu 
politiku eżistenti tagħhom dwar l-għażliet 
tal-politiki esteri u l-objettivi ta' interess 
reċiproku; iħeġġeġ lit-Turkija tiżviluppa l-
politika estera tagħha fil-qafas tad-djalogu 
u l-koordinazzjoni mal-Unjoni Ewropea u 
tallinja b'mod progressiv l-politika estera 
tagħha ma' dik tal-UE bil-ħsieb li jinħolqu 
sinerġiji prezzjużi u jissaħħaħ il-potenzjal 
għal impatt pożittiv;

36. Jenfasizza r-rwol strateġiku tat-Turkija, 
politiku u ġeografiku, għall-politika estera 
tal-Unjoni Ewropea u l-politika tal-viċinat 
tagħha; ifakkar fir-rwol tat-Turkija bħala 
attur reġjonali importanti fil-Lvant 
Nofsani, il-Balkani tal-Punent, l-
Afganistan/Pakistan, in-Nofsinhar tal-
Kawkasu u l-Qarn tal-Afrika u r-rwol tat-
Turkija bħala eżempju għad-
demokratizzazzjoni tal-Istati Għarab; 
jesprimi l-appoġġ tiegħu għall-isforzi 
magħmula mit-Turkija biex 
tikkontribwixxi għat-tkomplija tad-
djalogu u l-koperazzjoni f’livell għoli bejn 
l-Afganistan u l-Pakistan u jilqa’ l-
proċess ta’ Istanbul li nbeda biex titjieb il-
koperazzjoni reġjonali bejn l-Afganistan u 
l-ġirien tiegħu; jappoġġja l-pożizzjoni 
soda u l-impenn tat-Turkija għall-forzi 
demokratiċi fis-Sirja u jfakkar fir-rwol 
importanti tagħha għall-protezzjoni taċ-
ċittadini Sirjani; jistieden lill-UE u t-
Turkija jsaħħu d-djalogu politiku eżistenti 
tagħhom dwar l-għażliet tal-politiki esteri u 
l-objettivi ta' interess reċiproku; iħeġġeġ 
lit-Turkija tiżviluppa l-politika estera 
tagħha fil-qafas tad-djalogu u l-
koordinazzjoni mal-Unjoni Ewropea u 
tallinja b'mod progressiv l-politika estera 
tagħha ma' dik tal-UE bil-ħsieb li jinħolqu 
sinerġiji prezzjużi u jissaħħaħ il-potenzjal 
għal impatt pożittiv;

Or. en

Emenda 440
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 36
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

36. Jenfasizza r-rwol strateġiku tat-Turkija, 
politiku u ġeografiku, għall-politika estera 
tal-Unjoni Ewropea u l-politika tal-viċinat 
tagħha; ifakkar fir-rwol tat-Turkija bħala 
attur reġjonali importanti fil-Lvant 
Nofsani, il-Balkani tal-Punent, l-
Afganistan/Pakistan, in-Nofsinhar tal-
Kawkasu u l-Qarn tal-Afrika u r-rwol tat-
Turkija bħala eżempju għad-
demokratizzazzjoni tal-Istati Għarab; 
jappoġġja l-pożizzjoni soda u l-impenn tat-
Turkija għall-forzi demokratiċi fis-Sirja u 
jfakkar fir-rwol importanti tagħha għall-
protezzjoni tar-refuġjati Sirjani; jistieden 
lill-UE u t-Turkija jsaħħu d-djalogu 
politiku eżistenti tagħhom dwar l-għażliet 
tal-politiki esteri u l-objettivi ta' interess 
reċiproku; iħeġġeġ lit-Turkija tiżviluppa l-
politika estera tagħha fil-qafas tad-djalogu 
u l-koordinazzjoni mal-Unjoni Ewropea u 
tallinja b'mod progressiv l-politika estera 
tagħha ma' dik tal-UE bil-ħsieb li jinħolqu 
sinerġiji prezzjużi u jissaħħaħ il-potenzjal 
għal impatt pożittiv;

36. Jenfasizza r-rwol strateġiku tat-Turkija, 
politiku u ġeografiku, għall-politika estera 
tal-Unjoni Ewropea u l-politika tal-viċinat 
tagħha; ifakkar fir-rwol tat-Turkija bħala 
attur reġjonali importanti fil-Lvant 
Nofsani, il-Balkani tal-Punent, l-
Afganistan/Pakistan, in-Nofsinhar tal-
Kawkasu u l-Qarn tal-Afrika u r-rwol tat-
Turkija bħala eżempju għad-
demokratizzazzjoni tal-Istati Għarab; 
jappoġġja l-pożizzjoni soda u l-impenn tat-
Turkija għall-forzi demokratiċi fis-Sirja u 
jfakkar fir-rwol importanti tagħha għall-
protezzjoni tar-refuġjati Sirjani, filwaqt li 
jgħid li l-politika attwali tat-Turkija lejn 
is-Sirja hija differenti minn dik tal-UE; 
jistieden lill-UE u t-Turkija jsaħħu d-
djalogu politiku eżistenti tagħhom dwar l-
għażliet tal-politiki esteri u l-objettivi ta' 
interess reċiproku; iħeġġeġ lit-Turkija 
tiżviluppa l-politika estera tagħha fil-qafas 
tad-djalogu u l-koordinazzjoni mal-Unjoni 
Ewropea u tallinja b'mod progressiv l-
politika estera tagħha ma' dik tal-UE bil-
ħsieb li jinħolqu sinerġiji prezzjużi u 
jissaħħaħ il-potenzjal għal impatt pożittiv;

Or. it

Emenda 441
Ana Gomes

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 36

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

36. Jenfasizza r-rwol strateġiku tat-Turkija, 
politiku u ġeografiku, għall-politika estera 
tal-Unjoni Ewropea u l-politika tal-viċinat 
tagħha; ifakkar fir-rwol tat-Turkija bħala 
attur reġjonali importanti fil-Lvant 
Nofsani, il-Balkani tal-Punent, l-

36. Jenfasizza r-rwol strateġiku tat-Turkija, 
politiku u ġeografiku, għall-politika estera 
tal-Unjoni Ewropea u l-politika tal-viċinat 
tagħha; ifakkar fir-rwol tat-Turkija bħala 
attur reġjonali importanti fil-Lvant 
Nofsani, il-Balkani tal-Punent, l-
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Afganistan/Pakistan, in-Nofsinhar tal-
Kawkasu u l-Qarn tal-Afrika u r-rwol tat-
Turkija bħala eżempju għad-
demokratizzazzjoni tal-Istati Għarab; 
jappoġġja l-pożizzjoni soda u l-impenn tat-
Turkija għall-forzi demokratiċi fis-Sirja u 
jfakkar fir-rwol importanti tagħha għall-
protezzjoni tar-refuġjati Sirjani; jistieden 
lill-UE u t-Turkija jsaħħu d-djalogu 
politiku eżistenti tagħhom dwar l-għażliet 
tal-politiki esteri u l-objettivi ta' interess 
reċiproku; iħeġġeġ lit-Turkija tiżviluppa l-
politika estera tagħha fil-qafas tad-djalogu 
u l-koordinazzjoni mal-Unjoni Ewropea u 
tallinja b'mod progressiv l-politika estera 
tagħha ma' dik tal-UE bil-ħsieb li jinħolqu 
sinerġiji prezzjużi u jissaħħaħ il-potenzjal 
għal impatt pożittiv;

Afganistan/Pakistan, in-Nofsinhar tal-
Kawkasu u l-Qarn tal-Afrika; jappoġġja l-
pożizzjoni soda u l-impenn tat-Turkija 
għall-forzi demokratiċi fis-Sirja u jfakkar 
fir-rwol importanti tagħha għall-
protezzjoni tar-refuġjati Sirjani; jistieden 
lill-UE u t-Turkija jsaħħu d-djalogu 
politiku eżistenti tagħhom dwar l-għażliet 
tal-politiki esteri u l-objettivi ta' interess 
reċiproku; iħeġġeġ lit-Turkija tiżviluppa l-
politika estera tagħha fil-qafas tad-djalogu 
u l-koordinazzjoni mal-Unjoni Ewropea u 
tallinja b'mod progressiv l-politika estera 
tagħha ma' dik tal-UE bil-ħsieb li jinħolqu 
sinerġiji prezzjużi u jissaħħaħ il-potenzjal 
għal impatt pożittiv;

Or. en

Emenda 442
Geoffrey Van Orden

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 36

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

36. Jenfasizza r-rwol strateġiku tat-Turkija, 
politiku u ġeografiku, għall-politika estera 
tal-Unjoni Ewropea u l-politika tal-viċinat 
tagħha; ifakkar fir-rwol tat-Turkija bħala 
attur reġjonali importanti fil-Lvant 
Nofsani, il-Balkani tal-Punent, l-
Afganistan/Pakistan, in-Nofsinhar tal-
Kawkasu u l-Qarn tal-Afrika u r-rwol tat-
Turkija bħala eżempju għad-
demokratizzazzjoni tal-Istati Għarab; 
jappoġġja l-pożizzjoni soda u l-impenn tat-
Turkija għall-forzi demokratiċi fis-Sirja u 
jfakkar fir-rwol importanti tagħha għall-
protezzjoni tar-refuġjati Sirjani; jistieden 
lill-UE u t-Turkija jsaħħu d-djalogu 
politiku eżistenti tagħhom dwar l-għażliet 
tal-politiki esteri u l-objettivi ta' interess 

36. Jenfasizza r-rwol strateġiku tat-Turkija, 
politiku u ġeografiku, għall-politika estera 
tal-Unjoni Ewropea u l-politika tal-viċinat 
tagħha; ifakkar fir-rwol tat-Turkija bħala 
attur reġjonali importanti fil-Lvant 
Nofsani, il-Balkani tal-Punent, l-
Afganistan/Pakistan, in-Nofsinhar tal-
Kawkasu u l-Qarn tal-Afrika u r-rwol tat-
Turkija bħala eżempju għad-
demokratizzazzjoni tal-Istati Għarab; 
jappoġġja l-pożizzjoni soda u l-impenn tat-
Turkija għall-forzi demokratiċi fis-Sirja u 
jfakkar fir-rwol importanti tagħha għall-
protezzjoni tar-refuġjati Sirjani; jistieden 
lill-UE u t-Turkija jsaħħu d-djalogu 
politiku eżistenti tagħhom dwar l-għażliet 
tal-politiki esteri u l-objettivi ta' interess 
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reċiproku; iħeġġeġ lit-Turkija tiżviluppa l-
politika estera tagħha fil-qafas tad-
djalogu u l-koordinazzjoni mal-Unjoni 
Ewropea u tallinja b'mod progressiv l-
politika estera tagħha ma' dik tal-UE bil-
ħsieb li jinħolqu sinerġiji prezzjużi u 
jissaħħaħ il-potenzjal għal impatt pożittiv;

reċiproku;

Or. en

Emenda 443
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Antonyia Parvanova

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 36

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

36. Jenfasizza r-rwol strateġiku tat-Turkija, 
politiku u ġeografiku, għall-politika estera 
tal-Unjoni Ewropea u l-politika tal-viċinat 
tagħha; ifakkar fir-rwol tat-Turkija bħala 
attur reġjonali importanti fil-Lvant 
Nofsani, il-Balkani tal-Punent, l-
Afganistan/Pakistan, in-Nofsinhar tal-
Kawkasu u l-Qarn tal-Afrika u r-rwol tat-
Turkija bħala eżempju għad-
demokratizzazzjoni tal-Istati Għarab; 
jappoġġja l-pożizzjoni soda u l-impenn tat-
Turkija għall-forzi demokratiċi fis-Sirja u 
jfakkar fir-rwol importanti tagħha għall-
protezzjoni tar-refuġjati Sirjani; jistieden 
lill-UE u t-Turkija jsaħħu d-djalogu 
politiku eżistenti tagħhom dwar l-għażliet 
tal-politiki esteri u l-objettivi ta' interess 
reċiproku; iħeġġeġ lit-Turkija tiżviluppa l-
politika estera tagħha fil-qafas tad-djalogu 
u l-koordinazzjoni mal-Unjoni Ewropea u 
tallinja b'mod progressiv l-politika estera 
tagħha ma' dik tal-UE bil-ħsieb li jinħolqu 
sinerġiji prezzjużi u jissaħħaħ il-potenzjal 
għal impatt pożittiv;

36. Jenfasizza r-rwol strateġiku tat-Turkija, 
politiku u ġeografiku, għall-politika estera 
tal-Unjoni Ewropea u l-politika tal-viċinat 
tagħha; ifakkar fir-rwol tat-Turkija bħala 
attur reġjonali importanti fil-Lvant 
Nofsani, il-Balkani tal-Punent, l-
Afganistan/Pakistan, in-Nofsinhar tal-
Kawkasu u l-Qarn tal-Afrika u r-rwol tat-
Turkija bħala eżempju għad-
demokratizzazzjoni tal-Istati Għarab; 
jappoġġja l-pożizzjoni soda u l-impenn tat-
Turkija għall-forzi demokratiċi fis-Sirja u 
jfakkar fir-rwol importanti tagħha għall-
protezzjoni tar-refuġjati Sirjani; jistieden 
lill-UE u t-Turkija jsaħħu d-djalogu 
politiku eżistenti tagħhom dwar l-għażliet 
tal-politiki esteri u l-objettivi ta' interess 
reċiproku; iħeġġeġ lit-Turkija tiżviluppa l-
politika estera tagħha fil-qafas tad-djalogu 
mal-Unjoni Ewropea u li żżid il-
koordinazzjoni tal-politika estera tagħha 
b’mod allinjat ma' dik tal-UE bil-ħsieb li 
jinħolqu sinerġiji prezzjużi u jissaħħaħ il-
potenzjal għal impatt pożittiv;

Or. en
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Emenda 444
Hélène Flautre, Franziska Keller

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 36

Abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

36. Jenfasizza r-rwol strateġiku tat-Turkija, 
politiku u ġeografiku, għall-politika estera 
tal-Unjoni Ewropea u l-politika tal-viċinat 
tagħha; ifakkar fir-rwol tat-Turkija bħala 
attur reġjonali importanti fil-Lvant 
Nofsani, il-Balkani tal-Punent, l-
Afganistan/Pakistan, in-Nofsinhar tal-
Kawkasu u l-Qarn tal-Afrika u r-rwol tat-
Turkija bħala eżempju għad-
demokratizzazzjoni tal-Istati Għarab; 
jappoġġja l-pożizzjoni soda u l-impenn tat-
Turkija għall-forzi demokratiċi fis-Sirja u 
jfakkar fir-rwol importanti tagħha għall-
protezzjoni tar-refuġjati Sirjani; jistieden 
lill-UE u t-Turkija jsaħħu d-djalogu 
politiku eżistenti tagħhom dwar l-għażliet 
tal-politiki esteri u l-objettivi ta' interess 
reċiproku; iħeġġeġ lit-Turkija tiżviluppa l-
politika estera tagħha fil-qafas tad-djalogu 
u l-koordinazzjoni mal-Unjoni Ewropea u 
tallinja b'mod progressiv l-politika estera 
tagħha ma' dik tal-UE bil-ħsieb li jinħolqu 
sinerġiji prezzjużi u jissaħħaħ il-potenzjal 
għal impatt pożittiv;

36. Jenfasizza r-rwol strateġiku tat-Turkija, 
politiku u ġeografiku, għall-politika estera 
tal-Unjoni Ewropea u l-politika tal-viċinat 
tagħha; ifakkar fir-rwol tat-Turkija bħala 
attur reġjonali importanti fil-Lvant 
Nofsani, il-Balkani tal-Punent, l-
Afganistan/Pakistan, in-Nofsinhar tal-
Kawkasu u l-Qarn tal-Afrika u r-rwol tat-
Turkija bħala sors ta’ ispirazzjoni għad-
demokratizzazzjoni tal-Istati Għarab; 
jappoġġja l-pożizzjoni soda u l-impenn tat-
Turkija għall-forzi demokratiċi fis-Sirja u 
jfakkar fir-rwol importanti tagħha għall-
protezzjoni tar-refuġjati Sirjani; jistieden 
lill-UE u t-Turkija jsaħħu d-djalogu 
politiku eżistenti tagħhom dwar l-għażliet 
tal-politiki esteri u l-objettivi ta' interess 
reċiproku; iħeġġeġ lit-Turkija tiżviluppa l-
politika estera tagħha fil-qafas tad-djalogu 
u l-koordinazzjoni mal-Unjoni Ewropea 
bil-ħsieb li jinħolqu sinerġiji prezzjużi u 
jissaħħaħ il-potenzjal għal impatt pożittiv;

Or. en

Emenda 445
Andrew Duff, Anna Maria Corazza Bildt, Graham Watson, Sarah Ludford

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 36

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

36. Jenfasizza r-rwol strateġiku tat-Turkija, 
politiku u ġeografiku, għall-politika estera 
tal-Unjoni Ewropea u l-politika tal-viċinat 

36. Jenfasizza r-rwol strateġiku tat-Turkija, 
politiku u ġeografiku, għall-politika estera 
u tas-sigurtà komuni tal-Unjoni Ewropea 
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tagħha; ifakkar fir-rwol tat-Turkija bħala 
attur reġjonali importanti fil-Lvant 
Nofsani, il-Balkani tal-Punent, l-
Afganistan/Pakistan, in-Nofsinhar tal-
Kawkasu u l-Qarn tal-Afrika u r-rwol tat-
Turkija bħala eżempju għad-
demokratizzazzjoni tal-Istati Għarab; 
jappoġġja l-pożizzjoni soda u l-impenn tat-
Turkija għall-forzi demokratiċi fis-Sirja u 
jfakkar fir-rwol importanti tagħha għall-
protezzjoni tar-refuġjati Sirjani; jistieden 
lill-UE u t-Turkija jsaħħu d-djalogu 
politiku eżistenti tagħhom dwar l-għażliet 
tal-politiki esteri u l-objettivi ta' interess 
reċiproku; iħeġġeġ lit-Turkija tiżviluppa l-
politika estera tagħha fil-qafas tad-djalogu 
u l-koordinazzjoni mal-Unjoni Ewropea u 
tallinja b'mod progressiv l-politika estera 
tagħha ma' dik tal-UE bil-ħsieb li 
jinħolqu sinerġiji prezzjużi u jissaħħaħ il-
potenzjal għal impatt pożittiv;

u l-politika tal-viċinat tagħha; ifakkar fir-
rwol tat-Turkija bħala attur reġjonali 
importanti fil-Lvant Nofsani, il-Balkani tal-
Punent, l-Afganistan/Pakistan, in-
Nofsinhar tal-Kawkasu u l-Qarn tal-Afrika 
u r-rwol potenzjali tat-Turkija bħala 
eżempju għad-demokratizzazzjoni tal-Istati 
Għarab; jappoġġja l-pożizzjoni soda u l-
impenn tat-Turkija għall-forzi demokratiċi 
fis-Sirja u jfakkar fir-rwol importanti 
tagħha għall-protezzjoni tar-refuġjati 
Sirjani; jistieden lill-UE u t-Turkija jsaħħu 
d-djalogu politiku eżistenti tagħhom dwar 
il-valuri, l-għażliet u l-objettivi ta' interess 
reċiproku tal-politika estera; iħeġġeġ lit-
Turkija tiżviluppa l-politika estera u ta’ 
sigurtà tagħha fil-kuntest tal-
interdipendenza tagħha mal-Unjoni 
Ewropea;  

Or. en

Emenda 446
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 36

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

36. Jenfasizza r-rwol strateġiku tat-Turkija, 
politiku u ġeografiku, għall-politika estera 
tal-Unjoni Ewropea u l-politika tal-viċinat 
tagħha; ifakkar fir-rwol tat-Turkija bħala 
attur reġjonali importanti fil-Lvant 
Nofsani, il-Balkani tal-Punent, l-
Afganistan/Pakistan, in-Nofsinhar tal-
Kawkasu u l-Qarn tal-Afrika u r-rwol tat-
Turkija bħala eżempju għad-
demokratizzazzjoni tal-Istati Għarab; 
jappoġġja l-pożizzjoni soda u l-impenn tat-
Turkija għall-forzi demokratiċi fis-Sirja u 
jfakkar fir-rwol importanti tagħha għall-
protezzjoni tar-refuġjati Sirjani; jistieden 

36. Jenfasizza r-rwol strateġiku tat-Turkija, 
politiku u ġeografiku, għall-politika estera 
tal-Unjoni Ewropea u l-politika tal-viċinat 
tagħha; ifakkar fir-rwol tat-Turkija bħala 
attur reġjonali importanti fil-Lvant 
Nofsani, il-Balkani tal-Punent, l-
Afganistan/Pakistan, in-Nofsinhar tal-
Kawkasu u l-Qarn tal-Afrika u r-rwol tat-
Turkija bħala sieħba għad-
demokratizzazzjoni tal-Istati Għarab; 
jappoġġja l-pożizzjoni soda u l-impenn tat-
Turkija għall-forzi demokratiċi fis-Sirja u 
jfakkar fir-rwol importanti tagħha għall-
protezzjoni tar-refuġjati Sirjani; jistieden 
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lill-UE u t-Turkija jsaħħu d-djalogu 
politiku eżistenti tagħhom dwar l-għażliet 
tal-politiki esteri u l-objettivi ta' interess 
reċiproku; iħeġġeġ lit-Turkija tiżviluppa l-
politika estera tagħha fil-qafas tad-djalogu 
u l-koordinazzjoni mal-Unjoni Ewropea u 
tallinja b'mod progressiv l-politika estera 
tagħha ma' dik tal-UE bil-ħsieb li jinħolqu 
sinerġiji prezzjużi u jissaħħaħ il-potenzjal 
għal impatt pożittiv;

lill-UE u t-Turkija jsaħħu d-djalogu 
politiku eżistenti tagħhom dwar l-għażliet 
tal-politiki esteri u l-objettivi ta' interess 
reċiproku; iħeġġeġ lit-Turkija tiżviluppa l-
politika estera tagħha fil-qafas tad-djalogu 
u l-koordinazzjoni mal-Unjoni Ewropea u 
tallinja b'mod progressiv l-politika estera 
tagħha ma' dik tal-UE bil-ħsieb li jinħolqu 
sinerġiji prezzjużi u jissaħħaħ il-potenzjal 
għal impatt pożittiv;

Or. en

Emenda 447
Barry Madlener

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 36

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

36. Jenfasizza r-rwol strateġiku tat-Turkija, 
politiku u ġeografiku, għall-politika estera 
tal-Unjoni Ewropea u l-politika tal-viċinat 
tagħha; ifakkar fir-rwol tat-Turkija bħala 
attur reġjonali importanti fil-Lvant 
Nofsani, il-Balkani tal-Punent, l-
Afganistan/Pakistan, in-Nofsinhar tal-
Kawkasu u l-Qarn tal-Afrika u r-rwol tat-
Turkija bħala eżempju għad-
demokratizzazzjoni tal-Istati Għarab; 
jappoġġja l-pożizzjoni soda u l-impenn tat-
Turkija għall-forzi demokratiċi fis-Sirja u 
jfakkar fir-rwol importanti tagħha għall-
protezzjoni tar-refuġjati Sirjani; jistieden 
lill-UE u t-Turkija jsaħħu d-djalogu 
politiku eżistenti tagħhom dwar l-għażliet 
tal-politiki esteri u l-objettivi ta' interess 
reċiproku; iħeġġeġ lit-Turkija tiżviluppa l-
politika estera tagħha fil-qafas tad-djalogu 
u l-koordinazzjoni mal-Unjoni Ewropea u 
tallinja b'mod progressiv l-politika estera 
tagħha ma' dik tal-UE bil-ħsieb li jinħolqu 
sinerġiji prezzjużi u jissaħħaħ il-potenzjal 
għal impatt pożittiv;

36. Jenfasizza r-rwol strateġiku tat-Turkija, 
politiku u ġeografiku, għall-politika estera 
tal-Unjoni Ewropea u l-politika tal-viċinat 
tagħha; ifakkar fir-rwol tat-Turkija bħala 
attur reġjonali importanti fil-Lvant 
Nofsani, il-Balkani tal-Punent, l-
Afganistan/Pakistan, in-Nofsinhar tal-
Kawkasu u l-Qarn tal-Afrika u r-rwol tat-
Turkija bħala eżempju għad-
demokratizzazzjoni tal-Istati Għarab; 
jappoġġja l-pożizzjoni soda u l-impenn tat-
Turkija għall-forzi demokratiċi fis-Sirja u 
jfakkar fir-rwol importanti tagħha għall-
protezzjoni tar-refuġjati Sirjani; jistieden 
lill-UE u t-Turkija jsaħħu d-djalogu 
politiku eżistenti tagħhom dwar l-għażliet 
tal-politiki esteri u l-objettivi ta' interess 
reċiproku; iħeġġeġ lit-Turkija tiżviluppa l-
politika estera tagħha fil-qafas tad-djalogu 
u l-koordinazzjoni mal-Unjoni Ewropea u 
tallinja b'mod progressiv l-politika estera 
tagħha ma' dik tal-UE bil-ħsieb li jinħolqu 
sinerġiji prezzjużi u jissaħħaħ il-potenzjal 
għal impatt pożittiv; jinnota f’dan il-
kuntest li fil-preżent it-Turkija għadha 
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qed iddgħajjef is-sanzjonijiet tal-UE 
kontra l-Iran;

Or. nl

Emenda 448
Geoffrey Van Orden

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 36a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

36a. Iħeġġeġ lit-Turkija, bħala 
destinazzjoni ewlenija għaż-żejt Iranjan, 
biex tallinja ruħha mal-embargo taż-żejt 
impost mill-UE fuq l-Iran minħabba l-
programm tal-armi nukleari tal-Iran, u 
jistieden lid-demokraziji u l-alleati 
tagħhom jassistu fl-iżgurar ta' sorsi 
alternattivi ta' żejt għat-Turkija;

Or. en

Emenda 449
Ria Oomen-Ruijten

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 36a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

36a. Ifakkar fl-importanza ta’ 
koordinazzjoni u koperazzjoni mill-qrib 
bejn it-Turkija u l-UE dwar il-kwistjoni 
tal-proliferazzjoni nukleari fl-Iran u 
jemmen li t-Turkija jista' jkollha rwol 
importanti u kostruttiv fil-faċilitazzjoni u 
l-promozzjoni tad-djalogu mal-Iran dwar 
soluzzjoni bla dewmien u fl-iżgurar ta' 
appoġġ sħiħ għas-sanzjonijiet kontra l-
Iran;

Or. en
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Emenda 450
Eduard Kukan

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 37

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

37. Ifakkar fl-ambizzjoni tat-Turkija li 
tispira u tassisti tranżizzjonijiet 
demokratiċi u riformi soċjoekonomiċi fil-
viċinat tan-Nofsinhar; jinnota li l-
parteċipazzjoni tal-istituzzjonijiet Torok u 
l-organizzazzjonijiet mhux governattivi fl-
istrumenti PEV jiġġeneraw effetti ta’ 
sinerġija uniċi, speċjalment f’oqsma bħall-
istabbiliment istituzzjonali u l-iżvilupp tas-
soċjetà ċivili; jemmen li l-kooperazzjoni 
prattika għandha tiġi komplimentata minn 
djalogu strutturat bejn l-UE u t-Turkija 
sabiex jiġu koordinati l-politiki tal-viċinat 
rispettivi tagħhom;

37. Ifakkar fl-ambizzjoni tat-Turkija li 
tispira u tassisti tranżizzjonijiet 
demokratiċi u riformi soċjoekonomiċi fil-
viċinat tan-Nofsinhar; jinnota li l-
parteċipazzjoni tal-istituzzjonijiet Torok u 
l-organizzazzjonijiet mhux governattivi fl-
istrumenti PEV jiġġeneraw effetti ta’ 
sinerġija uniċi, speċjalment f’oqsma bħall-
istabbiliment istituzzjonali u l-iżvilupp 
soċjoekonomiku u tas-soċjetà ċivili; 
jemmen li l-kooperazzjoni prattika 
għandha tiġi komplimentata minn djalogu 
strutturat bejn l-UE u t-Turkija sabiex jiġu 
koordinati l-politiki tal-viċinat rispettivi 
tagħhom;

Or. en

Emenda 451
Emine Bozkurt

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 37a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

37a. Jenfasizza li hu importanti li jiġu 
stabbiliti kuntatti bejn il-persuni, u 
għaldaqstant jistieden lill-Kummissjoni 
tfassal programmi bl-għan li jiffaċilitaw l-
interazzjoni f’diversi oqsma bejn iċ-
ċittadini tat-Turkija u tal-UE;

Or. en
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Emenda 452
Barry Madlener

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 37a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

37a. Josserva li, sa mill-2007, it-Turkija 
diġà rċeviet kważi EUR 4 biljun 
f’għajnuna finanzjarja mingħand l-UE; 
jinnota li għall-perjodu 2011-2013, il-
Kummissjoni allokat EUR 2.5 biljun għat-
Turkija; jipproponi għaldaqstant li l-
finanzjament tal-għajnuna għall-iżvilupp 
lit-Turkija għandu jieqaf immedjatament;

Or. nl

Emenda 453
Rolandas Paksas

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 37a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

37a. Jisħaq li t-Turkija hi sieħba 
strateġika għall-UE fir-reġjun tal-Baħar 
l-Iswed;  jistieden lit-Turkija tappoġġa u 
tieħu sehem attiv fl-implimentazzjoni tal-
politiki u l-azzjoni tal-UE fir-reġjun tal-
Baħar l-Iswed;

Or. lt

Emenda 454
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 38
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

38. Jilqa' r-ratifika min-naħa tat-Turkija 
tal-protokoll fakultattiv tal-konvenzjoni 
tan-NU kontra t-tortura (OPCAT);

imħassar

Or. en

Emenda 455
Richard Howitt

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 38

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

38. Jilqa' r-ratifika min-naħa tat-Turkija 
tal-protokoll fakultattiv tal-konvenzjoni 
tan-NU kontra t-tortura (OPCAT);

38. Jilqa' r-ratifika min-naħa tat-Turkija 
tal-protokoll fakultattiv tal-konvenzjoni 
tan-NU kontra t-tortura (OPCAT); u 
jħeġġeġ l-adozzjoni bla dewmien ta’ 
mekkaniżmu nazzjonali ta’ 
implimentazzjoni; 

Or. en

Emenda 456
Emine Bozkurt

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 38

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

38. Jilqa' r-ratifika min-naħa tat-Turkija 
tal-protokoll fakultattiv tal-konvenzjoni 
tan-NU kontra t-tortura (OPCAT);

38. Jilqa' r-ratifika min-naħa tat-Turkija 
tal-protokoll fakultattiv tal-konvenzjoni 
tan-NU kontra t-tortura (OPCAT); jitlob 
lill-Gvern Tork iħejji l-att meħtieġ għall-
implimentazzjoni tal-OPCAT fil-liġi 
nazzjonali; iħeġġeġ lit-Turkija tiftaħ il-
ħabsijiet kollha għall-osservazzjonijiet ta’ 
entitajiet nazzjonali u internazzjonali;

Or. en
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Emenda 457
Jürgen Klute, Helmut Scholz, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 38

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

38. Jilqa' r-ratifika min-naħa tat-Turkija 
tal-protokoll fakultattiv tal-konvenzjoni 
tan-NU kontra t-tortura (OPCAT);

38. Jilqa' r-ratifika min-naħa tat-Turkija 
tal-protokoll fakultattiv tal-konvenzjoni 
tan-NU kontra t-tortura (OPCAT) u 
jistieden lit-Turkija biex timplimenta r-
rekwiżiti tiegħu rapidament fil-
leġiżlazzjoni nazzjonali. Jitlob lit-Turkija 
tagħti aċċess lill-osservaturi 
internazzjonali għall-ħabsijiet tagħha;

Or. en

Emenda 458
Wolfgang Kreissl-Dörfler

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 39

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

39. Jistieden mill-ġdid lill-Gvern Tork 
jiffirma u jissottometti għar-ratifika l-
Istatut tal-Qorti Kriminali Internazzjonali, 
u b'hekk ikompli jżid il-kontribut u l-
impenn tat-Turkija fis-sistema multilaterali 
globali;

39. Jistenna lill-Gvern Tork jiffirma u 
jirratifika l-Istatut tal-Qorti Kriminali 
Internazzjonali bla ebda dewmien, u 
b'hekk jibni fuq l-impenn tiegħu fis-
sistema multilaterali globali u jgħin sabiex 
isaħħu billi jservi ta’ mudell fir-reġjun;

Or. de

Emenda 459
Antigoni Papadopoulou, Renate Sommer

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 39a (ġdid)
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

39a. Jenfasizza l-importanza ta’ 
monitoraġġ komprensiv tal-
implimentazzjoni tal-Istrument għall-
Assistenza ta’ Qabel l-Adeżjoni (IPA), bl-
għan li jiġu prijoritizzati l-miri u l-proġetti 
fit-Turkija, skont il-kriterji għall-adeżjoni 
tagħha;

Or. en

Emenda 460
Barry Madlener

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 39a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

39a. Jistieden lill-Kummissjoni, lill-
Kunsill u lit-Turkija biex b'mod immedjat 
iwaqqfu n-negozjati għall-adeżjoni; 

Or. nl

Emenda 461
Dimitar Stoyanov

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 40

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

40. Jagħti istruzzjonijiet lill-President 
tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni, lir-
Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-
Affarijiet Barranin u l-Politika ta' 
Sigurtà/Viċi-President tal-Kummissjoni, 
lis-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-
Ewropa, lill-President tal-Qorti Ewropea 
tad-Drittijiet tal-Bniedem, lill-Gvernijiet u 

40. Jagħti istruzzjonijiet lill-President 
tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni, lir-
Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-
Affarijiet Barranin u l-Politika ta' 
Sigurtà/Viċi-President tal-Kummissjoni, 
lis-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-
Ewropa, lill-President tal-Qorti Ewropea 
tad-Drittijiet tal-Bniedem, lis-Segretarju 
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lill-Parlamenti tal-Istati Membri u lill-
Gvern u lill-Parlament tar-Repubblika tat-
Turkija.

Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, lill-
Gvernijiet u lill-Parlamenti tal-Istati 
Membri u lill-Gvern u lill-Parlament tar-
Repubblika tat-Turkija.

Or. bg


