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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

153. Jappella lill-Kummissjoni biex 
tiŜviluppa mekkaniŜmi finanzjarji 
innovattivi biex timplimenta riformi fiskali 
u ssaħħaħ il-ālieda kontra l-korruzzjoni, il-
flussi finanzjarji illeëiti u l-evaŜjoni tat-
taxxa; jinkoraāāixxi, f'dan il-kuntest, il-
konsiderazzjoni ta' sħubiji pubbliëi-privati, 
it-taħlit ta' għotjiet u self, u l-għajnuna lill-
pajjiŜi li qed jiŜviluppaw għal 
mobilizzazzjoni aħjar tar-riŜorsi domestiëi 
tagħhom; 

153. Jappella lill-Kummissjoni biex 
tiŜviluppa mekkaniŜmi finanzjarji 
innovattivi biex timplimenta riformi fiskali 
u ssaħħaħ il-ālieda kontra l-korruzzjoni, il-
flussi finanzjarji illeëiti u l-evaŜjoni tat-
taxxa; jinkoraāāixxi, f'dan il-kuntest, il-
konsiderazzjoni ta' sħubiji pubbliëi-privati, 
it-taħlit ta' għotjiet u self, u l-għajnuna lill-
pajjiŜi li qed jiŜviluppaw għal 
mobilizzazzjoni aħjar tar-riŜorsi domestiëi 
tagħhom; jinnota appell għal taxxa 
internazzjonali fuq it-tranŜazzjonijiet 

finanzjarji li tkun tista' taħdem bħala sors 

addizzjonali ta' finanzjament għall-

iŜvilupp, u jfakkar lill-Istati Membri li 

huma diāà qablu li jintroduëu taxxa fuq 

it-tranŜazzjonijiet finanzjarji fuq livell 

domestiku u li impenjaw ruħhom li 

jwarrbu parti mill-fondi miābura għall-

finanzjament ta' beni pubbliëi globali, 

inkluŜ l-iŜvilupp; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

 
183. Jikkundanna l-għadd drammatiku ta' 
mwiet fuq il-baħar fil-Mediterran, li hu 
stmat mill-Organizzazzjoni Internazzjonali 
għall-Migrazzjoni fir-rapport tagħha "Fatal 
Journeys" li fl-2013 kien ta' 3 000, biex 
b'hekk dan il-baħar sar l-iktar reājun 
mortali fid-dinja għall-migrazzjoni 
irregolari; jinsab estremament imħasseb 
dwar ir-rapporti ta' abbuŜi tad-drittijiet tal-
bniedem kontra l-immigranti u dawk li 
jkunu qed ifittxu l-aŜil fi triqthom lejn l-
UE; jappella biex l-Unjoni u l-Istati 
Membri tagħha jikkooperaw man-NU, il-
mekkaniŜmi reājonali, il-gvernijiet u l-
NGOs biex jaffrontaw dawn il-
kwistjonijiet; jisħaq fuq il-ħtieāa urāenti li 
jiāu Ŝviluppati politiki aktar b'saħħithom u 
aktar integrati li jkunu radikati aktar mill-
qrib fil-prinëipju ta' solidarjetà fil-livell tal-
Unjoni, b'mod li jiāu indirizzati l-
kwistjonijiet urāenti dwar il-migranti, ir-
rifuājati u dawk li jfittxu l-aŜil b'manjiera 
konsistenti mad-dritt internazzjonali dwar 
id-drittijiet tal-bniedem u mad-dinjità 
fundamentali tal-bniedem, u jappella lill-
UE biex tintroduëi sistema Ewropea 

komuni tal-aŜil u biex tiggarantixxi 
standards komuni effikaëi għal proëeduri 
ta' akkoljenza fl-Unjoni kollha b'mod li 

183. Jikkundanna l-għadd drammatiku ta' 
mwiet fuq il-baħar fil-Mediterran, li hu 
stmat mill-Organizzazzjoni Internazzjonali 
għall-Migrazzjoni fir-rapport tagħha "Fatal 
Journeys" li fl-2013 kien ta' 3 000, biex 
b'hekk dan il-baħar sar l-iktar reājun 
mortali fid-dinja għall-migrazzjoni 
irregolari; jinsab estremament imħasseb 
dwar ir-rapporti ta' abbuŜi tad-drittijiet tal-
bniedem kontra l-immigranti u dawk li 
jkunu qed ifittxu l-aŜil fi triqthom lejn l-
UE; jappella biex l-Unjoni u l-Istati 
Membri tagħha jikkooperaw man-NU, il-
mekkaniŜmi reājonali, il-gvernijiet u l-
NGOs biex jaffrontaw dawn il-
kwistjonijiet; jisħaq fuq il-ħtieāa urāenti li 
jiāu Ŝviluppati politiki aktar b'saħħithom u 
aktar integrati li jkunu radikati aktar mill-
qrib fil-prinëipju ta' solidarjetà fil-livell tal-
Unjoni, b'mod li jiāu indirizzati l-
kwistjonijiet urāenti dwar il-migranti, ir-
rifuājati u dawk li jfittxu l-aŜil b'manjiera 
konsistenti mad-dritt internazzjonali dwar 
id-drittijiet tal-bniedem u mad-dinjità 
fundamentali tal-bniedem, u jappella lill-
UE biex tiggarantixxi standards komuni 
effikaëi għal proëeduri ta' akkoljenza fl-
Unjoni kollha b'mod li jiāu protetti l-
minorenni mhux akkumpanjati u dawk l-
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jiāu protetti l-minorenni mhux 
akkumpanjati u dawk l-aktar vulnerabbli; 
jistieden lill-VP/RGħ, lill-Kummissarju 
għall-Migrazzjoni, l-Affarijiet Interni u ë-
êittadinanza u lis-SEAE jŜidu l-
koperazzjoni u kondiviŜjoni ekwa tar-
responsabilitajiet fost l-Istati Membri, 
inkluŜ fl-ospitar u r-risistemazzjoni tar-
rifuājati u fil-kontribuzzjoni għas-servizzi 
ta' tiftix u salvataāā biex jassistu lill-
migranti f'diffikultà fil-baħar waqt li jkunu 
qed jippruvaw jilħqu x-xtut tal-UE; 
ifakkar, f'dan ir-rigward, il-ħtieāa li jiāi 
rispettat il-prinëipju ta' non refoulement fl-
ibħra Ewropej u internazzjonali, kif 
ikkonfermat mill-Qorti Ewropea tad-
Drittijiet tal-Bniedem; ifakkar fl-impenn 
tal-Kummissjoni biex tiŜviluppa mezzi 
adegwati għal migrazzjoni legali; jappella, 
għalhekk, lill-Istati Membri biex 
jimplimentaw bis-sħiħ il-pakkett komuni 
dwar l-aŜil komuni li l-UE adottat dan l-
aħħar u l-leāislazzjoni komuni dwar il-
migrazzjoni; jappella lill-Istati Membri 
biex jieħdu sehem fil-programmi ta' 
risistemazzjoni u biex jintensifikaw l-
iŜvilupp ta' programmi ta' protezzjoni 
reājonali fiŜ-Ŝoni l-aktar milquta; jisħaq 
fuq il-ħtieāa li jiāu indirizzati l-għeruq tal-
migrazzjoni illegali; jinkoraāāixxi lis-
SEAE u lill-Istati Membri jagħtu attenzjoni 
dettaljata lill-pajjiŜi minn fejn joriāinaw it-
traffikar jew il-kuntrabandu ta' bnedmin, il-
pajjiŜi tal-passaāā u l-pajjiŜi ta' 
destinazzjoni; jappella lill-VP/RGħ u lill-
Istati Membri biex isaħħu aktar id-
dimensjoni esterna tal-Unjoni, waqt li 
jaħdmu b'mod konāunt mal-pajjiŜi ta' 
oriāini u ta' tranŜitu, inkluŜ fil-pajjiŜi sħab 
tal-UE, b'mod partikolari fir-reājun tal-
Mediterran, iqajmu dawn il-kwistjonijiet 
sistematikament fid-djalogi politiëi mal-
pajjiŜi kkonëernati u fid-dikjarazzjonijiet 
pubbliëi, u jintensifikaw il-kooperazzjoni 
ma' dawn il-pajjiŜi sal-ogħla livell sabiex 
iŜarmaw in-netwerks illegali uŜati għat-
traffiku ta' migranti u jiāāieldu kontra l-
mafji illegali li japprofittaw mit-traffikar ta' 

aktar vulnerabbli; jistieden lill-VP/RGħ, 
lill-Kummissarju għall-Migrazzjoni, l-
Affarijiet Interni u ë-êittadinanza u lis-
SEAE jŜidu l-koperazzjoni u kondiviŜjoni 
ekwa tar-responsabilitajiet fost l-Istati 
Membri, inkluŜ fl-ospitar u r-
risistemazzjoni tar-rifuājati u fil-
kontribuzzjoni għas-servizzi ta' tiftix u 
salvataāā biex jassistu lill-migranti 
f'diffikultà fil-baħar waqt li jkunu qed 
jippruvaw jilħqu x-xtut tal-UE; ifakkar, 
f'dan ir-rigward, il-ħtieāa li jiāi rispettat il-
prinëipju ta' non refoulement fl-ibħra 
Ewropej u internazzjonali, kif ikkonfermat 
mill-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-
Bniedem; ifakkar fl-impenn tal-
Kummissjoni biex tiŜviluppa mezzi 
adegwati għal migrazzjoni legali; jappella, 
għalhekk, lill-Istati Membri biex 
jimplimentaw bis-sħiħ il-pakkett komuni 
dwar l-aŜil li l-UE adottat dan l-aħħar u l-
leāislazzjoni komuni dwar il-migrazzjoni, 
u għal dan l-għan, jappella għall-

implimentazzjoni tal-mekkaniŜmu ta' kriŜi 

previst fl-Artikolu 33 tar-Regolament ta' 

Dublin, li jkun jinkludi kontināent 

minimum definit b'mod ëar għal kull Stat 

Membru, sabiex jintlaħaq b'mod rapidu 

mekkaniŜmu ta' kriŜi funzjonanti għar-

ridistribuzzjoni biex itaffi l-piŜ fuq l-Istati 

Membri l-aktar milquta f'kaŜ li l-kwota 

minima tinqabeŜ b'mod ëar; jappella lill-
Istati Membri biex jieħdu sehem fil-
programmi ta' risistemazzjoni u biex 
jintensifikaw l-iŜvilupp ta' programmi ta' 
protezzjoni reājonali fiŜ-Ŝoni l-aktar 
milquta; jisħaq fuq il-ħtieāa li jiāu 
indirizzati l-għeruq tal-migrazzjoni illegali; 
jinkoraāāixxi lis-SEAE u lill-Istati Membri 
jagħtu attenzjoni dettaljata lill-pajjiŜi minn 
fejn joriāinaw it-traffikar jew il-
kuntrabandu ta' bnedmin, il-pajjiŜi tal-
passaāā u l-pajjiŜi ta' destinazzjoni; 
jappella lill-VP/RGħ u lill-Istati Membri 
biex isaħħu aktar id-dimensjoni esterna tal-
Unjoni, waqt li jaħdmu b'mod konāunt 
mal-pajjiŜi ta' oriāini u ta' tranŜitu, inkluŜ 
fil-pajjiŜi sħab tal-UE, b'mod partikolari 
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bnedmin u l-kuntrabandu ta' bnedmin; fir-reājun tal-Mediterran, iqajmu dawn il-
kwistjonijiet sistematikament fid-djalogi 
politiëi mal-pajjiŜi kkonëernati u fid-
dikjarazzjonijiet pubbliëi, u jintensifikaw 
il-kooperazzjoni ma' dawn il-pajjiŜi sal-
ogħla livell sabiex iŜarmaw in-netwerks 
illegali uŜati għat-traffiku ta' migranti u 
jiāāieldu kontra l-mafji illegali li 
japprofittaw mit-traffikar ta' bnedmin u l-
kuntrabandu ta' bnedmin; 
 

Or. en 


