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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

165. Jilqa' l-annullament f'Ottubru 2013 

tal-liāi tal-Moldova li tipprojbixxi "l-

propagazzjoni ta' kwalunkwe relazzjoni 

oħra għajr dawk relatati maŜ-Ŝwieā jew il-

familja", u jappella lil-Litwanja u lir-

Russja biex isegwu l-eŜempju tal-

Moldova; jikkunsidra li hu xi ħaāa ta' 

dispjaëir ir-riŜultat tar-referendum Kroat 

f'Diëembru 2013, li approva projbizzjoni 

kostituzzjonali fuq Ŝwieā ugwali; jinidika 

li referendum simili se jsir fis-Slovakkja fi 

Frar 2015; jikkunsidra li hu xi ħaāa ta' 

dispjaëir il-fatt li f'dik li qabel kienet ir-

Repubblika Jugoslava tal-Maëedonja 

attwalment fil-Parlament qed jiāi 

kkunsidrat abbozz ta' liāi li tipprojbixxi 

b'mod kostituzzjonali Ŝ-Ŝwiāijiet bejn l-

istess sessi;   jisħaq fuq il-fatt li l-iŜviluppi 

ta' dan it-tip jikkontribwixxu għal klima 

ta' omofobija u diskriminazzjoni; jisħaq 

fuq il-fatt li hemm ħtieāa qawwija għal 

protezzjoni mtejba tad-drittijiet u l-

libertajiet baŜiëi għall-persuni LGBTI, 

anke permezz ta' leāiŜlazzjoni rigward ir-

reati ta' mibegħda u leāiŜlazzjoni kontra 

d-diskriminazzjoni, u jitlob lill-awtoritajiet 

nazzjonali jikkundannaw il-mibegħda u l-

vjolenza abbaŜi tal-orjentazzjoni sesswali, 

l-identità tal-āeneru jew l-espressjoni tal-

āeneru;   jikkunsidra li huwa aktar 

probabbli li d-drittijiet fundamentali tal-

165. Jilqa' l-annullament f'Ottubru 2013 

tal-liāi tal-Moldova li tipprojbixxi l-

"propagazzjoni ta' kwalunkwe relazzjoni 

oħra għajr dawk relatati maŜ-Ŝwieā jew il-

familja", u japella lill-pajjiŜi l-oħra fir-

reājun biex isegwu l-eŜempju tal-

Moldova;  
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persuni LGBTI ikunu mħarsa jekk 

ikollhom aëëess għal istituzzjonijiet legali 

bħall-koabitazzjoni, sħubijiet reāistrati 

jew Ŝwieā; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

186. Jappella biex l-UE tiŜgura li n-

negozjazzjoni u l-implimentazzjoni tal-

ftehimiet kollha dwar il-kooperazzjoni u r-

riammissjoni fil-qasam tal-migrazzjoni ma' 

stati li mhumiex fl-UE jikkonformaw mad-

drittijiet tal-bniedem internazzjonali, mad-

dritt dwar ir-rifuājati u mad-dritt marittimu 

internazzjonali, u jitlob li jiāi kkonsultat 

qabel ma dawn jiāu konkluŜi; jeŜiāi aktar 

trasparenza fin-negozjati tat-tali ftehimiet u 

l-integrazzjoni ta' mekkaniŜmi ta' 

monitoraāā biex jiāi vvalutat l-impatt fuq 

id-drittijiet tal-bniedem ta' kooperazzjoni 

fil-qasam tal-migrazzjoni ma' stati li 

mhumiex fl-UE u ta' miŜuri ta' kontroll fil-

fruntieri, inkluŜi Frontex u Eurosur; jinsisti 

li hemm bŜonn li d-drittijiet tal-bniedem 

jiāu integrati u mmonitorati fl-attivitajiet 

kollha mwettqa minn Frontex; 

186. Jappella biex l-UE tiŜgura li n-

negozjazzjoni u l-implimentazzjoni tal-

ftehimiet kollha dwar il-kooperazzjoni u r-

riammissjoni fil-qasam tal-migrazzjoni ma' 

stati li mhumiex fl-UE jikkonformaw mad-

drittijiet tal-bniedem internazzjonali, mad-

dritt dwar ir-rifuājati u mad-dritt marittimu 

internazzjonali, u jitlob li jiāi kkonsultat 

qabel ma dawn jiāu konkluŜi; jeŜiāi aktar 

trasparenza fin-negozjati tat-tali ftehimiet u 

l-integrazzjoni ta' mekkaniŜmi ta' 

monitoraāā biex jiāi vvalutat l-impatt fuq 

id-drittijiet tal-bniedem ta' kooperazzjoni 

fil-qasam tal-migrazzjoni ma' stati li 

mhumiex fl-UE u ta' miŜuri ta' kontroll fil-

fruntieri, inkluŜi Frontex u Eurosur; jinsisti 

li d-drittijiet tal-bniedem għandhom 

jiŜvolāu rwol importanti fl-oqsma tal-

migrazzjoni u tal-aŜil; għaldaqstant, jitlob 

li l-uffiëjal tad-drittijiet fundamentali tal-

Frontex u l-ispeëjalisti tat-taħriā tal-

EASO jingħataw fondi xierqa sabiex 

ikunu jistgħu jwettqu attivitajiet ta' 

evalwazzjoni u monitoraāā kif ukoll biex 

jippreŜentaw l-aħjar prattiëi;  

Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

187. Jappella lill-Kummissjoni biex 

twettaq evalwazzjoni indipendenti tal-

programmi tagħha dwar il-migrazzjoni u l-

kontroll tal-fruntieri fl-istati tal-UE dawk li 

mhumiex fl-UE fil-prospettiva li tipproponi 

miŜuri mtejba għall-prevenzjoni tal-ksur 

tad-drittijiet tal-bniedem; 

187. Jappella lill-Kummissjoni biex 

twettaq evalwazzjoni permanenti tal-

programmi tagħha dwar il-migrazzjoni u l-

kontroll tal-fruntieri fl-istati tal-UE u dawk 

li mhumiex fl-UE fil-prospettiva li 

tipproponi miŜuri mtejba għall-prevenzjoni 

tal-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u għall-

iskambju ta' prattiëi tajbin; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

190. Jikkundanna l-kriminalizzazzjoni 

dejjem tiŜdied tal-migrazzjoni illegali fl-

UE għad-detriment tad-drittijiet tal-

bniedem tal-persuni kkonëernati; iħeāāeā 

biex issir dispoŜizzjoni mingħajr dewmien 

għall-istabbiliment tas-salvagwardji dwar 

id-drittijiet tal-bniedem, l-obbligu li 

jingħata rendikont u l-mekkaniŜmi ta' 

infurzar meħtieāa; 

190. Jikkundanna l-krudeltà tat-traffikanti 

tal-bnedmin, li jisfruttaw it-tbatija tar-

refuājati għall-profitt tagħhom; jitlob għal 

kunëett aħjar ta' aëëess legali għall-aŜil u 

jitlob għal miŜuri aktar b'saħħithom 

kontra t-traffikanti barbari tal-bnedmin u 

l-kriminali organizzati; iħeāāeā biex issir 

dispoŜizzjoni mingħajr dewmien għall-

garanzija tas-salvagwardji dwar id-

drittijiet tal-bniedem, l-obbligu li jingħata 

rendikont u l-mekkaniŜmi ta' infurzar 

meħtieāa; 

Or. en 

 

 


