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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 reġjun 
mortali fid-dinja għall-migrazzjoni 
irregolari; jinsab estremament imħasseb 
dwar ir-rapporti ta' abbużi tad-drittijiet tal-
bniedem kontra l-immigranti u dawk li 
jkunu qed ifittxu l-ażil fi triqthom lejn l-
UE; jappella biex l-Unjoni u l-Istati 
Membri tagħha jikkooperaw man-NU, il-
mekkaniżmi reġjonali, il-gvernijiet u l-
NGOs biex jaffrontaw dawn il-
kwistjonijiet; jisħaq fuq il-ħtieġa urġenti li 
jiġu żviluppati politiki aktar b'saħħithom 
u aktar integrati li jkunu radikati aktar 
mill-qrib fil-prinċipju ta' solidarjetà fil-
livell tal-Unjoni, b'mod li jiġu indirizzati l-
kwistjonijiet urġenti dwar il-migranti, ir-
rifuġjati u dawk li jfittxu l-ażil b'manjiera 
konsistenti mad-dritt internazzjonali dwar 
id-drittijiet tal-bniedem u mad-dinjità 
fundamentali tal-bniedem, u jappella lill-
UE biex tintroduċi sistema Ewropea 
komuni tal-ażil u biex tiggarantixxi 
standards komuni effikaċi għal proċeduri 
ta' akkoljenza fl-Unjoni kollha b'mod li 
jiġu protetti l-minorenni mhux 

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 reġjun 
mortali fid-dinja għall-migrazzjoni 
irregolari; jinsab estremament imħasseb 
dwar l-abbużi tad-drittijiet tal-bniedem 
kontra l-immigranti u dawk li jkunu qed 
ifittxu l-ażil fi triqthom lejn l-UE; jappella 
biex l-Unjoni u lill-Istati Membri tagħha 
finalment jieħdu l-miżuri meħtieġa biex 
jiġu għall-għajnuna tal-migranti 
f'sitwazzjoni ta' diffikultà fuq il-baħar u 
biex iġibu tmiem għat-tixrid tad-demm; 
ifakkar lill-Unjoni u lill-Istati Membri 
tagħha dwar l-obbligi internazzjonali 
tagħhom fir-rigward tat-tiftix u s-
salvataġġ fuq il-baħar; jissottolinja, f'dan 
ir-rigward, il-ħtieġa li jiġi rispettat il-
prinċipju ta' non refoulement fl-ibħra 
Ewropej u dawk internazzjonali, kif 
ikkonfermat mill-Qorti Ewropea tad-
Drittijiet tal-Bniedem; ifakkar fl-impenn 
li ħadet il-Kummissjoni li tadotta approċċ 
ġenwinament Ewropew u globali għall-
migrazzjoni billi tippreżenta proposti 
għall-iżvilupp ta' mezzi siguri u legali biex 
tinkiseb protezzjoni fl-Ewropa; 
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akkumpanjati u dawk l-aktar vulnerabbli; 
jistieden lill-VP/RGħ, lill-Kummissarju 
għall-Migrazzjoni, l-Affarijiet Interni u ċ-
Ċittadinanza u lis-SEAE jżidu l-
koperazzjoni u kondiviżjoni ekwa tar-
responsabilitajiet fost l-Istati Membri, 
inkluż fl-ospitar u r-risistemazzjoni tar-
rifuġjati u fil-kontribuzzjoni għas-servizzi 
ta' tiftix u salvataġġ biex jassistu lill-
migranti f'diffikultà fil-baħar waqt li 
jkunu qed jippruvaw jilħqu x-xtut tal-UE; 
ifakkar, f'dan ir-rigward, il-ħtieġa li jiġi 
rispettat il-prinċipju ta' non refoulement 
fl-ibħra Ewropej u internazzjonali, kif 
ikkonfermat mill-Qorti Ewropea tad-
Drittijiet tal-Bniedem; ifakkar fl-impenn 
tal-Kummissjoni biex tiżviluppa mezzi 
adegwati għal migrazzjoni legali; jappella, 
għalhekk, lill-Istati Membri biex 
jimplimentaw bis-sħiħ il-pakkett komuni 
dwar l-ażil komuni li l-UE adottat dan l-
aħħar u l-leġislazzjoni komuni dwar il-
migrazzjoni; jappella lill-Istati Membri 
biex jieħdu sehem fil-programmi ta' 
risistemazzjoni u biex jintensifikaw l-
iżvilupp ta' programmi ta' protezzjoni 
reġjonali fiż-żoni l-aktar milquta; jisħaq 
fuq il-ħtieġa li jiġu indirizzati l-għeruq 
tal-migrazzjoni illegali; jinkoraġġixxi lis-
SEAE u lill-Istati Membri jagħtu 
attenzjoni dettaljata lill-pajjiżi minn fejn 
joriġinaw it-traffikar jew il-kuntrabandu 
ta' bnedmin, il-pajjiżi tal-passaġġ u l-
pajjiżi ta' destinazzjoni; jappella lill-
VP/RGħ u lill-Istati Membri biex isaħħu 
aktar id-dimensjoni esterna tal-Unjoni, 
waqt li jaħdmu b'mod konġunt mal-pajjiżi 
ta' oriġini u ta' tranżitu, inkluż fil-pajjiżi 
sħab tal-UE, b'mod partikolari fir-reġjun 
tal-Mediterran, iqajmu dawn il-
kwistjonijiet sistematikament fid-djalogi 
politiċi mal-pajjiżi kkonċernati u fid-
dikjarazzjonijiet pubbliċi, u jintensifikaw 
il-kooperazzjoni ma' dawn il-pajjiżi sal-
ogħla livell sabiex iżarmaw in-netwerks 
illegali użati għat-traffiku ta' migranti u 
jiġġieldu kontra l-mafji illegali li 
japprofittaw mit-traffikar ta' bnedmin u l-

jissottolinja l-importanza li jiġu introdotti 
viżi umanitarji fl-iqsar żmien possibbli 
b'mod li jiġu żviluppati mezzi ġodda għal 
migrazzjoni legali sabiex in-nies ma 
jibqgħux obbligati jirriskjaw ħajjithom 
biex jilħqu l-Ewropa; jissottolinja l-
urġenza li jitfasslu politiki aktar solidari 
fil-livell tal-Unjoni u tal-Istati Membri; 
jappella, għalhekk, lill-Istati Membri biex 
jimplimentaw bis-sħiħ il-pakkett komuni 
dwar l-ażil li l-UE adottat dan l-aħħar u l-
leġislazzjoni komuni dwar il-migrazzjoni; 
jappella lill-Kummissjoni biex 
tinkoraġġixxi lill-Istati Membri jieħdu 
sehem b'mod aktar attiv fil-programmi ta' 
risistemazzjoni; hu kompletament kontra 
li l-ġlieda kontra t-traffiku u t-trasport 
illegali ta' bnedmin isservi ta' pedina ta' 
skambju bejn l-Unjoni, l-Istati Membri u 
l-pajjiżi terzi; ifakkar li din il-koperazzjoni 
m'għandhiex issir b'detriment tad-dritt 
effettiv tal-irġiel, in-nisa u t-tfal li jfittxu 
protezzjoni fl-Unjoni u tikkontribwixxi 
għal żieda fil-ksur tad-drittijiet 
fundamentali tal-migranti u min ikun qed 
ifittex ażil; jesprimi f'dan ir-rigward 
tħassib profond rigward it-tisħiħ tal-
kollaborazzjoni mal-pajjiżi terzi, u b'mod 
partikolari mal-pajjiżi tal-Qarn tal-Afrika 
fil-kuntest tal-proċess ta' Khartoum;
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kuntrabandu ta' bnedmin;
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