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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17. Jirrikonoxxi l-isforzi li għamlu l-
awtoritajiet tar-Repubblika tal-Moldova 
biex jimplimentaw ir-rakkomandazzjonijiet 
ifformulati fir-rapporti annwali dwar il-
mekkaniżmu ta' sospensjoni tal-viżi; 
jirrakkomanda li titkompla l-
implimentazzjoni tal-parametri ta' 
riferiment marbuta mal-politika tal-
liberalizzazzjoni tal-viżi u jistieden lill-
awtoritajiet ikomplu dawn l-isforzi biex 
jissodisfaw il-parametri ta' riferiment għal-
liberalizzazzjoni tal-viżi, b'mod partikolari 
fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni, fit-tisħiħ tal-
ġudikatura, fl-applikazzjoni tal-
leġiżlazzjoni kontra l-ħasil tal-flus u fl-
adozzjoni ta' miżuri konkreti biex tkun 
indirizzata ż-żieda fl-applikazzjonijiet għal 
ażil infondati; jinsab imħasseb, f'dan ir-
rigward, biż-żieda fin-numru ta' ċittadini 
tar-Repubblika tal-Moldova li nqabdu 
joqogħdu illegalment fiż-żona Schengen+ 
(żieda ta' 47 %) u biż-żieda fl-
applikazzjonijiet għal ażil (żieda ta' 48 %); 
iħeġġeġ lill-awtoritajiet tar-Repubblika tal-
Moldova jimplimentaw ulterjorment l-
impenji li ħadu fil-kuntest tar-reġim 
liberalizzat tal-viżi għaż-żona Schengen 
fil-qasam tal-ġestjoni effikaċi tal-
migrazzjoni u jiżguraw id-dritt għal ażil 
fir-Repubblika tal-Moldova lill-applikanti 
għal ażil ta' pajjiżi terzi;

17. Jirrikonoxxi l-isforzi li għamlu l-
awtoritajiet tar-Repubblika tal-Moldova 
biex jimplimentaw ir-rakkomandazzjonijiet 
ifformulati fir-rapporti annwali dwar il-
mekkaniżmu ta' sospensjoni tal-viżi; 
jirrakkomanda li titkompla l-
implimentazzjoni tal-parametri ta' 
riferiment marbuta mal-politika tal-
liberalizzazzjoni tal-viżi u jistieden lill-
awtoritajiet ikomplu dawn l-isforzi biex 
jissodisfaw il-parametri ta' riferiment għal-
liberalizzazzjoni tal-viżi, b'mod partikolari 
fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni, fit-tisħiħ tal-
ġudikatura u fl-applikazzjoni tal-
leġiżlazzjoni kontra l-ħasil tal-flus; jinsab 
imħasseb, f'dan ir-rigward, biż-żieda fin-
numru ta' ċittadini tar-Repubblika tal-
Moldova li nqabdu joqogħdu illegalment 
fiż-żona Schengen+ (żieda ta' 47 %) u biż-
żieda fl-applikazzjonijiet għal ażil (żieda ta' 
48 %) minn ċittadini tar-Repubblika tal-
Moldova fl-Istati Membri tal-UE; iħeġġeġ 
lill-awtoritajiet tar-Repubblika tal-Moldova 
jimplimentaw ulterjorment l-impenji li 
ħadu fil-kuntest tar-reġim liberalizzat tal-
viżi għaż-żona Schengen fil-qasam tal-
ġestjoni effikaċi tal-migrazzjoni u jiżguraw 
id-dritt għal ażil fir-Repubblika tal-
Moldova lill-applikanti għal ażil ta' pajjiżi 
terzi;



AM\1215865MT.docx PE658.392v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

Or. en


