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20.11.2020 A9-0226/3

Emenda 3
Jaak Madison, Harald Vilimsky, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud
f'isem il-Grupp ID

Rapport A9-0226/2020
Clare Daly
Is-sitwazzjoni tad-Drittijiet Fundamentali fl-Unjoni Ewropea - Rapport Annwali għas-
snin 2018-2019
(2019/2199(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa C

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

C. billi l-Artikolu 17 tat-TUE jistipula 
li l-Kummissjoni jeħtiġilha tiżgura l-
applikazzjoni tat-Trattati; billi rifjut minn 
Stat Membru li jirrispetta d-dritt tal-UE, 
is-separazzjoni tal-poteri, l-indipendenza 
tal-ġudikatura u l-prevedibbiltà tal-
azzjonijiet tal-Istat qed jimmina l-
kredibbiltà tal-UE; billi ġudikatura 
indipendenti, il-libertà ta' espressjoni u 
tal-informazzjoni u l-pluraliżmu tal-midja 
huma komponenti kruċjali tal-istat tad-
dritt;

C. billi l-UE hija unjoni ta' 
kooperazzjoni bejn stati sovrani u billi l-
Istati Membri jibqgħu s-sidien tat-Trattati 
tal-UE; 

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/4

Emenda 4
Jaak Madison, Harald Vilimsky, Peter Kofod, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud
f'isem il-Grupp ID

Rapport A9-0226/2020
Clare Daly
Is-sitwazzjoni tad-Drittijiet Fundamentali fl-Unjoni Ewropea - Rapport Annwali għas-
snin 2018-2019
(2019/2199(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa AD

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

AD. billi l-UE għandha obbligu skont 
id-dritt tal-UE u d-dritt internazzjonali li 
tirċievi u tipproċessa l-applikazzjonijiet ta' 
dawk li jiġu fl-UE u jfittxu asil; billi l-
pushbacks jikkostitwixxu ksur tad-dritt 
tal-UE u tad-dritt internazzjonali u 
jżommu lill-applikanti għall-asil milli 
jibbenefikaw minn garanziji legali 
stabbiliti sew f'tali dritt; billi l-
Kummissarju għad-Drittijiet tal-Bniedem 
tal-Kunsill tal-Ewropa esprimiet tħassib 
serju dwar rapporti konsistenti ta' 
pushbacks vjolenti;

AD. billi ma hemmx obbligu fuq l-Istati 
Membri tal-UE li jagħtu aċċess lill-
migranti ekonomiċi; billi l-migranti li 
jivvjaġġaw minn jew permezz ta' pajjiżi 
terzi m'għandhomx dritt għall-asil; billi l-
Konvenzjoni dwar ir-Rifuġjati għandha 
tiġi interpretata fl-ispirtu li kienet 
maħsuba oriġinarjament; 

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/5

Emenda 5
Jaak Madison, Harald Vilimsky, Peter Kofod, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud
f'isem il-Grupp ID

Rapport A9-0226/2020
Clare Daly
Is-sitwazzjoni tad-Drittijiet Fundamentali fl-Unjoni Ewropea - Rapport Annwali għas-
snin 2018-2019
(2019/2199(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa AE

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

AE. billi l-migrazzjoni hija parti mill-
passat, mill-preżent u mill-futur tal-UE u 
waħda mill-akbar sfidi ta' żminijietna li 
għandha implikazzjonijiet ċari għad-
drittijiet fundamentali; billi l-applikanti 
għall-asil għandhom id-dritt u l-
possibbiltà li jippreżentaw l-
applikazzjonijiet għall-asil tagħhom fil-
punti ta' qsim tal-fruntiera meta jidħlu fl-
UE; billi kien hemm allegazzjonijiet ta' 
ksur tad-drittijiet fundamentali tal-
migranti u tal-applikanti għall-asil; billi 
jeħtieġ li l-uffiċjali tal-fruntiera jipprovdu 
servizzi adegwati lir-rifuġjati, filwaqt li 
jqisu ċ-ċirkustanzi speċjali tal-persuni 
vulnerabbli, bħat-tfal, in-nies trawmatizzati 
u n-nisa tqal;

AE. billi l-politika tal-migrazzjoni tal-
UE hija bbażata kompletament fuq il-
premessa falza li l-migrazzjoni hija 
inevitabbli u saħansitra mixtieqa; billi l-
politika tal-migrazzjoni tal-UE hija 
bbażata fuq l-argument żbaljat li l-ħolqien 
ta' aktar rotot legali għall-migrazzjoni 
b'xi mod inaqqas il-pressjoni migratorja, 
filwaqt li fir-realtà joħloq saħansitra aktar 
fatturi ta' attrazzjoni li jħeġġu lin-nies 
jivvjaġġaw lejn l-Ewropa; billi l-uffiċjali 
tal-fruntiera jeħtiġilhom jipproteġu l-
fruntieri esterni, filwaqt li jqisu ċ-
ċirkustanzi speċjali tal-persuni vulnerabbli, 
bħat-tfal, in-nies trawmatizzati u n-nisa 
tqal;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/6

Emenda 6
Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
f'isem il-Grupp ID

Rapport A9-0226/2020
Clare Daly
Is-sitwazzjoni tad-Drittijiet Fundamentali fl-Unjoni Ewropea - Rapport Annwali għas-
snin 2018-2019
(2019/2199(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa AH

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

AH. billi l-atti tat-terroriżmu 
jikkostitwixxu wieħed mill-iktar ksur serju 
tad-drittijiet fundamentali u l-libertajiet; 
billi matul l-2018 u l-2019, fl-Unjoni 
Ewropea seħħew atti ta' glorifikazzjoni tat-
terroriżmu u ntwera rispett lejn it-terroristi; 
billi dawn it-tipi ta' atti jagħtu leġittimità 
lit-terroriżmu, jheddu d-demokrazija 
tagħna u jumiljaw lill-vittmi;

AH. billi l-atti tat-terroriżmu 
jikkostitwixxu wieħed mill-iktar ksur serju 
tad-drittijiet fundamentali u l-libertajiet; 
billi matul l-2018 u l-2019, fl-Unjoni 
Ewropea seħħew atti ta' glorifikazzjoni tat-
terroriżmu Iżlamiku u ntwera rispett lejn 
it-terroristi; billi dawn it-tipi ta' atti jagħtu 
leġittimità lit-terroriżmu, jheddu d-
demokrazija tagħna u jumiljaw lill-vittmi;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/7

Emenda 7
Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
f'isem il-Grupp ID

Rapport A9-0226/2020
Clare Daly
Is-sitwazzjoni tad-Drittijiet Fundamentali fl-Unjoni Ewropea - Rapport Annwali għas-
snin 2018-2019
(2019/2199(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3. Jisħaq li l-akkomodazzjoni mhijiex 
sempliċi komodità, iżda hija neċessità, li 
jekk ikunu mċaħħda minnha, iċ-ċittadini 
la jistgħu jieħdu sehem għalkollox fis-
soċjetà u lanqas ikollhom aċċess għad-
drittijiet fundamentali tagħhom; jinsab 
imħasseb dwar il-fatt li ż-żgħażagħ b'mod 
partikolari qed jitpoġġew f'pożizzjoni li 
ma jistgħux jakkwistaw akkomodazzjoni u 
jiddeplora l-każijiet ta' diskriminazzjoni 
mis-sidien u l-politiki li jnaqqsu l-
benefiċċji tal-akkomodazzjoni għaż-
żgħażagħ; jinsab allarmat li sa terz tal-
persuni kollha mingħajr dar fil-biċċa l-
kbira tal-Istati Membri tal-UE għandhom 
bejn 18 u 29 sena; jistieden lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jintegraw ir-rakkomandazzjonijiet 
magħmula mill-Kummissarju għad-
Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-
Ewropa fl-istqarrija tagħha tat-
23 ta' Jannar 2020 bit-titlu "The right to 
affordable housing: Europe's neglected 
duty (Id-dritt għal akkomodazzjoni 
affordabbli: id-dmir traskurat tal-
Ewropa)", b'mod partikolari r-
rakkomandazzjoni li l-Istati Membri 
kollha għandhom jaċċettaw minnufih li 
jintrabtu bl-Artikolu 31 tal-Karta Soċjali 
Ewropea riveduta dwar id-dritt għal 
akkomodazzjoni; jistieden lill-Istati 

3. Jinsab allarmat bl-għadd dejjem 
jikber ta' persuni mingħajr dar fl-
Ewropa; jemmen li l-politiki pubbliċi 
għandhom l-ewwel jiffukaw fuq il-faqar li 
jiffaċċjaw iċ-ċittadini tal-Istati Membri 
aktar milli fuq is-sitwazzjoni ekonomika 
f'pajjiżi u kontinenti oħra jew fuq l-
ammissjoni ta' aktar immigranti illegali;
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Membri jpoġġu d-dritt għal 
akkomodazzjoni adegwata għaċ-ċittadini 
fost il-prijoritajiet tal-politiki soċjali 
tagħhom u jżidu l-investiment 
f'akkomodazzjoni soċjali u affordabbli 
bil-għan li jiġi miġġieled il-piż eċċessiv 
tal-kost tal-abitazzjoni, b'mod partikolari 
biex jiġu protetti l-gruppi żvantaġġati u 
vulnerabbli; jistieden lill-Kummissjoni 
tinvestiga kif xieraq id-diskriminazzjoni 
fl-aċċess għall-akkomodazzjoni kif 
ipprojbita mid-Direttiva dwar l-
Ugwaljanza Razzjali u tniedi l-proċeduri 
ta' ksur f'każ ta' ksur;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/8

Emenda 8
Jaak Madison, Harald Vilimsky, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
f'isem il-Grupp ID

Rapport A9-0226/2020
Clare Daly
Is-sitwazzjoni tad-Drittijiet Fundamentali fl-Unjoni Ewropea - Rapport Annwali għas-
snin 2018-2019
(2019/2199(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 5

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5. Itenni li n-nisa u l-bniet 
jeħtiġilhom li jkollhom kontroll fuq 
ġisimhom u s-sesswalità tagħhom; 
jistieden lill-Istati Membri kollha 
jiggarantixxu edukazzjoni komprensiva 
dwar is-sesswalità, aċċess faċli għan-nisa 
u għall-bniet għall-ippjanar tal-familja, u 
l-firxa sħiħa tas-servizzi tas-saħħa sesswali 
u riproduttiva, inklużi metodi moderni ta' 
kontraċezzjoni u abort sikur u legali;

5. Itenni li l-formulazzjoni u l-
implimentazzjoni tal-politiki dwar l-abort, 
bħall-protezzjoni u l-implimentazzjoni 
tad-drittijiet l-oħra kollha tas-saħħa 
sesswali u riproduttiva, huma l-
kompetenza unika tal-Istati Membri; 

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/9

Emenda 9
Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
f'isem il-Grupp ID

Rapport A9-0226/2020
Clare Daly
Is-sitwazzjoni tad-Drittijiet Fundamentali fl-Unjoni Ewropea - Rapport Annwali għas-
snin 2018-2019
(2019/2199(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6a. Jikkundanna bil-qawwa kull 
vjolenza u qtil fl-Ewropa, irrispettivament 
mill-vittmi;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/10

Emenda 10
Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
f'isem il-Grupp ID

Rapport A9-0226/2020
Clare Daly
Is-sitwazzjoni tad-Drittijiet Fundamentali fl-Unjoni Ewropea - Rapport Annwali għas-
snin 2018-2019
(2019/2199(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 10

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

10. Jikkundanna r-reati ta' mibegħda u 
d-diskors ta' mibegħda, kif ukoll id-
diskriminazzjoni abbażi ta' kwalunkwe 
raġuni bħar-razza, il-kulur, l-oriġini 
etnika jew soċjali, il-lingwa, ir-reliġjon 
jew it-twemmin, l-opinjoni politika, l-
istatus ta' minoranza, id-diżabilità, l-
orjentazzjoni sesswali, l-identità tal-
ġeneru, l-espressjoni tal-ġeneru jew il-
karatteristiċi sesswali; itenni t-tħassib li d-
diskors ta' mibegħda online għadu 
kwistjoni prevalenti u urġenti; iwissi 
kontra ż-żieda fil-livelli u n-
normalizzazzjoni tad-diskors ta' mibegħda 
u ta' forom differenti ta' razziżmu, bħall-
iżlamofobija, l-anti-Żingariżmu, l-
antisemitiżmu u kontra l-persuni suwed u 
persuni ta' kulur f'ħafna Stati Membri, 
imsaħħa biż-żieda ta' movimenti 
estremisti u r-retorika tagħhom, u minn 
rappreżentanti tal-gvern jew mexxejja 
politiċi f'ċerti Stati Membri, li jużaw 
diskors ta' mibegħda, billi jxerrdu 
retorika razzista, ksenofobika u anti-
LGBTI; jesprimi t-tħassib tiegħu dwar in-
nuqqas ta' rapportar tar-reati ta' 
mibegħda mill-vittmi minħabba nuqqas 
ta' salvagwardji u n-nuqqas tal-
awtoritajiet li jinvestigaw kif xieraq u 
sabiex jiksbu l-kundanna għal reati ta' 
mibegħda fl-Istati Membri; jenfasizza l-

10. Jikkundanna l-vjolenza kollha u 
kull sejħa għall-vjolenza kontra 
ħaddieħor; ifakkar li ċ-ċittadini tal-Istati 
Membri għandhom l-istess drittijiet u 
responsabbiltajiet;
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ħtieġa li l-vittmi jiġu mħeġġa jirrapportaw 
każijiet ta' reati ta' mibegħda jew 
diskriminazzjoni u l-ħtieġa li 
jingħatawlhom protezzjoni u appoġġ 
adegwati; ifakkar li l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li r-reati ta' 
mibegħda u d-diskors ta' mibegħda jkunu 
rreġistrati u investigati, u li l-awturi 
tagħhom ikunu mixlija u pproċessati 
b'mod effettiv; jistieden lill-Kummissjoni 
u lill-FRA jkomplu bil-ħidma tagħhom 
fir-rigward tal-monitoraġġ tar-reati ta' 
mibegħda u tad-diskors ta' mibegħda fl-
Istati Membri, u jirrapportaw b'mod 
regolari dwar il-każijiet u t-tendenzi;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/11

Emenda 11
Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
f'isem il-Grupp ID

Rapport A9-0226/2020
Clare Daly
Is-sitwazzjoni tad-Drittijiet Fundamentali fl-Unjoni Ewropea - Rapport Annwali għas-
snin 2018-2019
(2019/2199(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11. Ifakkar fl-obbligu għall-
istituzzjonijiet u għall-aġenziji tal-UE li 
jirrispettaw bis-sħiħ fir-rigward taċ-
ċittadini kollha, id-dritt għal-libertà tal-
ħsieb, tal-kuxjenza u tar-reliġjon, u l-
projbizzjoni tad-diskriminazzjoni abbażi 
tar-reliġjon jew twemmin, inkluż twemmin 
filosofiku fil-pubbliku u fil-privat; jistieden 
lill-Istati Membri jipproteġu l-libertà tal-
ħsieb, tal-kuxjenza, tar-reliġjon jew tat-
twemmin u jimplimentaw b'mod effettiv il-
Linji Gwida tal-UE dwar il-promozzjoni u 
l-protezzjoni tagħhom;

11. Ifakkar liċ-ċittadini kollha dwar id-
dritt għal-libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza u 
tar-reliġjon, u l-projbizzjoni tad-
diskriminazzjoni abbażi tar-reliġjon jew 
twemmin, inkluż twemmin filosofiku u 
politiku fil-pubbliku u fil-privat bħal 
pereżempju fuq il-pjattaformi tal-midja 
soċjali; jistieden lill-Istati Membri 
jipproteġu l-libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza, 
tar-reliġjon jew tat-twemmin;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/12

Emenda 12
Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
f'isem il-Grupp ID

Rapport A9-0226/2020
Clare Daly
Is-sitwazzjoni tad-Drittijiet Fundamentali fl-Unjoni Ewropea - Rapport Annwali għas-
snin 2018-2019
(2019/2199(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw 
l-implimentazzjoni sħiħa tad-Direttiva 
dwar l-Ugwaljanza Razzjali (2000/43/KE) 
bil-għan li jiġġieldu r-razziżmu persistenti 
kontra l-persuni suwed u l-persuni ta' 
kulur, it-transfobija, l-anti-Żingariżmu, l-
antisemitiżmu u l-iżlamofobija; 
jikkundanna l-fatt li l-minoranzi razzjali, 
etniċi, lingwistiċi u reliġjużi jiffaċċjaw 
razziżmu strutturali, diskriminazzjoni, 
reati ta' mibegħda u diskors ta' mibegħda, 
nuqqas ta' aċċess għall-ġustizzja, u 
inugwaljanzi soċjoekonomiċi sostnuti 
f'oqsma bħall-akkomodazzjoni, il-kura 
tas-saħħa, l-impjiegi u l-edukazzjoni, li 
jeħtieġ li jiġu rikonoxxuti bħala ostakli 
kbar għat-tgawdija bis-sħiħ tad-drittijiet 
fundamentali u ostakli importanti għall-
inklużjoni u għall-ugwaljanza;

12. Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw 
li ċ-ċittadini kollha jkollhom it-tgawdija 
sħiħa tad-drittijiet fundamentali tagħhom;

Or. en


