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Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
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snin 2018-2019
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 15

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15. Jistieden lill-Istati Membri 
jipproteġu u jiżviluppaw settur tal-media 
vibranti, indipendenti pluralista u liberu; 
jikkundanna f'dan ir-rigward kwalunkwe 
miżura mmirata sabiex toħnoq il-media 
kritika u xxekkel il-libertà u l-pluraliżmu 
tal-media, inkluż b'modi sofistikati li ma 
jwasslux tipikament għal twissija li tiġi 
ppreżentata lill-Pjattaforma tal-Kunsill 
tal-Ewropa għall-Protezzjoni tal-
Ġurnaliżmu u s-Sikurezza tal-Ġurnalisti; 
jesprimi tħassib dwar il-ħolqien ta' korpi 
kkontrollati mill-gvern li jimmaniġġjaw 
sezzjonijiet kbar tax-xenarju tal-media ta' 
pajjiż u l-ħtif ta' mezzi tal-media tas-
servizz pubbliku biex dawn jaqdu l-
interessi partiġjani; ifakkar li fejn is-
sjieda tal-media tibqa' kkonċentrata 
ħafna, kemm jekk f'idejn il-gvern kif 
ukoll jekk f'idejn privati, din 
tikkostitwixxi riskju sinifikanti għad-
diversità tal-informazzjoni u l-fehmiet 
rappreżentati fil-kontenut tal-media; 
ifakkar li l-libertà tal-espressjoni u tal-
informazzjoni, inkluża l-libertà tal-
espressjoni artistika, u l-libertà tal-media 
huma fundamentali għad-demokrazija u l-
istat tad-dritt u jħeġġeġ lill-Istati Membri 
jiggarantixxu l-indipendenza tal-
awtoritajiet tal-media tagħhom; ifakkar li 
d-dritt li wieħed ifittex, jirċievi u jagħti 
informazzjoni u ideat kemm jekk bil-

15. Jitlob li jkun hemm settur tal-
media vibranti, indipendenti pluralista u 
liberu; jikkundanna f'dan ir-rigward 
kwalunkwe miżura mmirata sabiex toħnoq 
il-media kritika u xxekkel il-libertà u l-
pluraliżmu tal-media, inkluż b'modi 
sofistikati bħall-użu ħażin ta' "aħbarijiet 
foloz" jew "diskors ta' mibegħda" għal 
skopijiet politiċi; ifakkar li l-libertà tal-
espressjoni u tal-informazzjoni, inkluża l-
libertà tal-espressjoni artistika, u l-libertà 
tal-media huma fundamentali għad-
demokrazija u l-istat tad-dritt u jħeġġeġ 
lill-Istati Membri jiggarantixxu l-
indipendenza tal-awtoritajiet tal-media 
tagħhom; ifakkar li d-dritt li wieħed ifittex, 
jirċievi u jagħti informazzjoni u ideat 
kemm jekk bil-fomm, bil-miktub jew 
f'forma stampata, fil-forma ta' arti, jew 
permezz ta' kwalunkwe media oħra, huwa 
komponent tal-libertà tal-espressjoni 
artistika54;

_______________________
54 Is-Sentenza tal-QEDB tal-
24 ta' Mejju 1988, il-Kawża Müller u 
Oħrajn vs l-Iżvizzera, paragrafi 27, 33; is-
Sentenza tal-QEDB tat-8 ta' Lulju 1999, il-
Kawża Karatas vs it-Turkija; is-Sentenza 
tal-QEDB tat-22 ta' Ottubru 2007, il-
Kawża Otchakovsky-Laurens u July vs 
Franza
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fomm, bil-miktub jew f'forma stampata, fil-
forma ta' arti, jew permezz ta' kwalunkwe 
media oħra, huwa komponent tal-libertà 
tal-espressjoni artistika54;

_______________________
54 Is-Sentenza tal-QEDB tal-
24 ta' Mejju 1988, il-Kawża Müller u 
Oħrajn vs l-Iżvizzera, paragrafi 27, 33; is-
Sentenza tal-QEDB tat-8 ta' Lulju 1999, il-
Kawża Karatas vs it-Turkija; is-Sentenza 
tal-QEDB tat-22 ta' Ottubru 2007, il-
Kawża Otchakovsky-Laurens u July vs 
Franza

Or. en
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Emenda 14
Jean-Paul Garraud, Peter Kofod, 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 19a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19a. Ifakkar fil-prinċipju tar-
responsabbiltà kriminali individwali għal 
reati serji; jesprimi solidarjetà, f'dan ir-
rigward, mal-maġġoranza tal-forzi tas-
sigurtà li jirrispettaw il-liġi u li jwettqu l-
kompitu fundamentali li jżommu s-
sikurezza pubblika, ħafna drabi f'ambjent 
ostili ħafna;

Or. en
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Is-sitwazzjoni tad-Drittijiet Fundamentali fl-Unjoni Ewropea - Rapport Annwali għas-
snin 2018-2019
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 25

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

25. Jirrikonoxxi l-kwistjonijiet serji li 
jistgħu jirriżultaw fi ħdan komunitajiet 
Ewroxettiċi prevalenti, b'mod partikolari 
dawk li jkunu assoċjati ma' fehmiet 
politiċi vjolenti, u jħeġġeġ lill-UE u lill-
Istati Membri jinkoraġġixxu l-
parteċipazzjoni attiva taċ-ċittadini tal-UE 
fi kwistjonijiet li jikkonċernaw l-UE, 
b'mod partikolari fost iż-żgħażagħ, sabiex 
l-opinjonijiet tagħhom jitwasslu permezz 
ta' kanali demokratiċi;

25. Jirrikonoxxi l-kontribut 
demokratiku vibranti tal-partiti tal-
oppożizzjoni fit-trawwim tad-dibattiti 
pubbliċi; iħeġġeġ lill-Istati Membri 
jinkoraġġixxu l-parteċipazzjoni attiva taċ-
ċittadini fil-kwistjonijiet pubbliċi kollha;

Or. en
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 30a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

30a. Jikkundanna l-għadd kbir ta' 
attakki Iżlamiċi fl-Unjoni Ewropea mill-
2000 ‘l hawn, li qatlu 521 persuna u 
darbu eluf;

Or. en
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Is-sitwazzjoni tad-Drittijiet Fundamentali fl-Unjoni Ewropea - Rapport Annwali għas-
snin 2018-2019
(2019/2199(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 30b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

30b. Jenfasizza li l-NGOs u l-individwi 
li jgħinu lill-immigranti illegali jaqsmu l-
fruntieri Ewropej iġorru responsabbiltà 
kbira għall-attakki Iżlamiċi, iżda wkoll 
għall-vjolenza ta' kuljum li jġarrbu ċ-
ċittadini tal-Istati Membri minn xi 
immigranti illegali;

Or. en
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Emenda 18
Jaak Madison, Harald Vilimsky, Peter Kofod, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud
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Rapport A9-0226/2020
Clare Daly
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snin 2018-2019
(2019/2199(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 31

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

31. Jistieden lill-Istati Membri 
jimplimentaw ir-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissarju għad-Drittijiet tal-Bniedem 
tal-Kunsill tal-Ewropa ta' Ġunju 2019 bit-
titlu "Lives saved. Rights protected. 
Bridging the protection gap for refugees 
and migrants in the Mediterranean" 
(Ħajjiet salvati. Drittijiet protetti. Nagħlqu 
d-distakk ta' protezzjoni għar-rifuġjati u l-
migranti fil-Mediterran); itenni li l-
perkorsi sikuri u legali għall-migrazzjoni 
huma l-aħjar mod kif jiġi evitat it-telf ta' 
ħajjiet; iħeġġeġ lill-Istati Membri 
jintensifikaw il-miżuri ta' risistemazzjoni, 
jistabbilixxu kurituri umanitarji lejn l-
UE, u jintroduċu l-possibbiltà li japplikaw 
għal viżi umanitarji għall-applikanti 
għall-asil;

31. Jenfasizza li l-NGOs li jaġixxu 
bħala servizz ta' shuttle fil-Mediterran 
joħolqu fatturi ta' attrazzjoni addizzjonali 
għan-nies biex jirriskjaw ħajjithom u 
dawk tat-tfal tagħhom biex jiġu fl-Ewropa 
għal opportunitajiet ekonomiċi aħjar, 
anke jekk il-possibbiltajiet tagħhom li 
jingħataw l-asil huma estremament 
dgħajfa; itenni li d-drittijiet tal-migranti 
għandhom ikunu bbilanċjati mad-drittijiet 
taċ-ċittadini tal-Istati Membri fl-Ewropa, 
speċifikament fir-rigward tas-sikurezza u 
s-sigurtà tagħhom; jinnota li l-aktar 
attakki terroristiċi reċenti fl-Ewropa 
twettqu mill-migranti u li l-politika ta' 
migrazzjoni liberali tal-UE hija 
direttament responsabbli għal dan ;

Or. en
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snin 2018-2019
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 33

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

33. Jikkundanna l-fatt li xi Stati 
Membri adottaw liġijiet, politiki u prattiki 
li jxekklu l-protezzjoni effettiva tad-
drittijiet tal-bniedem tar-rifuġjati, tal-
applikanti għal asil u tal-migranti, fuq l-
art u fil-baħar; jistieden lill-Kummissjoni 
Ewropea u lill-Istati Membri jqiegħdu d-
drittijiet tal-bniedem tal-migranti, tal-
applikanti għal asil u tar-rifuġjati, kif 
ukoll il-prinċipju tat-tqassim tar-
responsabbiltà, fiċ-ċentru tal-politiki 
tagħhom dwar il-migrazzjoni u l-asil; 
Jesprimi tħassib serju dwar is-sitwazzjoni 
umanitarja fil-hotspots; Jistieden lill-
Kummissjoni tipproponi soluzzjoni 
urġenti biex issolvi l-ksur flagranti tad-
drittijiet tal-bniedem fiċ-ċentri ta' 
akkoljenza għar-rifuġjati u għall-migranti 
fit-territorju Ewropew;

33. Jistieden lill-Istati Membri jpoġġu 
d-drittijiet tal-bniedem tal-Ewropej fiċ-
ċentru tal-politiki tagħhom dwar il-
migrazzjoni u l-asil; jesprimi tħassib serju 
dwar is-sitwazzjoni umanitarja fil-hotspots 
u jenfasizza l-impatt li l-kundizzjonijiet 
fil-hotspots għandhom fuq il-komunità 
lokali;

Or. en
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 34

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

34. Jisħaq fuq il-fatt li s-salvataġġ tal-
ħajjiet huwa obbligu legali skont id-dritt 
internazzjonali u d-dritt tal-UE; 
jikkundanna l-intimidazzjoni, l-arresti u l-
proċedimenti kriminali mnedija f'xi Stati 
Membri kontra organizzazzjonijiet tas-
soċjetà ċivili u individwi talli jkunu 
pprovdew assistenza umanitarja lill-
migranti, li ħajjithom tinsab f'riskju; 
jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li l-
atti ta' assistenza umanitarja ma jiġux 
kriminalizzati f'konformità mal-Protokoll 
tan-NU dwar il-Faċilitazzjoni ta' Dħul 
Klandestin;

imħassar

Or. en
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Emenda 21
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Clare Daly
Is-sitwazzjoni tad-Drittijiet Fundamentali fl-Unjoni Ewropea - Rapport Annwali għas-
snin 2018-2019
(2019/2199(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 36

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

36. Jenfasizza li t-tfal jirrappreżentaw 
kważi terz tal-persuni li japplikaw għall-
asil u għalhekk huma partikolarment 
vulnerabbli; jistieden lill-UE u lill-Istati 
Membri tagħha biex isaħħu l-isforzi 
tagħhom biex jipprevjenu lil minorenni 
mhux akkumpanjati milli jisfaw vittmi tat-
traffikar u tal-isfruttament sesswali;

36. Jenfasizza li t-tfal jirrappreżentaw 
kważi terz tal-persuni li japplikaw għall-
asil u għalhekk huma partikolarment 
vulnerabbli; jistieden lill-UE u lill-Istati 
Membri tagħha biex isaħħu l-isforzi 
tagħhom biex jipprevjenu lil minorenni 
mhux akkumpanjati milli jisfaw vittmi tat-
traffikar u tal-isfruttament sesswali; 
jenfasizza li aktar minn nofs l-
applikazzjonijiet għall-asil ma rnexxewx;

Or. en
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 42

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

42. Jissottolinja li l-istat tad-dritt huwa 
pedament tad-demokrazija, iżomm is-
separazzjoni tas-setgħat, jiżgura l-obbligu 
ta' rendikont, jikkontribwixxi għall-fiduċja 
fl-istituzzjonijiet pubbliċi u jiggarantixxi l-
prinċipji tal-legalità, taċ-ċertezza tad-dritt, 
tal-projbizzjoni tal-arbitrarjetà tas-setgħat 
eżekuttivi, tal-indipendenza ġudizzjarja, 
tal-imparzjalità, u tal-ugwaljanza quddiem 
il-liġi; jisħaq fuq il-fatt li l-istat tad-dritt u 
l-indipendenza ġudizzjarja b'mod 
partikolari huma kritiċi biex iċ-ċittadini 
jkunu jistgħu jgawdu d-drittijiet u l-
libertajiet fundamentali tagħhom; jindika li 
skont l-Artikolu 47 tal-Karta, id-dritt 
fundamentali għal rimedju effettiv 
jirrikjedi aċċess għal tribunal 
"indipendenti"; jenfasizza li l-influwenza 
politika jew il-kontroll tal-ġudikatura u 
ostakli simili għall-indipendenza tal-
imħallfin individwali spiss irriżultaw 
f'sitwazzjoni fejn il-ġudikatura ma tkunx 
tista' taqdi r-rwol tagħha ta' verifika 
indipendenti tal-użu arbitrarju tal-poter 
mill-fergħat eżekuttivi u leġiżlattivi tal-
gvern; jikkundanna l-użu tas-sistema 
ġudizzjarja għal skopijiet politiċi, li jfittxu 
li jagħmlu ħsara, jiddeleġittimaw u jsikktu 
l-kontestazzjoni politika;

42. Jissottolinja li l-istat tad-dritt huwa 
pedament tad-demokrazija, iżomm is-
separazzjoni tas-setgħat, jiżgura l-obbligu 
ta' rendikont, jikkontribwixxi għall-fiduċja 
fl-istituzzjonijiet pubbliċi u jiggarantixxi l-
prinċipji tal-legalità, taċ-ċertezza tad-dritt, 
tal-projbizzjoni tal-arbitrarjetà tas-setgħat 
eżekuttivi, tal-indipendenza ġudizzjarja, 
tal-imparzjalità, u tal-ugwaljanza quddiem 
il-liġi; jisħaq fuq il-fatt li l-istat tad-dritt u 
l-indipendenza ġudizzjarja b'mod 
partikolari huma kritiċi biex iċ-ċittadini 
jkunu jistgħu jgawdu d-drittijiet u l-
libertajiet fundamentali tagħhom; jindika li 
skont l-Artikolu 47 tal-Karta, id-dritt 
fundamentali għal rimedju effettiv 
jirrikjedi aċċess għal tribunal 
"indipendenti"; jenfasizza li l-influwenza 
politika jew il-kontroll tal-ġudikatura u 
ostakli simili għall-indipendenza tal-
imħallfin individwali spiss irriżultaw 
f'sitwazzjoni fejn il-ġudikatura ma tkunx 
tista' taqdi r-rwol tagħha ta' verifika 
indipendenti tal-użu arbitrarju tal-poter 
mill-fergħat eżekuttivi u leġiżlattivi tal-
gvern; jikkundanna l-użu tas-sistema 
ġudizzjarja għal skopijiet politiċi, li jfittxu 
li jagħmlu ħsara, jiddeleġittimaw u jsikktu 
l-kontestazzjoni politika; jirrimarka li l-
kontroll politiku fuq l-azzjonijiet tal-
prosekuturi pubbliċi huwa ta' detriment 
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għas-separazzjoni tas-setgħat u 
jipperikola l-istat tad-dritt;

Or. en


