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Emenda 49
Clare Daly
f'isem il-Grupp GUE/NGL

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 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 mill-
uffiċjali tal-infurzar tal-liġi Kroati1;

___________________________
1 Ittra mill-Kummissarju għad-Drittijiet 
tal-Bniedem tal-Kunsill tal-Ewropa lill-
Prim Ministru tal-Kroazja tal-
20 ta' Settembru 2018; Kummissarju 
għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-
Ewropa, "Il-Bożnija-Ħerzegovina teħtieġ 
tagħlaq minnufih il-kamp ta' Vučjak u 
tieħu miżuri konkreti biex ittejjeb it-
trattament tal-migranti fil-pajjiż", Kunsill 
tal-Ewropa, Strasburgu, 2019.
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Emenda 50
Clare Daly
f'isem il-Grupp GUE/NGL

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;

imħassar

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/51

Emenda 51
Clare Daly
f'isem il-Grupp GUE/NGL

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 1

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1. Jirrikonoxxi li l-UE tiżvolġi rwol 
importanti fil-prevenzjoni tal-faqar u l-
esklużjoni soċjali fl-Istati Membri; jisħaq 
fuq l-importanza li l-UE u l-Istati Membri 
tagħha jfasslu programmi speċifiċi mmirati 
biex itemmu l-faqar fost it-tfal, peress li 
trid tingħata kunsiderazzjoni speċjali lill-
impatt partikolarment ħażin tal-faqar fuq l-
iżvilupp soċjali, psikoloġiku u fiżiku tat-
tfal; u fuq l-implikazzjonijiet għas-saħħa 
għall-ġenerazzjonijiet futuri tal-adulti; 
jisħaq fuq il-fatt li t-tfal jinsabu f'riskju 
sproporzjonat ta' esklużjoni soċjali u 
ekonomika u li t-tfal qed jesperjenzaw il-
ksur tad-drittijiet fundamentali tagħhom 
minħabba abbuż, vjolenza, sfruttament, 
faqar, u l-forom kollha ta' esklużjoni 
soċjali; jisħaq fuq il-fatt li l-faqar minnu 
nnifsu huwa forma ta' inġustizzja soċjali, li 
tibbaża ruħha fuq l-inugwaljanzi bejn il-
ġeneri, fid-diskriminazzjoni u fil-
possibbiltajiet mhux indaqs ta' aċċess 
għall-oġġetti u għas-servizzi; jistieden lill-
Kummissjoni u lill-Kunsill iqisu d-drittijiet 
fundamentali filwaqt li jagħmlu proposti 
ta' politika ekonomika u jiżguraw li l-
valutazzjonijiet tal-impatt fuq id-drittijiet 
tal-bniedem jitwettqu flimkien ma' 
kwalunkwe deċiżjoni dwar l-adozzjoni 
tagħhom, sabiex jiġi vvalutat kwalunkwe 
impatt negattiv potenzjali fuq id-drittijiet 

1. Jirrikonoxxi li l-UE tiżvolġi rwol 
importanti fil-prevenzjoni tal-faqar u l-
esklużjoni soċjali fl-Istati Membri; jisħaq 
fuq l-importanza li l-UE u l-Istati Membri 
tagħha jfasslu programmi speċifiċi mmirati 
biex itemmu l-faqar fost it-tfal, peress li 
trid tingħata kunsiderazzjoni speċjali lill-
impatt partikolarment ħażin tal-faqar fuq l-
iżvilupp soċjali, psikoloġiku u fiżiku tat-
tfal; u fuq l-implikazzjonijiet għas-saħħa 
għall-ġenerazzjonijiet futuri tal-adulti; 
jisħaq fuq il-fatt li t-tfal jinsabu f'riskju 
sproporzjonat ta' esklużjoni soċjali u 
ekonomika u li t-tfal qed jesperjenzaw il-
ksur tad-drittijiet fundamentali tagħhom 
minħabba abbuż, vjolenza, sfruttament, 
faqar, u l-forom kollha ta' esklużjoni 
soċjali; jisħaq fuq il-fatt li l-faqar minnu 
nnifsu huwa forma ta' inġustizzja soċjali, li 
tibbaża ruħha fuq l-inugwaljanzi bejn il-
ġeneri, fid-diskriminazzjoni u fil-
possibbiltajiet mhux indaqs ta' aċċess 
għall-oġġetti u għas-servizzi; jistieden lill-
Kummissjoni u lill-Kunsill jieħdu 
deċiżjonijiet makroekonomiċi abbażi tad-
drittijiet fundamentali minquxa fil-Karta 
u jiżguraw li l-valutazzjonijiet tal-impatt 
fuq id-drittijiet tal-bniedem jitwettqu 
flimkien ma' kwalunkwe deċiżjoni dwar l-
adozzjoni tagħhom, sabiex jiġi vvalutat 
kwalunkwe impatt negattiv potenzjali fuq 
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tal-bniedem; jistieden lill-Istati Membri 
jiggarantixxu aċċess għall-kura tas-saħħa, 
għal edukazzjoni ta' kwalità, għall-
akkomodazzjoni b'kundizzjonijiet ekwi 
għal kulħadd;

id-drittijiet tal-bniedem; jistieden lill-Istati 
Membri jiggarantixxu aċċess għall-kura 
tas-saħħa, għal edukazzjoni ta' kwalità, 
għall-akkomodazzjoni b'kundizzjonijiet 
ekwi għal kulħadd;
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Emenda 52
Clare Daly
f'isem il-Grupp GUE/NGL

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 2

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2. Jisħaq fuq il-fatt li tnaqqis kbir fl-
infiq tal-gvern fuq is-servizzi pubbliċi 
kellu effetti serji fuq l-inugwaljanzi, li 
impattaw b'mod qawwi n-nisġa soċjali tal-
UE f'ħafna Stati Membri u li dan għandu 
għaddej sal-lum - li jkompli jaggrava l-
inugwaljanzi li diġà qed jikbru u jikser id-
drittijiet fundamentali - u jaffettwa b'mod 
partikolari lin-nisa, il-persuni b'diżabilità, 
l-anzjani, it-tfal, il-migranti, ir-Rom, il-
persuni li jivvjaġġaw, il-persuni LGBTI+, 
u l-persuni fi gruppi żvantaġġati oħrajn; 
itenni li l-politiki makroekonomiċi jridu 
jkunu ggwidati mhux biss mit-tkabbir 
ekonomiku iżda wkoll mill-istandards 
soċjali, bil-għan li jiġi żgurat li dawk l-
aktar vulnerabbli fis-soċjetà jkunu jistgħu 
jgawdu bis-sħiħ id-drittijiet soċjali, politiċi 
u ekonomiċi tagħhom; jisħaq fuq il-fatt li l-
aċċess u l-opportunitajiet indaqs għal 
edukazzjoni u impjieg ta' kwalità 
għandhom rwol kritiku biex jgħinu ħalli 
tittaffa l-inugwaljanza u sabiex in-nies 
joħorġu mill-faqar; jirrikonoxxi l-
importanza tad-drittijiet tal-ħaddiema, 
bħal-liv tal-maternità u tal-paternità, li 
jgħinu biex jipprovdu ambjent stabbli u 
b'saħħtu għat-tfal; jistieden lill-Istati 
Membri jadottaw liġijiet li 
jissalvagwardjaw u jsaħħu dawn id-
drittijiet, li jikkontribwixxu għall-istabbiltà 

2. Jisħaq fuq il-fatt li l-effetti tal-
awsteritá, b'mod partikolari t-tnaqqis kbir 
fl-infiq tal-gvern fuq is-servizzi pubbliċi, 
impattaw b'mod qawwi n-nisġa soċjali tal-
UE f'ħafna Stati Membri u li dan għandu 
għaddej sal-lum - li jkompli jaggrava l-
inugwaljanzi li diġà qed jikbru u jikser id-
drittijiet fundamentali - u jaffettwa b'mod 
partikolari lin-nisa, il-persuni b'diżabilità, 
l-anzjani, it-tfal, il-migranti, ir-Rom, il-
persuni li jivvjaġġaw, il-persuni LGBTI+, 
u l-persuni fi gruppi żvantaġġati oħrajn; 
itenni li l-politiki makroekonomiċi jridu 
jkunu ggwidati mhux biss mit-tkabbir 
ekonomiku iżda wkoll mill-istandards 
soċjali, bil-għan li jiġi żgurat li dawk l-
aktar vulnerabbli fis-soċjetà jkunu jistgħu 
jgawdu bis-sħiħ id-drittijiet soċjali, politiċi 
u ekonomiċi tagħhom; jisħaq fuq il-fatt li l-
aċċess u l-opportunitajiet indaqs għal 
edukazzjoni u impjieg ta' kwalità 
għandhom rwol kritiku biex jgħinu ħalli 
tittaffa l-inugwaljanza u sabiex in-nies 
joħorġu mill-faqar; jirrikonoxxi l-
importanza tad-drittijiet tal-ħaddiema, 
bħal-liv tal-maternità u tal-paternità, li 
jgħinu biex jipprovdu ambjent stabbli u 
b'saħħtu għat-tfal; jistieden lill-Istati 
Membri jadottaw liġijiet li 
jissalvagwardjaw u jsaħħu dawn id-
drittijiet, li jikkontribwixxu għall-istabbiltà 
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soċjali u ekonomika tal-familji; jistieden 
lill-Istati Membri jiżguraw kundizzjonijiet 
tax-xogħol xierqa u protezzjoni kontra l-
isfruttament ekonomiku u d-
diskriminazzjoni, speċjalment għal dawk 
il-gruppi li huma l-aktar vulnerabbli li 
jesperjenzaw inugwaljanzi simili, bħaż-
żgħażagħ; jistieden lill-Istati Membri 
jsaħħu l-implimentazzjoni tal-Garanzija 
għaż-Żgħażagħ; filwaqt li jiżguraw li ż-
żgħażagħ kollha jkollhom aċċess għal 
opportunitajiet ta' impjieg, edukazzjoni u 
taħriġ ta' kwalità għolja, u li tali offerti 
jitqassmu b'mod ugwali fost l-Istati 
Membri u r-reġjuni; jistieden lill-Istati 
Membri jimplimentaw bis-sħiħ id-Direttiva 
dwar l-Ugwaljanza fl-Impjiegi, sabiex jiġi 
żgurat aċċess ugwali għall-opportunitajiet 
ta' impjieg, irrispettivament mit-twemmin 
reliġjuż, l-età, id-diżabilità u l-
orjentazzjoni sesswali;

soċjali u ekonomika tal-familji; jistieden 
lill-Istati Membri jiżguraw kundizzjonijiet 
tax-xogħol xierqa u protezzjoni kontra l-
isfruttament ekonomiku u d-
diskriminazzjoni, speċjalment għal dawk 
il-gruppi li huma l-aktar vulnerabbli li 
jesperjenzaw inugwaljanzi simili, bħaż-
żgħażagħ; jistieden lill-Istati Membri 
jsaħħu l-implimentazzjoni tal-Garanzija 
għaż-Żgħażagħ; filwaqt li jiżguraw li ż-
żgħażagħ kollha jkollhom aċċess għal 
opportunitajiet ta' impjieg, edukazzjoni u 
taħriġ ta' kwalità għolja, u li tali offerti 
jitqassmu b'mod ugwali fost l-Istati 
Membri u r-reġjuni; jistieden lill-Istati 
Membri jimplimentaw bis-sħiħ id-Direttiva 
dwar l-Ugwaljanza fl-Impjiegi, sabiex jiġi 
żgurat aċċess ugwali għall-opportunitajiet 
ta' impjieg, irrispettivament mit-twemmin 
reliġjuż, l-età, id-diżabilità u l-
orjentazzjoni sesswali;

Or. en
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Emenda 53
Clare Daly
f'isem il-Grupp GUE/NGL

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 ċ-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 Membri jpoġġu d-dritt għal 
akkomodazzjoni adegwata għaċ-ċittadini 

3. Jisħaq li l-akkomodazzjoni mhijiex 
komodità, iżda hija neċessità, li jekk ikunu 
mċaħħda minnha ċ-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 Membri jpoġġu d-dritt għal 
akkomodazzjoni adegwata għaċ-ċittadini 
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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;

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 A9-0226/54

Emenda 54
Clare Daly
f'isem il-Grupp GUE/NGL

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 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;

imħassar

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/55

Emenda 55
Clare Daly
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Rapport A9-0226/2020
Clare Daly
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 30

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

30. Jilqa' l-inizjattiva u l-azzjonijiet li 
għandhom l-għan li jsaħħu l-
kooperazzjoni fis-sigurtà bejn l-Istati 
Membri u li jistabbilixxu rispons effettiv 
tal-UE għat-terroriżmu u għat-theddidiet 
għas-sigurtà fl-Unjoni Ewropea; iħeġġeġ 
lill-Istati Membri jikkooperaw bis-sħiħ 
ma' xulxin, u biex itejbu l-iskambju ta' 
informazzjoni bejniethom u mal-aġenziji 
tal-Ġustizzja u tal-Affarijiet Interni tal-
UE; jenfasizza l-importanza li jiġu 
rispettati d-drittijiet fundamentali fil-
ġlieda kontra t-terroriżmu; jisħaq fuq l-
importanza li l-mekkaniżmi ta' 
sorveljanza fil-qasam tas-servizzi tal-
intelligence għandhom ikunu allinjati 
mal-Karta u mal-KEDB; jistieden lill-
istituzzjonijiet ikkonċernati jipprovdu 
salvagwardji biex tkun evitata kwalunkwe 
forma ta' vittimizzazzjoni sussegwenti li 
tkun ġejja minn umiljazzjoni u attakki fuq 
l-immaġni tal-vittmi li jkunu ġejjin minn 
setturi soċjali relatati mal-awtur tal-
attakki;

imħassar
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 32

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

32. Jesprimi tħassib serju dwar rapporti 
konsistenti ta' pushbacks vjolenti minn 
uffiċjali tal-infurzar tal-liġi f'xi Stati 
Membri; jistieden lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jinvestigaw il-kwistjoni u 
jieħdu miżuri effettivi biex jiżguraw li tali 
politiki u prattiki jiġu eliminati, inkluż billi 
jiżguraw il-monitoraġġ indipendenti tal-
attivitajiet ta' kontroll tal-fruntieri minn 
istituzzjonijiet nazzjonali eżistenti tad-
drittijiet tal-bniedem (istituzzjonijiet tal-
Ombudsman, NHRIs, NPMs), appoġġati 
mill-UE u minn korpi internazzjonali (il-
Kummissarju għad-Drittijiet tal-Bniedem 
tal-Kunsill tal-Ewropa, CPT, ECRI, FRA) 
u jiżguraw li l-finanzjament tal-UE mhux 
qed jintuża biex jitwettaq ksur tad-drittijiet 
fundamentali; jistieden lill-Kummissjoni u 
lill-Istati Membri jirrispettaw id-dritt 
internazzjonali u tal-UE, kif ukoll il-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea biex jipprovdu qafas wiesa' biex 
jippermettu l-migrazzjoni ordnata u jevitaw 
milli jġiegħlu lill-migranti jużaw kanali ta' 
migrazzjoni irregolari;

32. Jesprimi tħassib serju dwar rapporti 
konsistenti ta' pushbacks vjolenti minn 
uffiċjali tal-infurzar tal-liġi f'xi Stati 
Membri; jistieden lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jinvestigaw il-kwistjoni u 
jieħdu miżuri effettivi biex jiżguraw li tali 
politiki u prattiki jiġu eliminati, inkluż billi 
jissospendu fondi għas-sorveljanza tal-
fruntieri u jiżguraw il-monitoraġġ 
indipendenti tal-attivitajiet ta' kontroll tal-
fruntieri minn istituzzjonijiet nazzjonali 
eżistenti tad-drittijiet tal-bniedem 
(istituzzjonijiet tal-Ombudsman, NHRIs, 
NPMs), appoġġati mill-UE u minn korpi 
internazzjonali (il-Kummissarju għad-
Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-
Ewropa, CPT, ECRI, FRA) u jiżguraw li l-
finanzjament tal-UE mhux qed jintuża biex 
jitwettaq ksur tad-drittijiet fundamentali; 
jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri jirrispettaw id-dritt internazzjonali 
u tal-UE, kif ukoll il-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea biex 
jipprovdu qafas wiesa' biex jippermettu l-
migrazzjoni ordnata u jevitaw milli 
jġiegħlu lill-migranti jużaw kanali ta' 
migrazzjoni irregolari;
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