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20.11.2020 A9-0226/57

Emenda 57
Karlo Ressler
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 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 dwar rapporti ta' 
pushbacks; billi l-investigazzjonijiet 
effettivi tal-allegazzjonijiet kollha ta' 
inċidenti fil-fruntieri, b'mod partikolari 
meta jinvolvu forzi tal-infurzar tal-liġi, 
huma essenzjali;
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20.11.2020 A9-0226/58

Emenda 58
Karlo Ressler
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 AC

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

AC. billi l-kriminalizzazzjoni tas-
solidarjetà kompliet tintuża bħala għodda 
għat-tfixkil tal-ħidma tal-NGOs li 
jippruvaw isalvaw il-ħajjiet fil-Baħar 
Mediterran; billi tressqu akkużi kontra 
individwi b'rabta mal-assistenza li 
pprovdew lill-migranti u lill-applikanti 
għall-asil f'diversi pajjiżi tal-UE, fatt li 
juri t-tendenza inkwetanti ta' 
kriminalizzazzjoni tal-assistenza 
umanitarja lill-migranti u lill-applikanti 
għall-asil;

AC. billi s-salvataġġ tal-ħajjiet fuq il-
baħar huwa obbligu legali kemm fl-
ambitu tad-dritt internazzjonali kif ukoll 
f'dak tad-dritt tal-Unjoni, iżda l-ewwel u 
qabel kollox huwa att ta' umanità u ta' 
solidarjetà ma' dawk li jinsabu f'riskju; 
billi l-Istati Membri, individwalment u 
meta jkunu qed jaġixxu bħala Stati 
Membri tal-UE jew fil-forums 
internazzjonali rilevanti, iridu jissodisfaw 
l-istandards tal-liġi rilevanti 
internazzjonali u tal-Unjoni f'dak li 
jirrigwarda l-assistenza lill-persuni li 
jinsabu f'diffikultà; itenni l-appell tiegħu 
lill-Kummissjoni biex sa tmiem din is-
sena tadotta linji gwida għall-Istati 
Membri fejn jiġi speċifikat liema forom ta' 
assistenza ma għandhomx jiġu 
kriminalizzati, sabiex tiġi żgurata 
konsistenza akbar fir-regolamentazzjoni 
kriminali tal-iffaċilitar fl-Istati Membri 
kollha u tiġi limitata l-kriminalizzazzjoni 
mhux ġustifikata;
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Emenda 59
Karlo Ressler
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 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. 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-ħolqien 
ta' perkorsi sikuri u legali għall-
migrazzjoni bħala mod kif jiġi evitat it-telf 
ta' ħajjiet; Iħeġġeġ lill-Istati Membri 
jintensifikaw l-isforzi tagħhom fir-rigward 
ta' miżuri li jiffaċilitaw b'mod sinifikanti 
l-proċedura tal-asil, bħar-risistemazzjoni, 
ir-ritorn u l-kooperazzjoni ma' pajjiżi 
terzi;
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Emenda 60
Karlo Ressler
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 32a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

32a. Jinnota bi tħassib il-vjolazzjonijiet 
tad-drittijiet fundamentali tal-migranti u 
r-rifuġjati li seħħew fil-fruntieri esterni 
tal-UE u jtenni li l-bnedmin kollha huma 
intitolati li jgawdu d-drittijiet tal-bniedem 
tagħhom; ifakkar fid-dritt fundamentali li 
persuna tfittex asil; jenfasizza li huwa 
kruċjali li jitwettqu investigazzjonijiet 
effettivi dwar l-allegazzjonijiet kollha ta' 
inċidenti fil-fruntieri, b'mod partikolari 
meta jinvolvu forzi tal-infurzar tal-liġi; 
iħeġġeġ lill-UE u lill-Istati Membri 
joħolqu rotot sikuri u legali bħala wieħed 
mill-istrumenti ewlenin li jippermettu lill-
persuni fil-bżonn ta' protezzjoni 
internazzjonali jaslu fl-UE b'mod ordnat, 
ġestit, sikur u dinjituż bħala persuni li 
jfittxu asil u sabiex idgħajfu l-mudell ta' 
negozju tan-networks tat-traffikar u t-
traffikanti, kif ukoll biex jipprevjenu lil 
ħafna milli jieħdu r-riskju li jaqbdu vjaġġ 
fuq rotot perikolużi; ifakkar li s-salvataġġ 
tal-ħajjiet huwa att ta' solidarjetà ma' 
dawk li jinsabu fir-riskju, iżda li huwa 
wkoll obbligu legali; jistieden lill-Istati 
Membri u lill-istituzzjonijiet tal-UE 
jirrispettaw id-dritt internazzjonali u tal-
UE, kif ukoll il-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, meta 
jwettqu azzjonijiet ta' gwardji tal-fruntieri 
u l-proċeduri tal-asil; jirrimarka li 
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persuni fiżiċi jew l-NGOs li ġenwinament 
jgħinu lil persuni f'diffikultà ma 
għandhomx jissograw piena talli 
jipprovdu tali assistenza; jenfasizza li l-
bastimenti li jwettqu operazzjonijiet ta' 
tiftix u salvataġġ jeħtiġilhom 
jikkonformaw mal-liġi rilevanti 
internazzjonali u tal-Unjoni u jsegwu l-
istruzzjonijiet mogħtija miċ-ċentru tal-
koordinazzjoni tas-salvataġġ kompetenti u 
jikkooperaw mal-awtoritajiet tal-Istati 
Membri u mal-Frontex sabiex jipproteġu 
s-sikurezza tal-migranti;
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Rapport A9-0226/2020
Clare Daly
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 37

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

37. Itenni li d-detenzjoni tal-
immigrazzjoni tat-tfal qatt mhi fl-aħjar 
interess tat-tfal skont id-Dikjarazzjoni ta' 
New York għar-Rifuġjati u l-Migranti; 
jistieden lill-UE u lill-Istati Membri 
jsaħħu l-azzjoni biex itemmu d-detenzjoni 
ta' tfal, b'mod partikolari fil-kuntest tal-
migrazzjoni madwar l-UE, u biex isibu 
alternattivi bbażati fil-komunitajiet għad-
detenzjoni, kif ukoll jagħtu prijorità lill-
integrazzjoni, lill-edukazzjoni u lill-
appoġġ psikoloġiku; jenfasizza li tfal 
mhux akkumpanjati huma fuq kollox tfal 
li huma potenzjalment fil-periklu, u li 
meta l-Istati Membri u l-Unjoni Ewropea 
jittrattaw mat-tfal, il-prinċipju ewlieni 
għandu jkun il-protezzjoni tat-tfal pjuttost 
milli l-politiki tal-migrazzjoni, u b'hekk 
jirrispettaw il-prinċipju ewlieni tal-aħjar 
interessi tat-tfal;

37. Ifakkar li kemm id-dritt 
internazzjonali u kemm il-Karta jirrikjedu 
li l-Istati Membri jeżaminaw alternattivi 
għad-detenzjoni, b'mod partikolari tat-
tfal; jistieden lill-Istati Membri jiżguraw l-
identifikazzjoni effettiva u bikrija ta' 
persuni bi bżonnijiet speċjali li jfittxu asil, 
l-aċċess immedjat tagħhom għal 
kundizzjonijiet ta' akkoljenza adattati u l-
għoti ta' garanziji proċedurali; jistieden 
lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni 
jieħdu l-miżuri neċessarji sabiex tingħata 
informazzjoni u tiġi żgurata t-trasparenza 
fir-rigward tad-detenzjoni tal-migranti u 
tal-persuni li jfittxu asil fl-Istati Membri; 
ifakkar li d-drittijiet tat-tfal, u l-aħjar 
interessi tat-tfal, jeħtieġ li jiġu kkunsidrati 
u evalwati fil-politiki u l-azzjonijiet kollha 
tal-UE, inklużi dawk fl-oqsma tal-
migrazzjoni u l-asil;
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20.11.2020 A9-0226/62

Emenda 62
Karlo Ressler
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 Va (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Va. billi fid-dawl tal-iżvilupp kostanti 
tat-teknoloġija, l-interferenzi mad-
drittijiet fundamentali ma jitbassrux 
faċilment; billi diversi sistemi ta' 
informazzjoni jista' jkollhom impatti fuq 
id-drittijiet fundamentali, bħan-
nuqqasijiet fil-protezzjoni tad-data u 
każijiet ta' ksur tal-privatezza; billi l-
interoperabbiltà akbar ta' dawn is-sistemi 
tista' twassal għal protezzjoni robusta u 
aktar puntwali taċ-ċittadini tagħna, u 
b'hekk ta' drittijiethom, speċifikament fil-
każijiet ta' tfal neqsin jew ta' traffikar tal-
bnedmin jew fl-indirizzar determinat tal-
ħasil tal-flus; billi l-kooperazzjoni u l-
iskambju ta' informazzjoni bejn aġenziji 
differenti tal-UE li jaħdmu fuq is-sigurtà 
huma vitali għall-ġlieda tempestiva u 
effettiva kontra t-terroriżmu u r-
radikalizzazzjoni, iżda anki għall-
prevenzjoni taċ-ċiberkriminalità;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/63

Emenda 63
Karlo Ressler
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 30a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

30a. Jenfasizza li l-leġiżlazzjoni kontra 
d-diskriminazzjoni għadha komponent 
importanti ta' kwalunkwe strateġija biex 
tiġi evitata r-radikalizzazzjoni u jkunu 
jistgħu jiġu deradikalizzati dawk li diġà 
jkunu membri ta' organizzazzjonijiet 
estremisti; itenni li l-Istati Membri, bl-
appoġġ kontinwu mill-Kummissjoni, 
jeħtiġilhom itejbu l-isforzi tagħhom biex 
jipprevjenu r-radikalizzazzjoni u l-
estremiżmu vjolenti billi jippromwovu l-
valuri Ewropej, it-tolleranza u l-
komunità;

Or. en
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Emenda 64
Karlo Ressler
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 36a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

36a. Iħeġġeġ lill-UE u lill-Istati 
Membri jiddedikaw biżżejjed riżorsi biex 
idgħajfu l-mudell ta' negozju tan-
networks tat-traffikar u t-traffikanti, li 
regolarment jixħet lill-aktar gruppi 
vulnerabbli bħat-tfal u n-nisa 
f'sitwazzjonijiet li jkunu ta' theddida għal 
ħajjithom, kif ukoll biex jipproteġu lil 
ħafna mir-riskju li jaqbdu vjaġġ fuq rotot 
tal-migrazzjoni perikolużi u mhux 
ikkontrollati fejn ma jkunux jistgħu 
jiksbu aċċess għall-proċedura uffiċjali tal-
asil;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/65

Emenda 65
Karlo Ressler
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 31a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

31a. Jisħaq fuq l-importanza tal-
ġestjoni rigoruża tal-fruntieri esterni tal-
UE; jenfasizza n-neċessità li jiġu 
indirizzati l-kwistjonijiet umanitarji li 
jaffettwaw 'il kontroll tal-fruntieri; 
jissottolinja li l-politiki Ewropej u 
nazzjonali dwar il-migrazzjoni għandhom 
ikunu konformi bis-sħiħ mal-Konvenzjoni 
tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-Istatus tar-
Rifuġjati tal-1951 u l-protokoll 
addizzjonali tagħha.

Or. en
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Emenda 66
Karlo Ressler
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 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;

imħassar
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