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Kunsiderazzjoni 9 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kap 
Prosekutur tal-ICTY imressaq fit-
18 ta’ Āunju 2010,  

– wara li kkunsidra r-rapporti tal-Kap 
Prosekutur tal-ICTY imressqa lill-Kunsill 
tas-Sigurtà tan-NU fit-18 ta’ Āunju 2010 
u fis-6 ta’ Diëembru 2010,  
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

11. Ifakkar li l-kooperazzjoni sħiħa mal-
ICTY hija kundizzjoni fundamentali għas-
Serbja għall-progress fit-triq għall-adeŜjoni 
mal-UE; jinnota li s-Serbja qed tkompli 
twieāeb b’mod xieraq għat-talbiet ta’ 
għajnuna tal-ICTY u jistieden lill-Gvern 
Serb biex ikompli jaħdem mill-qrib mal-
Qorti, inkluŜ traŜmissjoni rapida tad-
dokumenti kollha rikjesti u finalizzazzjoni 
f’waqtha tal-kaŜijiet trasferiti lura mill-
ICTY; jenfasizza li l-arrest u l-estradizzjoni 
lejn L-Aja taŜ-Ŝewā maħrubin li baqa’ biss 
jista’ jitqies bħala l-aktar prova konvinëenti 
tal-kooperazzjoni sħiħa u jitlob għal sforzi 
aktar sistematiëi għall-arrest tagħhom 
sabiex il-mandat tal-Qorti jkun jista’ jiāi 
finalament sodisfatt; b’mod partikolari 
jħeāāeā rivalutazzjoni tal-approëë preŜenti, 
skont ir-rakkomandazzjonijiet tal-ICTY; 

11. Ifakkar li l-kooperazzjoni sħiħa mal-
ICTY hija kundizzjoni fundamentali għas-
Serbja għall-progress fit-triq għall-adeŜjoni 
mal-UE; jinnota li s-Serbja qed tkompli 
twieāeb b’mod xieraq għat-talbiet ta’ 
għajnuna tal-ICTY u jistieden lill-Gvern 
Serb biex ikompli jaħdem mill-qrib mal-
Qorti, inkluŜ bit-traŜmissjoni rapida tad-
dokumenti kollha rikjesti u bil-
finalizzazzjoni f’waqtha tal-kaŜijiet 
trasferiti lura mill-ICTY; madankollu, 
jiābed l-attenzjoni għall-fatt li l-aktar 

valutazzjoni riëenti tal-Kap Prosekutur 

tal-ICTY li l-isforzi tas-Serbja biex 

tarresta liŜ-Ŝewā maħruba li fadal 

għadhom problematiëi; jenfasizza li l-
arrest u l-estradizzjoni lejn L-Aja tal-
maħrubin biss jista’ jitqies bħala l-aktar 
prova konvinëenti tal-kooperazzjoni sħiħa 
u jitlob għal sforzi aktar sistematiëi għall-
arrest tagħhom sabiex il-mandat tal-Qorti 
jkun jista’ jiāi finalament sodisfatt, b’mod 
partikolari jħeāāeā rivalutazzjoni tal-
approëë preŜenti, skont ir-
rakkomandazzjonijiet tal-ICTY; 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

31. Jindika l-fatt li s-Serbja hija l-pajjiŜ bl-
akbar għadd ta’ refuājati u persuni spostati 
internament (IDPs) fl-Ewropa: jenfasizza l-
qagħda diffiëli tagħhom fir-rigward ta’ 
akkomodazzjoni u faqar u jistieden lill-
awtoritajiet Serbi biex jirrevedu l-
istrateāija nazzjonali dwar ir-refuājati; 
jilqa’ l-inizjattivi tas-Serbja biex jerāa’ 
jingħata saħħa l-proëess reājonali għal 
soluzzjoni dejjiema għall-problemi tar-
refuājati u jistieden lill-pajjiŜi firmatarji 
tad-Dikjarazzjoni ta’ Sarajevo biex jiksbu 
progress aktar sinifikanti f’dan il-qasam; 
jistieden lill-Kummissjoni biex tuŜa s-
saħħa politika tagħha fuq il-pajjiŜi 
kandidati u dawk potenzjali għall-adeŜjoni 
mal-UE fir-reājun sabiex jiāi assigurat li 
jitneħħew l-ostakli li jfixklu r-ritorn tar-
refuājati; barra minn hekk, ifakkar li huma 
previsti li jirritornaw sa 150 000 persuna 
bħala riŜultat ta’ ftehimiet ta’ riammissjoni 
mal-pajjiŜi tal-UE u li r-reintegrazzjoni 
b’suëëess tagħhom teħtieā tħejjijiet 
metikoluŜi, partikolarment mill-awtoritajiet 
lokali; jenfasizza r-rwol importanti li 
għandhom l-organizzazzjonijiet tas-soëjetà 
ëivili f’dan il-proëess; 

31. Jindika l-fatt li s-Serbja huwa l-pajjiŜ 
bl-akbar għadd ta’ refuājati u persuni 
spostati internament (IDPs) fl-Ewropa; 
jenfasizza l-qagħda diffiëli tagħhom fir-
rigward ta’ akkomodazzjoni u faqar u 
jistieden lill-awtoritajiet Serbi biex 
jirrevedu l-istrateāija nazzjonali dwar ir-
refuājati; jilqa’ l-inizjattivi tas-Serbja biex 
terāa’ tingħata saħħa lill-proëess reājonali 
għal soluzzjoni dejjiema għall-problemi 
tar-refuājati u jistieden lill-pajjiŜi firmatarji 
tad-Dikjarazzjoni ta’ Sarajevo biex jiksbu 
progress aktar sinifikanti f’dan il-qasam; 
jirrimarka, f’dan ir-rigward, dwar l-

impenn komuni li ttieħed mill-Presidenti 

tas-Serbja u tal-Kroazja li jinvestigaw il-

kaŜijiet ta’ persuni li għebu u li jsibu 

soluzzjonijiet għall-kwistjonijiet ta’ 

refuājati u ta’ ritorn; jistieden lill-
Kummissjoni biex tuŜa s-saħħa politika 
tagħha fuq il-pajjiŜi kandidati u dawk 
potenzjali għall-adeŜjoni mal-UE fir-reājun 
sabiex jiāi assigurat li jitneħħew l-ostakli li 
jfixklu r-ritorn tar-refuājati; barra minn 
hekk, ifakkar li huma previsti li jirritornaw 
sa 150 000 persuna bħala riŜultat ta’ 
ftehimiet ta’ riammissjoni mal-pajjiŜi tal-
UE u li r-reintegrazzjoni b’suëëess 
tagħhom teħtieā tħejjijiet metikoluŜi, 
partikolarment mill-awtoritajiet lokali; 
jenfasizza r-rwol importanti li għandhom l-
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organizzazzjonijiet tas-soëjetà ëivili f’dan 
il-proëess; 

Or. en 

 
 
 


