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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

– wara li kkunsidra l-Qafas ta’ Negozjar 
għat-Turkija tat-3 ta’ Ottubru 2005, 

– wara li kkunsidra l-Qafas ta’ Negozjar 
għat-Turkija tat-3 ta’ Ottubru 2005 u d-
Dikjarazzjoni tal-Komunità Ewropea u l-
Istati Membri tagħha tal-
21 ta' Settembru 2005, 
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Paragrafu 10a (ādid) 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  10a. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar l-
attakki fuq l-uffiëëji ta' partiti politiëi, 
b'mod partikolari l-HDP, fil-āimgħat 
qabel l-elezzjonijiet muniëipali ta' Marzu 
2014; 

Or. en 
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Paragrafu 16a (ādid) 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  16a. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar l-
istqarrijiet riëenti tal-Prim Ministru Tork 
li qal li jaf imur lil hinn mil-liāi tal-
internet eŜistenti u jipprojbixxi l-
Facebook u l-YouTube; 

Or. en 
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Paragrafu 23 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

23. Itenni l-importanza li l-Kapitoli 23 
(āudikatura u drittijiet fundamentali) u 24 
(āustizzja u intern) jinfetħu kmieni fil-
proëess tan-negozjati u jingħalqu fl-
aħħar; jenfasizza li dan ikun konsistenti 
mal-approëë il-ādid tal-Kummissjoni għal 
pajjiŜi kandidati āodda; ifakkar li l-ftuħ 
ta' dawn il-kapitoli hu bbaŜat fuq il-kisba 
tal-kundizzjonijiet definiti fil-punti ta' 
riferiment uffiëjali u jenfasizza, 
għaldaqstant, li l-għoti ta' punti ta' 
riferiment uffiëjali lit-Turkija għall-ftuħ 
tal-Kapitoli 23 u 24 jipprovdi pjan 
direzzjonali ëar u jagħti spinta lill-proëess 
ta’ riforma u li b'mod partikolari, dan 
jiŜgura li tiāi provduta ankra ëara għall-
proëess ta' riforma fit-Turkija, abbaŜi ta' 
standards Ewropej,b'referenza partikolari 
għall-āudikatura; jistieden għaldaqstant 
lill-Kunsill jagħmel sforzi māedda għall-
għoti tal-punti ta' riferiment uffiëjali u fl-
aħħar mill-aħħar, għall-issodisfar tal-
kriterji stabbiliti, għall-ftuħ tal-Kapitoli 23 
u 24; jistieden lit-Turkija tikkoopera 
kemm jista’ jkun għal dan l-għan; 
jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi bla 
dewmien djalogu u kooperazzjoni 
ulterjuri mat-Turkija fl-oqsma tal-
āudikatura u d-drittijiet fundamentali u l-
āustizzja u l-intern fl-ambitu tal-Aāenda 
PoŜittiva; 

imħassar 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  25a. Jikkundanna r-ripressjoni mill-
pulizija ta' mobilizzazzjoni ta' nisa 
organizzata mill-Pjattaforma 'We Will 
Stop the Murders of Women' ('Aħna se 
Nwaqqfu l-Qtil tan-Nisa') fit-8 ta' Marzu, 
il-Jum Internazzjonali tal-Mara, quddiem 
Gezi Park f'Istanbul; 

Or. en 
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Paragrafu 26 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

26. Jappoāāa bis-saħħa l-inizjattiva tal-
Gvern li jistinka biex jirriŜolvi l-kwistjoni 
tal-Kurdi abbaŜi ta' negozjati mal-PKK, bl-
għan li jintemmu b'mod definittiv l-
attivitajiet terroristiëi tal-PKK; iħeāāeā 
lill-Gvern iwettaq ir-riformi neëessarji bl-
għan li jiāu promossi d-drittijiet soëjali, 
kulturali u ekonomiëi tal-komunità Kurda, 
inkluŜ permezz tal-edukazzjoni bil-lingwa 
Kurda fl-iskejjel pubbliëi, abbaŜi ta' 
konsultazzjoni adegwata tal-partijiet 
konëernati relevanti u tal-oppoŜizzjoni, u 
bl-għan āenerali li jiāi faëilitat ftuħ reali 
tat-talbiet għal drittijiet baŜiëi għaë-
ëittadini kollha fit-Turkija; jesprimi tħassib 
dwar l-għadd kbir ta’ kawŜi mressqa kontra 
kittieba u āurnalisti li jiktbu dwar il-
kwistjoni Kurda u l-arrest ta’ diversi 
politiëi, sindki u membri tal-kunsilli 
muniëipali, trejdunjonisti, avukati, 
dimostranti u difensuri tad-drittijiet tal-
bniedem Kurdi marbuta mal-proëess tal-
KCK; jistieden lill-oppoŜizzjoni tappoāāa 
attivament in-negozjati u r-riformi bħala 
pass importanti għall-benefiëëju tas-soëjetà 
Torka kollha kemm hi; jistieden lill-
awtoritajiet Torok u l-Kummissjoni 
Ewropea jikkooperaw mill-qrib biex 
jivvalutaw liema programmi fl-ambitu tal-
IPA jistgħu jintuŜaw biex ikun promoss l-

26. Jappoāāa bis-saħħa l-inizjattiva tal-
Gvern li jistinka biex jirriŜolvi l-kwistjoni 
tal-Kurdi abbaŜi ta' negozjati mal-PKK, bl-
għan li tinstab soluzzjoni āusta u paëifika; 
iħeāāeā lill-Gvern iwettaq ir-riformi 
neëessarji bl-għan li jiāu promossi d-
drittijiet soëjali, kulturali u ekonomiëi tal-
komunità Kurda, inkluŜ permezz tal-
edukazzjoni bil-lingwa Kurda fl-iskejjel 
pubbliëi, abbaŜi ta' konsultazzjoni 
adegwata tal-partijiet konëernati relevanti u 
tal-oppoŜizzjoni, u bl-għan āenerali li jiāi 
faëilitat ftuħ reali tat-talbiet għal drittijiet 
baŜiëi għaë-ëittadini kollha fit-Turkija; 
jesprimi tħassib dwar l-għadd kbir ta’ 
kawŜi mressqa kontra kittieba u āurnalisti 
li jiktbu dwar il-kwistjoni Kurda u l-arrest 
ta’ diversi politiëi, sindki u membri tal-
kunsilli muniëipali, trejdunjonisti, avukati, 
dimostranti u difensuri tad-drittijiet tal-
bniedem Kurdi marbuta mal-proëess tal-
KCK; jistieden lill-oppoŜizzjoni tappoāāa 
attivament in-negozjati u r-riformi bħala 
pass importanti għall-benefiëëju tas-soëjetà 
Torka kollha kemm hi; jistieden lill-
awtoritajiet Torok u l-Kummissjoni 
Ewropea jikkooperaw mill-qrib biex 
jivvalutaw liema programmi fl-ambitu tal-
IPA jistgħu jintuŜaw biex ikun promoss l-
iŜvilupp sostenibbli fix-Xlokk fil-qafas tan-
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iŜvilupp sostenibbli fix-Xlokk fil-qafas tan-
negozjati fuq il-Kapitolu 22; 

negozjati fuq il-Kapitolu 22; 
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Paragrafu 28 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

28. Hu tal-fehma li d-djalogu soëjali u l-
involviment tas-sħab soëjali huma vitali 
għall-iŜvilupp ta' soëjetà prospera u 
pluralistika u bħala mezz ta' promozzjoni 
tal-inkluŜjoni soëjali u ekonomika fis-
soëjetà kollha kemm hi; jenfasizza l-
importanza ta’ aktar progress fil-qasam tal-
politika soëjali u l-impjieg, b’mod 
partikolari t-tneħħija tal-ostakoli kollha 
għall-funzjonament effikaëi tat-
trejdjunjins, biex tiāi stabbilita strateāija 
nazzjonali tal-impjieg, jiāi indirizzat ix-
xogħol mhux dikjarat, titwessa’ l-kopertura 
tal-mekkaniŜmi ta’ protezzjoni soëjali, u 
jiŜdiedu r-rati tal-impjieg fost in-nisa u l-
persuni b’diŜabilitajiet; jinnota l-
implimentazzjoni ta' leāiŜlazzjoni ādida 
dwar it-trejdjunjins fis-settur pubbliku kif 
ukoll f'dak privat, b'mod speëjali fl-SMEs, 
u jistieden lit-Turkija tinvesti l-isforzi 
kollha biex il-leāiŜlazzjoni tkun magħmula 
konformi mal-istandards tal-ILO; 
jenfasizza kemm hu importanti li jinfetaħ 
il-Kapitolu 19 dwar il-politika soëjali u l-
impjiegi; 

28. Hu tal-fehma li d-djalogu soëjali u l-
involviment tas-sħab soëjali huma vitali 
għall-iŜvilupp ta' soëjetà prospera u 
pluralistika u bħala mezz ta' promozzjoni 
tal-inkluŜjoni soëjali u ekonomika fis-
soëjetà kollha kemm hi; jenfasizza l-
importanza ta’ aktar progress fil-qasam tal-
politika soëjali u l-impjieg, b’mod 
partikolari t-tneħħija tal-ostakoli kollha 
għall-funzjonament effikaëi u l-ħidma bla 
ostakoli tat-trejdjunjins, biex tiāi stabbilita 
strateāija nazzjonali tal-impjieg, jiāi 
indirizzat ix-xogħol mhux dikjarat, 
titwessa’ l-kopertura tal-mekkaniŜmi ta’ 
protezzjoni soëjali, u jiŜdiedu r-rati tal-
impjieg fost in-nisa u l-persuni 
b’diŜabilitajiet; jinnota l-implimentazzjoni 
ta' leāiŜlazzjoni ādida dwar it-trejdjunjins 
fis-settur pubbliku kif ukoll f'dak privat, 
b'mod speëjali fl-SMEs, u jistieden lit-
Turkija tinvesti l-isforzi kollha biex il-
leāiŜlazzjoni tkun magħmula konformi 
mal-istandards tal-ILO, speëjalment id-
dritt tal-istrajk u d-dritt ta' negozjar 
kollettiv; jenfasizza kemm hu importanti li 
jinfetaħ il-Kapitolu 19 dwar il-politika 
soëjali u l-impjiegi; 

Or. en 
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Paragrafu 31 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

31. Itenni l-appoāā qawwi tiegħu għar-
riunifikazzjoni ta' êipru, abbaŜi ta' 
soluzzjoni āusta u vijabbli għaŜ-Ŝewā 
komunitajiet u jilqa', f'dan ir-rigward, id-
Dikjarazzjoni Konāunta tal-mexxejja taŜ-
Ŝewā komunitajiet dwar it-tnedija mill-
ādid tad-diskussjonijiet dwar ir-
riunifikazzjoni ta' êipru u l-impenn miŜ-
Ŝewā naħat għal soluzzjoni msejsa fuq 
federazzjoni bikomunali u biŜonali 
b'ugwaljanza politika u li êipru magħqud, 
bħala membru tan-NU u tal-UE, se jkollu 
personalità legali internazzjonali waħdiena, 
sovranità waħdiena u ëittadinanza 
êiprijotta magħquda waħdiena; ifaħħar l-
impenn miŜ-Ŝewā naħat għall-ħolqien ta' 
atmosfera poŜittiva biex ikun Ŝgurat li d-
diskussjonijiet jirnexxu u għal miŜuri ta' 
ħolqien ta' fiduëja biex jiāu appoāāat il-
proëess ta' negozjati; jistieden lit-Turkija 
tappoāāa attivament dawn in-negozjati 
mmirati lejn soluzzjoni āusta, komprensiva 
u vijabbli taħt l-awspiëji tas-Segretarju 
Āenerali tan-NU u skont ir-riŜoluzzjonijiet 
rilevanti tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU; 
jistieden lit-Turkija tibda tirtira l-forzi 
tagħha minn êipru u tittrasferixxi Ŝ-Ŝona 
magħluqa ta’ Famagusta lin-NU skont ir-
RiŜoluzzjoni 550 (1984) tal-Kunsill tas-
Sigurtà tan-NU; jistieden lir-Repubblika 

31. Itenni l-appoāā qawwi tiegħu għar-
riunifikazzjoni ta' êipru, abbaŜi ta' 
soluzzjoni āusta u vijabbli għaŜ-Ŝewā 
komunitajiet u jilqa', f'dan ir-rigward, id-
Dikjarazzjoni Konāunta tal-mexxejja taŜ-
Ŝewā komunitajiet dwar it-tnedija mill-
ādid tad-diskussjonijiet dwar ir-
riunifikazzjoni ta' êipru u l-impenn miŜ-
Ŝewā naħat għal soluzzjoni msejsa fuq 
federazzjoni bikomunali u biŜonali 
b'ugwaljanza politika u li êipru magħqud, 
bħala membru tan-NU u tal-UE, se jkollu 
personalità legali internazzjonali waħdiena, 
sovranità waħdiena u ëittadinanza 
êiprijotta magħquda waħdiena; ifaħħar l-
impenn miŜ-Ŝewā naħat għall-ħolqien ta' 
atmosfera poŜittiva biex ikun Ŝgurat li d-
diskussjonijiet jirnexxu u għal miŜuri ta' 
ħolqien ta' fiduëja biex jiāu appoāāat il-
proëess ta' negozjati; jistieden lit-Turkija 
tappoāāa attivament dawn in-negozjati 
mmirati lejn soluzzjoni āusta, komprensiva 
u vijabbli taħt l-awspiëji tas-Segretarju 
Āenerali tan-NU u skont ir-riŜoluzzjonijiet 
rilevanti tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU u 
d-dritt internazzjonali; jistieden lit-Turkija 
tibda tirtira l-forzi tagħha minn êipru u 
tittrasferixxi Ŝ-Ŝona magħluqa ta’ 
Famagusta lin-NU skont ir-
RiŜoluzzjoni 550 (1984) tal-Kunsill tas-
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ta’ êipru tiftaħ il-port ta’ Famagusta, taħt 
superviŜjoni doganali tal-UE, sabiex 
tippromwovi klima poŜittiva għal 
soluzzjoni b’suëëess tan-negozjati għar-
riunifikazzjoni li għaddejjin, u tippermetti 
lië-êiprijotti Torok jinnegozjaw 
direttament b’mod leāittimu aëëettabbli 
għal kulħadd; jieħu nota tal-proposti tal-
Gvern ta’ êipru biex jindirizza l-
kwistjonijiet imsemmija hawn fuq; 

Sigurtà tan-NU; ifakkar fil-proposta tar-
Repubblika ta’ êipru li tiftaħ b'mod 
parallel il-port ta’ Famagusta, taħt l-
awspiëju tal-UE, sabiex tippromwovi 
klima poŜittiva għal soluzzjoni b’suëëess 
tan-negozjati għar-riunifikazzjoni li 
għaddejjin, u tippermetti liŜ-Ŝewā 
komunitajiet jinnegozjaw direttament 
b’mod leāittimu aëëettabbli għal kulħadd; 
jieħu nota tal-proposti tal-Gvern ta’ êipru 
biex jindirizza l-kwistjonijiet imsemmija 
hawn fuq; 

Or. en 
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Paragrafu 31a (ādid) 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  31a. Itenni l-appoāā tiegħu għar-
riŜoluzzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-
NU li jipprevedu d-demilitarizzazzjoni ta' 
êipru, u b'mod partikolari għar-
RiŜoluzzjoni 1251, li tenfasizza l-
importanza ta' demilitarizzazzjoni 
eventwali tar-Repubblika ta' êipru bħala 
objettiv fil-kuntest ta' ftehim komprensiv 
āenerali;  

Or. en 
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Paragrafu 31b (ādid) 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  31b. Jiddeplora l-politika ta' insedjament 
tat-Turkija, u jistieden lit-Turkija tastjeni 
milli tistabbilixxi insedjamenti ulterjuri 
ta' ëittadini Torok f'êipru, għax dan imur 
kontra l-Konvenzjoni ta' Āinevra u l-
prinëipji tad-dritt internazzjonali, jibdel il-
bilanë demografiku tal-gŜira u jimpedixxi 
soluzzjoni āejjiena; 

Or. en 
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3. Jilqa' l-iffirmar tal-ftehim ta' 
riammissjoni bejn l-UE u t-Turkija u l-
bidu ta' djalogu dwar liberalizzazzjoni tal-
viŜi fis-16 ta' Diëembru 2013; jenfasizza l-
importanza li jinkiseb fehim komuni bejn 
it-Turkija u l-UE dwar ir-rilevanza għall-
UE u t-Turkija tal-ftehim ta’ riammissjoni 
u l-pjan direzzjonali li jwassal għal-
liberalizzazzjoni tal-viŜi; jistieden lill-UE, 
f'dan ir-rigward, tipprovdi appoāā tekniku 
u finanzjarju sħiħ lit-Turkija għall-
implimentazzjoni tal-ftehim ta' 
riammissjoni u lit-Turkija biex 
tistabbilixxi politiki adegwati bl-għan li 
jipprovdu protezzjoni internazzjonali 
effettiva lill-persuni li jfittxu asil u 
jiŜguraw ir-rispett tad-drittijiet tal-
bniedem tal-migranti; hu tal-fehma li l-
ħolqien tad-Direttorat Āenerali tal-
Āestjoni tal-Migrazzjoni u l-
implimentazzjoni tal-Liāi dwar il-
Barranin u l-Protezzjoni Internazzjonali 
huma l-ewwel pass tajjeb f'dik id-
direzzjoni; ifakkar li t-Turkija hi wieħed 
mill-pajjiŜi ta' tranŜitu ewlenin għall-
migrazzjoni irregolari lejn l-UE u 
jenfasizza l-importanza tar-ratifika rapida 
tal-ftehim ta' riammissjoni u l-
implimentazzjoni effettiva tiegħu fir-
rigward tal-Istati Membri kollha tal-UE; 

3. Jistieden lill-awtoritajiet Torok u 
Ewropej jiŜguraw id-drittijiet tal-bniedem 
tal-migranti u protezzjoni internazzjonali 
effettiva lill-persuni li jfittxu asil u r-
rifuājati; jistieden lill-UE tipprovdi, f'dan 
ir-rigward, appoāā tekniku u finanzjarju 
sħiħ għat-Turkija, u jistieden lit-Turkija 
timplimenta għalkollox il-Konvenzjoni ta' 
Āinevra tal-1971 u l-Protokoll tal-1967 
tagħha; 
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jistieden lit-Turkija biex timplimenta 
għalkollox u b'mod effettiv il-ftehimiet 
bilaterali ta' riammissjoni eŜistenti; 
jenfasizza l-benefiëëji ëari tal-
faëilitazzjoni tal-aëëess għall-UE għan-
negozjanti, l-akkademiëi, l-istudenti u r-
rappreŜentanti tas-soëjetà ëivili u jistieden 
lit-Turkija u lill-Kummissjoni Ewropea 
jkomplu għaddejjin bid-djalogu biex 
jagħmlu progress sostanzjali fuq il-
liberalizzazzjoni tal-viŜi; 
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38. Jemmen li, fid-dawl tar-rwol strateāiku 
tat-Turkija bħala 'hub' tal-enerāija u pajjiŜ 
b'ħafna riŜorsi tal-enerāija rinnovabbli, 
għandha tingħata kunsiderazzjoni għal 
kooperazzjoni mill-qrib bejn l-UE u t-
Turkija dwar l-enerāija u l-valur li 
jinfetħu n-negozjati dwar il-Kapitolu15 
dwar l-enerāija biex jiāi provdut qafas 
regolatorju adegwat; jenfasizza aktar l-
importanza li t-Turkija tiāi involuta fil-
proëess ta’ tfassil tal-politika enerāetika 
tal-Ewropa; jissottolinja li l-prijoritajiet 
tat-tibdil fil-klima, l-enerāija rinnovabbli 
u l-effiëjenza enerāetika jeħtieā jiāu 
indirizzati u jenfasizza, f'dan ir-rigward, 
il-potenzjal ta' kooperazzjoni bejn l-UE u 
t-Turkija dwar kwistjonijiet ta' enerāija 
ħadra; jitlob lill-Kummissjoni tagħti 
prijorità lill-finanzjament favur proāetti 
tal-enerāija rinnovabbli, il-grid tal-
enerāija u l-interkonnettività enerāetika 
fit-Turkija; jitlob lit-Turkija timplimenta 
għalkollox leāiŜlazzjoni dwar il-
Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali, 
mingħajr eëëezzjoni għall-proāetti kbar; 

38. Jemmen li, fid-dawl tar-rwol strateāiku 
tat-Turkija bħala 'hub' tal-enerāija, 
għandha tingħata kunsiderazzjoni lill-valur 
li jinfetħu n-negozjati dwar il-Kapitolu15 
dwar l-enerāija, sakemm it-Turkija l-
ewwel timpenja ruħha li tirrispetta 
għalkollox id-drittijiet sovrana tal-Istati 
Membri kollha inkluŜ id-Dirtt tar-
Repubblika ta’ êipru għaŜ-Ŝona 
ekonomika eskluŜiva tagħha skont l-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
id-Dritt tal-Baħar (UNCLOS), tastjeni 
minn kwalunkwe forma ta' theddid kontra 
r-Repubblika ta’ êipru u tirrispetta l-
obbligi stabbiliti fil-Qafas ta' Negozjar fir-
rigward ta' relazzjonijiet tajba bejn il-
āirien u s-soluzzjoni paëifika tat-tilwimiet; 
 

Or. en 
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11. Jilqa' l-pakkett dwar id-
demokratizzazzjoni ppreŜentat mill-Gvern 
fit-30 ta’ Settembru 2013 u jistieden lill-
Gvern jimplimentah b'mod rapidu u sħiħ, 
biex jikkonsulta lill-oppoŜizzjoni u lill-
organizzazzjonijiet rilevanti tas-soëjetà 
ëivili fit-tħejjija tal-leāiŜlazzjoni ta' 
implimentazzjoni u biex ikompli bl-isforzi 
tiegħu ta' riforma lejn ir-reviŜjoni tas-
sistema elettorali, inkluŜ it-tnaqqis tal-
livell ta' limitu elettorali ta' 10 %, u l-
inkluŜjoni adegwata tal-elementi kollha 
tas-soëjetà Torka biex tissaħħaħ id-
demokrazija u jiāi rifless aħjar il-
pluraliŜmu eŜistenti fil-pajjiŜ; jisħaq fuq il-
ħtieāa urāenti ta' leāiŜlazzjoni komprensiva 
kontra d-diskriminazzjoni u t-twaqqif ta' 
bord kontra d-diskriminazzjoni u favur l-
ugwaljanza; jistieden għaldaqstant lill-
Gvern jiŜgura li l-leāiŜlazzjoni dwar delitti 
ta’ mibegħda toffri protezzjoni lië-ëittadini 
u l-komunitajiet kollha, inkluŜi l-persuni 
LGBTI; iħeāāeā lill-Gvern jieħu passi bla 
dewmien biex itejjeb id-drittijiet tal-
komunità Alevi; jitlob li jsiru aktar sforzi 
biex tiāi indirizzata d-diskriminazzjoni li 
tiffaëëja l-minoranza tar-Rom, kif ukoll 
biex tiŜdied l-impjegabilità tagħhom u 
titnaqqas ir-rata ta' tluq bikri mill-iskola; 

11. Jieħu nota tal-pakkett dwar id-
demokratizzazzjoni ppreŜentat mill-Gvern 
fit-30 ta’ Settembru 2013; jistieden lill-
Gvern jikkonferma l-impenn tiegħu għal 
riforma reali billi jimplimentah b'mod 
rapidu u sħiħ, u biex jikkonsulta lill-partiti 
kollha tal-oppoŜizzjoni u lill-
organizzazzjonijiet rilevanti tas-soëjetà 
ëivili, b'mod partikolari l-moviment 
trejdunjonistiku, fit-tħejjija tal-
leāiŜlazzjoni ta' implimentazzjoni; barra 
minn hekk jistieden lill-gvern jirrevedi 
rapidament is-sistema elettorali, għax din 
hi talba ëentrali tal-partiti tal-oppoŜizzjoni 
fit-Turkija (inkluŜ it-tnaqqis tal-livell ta' 
limitu elettorali ta' 10 % għal 5 % jew 
saħansitra l-eliminazzjoni tal-livell ta' 
limitu) u l-inkluŜjoni tal-elementi kollha 
tas-soëjetà Torka biex jissaħħu d-drittijiet 
demokratiëi u biex jiāi rifless aħjar il-
pluraliŜmu eŜistenti fil-pajjiŜ, inter alia 
billi jippermetti t-tagħlim b'lingwi oħra 
apparti t-Tork, kemm fl-iskejjel tal-istat 
kif ukoll fl-iskejjel l-oħra; jisħaq fuq il-
ħtieāa urāenti ta' leāiŜlazzjoni komprensiva 
kontra d-diskriminazzjoni u t-twaqqif ta' 
bord kontra d-diskriminazzjoni u favur l-
ugwaljanza; jistieden għaldaqstant lill-
Gvern jiŜgura li l-leāiŜlazzjoni dwar delitti 
ta’ mibegħda toffri protezzjoni lië-ëittadini 
u l-komunitajiet kollha, inkluŜi l-persuni 
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LGBTI; iħeāāeā lill-Gvern jieħu passi bla 
dewmien biex itejjeb id-drittijiet tal-
komunità Alevi; jitlob li jsiru aktar sforzi 
biex tiāi indirizzata d-diskriminazzjoni li 
tiffaëëja l-minoranza tar-Rom, kif ukoll 
biex tiŜdied l-impjegabilità tagħhom u 
titnaqqas ir-rata ta' tluq bikri mill-iskola; 

Or. en 

 
 


