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Emenda  1 

Cornelia Ernst, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Marie-Christine 

Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Curzio Maltese  

f'isem il-Grupp GUE/NGL 
 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B8-0362/2014 

Claude Moraes 

f'isem il-Kumitat għal-Libertajiet êivili, il-Āustizzja u l-Intern 
Is-sitwazzjoni fil-Mediterran 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Kunsiderazzjoni 25a (ādida) 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  – wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-

Kummissjoni tat-2 ta' Diëembru 2011 

dwar it-titjib tas-solidarjetà fl-UE fil-

qasam tal-aŜil: Aāenda tal-UE għal 

kondiviŜjoni tar-responsabbiltà aħjar u 

aktar fiduëja reëiproka 

(COM(2011)0835); 

Or. en 
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Emenda  2 

Cornelia Ernst, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Marie-Christine 

Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Curzio Maltese  

f'isem il-Grupp GUE/NGL 
 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B8-0362/2014 

Claude Moraes 

f'isem il-Kumitat għal-Libertajiet êivili, il-Āustizzja u l-Intern 
Is-sitwazzjoni fil-Mediterran 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Kunsiderazzjoni 25b (ādida) 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  – wara li kkunsidra r-rapport tal-Aāenzija 

għad-Drittijiet Fundamentali tal-2013 

intitolat "Id-Drittijiet Fundamentali fil-

fruntieri marittimi tan-Nofsinhar tal-

Ewropa"; 

Or. en 
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Emenda  3 

Cornelia Ernst, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Marie-Christine 

Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Curzio Maltese  

f'isem il-Grupp GUE/NGL 
 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B8-0362/2014 

Claude Moraes 

f'isem il-Kumitat għal-Libertajiet êivili, il-Āustizzja u l-Intern 
Is-sitwazzjoni fil-Mediterran 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Kunsiderazzjoni 25c (ādida) 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  – wara li kkunsidra r-rapporti tal-

Aāenzija għad-Drittijiet Fundamentali 

tal-2014 intitolati "Id-drittijiet 

fundamentali fl-ajruporti: verifiki fil-

fruntieri f'ħames ajruporti internazzjonali 

fl-Unjoni Ewropea" u "id-drittijiet 

fundamentali fil-fruntieri fuq l-art: 

konstatazzjonijiet minn punti ta' qsim tal-

fruntiera magħŜula tal-Unjoni Ewropea"; 

  

Or. en 
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Emenda  4 

Cornelia Ernst, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Marie-Christine 

Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Curzio Maltese  

f'isem il-Grupp GUE/NGL 
Judith Sargentini 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 
 
 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B8-0362/2014 

Claude Moraes 

f'isem il-Kumitat għal-Libertajiet êivili, il-Āustizzja u l-Intern 
Is-sitwazzjoni fil-Mediterran 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Premessa B 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

B. billi madwar 500 migrant āew 
irrappurtati maqtula wara li d-dgħajsa li 
kienet qed iāāorrhom mill-Eāittu lejn l-UE 
apparentament intlaqtet u āiet mgħerrqa 
apposta mit-traffikanti; billi t-traffikanti 
jisfruttaw il-migrazzjoni irregolari u billi 
dawk in-netwerks huma ta' riskju serju 
għall-ħajjiet tal-migranti u sfida għall-UE; 

B. billi madwar 500 migrant mietu wara li 
d-dgħajsa li kienet qed iāāorrhom mill-
Eāittu lejn l-UE apparentament intlaqtet u 
āiet mgħerrqa apposta mit-traffikanti; billi 
t-traffikanti jisfruttaw id-disperazzjoni tan-
nies li jkunu qed jippruvaw jaslu l-

Ewropa u billi dawk in-netwerks huma ta' 
riskju serju għall-ħajjiet tal-migranti u sfida 
għall-UE; 

Or. en 
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Marina Albiol Guzmán, Inês Cristina Zuber 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 
 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B8-0362/2014 

Claude Moraes 

f'isem il-Kumitat għal-Libertajiet êivili, il-Āustizzja u l-Intern 
Is-sitwazzjoni fil-Mediterran 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 3a (ādid) 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  3a. Jiddispjaëih fir-rigward tal-eŜistenza 

tal-Frontex u l-allokazzjoni baāitarja li 

qed tikber għall-kontroll fil-fruntieri, 

inkluŜi t-teknoloāiji ta' sorveljanza fil-

fruntieri; jikkunsidra li l-ħidma tal-

Frontex hija inaëëettabbli u jitlob li 

tintemm; jemmen li jekk jiŜdied il-baāit 

tal-Frontex ikun ifisser it-tisħiħ tal-

approëë repressiv tal-politika tal-UE dwar 

l-immigrazzjoni; jenfasizza li minflok 

għandu jingħata appoāā favur strateāija 

kontra l-faqar u favur il-paëi u l-

kummerë āust min-naħa tal-pajjiŜi tal-UE 

bħala kontribut sinifikanti għall-istabilità 

tar-reājun; 

Or. en 
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Emenda  6 

Cornelia Ernst, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Marie-Christine 

Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Curzio Maltese  

f'isem il-Grupp GUE/NGL 
 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B8-0362/2014 

Claude Moraes 

f'isem il-Kumitat għal-Libertajiet êivili, il-Āustizzja u l-Intern 
Is-sitwazzjoni fil-Mediterran 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 12 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

12. Jagħti istruzzjonijiet lill-kumitat 
kompetenti biex jivvaluta l-politiki varji 
involuti, b'riŜorsi addizzjonali li bihom, 
pereŜempju, jitmexxew is-seduti ta' smigħ 
u d-delegazzjonijiet ad hoc, jiŜvuluppa sett 
ta' rakkomandazzjonijiet u jirrapporta lill-
plenarja fil-forma ta' rapport ta' inizjattiva 
strateāika qabel tmiem l-2015; 

12. Jagħti istruzzjonijiet lill-kumitat 
kompetenti biex jivvaluta l-politiki varji 
involuti u l-impatt tagħhom, b'riŜorsi 
addizzjonali li bihom, pereŜempju, 
jitmexxew is-seduti ta' smigħ u d-
delegazzjonijiet ad hoc, jiŜvuluppa sett ta' 
rakkomandazzjonijiet u jirrapporta lill-
plenarja fil-forma ta' rapport ta' inizjattiva 
strateāika qabel tmiem l-2015; 

Or. en 

 
 


