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Kunsiderazzjoni 15a (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  – wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-

Kunsill Ewropew tat-18 u d-

19 ta' Frar 2016, 
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Paragrafu 17a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  17a. Jilqa' l-isforzi li saru sa issa mill-

awtoritajiet biex jirkupraw l-arkivji tas-

servizzi sigrieti Jugoslavi rilevanti mis-

Serbja, u jħeġġiġhom biex jiffinalizzaw il-

proċess, li jikkostitwixxi pass importanti 

lejn il-firda mill-passat Komunista u t-triq 

lejn aktar demokratizzazzjoni, 

responsabilità u saħħa istituzzjonali; 

Or. en 
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Paragrafu 43 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

43. Jinnota li l-pajjiż ilu jiffaċċja fluss 

migratorju bla preċedent, b'aktar minn 

500 000 persuna li ttranżitaw minnu fl-

2015; jirrikonoxxi li huwa aġixxa bħala 

sieħeb responsabbli fil-ġestjoni tal-influss 

kbir ta' migranti u rifuġjati u fl-

istabbiliment ta' miżuri ta' ġestjoni effettiva 

tal-fruntieri; jinnota l-piż ekonomiku 

maħluq minn dan l-influss; jistieden lill-

Kummissjoni ttejjeb l-appoġġ għall-

kapaċità ta' ġestjoni tal-fruntiera u 

tippermetti aċċess għal strumenti u 

programmi rilevanti tal-UE; jistieden lill-

awtoritajiet kompetenti jevitaw u jżommu 

lura minn kwalunkwe tip ta' azzjonijiet, 

inkluż il-vjolenza u l-użu tal-forza, li tista' 

tiddiskrimina kontra, u tpoġġi f'riskju l-

ħajjiet ta' rifuġjati u migranti; jinnota li kull 

tip ta' azzjoni għandha tkun skont il-valuri 

u l-prinċipji tal-UE, u għandha tirrispetta d-

dinjità tal-bnedmin u l-ħajja umana; 

iħeġġeġ lill-awtoritajiet kompetenti jsaħħu, 

bl-għajnuna tal-UE, il-faċilitajiet ta' lqugħ 

u ta' akkomodazzjoni, il-koordinazzjoni 

reġjonali u l-iskambju ta' informazzjoni u l-

ġestjoni effettiva tal-fruntieri, jestendu l-

kapaċitajiet tal-infurzar tal-liġi u jiġġieldu 

kontra t-traffikar tal-bnedmin; iħeġġeġ lill-

pajjiż biex jagħmel dak kollu possibbli 

biex jiżgura faċilitajiet għal rifuġjati u 

migranti, jiddefendi kundizzjonijiet umani, 

43. Jinnota li l-pajjiż ilu jiffaċċja fluss 

migratorju bla preċedent, b'aktar minn 

500 000 persuna li ttranżitaw minnu fl-

2015; jirrikonoxxi li huwa aġixxa bħala 

sieħeb responsabbli fil-ġestjoni tal-influss 

kbir ta' migranti u rifuġjati u fl-

istabbiliment ta' miżuri ta' ġestjoni effettiva 

tal-fruntieri; huwa konxju mis-sitwazzjoni 

ta' tensjoni dejjem ikbar fil-fruntiera mal-

Greċja, u jistieden lill-awtoritajiet biex 

ikomplu l-kooperazzjoni u l-

koordinazzjoni mal-UE dwar kwistjonijiet 

ta' migrazzjoni; iħeġġeġ l-

intensifikazzjoni ta' miżuri relatati mal-

ġestjoni tal-fruntieri biex jiġu miġġielda l-

immigrazzjoni illegali u t-traffikar tal-

bnedmin; jinnota l-piż ekonomiku maħluq 

minn dan l-influss; jistieden lill-

Kummissjoni ttejjeb l-appoġġ għall-

kapaċità ta' ġestjoni tal-fruntiera u 

tippermetti aċċess għal strumenti u 

programmi rilevanti tal-UE; jistieden lill-

awtoritajiet kompetenti jevitaw u jżommu 

lura minn kwalunkwe tip ta' azzjonijiet, 

inkluż il-vjolenza u l-użu tal-forza, li tista' 

tiddiskrimina kontra, u tpoġġi f'riskju l-

ħajjiet ta' rifuġjati u migranti; jinnota li kull 

tip ta' azzjoni għandha tkun skont il-valuri 

u l-prinċipji tal-UE, u għandha tirrispetta d-

dinjità tal-bnedmin u l-ħajja umana; 

iħeġġeġ lill-awtoritajiet kompetenti jsaħħu, 
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ma jwettaqx respinġimenti vjolenti u 

jiżgura osservanza stretta tal-liġi tal-pajjiż 

u tad-dritt internazzjonali dwar ir-rifuġjati 

u l-asil; jinnota li l-għadd totali ta' 

applikazzjonijiet għall-asil bla bażi 

ppreżentati fil-pajjiżi membri taż-żona 

Schengen naqas; ifakkar li għandha 

tingħata attenzjoni speċjali lis-sitwazzjoni 

vulnerabbli tat-tfal u minorenni mhux 

akkumpanjati rifuġjati u migranti li 

jivvjaġġaw madwar il-pajjiż kollu, billi 

jingħataw servizzi bażiċi u bl-iżgurar tal-

involviment ta' ħaddiema soċjali li 

jipprovdu protezzjoni xierqa; 

bl-għajnuna tal-UE, il-faċilitajiet ta' lqugħ 

u ta' akkomodazzjoni, il-koordinazzjoni 

reġjonali u l-iskambju ta' informazzjoni u l-

ġestjoni effettiva tal-fruntieri, jestendu l-

kapaċitajiet tal-infurzar tal-liġi u jiġġieldu 

kontra t-traffikar tal-bnedmin; iħeġġeġ lill-

pajjiż biex jagħmel dak kollu possibbli 

biex jiżgura faċilitajiet għal rifuġjati u 

migranti, jiddefendi kundizzjonijiet umani, 

ma jwettaqx respinġimenti vjolenti u 

jiżgura osservanza stretta tal-liġi tal-pajjiż 

u tad-dritt internazzjonali dwar ir-rifuġjati 

u l-asil; jinnota li l-għadd totali ta' 

applikazzjonijiet għall-asil bla bażi 

ppreżentati fil-pajjiżi membri taż-żona 

Schengen naqas; ifakkar li għandha 

tingħata attenzjoni speċjali lis-sitwazzjoni 

vulnerabbli tat-tfal u minorenni mhux 

akkumpanjati rifuġjati u migranti li 

jivvjaġġaw madwar il-pajjiż kollu, billi 

jingħataw servizzi bażiċi u bl-iżgurar tal-

involviment ta' ħaddiema soċjali li 

jipprovdu protezzjoni xierqa; 

Or. en 

 

 


