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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 45a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  45a. Jappoġġa, f’dan ir-rigward, il-

proposta tal-Mibgħut Personali tas-

Segretarju Ġenerali tan-NU għat-taħditiet 

bejn il-Greċja u l-Eks-Repubblika 

Jugoslava tal-Maċedonja, Matthew 

Nimetz, għal isem kompost bi kwalifikatur 

ġeografiku, sakemm ma jikkompromettix 

in-nazzjonalità, l-identità, il-kultura u l-

lingwa tal-Maċedonja; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 40a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  40a. Jinnota l-kostruzzjoni ppjanata taż-

żewġ impjanti idroelettriċi kbar ta' 

Lukovo Pole u Boškov Most; jirrimarka li 

l-implimentazzjoni tal-acquis dwar il-

protezzjoni tan-natura u n-netwerk 

Natura 2000 għadha trid tinbeda; jitlob, 

f’dan ir-rigward, biex ir-

rakkomandazzjoni tal-Kumitat 

Permanenti tal-Konvenzjoni ta' Bern 

(Nru. 184(2015)) tiġi mħarsa billi tiġi 

sospiża l-implimentazzjoni tal-proġetti fi 

ħdan it-territorju tal-Park Nazzjonali ta' 

Mavrovo sakemm tkun tlestiet 

Valutazzjoni Ambjentali Strateġika 

b'konformità sħiħa mal-leġiżlazzjoni 

ambjentali tal-UE; 

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; jinnota l-piż ekonomiku 

maħluq minn dan l-influss; jinnota d-

deċiżjoni reċenti tal-pajjiż li jillimita d-

dħul u t-tranżitu ta' rifuġjati u migranti u, 

filwaqt li jtenni li hemm kriżi umanitarja 

li qed isseħħ fil-fruntieri esterni tal-UE li 

timplika responsabilitajiet komuni, 

jistieden lill-Kummissjoni ttejjeb l-appoġġ 

għall-għajnuna umanitarja u l-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-
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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; 

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 

 

 


