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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

– wara li kkunsidra l-Qafas ta' Negozjar 

għall-adeżjoni tat-Turkija mal-UE tat-

3 ta' Ottubru 2005, 

– wara li kkunsidra l-Qafas ta' Negozjar 

għat-Turkija tat-3 ta' Ottubru 2005, 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

– wara li kkunsidra l-fatt li r-rispett għall-

istat tad-dritt, inklużi b'mod partikolari s-

separazzjoni tal-poteri, il-libertà tal-

espressjoni u d-drittijiet tal-minoranzi, 

huma fil-qalba tal-proċess tal-adeżjoni, 

– wara li kkunsidra l-fatt li r-rispett għall-

istat tad-dritt, inklużi b'mod partikolari s-

separazzjoni tal-poteri, id-demokrazija, il-

libertà tal-espressjoni, id-drittijiet tal-

bniedem u d-drittijiet tal-minoranzi u l-

libertà tar-reliġjon, huma fil-qalba tal-

proċess tan-negozjati, 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

37. Jappoġġa parteċipazzjoni politika 

mġedda bejn l-UE u t-Turkija dwar l-isfidi 

ġeopolitiċi, b'mod partikolari dwar il-kriżi 

tar-rifuġjati u ta' migrazzjoni; jirrikonoxxi 

l-kontribut umanitarju qawwi tat-Turkija li 

tospita l-akbar popolazzjoni ta' rifuġjati fid-

dinja; iħeġġeġ lill-UE u t-Turkija 

jingħaqdu flimkien biex itejbu u jiżguraw 

kundizzjonijiet ta' għajxien deċenti u 

kapaċitajiet bażiċi tal-kampijiet ta' rifuġjati 

u biex jiffaċilitaw il-ħidma tal-Uffiċċju tan-

Nazzjonijiet Uniti għar-Rifuġjati 

(UNHCR), sabiex jevitaw l-eżodu qawwi 

ta' migranti; iħeġġeġ lill-UE tkompli 

taħdem mal-uffiċċjali tal-gvern Tork biex 

tiżgura d-dokumentazzjoni korretta tal-

migranti; ifakkar li t-Turkija hi waħda mill-

pajjiżi ta' tranżitu ewlenin għall-migranti u 

r-rifuġjati li jivvjaġġaw lejn l-UE, mhux 

biss mis-Sirja iżda minn bosta pajjiżi 

oħrajn; jenfasizza l-importanza li jkun 

hemm kooperazzjoni mat-Turkija fil-

ġestjoni tal-kriżi tar-rifuġjati u biex jiġi 

evitat it-telf ta' ħajja fuq il-baħar; 

37. Jappoġġa parteċipazzjoni politika 

mġedda bejn l-UE u t-Turkija dwar l-isfidi 

ġeopolitiċi, b'mod partikolari dwar il-kriżi 

tar-rifuġjati u ta' migrazzjoni; jirrikonoxxi 

l-kontribut umanitarju qawwi tat-Turkija li 

tospita l-akbar popolazzjoni ta' rifuġjati fid-

dinja; iħeġġeġ lill-UE u t-Turkija 

jingħaqdu flimkien biex itejbu u jiżguraw 

kundizzjonijiet ta' għajxien deċenti u 

kapaċitajiet bażiċi tal-kampijiet ta' rifuġjati 

u biex jiffaċilitaw il-ħidma tal-Uffiċċju tan-

Nazzjonijiet Uniti għar-Rifuġjati 

(UNHCR), sabiex jevitaw l-eżodu qawwi 

ta' migranti; iħeġġeġ lill-UE tkompli 

taħdem mal-uffiċċjali tal-gvern Tork biex 

tiżgura d-dokumentazzjoni korretta tal-

migranti; ifakkar li t-Turkija hi waħda mill-

pajjiżi ta' tranżitu ewlenin għall-migranti u 

r-rifuġjati li jivvjaġġaw lejn l-UE, mhux 

biss mis-Sirja iżda minn bosta pajjiżi 

oħrajn; jenfasizza l-importanza li jkun 

hemm kooperazzjoni mat-Turkija fil-

ġestjoni tal-kriżi tar-rifuġjati u biex jiġi 

evitat it-telf ta' ħajja fuq il-baħar; jilqa' 

b'sodisfazzjon il-Missjoni ta' Monitoraġġ 

tan-NATO fil-Baħar Eġew; 

Or. en 



 

AM\1091912MT.doc  PE579.859v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

11.4.2016 B8-0442/4 

Emenda  4 

Renate Sommer 

f'isem il-Grupp PPE 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0442/2016 

Kati Piri 

f'isem il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin 

Rapport tal-2015 dwar it-Turkija 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 42 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

42. Jissottolinja li t-tnaqqis tal-migrazzjoni 

lejn l-UE m'għandux iwassal għal 

respinġimenti ("pushbacks") tar-rifuġjati 

jew detenzjoni illegali; itenni l-appell 

tiegħu lit-Turkija biex tneħħi r-riżerva 

ġeografika għall-Konvenzjoni ta' Ġinevra 

tal-1951; jinsisti li huwa kruċjali li 

jiddaħħlu fis-seħħ rotot sikuri u legali għar-

rifuġjati u jħeġġeġ lill-Istati Membri jżidu 

b'mod sostanzjali l-isforzi tagħhom ta' 

risistemazzjoni; huwa tal-fehma li 

soluzzjoni politika għall-kriżi Sirjana biss 

tista' tipprovdi rispons fit-tul għall-kriżi 

umanitarja; 

42. Jissottolinja li t-tnaqqis tal-migrazzjoni 

lejn l-UE m'għandux iwassal għal 

respinġimenti ("pushbacks") tar-rifuġjati 

jew detenzjoni illegali; itenni l-appell 

tiegħu lit-Turkija biex tneħħi r-riżerva 

ġeografika għall-Konvenzjoni ta' Ġinevra 

tal-1951; jinsisti li huwa kruċjali li 

jiddaħħlu fis-seħħ rotot sikuri u legali għar-

rifuġjati u jħeġġeġ lill-Istati Membri jżidu 

b'mod sostanzjali l-isforzi tagħhom ta' 

risistemazzjoni; huwa tal-opinjoni li huwa 

imperattiv li tinstab soluzzjoni politika 

għall-kriżi Sirjana; iħeġġeġ lit-Turkija żżid 

sostanzjalment l-isforzi tagħha biex 

tinstab soluzzjoni politika, jiġifieri li 

jingħelbu r-riżervi tagħha kontra l-

parteċipazzjoni tal-Kurdi fit-taħditiet ta' 

paċi f'Ġinevra; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

45. Iħeġġeġ lill-gvern sabiex jissodisfa l-

kriterji identifikati fil-pjan direzzjonali 

għal-liberalizzazzjoni tal-viża b'mod sħiħ u 

nondiskriminatorju, fil-konfront tal-Istati 

Membri kollha; ifakkar li l-

liberalizzazzjoni tal-viża hija proċess 

ibbażat fuq il-mertu u huwa biss meta jiġu 

ssodisfati l-istandards li l-ivjaġġar 

mingħajr viża jkun possibbli għaċ-ċittadini 

Torok; jitlob lill-Kummissjoni tipprovdi 

aktar assistenza teknika sabiex jiġu 

ssodisfati l-kundizzjonijiet tal-pjan 

direzzjonali għal-liberalizzazzjoni tal-viża; 

45. Iħeġġeġ lill-gvern sabiex jissodisfa l-

kriterji identifikati fil-pjan direzzjonali 

għal-liberalizzazzjoni tal-viża b'mod sħiħ u 

nondiskriminatorju, fil-konfront tal-Istati 

Membri kollha; ifakkar li l-

liberalizzazzjoni tal-viża huwa proċess 

ibbażat fuq mertu, marbuta direttament l-

implimentazzjoni sħiħa tal-ftehim ta’ 

riammissjoni bejn l-UE u t-Turkija, u li 

huwa biss meta l-istandards ikunu ġew 

sodisfatti, se jkun possibbli l-ivvjaġġar 

mingħajr viża għaċ-ċittadini Torok;  

Or. en 



 

AM\1091912MT.doc  PE579.859v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

11.4.2016 B8-0442/6 

Emenda  6 

Renate Sommer 

f'isem il-Grupp PPE 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0442/2016 

Kati Piri 

f'isem il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin 

Rapport tal-2015 dwar it-Turkija 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 52 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

52. Jilqa' l-inizjattiva tal-President tar-

Repubblika ta' Ċipru, is-Sur Nicos 

Anastasiades, biex it-Tork isir lingwa 

uffiċjali tal-UE u jħeġġeġ lill-partijiet 

iħaffu dan il-proċess; jinnota l-

implimentazzjoni tal-acquis tal-UE fl-Istat 

Kostitwenti Tork Ċiprijott futur mad-dħul 

fis-seħħ tal-ftehim ta' soluzzjoni għandha 

diġà tkun ġiet ippreparata tajjeb; jilqa', 

f'dan ir-rigward, l-istabbiliment ta' kumitat 

bikomunali ad hoc dwar il-preparazzjoni 

għall-UE; iħeġġeġ kemm lill-Parlament 

Ewropew u l-Kummissjoni biex 

jintensifikaw l-isforzi tagħhom biex 

jipparteċipaw maċ-Ċiprijotti Torok bi 

tħejjija għall-integrazzjoni sħiħa fl-UE; 

iħeġġeġ lill-President tal-Parlament 

Ewropea jieħu l-passi meħtieġa fl-

eventwalità ta' soluzzjoni; 

52. Jilqa’ l-inizjattiva tal-President tar-

Repubblika ta’ Ċipru, tat-Turkija mr nicos 

Anastasiades, biex isir lingwa uffiċjali tal-

UE, u jħeġġeġ lill-partijiet biex iħaffu dan 

il-proċess wara li tiġi solvuta l-kwistjoni 

ta’ Ċipru, f’konformità mal-valuri u l-

prinċipji li fuqhom hija msejsa l-UE; 

jinnota l-implimentazzjoni tal-acquis tal-

UE fl-Istat Kostitwenti Tork Ċiprijott futur 

mad-dħul fis-seħħ tal-ftehim ta' soluzzjoni 

għandha diġà tkun ġiet ippreparata tajjeb; 

jilqa', f'dan ir-rigward, l-istabbiliment ta' 

kumitat bikomunali ad hoc dwar il-

preparazzjoni għall-UE; iħeġġeġ kemm 

lill-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni 

biex jintensifikaw l-isforzi tagħhom biex 

jipparteċipaw maċ-Ċiprijotti Torok bi 

tħejjija għall-integrazzjoni sħiħa fl-UE; 

iħeġġeġ lill-President tal-Parlament 

Ewropea jieħu l-passi meħtieġa fl-

eventwalità ta' soluzzjoni; 

Or. en 

 

 


