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B. billi l-UE għadha impenjata favur 

tkabbir ulterjuri bħala politika ewlenija 

għall-promozzjoni tal-paċi, tad-

demokrazija, tas-sigurtà u tal-prosperità 

fl-Ewropa; billi kull pajjiż kandidat se jiġi 

ġġudikat fuq il-merti proprji tiegħu; 

B. billi tkabbir ulterjuri tal-UE m'għandux 

ikun għan fih innifsu; 
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2. Jissottolinja li t-Turkija hija sieħba 

strateġika għall-UE u li negozjati ta' 

adeżjoni attivi u kredibbli jipprovdu qafas 

xieraq biex il-potenzjal tar-relazzjonijiet 

UE-Turkija jiġi sfruttat bis-sħiħ; jieħu 

nota li l-proċess ta' negozjati ngħata spinta 

'l quddiem mill-UE u jittama li l-ftuħ ta' 

kapitoli ser iwassal għal progress konkret; 

jappella, f'dan ir-rigward, għal progress 

konkret u impenn ġenwin min-naħa tat-

Turkija; itenni t-talba tiegħu lill-

Kummissjoni biex terġa' tivvaluta l-mod li 

bih in-negozjati tmexxew s'issa u kif ir-

relazzjonijiet u l-kooperazzjoni bejn UE-

Turkija jistgħu jitjiebu u jiġu 

intensifikati; jappoġġa bil-qawwa djalogu 

politiku strutturat ta' livell għoli, iktar 

frekwenti u miftuħ dwar kwistjonijiet 

tematiċi ewlenin ta' interess komuni 

bħalma huma l-migrazzjoni, il-ġlieda 

kontra t-terroriżmu, l-enerġija, l-

ekonomija u l-kummerċ; 

2. Jiddeplora r-rivitalizzazzjoni tal-proċess 

ta' negozjati  mill-UE; ifakkar lill-

Kummissjoni fl-impenn li ħadet fl-2004 li 

tissospendi n-negozjati jekk it-Turkija 

tonqos b'mod evidenti mill-obbligi tagħha 

li tissodisfa l-kriterji ta' Copenhagen; 

jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill 

iwaqqfu l-proċess ta' negozjati; 

Or. en 
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19. Hu tal-fehma li l-proċess ta' riforma 

kostituzzjonali għandu jwassal għal soċjetà 

sekolari, pluralistika, inklużiva u tolleranti; 

jissottolinja li l-Kostituzzjoni l-ġdida 

għandha tkun ibbażata fuq kunsens wiesa' 

madwar l-ispettru politiku kollu u fis-

soċjetà kollha kemm hi, bir-rispett sħiħ tad-

drittijiet tal-minoranzi, irrispettivament 

mill-isfond kulturali jew reliġjuż tagħhom, 

biex b'hekk tissawwar bażi b'saħħitha għal-

libertajiet fundamentali u l-istat tad-dritt; 

iħeġġeġ lit-Turkija tirrispetta bis-sħiħ l-

istat tad-dritt u d-drittijiet u l-libertajiet 

fundamentali, partikolarment il-libertà tal-

minoranzi reliġjużi u etniċi; jenfasizza l-

bżonn li tiġi tippromulga leġiżlazzjoni 

komprensiva kontra d-diskriminazzjoni, li 

tinkludi l-projbizzjoni ta' diskriminazzjoni 

u diskors ta' mibegħda abbażi ta' etniċità, 

reliġjon, orjentazzjoni sesswali, ġeneru jew 

identità tal-ġeneru, u biex tinkludi l-

projbizzjoni ta' tali diskriminazzjoni 

f'Kostituzzjoni ġdida; jissottolinja li dan 

ma għandux jipprevjeni lit-Turkija milli 

tagħti drittijiet speċifiċi lil ċittadini abbażi 

tal-oriġini etnika, reliġjon jew lingwa, 

sabiex ikunu jistgħu jippreservaw l-identità 

tagħhom; jinnota, f'dan ir-rigward, li hemm 

bżonn ta' azzjoni ulterjuri biex jiġu trattati 

l-problemi ffaċċjati mill-membri tal-

minoranza Griega, partikolarment fir-

19. Hu tal-fehma li l-proċess ta' riforma 

kostituzzjonali għandu jwassal għal soċjetà 

sekolari, pluralistika, inklużiva u tolleranti; 

jissottolinja li l-Kostituzzjoni l-ġdida 

għandha tkun ibbażata fuq kunsens wiesa' 

madwar l-ispettru politiku kollu u fis-

soċjetà kollha kemm hi, bir-rispett sħiħ tad-

drittijiet tal-minoranzi, irrispettivament 

mill-isfond kulturali jew reliġjuż tagħhom, 

biex b'hekk tissawwar bażi b'saħħitha għal-

libertajiet fundamentali u l-istat tad-dritt; 

iħeġġeġ lit-Turkija tirrispetta bis-sħiħ l-

istat tad-dritt u d-drittijiet u l-libertajiet 

fundamentali, partikolarment il-libertà tal-

minoranzi reliġjużi u etniċi; jenfasizza l-

bżonn li tiġi ppromulgata leġiżlazzjoni 

komprensiva kontra d-diskriminazzjoni, li 

tinkludi l-projbizzjoni ta' diskriminazzjoni 

u diskors ta' mibegħda abbażi ta' etniċità, 

reliġjon, orjentazzjoni sesswali, ġeneru jew 

identità tal-ġeneru, u biex tinkludi l-

projbizzjoni ta' tali diskriminazzjoni 

f'Kostituzzjoni ġdida; jissottolinja li dan 

ma għandux jipprevjeni lit-Turkija milli 

tagħti drittijiet speċifiċi lil ċittadini abbażi 

tal-oriġini etnika, reliġjon jew lingwa, 

sabiex ikunu jistgħu jippreservaw l-identità 

tagħhom; jinnota, f'dan ir-rigward, li hemm 

bżonn ta' azzjoni ulterjuri biex jiġu trattati 

l-problemi ffaċċjati mill-membri tal-

minoranza Griega, partikolarment fir-
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rigward tad-drittijiet għall-edukazzjoni u ta' 

proprjetà; iħeġġeġ lill-awtoritajiet tat-

Turkija jieħdu miżuri ġudizzjarji kontra 

persuni u korpi responsabbli għat-twettiq 

ta' kwalunkwe tip ta' reat ta' mibegħda, 

inkluż l-anti-Semitiżmu, kif dikjarat mill-

gvern fl-2013 fil-"Pakkett ta' 

Demokratizzazzjoni"; jikkundanna l-

attitudni passiva tal-gvern Tork fir-rigward 

tat-theddid serju kontra l-Insara u l-pastors 

tagħhom fil-midja soċjali; jistenna li l-

gvern Tork jitratta kull ċittadin Tork 

mingħajr preġudizzju fir-rigward tat-

twemmin reliġjuż tiegħu jew tagħha; 

jappella lill-awtoritajiet Torok, fid-dawl 

tal-fatt li t-Turkija għandha l-ogħla 

popolazzjoni tal-minoranza Rom fid-dinja, 

jimplimentaw miżuri konkreti u effikaċi li 

jiksbu de facto drittijiet ugwali għar-Roma 

fis-soċjetà Torka u biex itejbu s-

sitwazzjoni tar-Roma, b'attenzjoni speċjali 

għas-sitwazzjoni tat-tfal Roma u l-

inklużjoni tan-nisa Roma; 

rigward tad-drittijiet għall-edukazzjoni u ta' 

proprjetà; iħeġġeġ lill-awtoritajiet tat-

Turkija jieħdu miżuri ġudizzjarji kontra 

persuni u korpi responsabbli għat-twettiq 

ta' kwalunkwe tip ta' reat ta' mibegħda, 

inkluż l-anti-Semitiżmu, kif dikjarat mill-

gvern fl-2013 fil-"Pakkett ta' 

Demokratizzazzjoni"; jikkundanna l-

attitudni passiva tal-gvern Tork fir-rigward 

tat-theddid serju kontra l-Insara u l-pastors 

tagħhom fil-midja soċjali; jistenna li l-

gvern Tork jitratta kull ċittadin Tork 

mingħajr preġudizzju fir-rigward tat-

twemmin reliġjuż tiegħu jew tagħha; 

jappella lill-awtoritajiet Torok, fid-dawl 

tal-fatt li t-Turkija għandha l-ogħla 

popolazzjoni tal-minoranza Rom fid-dinja, 

jimplimentaw miżuri konkreti u effikaċi li 

jiksbu de facto drittijiet ugwali għar-Rom 

fis-soċjetà Torka u biex itejbu s-

sitwazzjoni tar-Rom, b'attenzjoni speċjali 

għas-sitwazzjoni tat-tfal Rom u l-

inklużjoni tan-nisa Rom; jistieden lit-

Turkija tirrikonoxxi l-ġenoċidju Armen; 

Or. en 
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34. Jilqa' l-parteċipazzjoni tat-Turkija fil-

Koalizzjoni Globali kontra l-ISIL u l-ftuħ 

tal-bażijiet tagħha għall-forzi tal-Istati 

Uniti u tal-koalizzjoni; iħeġġeġ lit-Turkija 

taġixxi bir-riżerva xierqa u 

b'kooperazzjoni sħiħa mal-allejati tal-

Punent; 

34. Mhuwiex konvint għalkollox dwar il-

parteċipazzjoni tat-Turkija fil-Koalizzjoni 

Globali kontra l-ISIL;  

Or. en 
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35. Iħeġġeġ lit-Turkija tkompli tkabbar l-

isforzi tagħha biex tipprevjeni lill-ġellieda 

barranin, flus u tagħmir milli jilħqu lill-

ISIL/Daesh u lil gruppi estremisti oħrajn 

mit-territorju tagħha; jinsab imħasseb li l-

awtoritajiet Torok setgħu ma ħadux il-

miżuri kollha possibbli biex iwaqqfu u 

jipprevjenu l-attivitajiet tal-ISIL/Daesh, 

b'mod partikolari l-ġlieda kontra t-traffikar 

taż-żejt mill-fruntieri tagħha; jitlob lill-UE 

ssaħħaħ il-kapaċità tagħha ta' skambju ta' 

informazzjoni u tikkoopera mill-qrib mal-

awtoritajiet Torok dwar din il-kwistjoni 

sabiex jingħata aktar appoġġ fil-ġlieda 

kontra n-networks ta' kuntrabandu; jinnota 

n-nuqqasijiet fl-arrest ta' ġellieda barranin 

u l-kontroll tal-fruntieri fl-Iraq u s-Sirja; 

35. Iħeġġeġ lit-Turkija tipprevjeni lill-

ġellieda barranin, flus u tagħmir milli 

jilħqu lill-ISIL/Daesh u lil gruppi estremisti 

oħrajn mit-territorju tagħha; jinsab 

imħasseb li l-awtoritajiet Torok setgħu ma 

ħadux il-miżuri kollha possibbli biex 

iwaqqfu u jipprevjenu l-attivitajiet tal-

ISIL/Daesh, b'mod partikolari l-ġlieda 

kontra t-traffikar taż-żejt mill-fruntieri 

tagħha; jitlob lill-UE ssaħħaħ il-kapaċità 

tagħha ta' skambju ta' informazzjoni u 

tikkoopera mill-qrib mal-awtoritajiet Torok 

dwar din il-kwistjoni sabiex jingħata aktar 

appoġġ fil-ġlieda kontra n-networks ta' 

kuntrabandu; jinnota n-nuqqasijiet fl-arrest 

ta' ġellieda barranin u l-kontroll tal-

fruntieri fl-Iraq u s-Sirja; 

Or. en 
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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. Jinnota li t-Turkija għamlet ftit ħafna 

biex tiġġieled l-immigrazzjoni illegali u t-

traffikar tal-bnedmin minn xtutha u minn 

fruntieri oħra lejn il-Greċja u l-Bulgarija; 

jikkundanna l-fatt li, effettivament, hija 

użat il-fluss kbir ta' immigrazzjoni illegali 

bħala teknika ta' rikatt; 

Or. en 
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38. Jilqa' l-attivazzjoni, mid-

29 ta' Novembru 2015, tal-Pjan ta' 

Azzjoni Konġunt UE-Turkija dwar ir-

rifuġjati u l-ġestjoni tal-migranti, bħala 

parti mill-aġenda ta' kooperazzjoni 

komprensiva bbażata fuq responsabbiltà 

komuni, impenji reċiproċi u l-konsenja, u 

jinsisti fuq il-bżonn li dan jiġi implimentat 

minnufih; jenfasizza li l-kooperazzjoni 

UE-Turkija dwar il-migrazzjoni ma 

għandhiex tkun marbuta mal-kalendarju, 

kontenut u kundizjonalità tal-proċess ta' 

negozjati; jemmen li l-esternalizzazzjoni 

tal-kriżi ta' rifuġjati lit-Turkija mhijiex 

soluzzjoni kredibbli tal-problema fuq il-

perjodu twil ta' żmien; jappella għas-

solidarjetà tal-Istati Membri tal-UE biex 

iżidu n-numru ta' pajjiżi li se jaċċettaw ir-

rifuġjati għal risistemazzjoni fi spirtu ta' 

kondiviżjoni tal-piżijiet u ta' 

responsabbiltà;  

38. Jiċħad il-Pjan ta' Azzjoni Konġunt 

UE-Turkija dwar ir-rifuġjati u l-ġestjoni 

tal-migranti; jopponi l-esternalizzazzjoni 

tal-kriżi tar-rifuġjati lit-Turkija; jenfasizza 

l-fatt li l-kunċett ta' Schengen u l-politika 

tal-immigrazzjoni u l-asil tal-UE ma 

rnexxewx;  

Or. en 
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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. Jirrifjuta l-iskema tal-liberalizzazzjoni 

tal-viża; jirrimarka li, inevitabbilment, 

dan se jwassal għal saħansitra aktar 

immigrazzjoni illegali bla kontroll; 

Or. en 
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46. Ifaħħar il-progress konsiderevoli li 

nkiseb fit-taħdidiet dwar ir-riunifikazzjoni 

ta' Ċipru, taħt l-awspiċi tan-NU; jilqa' d-

dikjarazzjoni konġunta tal-

11 ta' Frar 2014 magħmula miż-żewġ 

mexxejja bħala l-bażi tal-ftehim; 

jappoġġa l-evoluzzjoni tar-Repubblika ta' 

Ċipru, f'federazzjoni bikomunali u 

biżonali b'sovranità unika, b'personalità 

internazzjonali unika u b'ċittadinanza 

unika b'ugwaljanza politika bejn iż-żewġ 

komunitajiet u b'opportunitajiet indaqs 

għaċ-ċittadini kollha tagħha, mingħajr 

preġudizzju għall-ftehim finali, u bi qbil 

mar-riżoluzzjoni rilevanti tal-Kunsill ta' 

Sigurtà tan-NU u mad-dritt 

internazzjonali; ifaħħar l-approċċ 

kostruttiv tal-mexxejja tal-komunità 

Griega Ċiprijotta kif ukoll dik Torka 

Ċiprijotta tal-gżira, u d-determinazzjoni u 

l-isforzi bla waqfien tagħhom biex 

tinkiseb soluzzjoni ġusta, komprensiva u 

vijabbli malajr kemm jista' jkun; 

jissottolinja l-importanza tas-soluzzjoni 

tal-problema Ċiprijotta, li ilha għaddejja 

għal għexieren ta' snin, kemm għar-

reġjun kollu kif ukoll għall-Ewropa/l-

Unjoni Ewropea; jilqa' għalhekk il-

possibbiltà ta' referendum ġdid dwar ir-

riunifikazzjoni u jappella lill-partijiet 

kollha jikkontribwixxu għal riżultat 

46. Jopponi l-ħolqien ta' Stat Ċiprijott 

ġdid li jista' jdgħajjef il-leġittimità tar-

Repubblika ta' Ċipru, Stat Membru tal-

UE;  
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Or. en 
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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. Jiċħad l-inizjattiva tal-President tar-

Repubblika ta' Ċipru, is-Sur Nicos 

Anastasiades, biex it-Tork isir lingwa 

uffiċjali tal-UE;  

Or. en 

 

 


