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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 2 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

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. Jissottolinja li t-Turkija hija sieħba 

strateġika għall-UE u li negozjati attivi u 

kredibbli jipprovdu qafas xieraq biex il-

potenzjal tar-relazzjonijiet UE-Turkija jiġi 

sfruttat bis-sħiħ; jieħu nota tar-

rivitalizzazzjoni tal-proċess ta' negozjati 

mill-UE u jittama li l-ftuħ ta' kapitoli se 

jwassal għal progress konkret, dment li t-

Turkija l-ewwel tissodisfa l-obbligi tagħha 

skont il-qafas ta' negozjar; jitlob, f'dan ir-

rigward, progress konkret u impenn 

ġenwin min-naħa tat-Turkija; itenni l-

istedina tiegħu lill-Kummissjoni biex 

tivvaluta mill-ġdid il-mod li bih in-

negozjati tmexxew s'issa u kif ir-

relazzjonijiet u l-kooperazzjoni bejn l-UE 

u t-Turkija jistgħu jittejbu u jiġu 

intensifikati; jappoġġa bil-qawwa djalogu 

politiku ta' livell għoli, strutturat, aktar 

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; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

5. Jitlob li l-Unjoni Doganali tittejjeb u li l-

ambitu tagħha titwessa' biex tkopri setturi 

ġodda, inklużi l-prodotti agrikoli, is-

servizzi u l-akkwist pubbliku; jinnota li n-

negozjati dwar dan huma skedati li jibdew 

fit-tieni semestru tal-2016; ifakkar li l-

Unjoni Doganali tista' tilħaq il-potenzjal 

tagħha biss meta t-Turkija timplimenta 

għalkollox il-Protokoll Addizzjonali fir-

rigward tal-Istati Membri kollha; huwa tal-

fehma li l-interessi tat-Turkija għandhom 

jiġu kkunsidrati fi ftehimiet futuri ta' 

Kummerċ Ħieles iffirmati mill-UE ma' 

pajjiżi terzi, b'mod partikolari fil-każ UE-

l-Istati Uniti dwar in-negozjati għall-

Isħubija Trans-Atlantika ta' Kummerċ u 

ta' Investiment (TTIP); jappella li l-

moviment liberu tal-persuni jittejjeb u jsiru 

aktar skambji interkulturali; 

5. Jitlob li l-unjoni doganali tittejjeb u li l-

kamp ta' applikazzjoni tagħha jitwessa' 

biex ikopri setturi ġodda, inklużi l-prodotti 

agrikoli, is-servizzi u l-akkwist pubbliku; 

jinnota li n-negozjati dwar dan huma 

skedati li jibdew fit-tieni nofs tal-2016; 

ifakkar li l-unjoni doganali tista' tilħaq il-

potenzjal sħiħ tagħha biss meta t-Turkija 

timplimenta għalkollox il-Protokoll 

Addizzjonali fir-rigward tal-Istati Membri 

kollha; jitob li l-moviment liberu tal-

persuni jittejjeb u li jsiru aktar skambji 

interkulturali; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

7. Itenni li t-Turkija għandha tkompli 

tallinja l-politika barranija tagħha ma' dik 

tal-UE b'konformità mad-dispożizzjonijiet 

tal-Qafas ta' Negozjar; jikkunsidra li huwa 

essenzjali li jiżdied l-iskambju ta' 

informazzjoni dwar kwistjonijiet ta' 

politika barranija u jistieden lill-Ministru 

Tork għall-Affarijiet Barranin biex 

jattendi laqgħat tal-Kunsill Affarijiet 

Barranin kull meta jkun rilevanti; ifakkar 

fl-importanza strateġika tat-Turkija għas-

sigurtà enerġetika tal-UE bħala pajjiż ta' 

tranżitu ewlieni; iqis li l-iżvilupp rapidu 

tal-kooperazzjoni fil-qasam tal-enerġija u t-

twessigħ tal-kuritur tat-trasport tal-enerġija 

mit-Turkija għall-Unjoni Ewropea huma 

essenzjali; 

7. Itenni li t-Turkija għandha tkompli 

tallinja l-politika barranija tagħha ma' dik 

tal-UE b'konformità mad-dispożizzjonijiet 

tal-Qafas ta' Negozjar; ifakkar fl-

importanza strateġika tat-Turkija għas-

sigurtà enerġetika tal-UE bħala pajjiż ta' 

tranżitu ewlieni; iqis li l-iżvilupp rapidu 

tal-kooperazzjoni fil-qasam tal-enerġija u t-

twessigħ tal-kuritur tat-trasport tal-enerġija 

mit-Turkija għall-Unjoni Ewropea huma 

essenzjali; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

8. Itenni l-ħtieġa li jissaħħu r-relazzjonijiet 

tajbin tal-viċinat, li jikkostitwixxu element 

fundamentali tal-Qafas ta' Negozjar u huma 

element essenzjali fil-proċess ta' tkabbir; 

jappella, f'dan ir-rigward, lit-Turkija 

tintensifika l-isforzi tagħha sabiex issolvi 

kwistjonijiet bilaterali pendenti, inklużi 

obbligi ġuridiċi pendenti u tilwimiet li 

għadhom mhux solvuti mal-ġirien 

immedjati tagħha dwar il-fruntieri tal-art, 

tal-baħar u tal-ispazju tal-ajru, bi qbil mad-

dispożizzjonijiet tal-Karta tan-NU u mad-

dritt internazzjonali; jappella lill-gvern 

Tork sabiex jiffirma u jirratifika l-

Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 

id-Dritt tal-Baħar (UNCLOS); iħeġġeġ lill-

gvern Tork itemm il-ksur ripetut tal-ispazju 

tal-ajru u tal-ilmijiet territorjali Griegi kif 

ukoll il-prattika li inġenji tal-ajru militari 

Torok itiru fuq il-gżejjer Griegi; iħeġġeġ 

lit-Turkija u lill-Armenja jinnormalizzaw 

ir-relazzjonijiet tagħhom billi jistabbilixxu 

relazzjonijiet diplomatiċi mingħajr 

prekundizzjonijiet, u jitlob li tinfetaħ il-

fruntiera bejn it-Turkija u l-Armenja, li 

tista' twassal għal titjib fir-relazzjonijiet, 

b'mod partikolari fil-kooperazzjoni 

transkonfinali u fl-integrazzjoni 

ekonomika; 

8. Itenni l-ħtieġa li jissaħħu r-relazzjonijiet 

tajbin tal-viċinat, li jikkostitwixxu element 

fundamentali tal-Qafas ta' Negozjar u huma 

element essenzjali fil-proċess ta' tkabbir; 

jesprimi mill-ġdid, f'dan il-kuntest,  id-

dispjaċir tiegħu li t-theddida ta' casus 

belli ddikjarata mill-Gran Assemblea 

Nazzjonali tat-Turkija kontra l-Greċja 

għadha ma ġietx irtirata; jappella lit-

Turkija tintensifika l-isforzi tagħha sabiex 

issolvi kwistjonijiet bilaterali pendenti, 

inklużi obbligi ġuridiċi pendenti u tilwim li 

għadu mhux solvut mal-ġirien immedjati 

tagħha dwar il-fruntieri tal-art, tal-baħar u 

tal-ispazju tal-ajru, skont id-

dispożizzjonijiet tal-Karta tan-NU u d-dritt 

internazzjonali; jappella lill-Gvern Tork 

sabiex jiffirma u jirratifika l-Konvenzjoni 

tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Dritt tal-

Baħar (UNCLOS); iħeġġeġ lill-Gvern Tork 

itemm il-ksur ripetut tal-ispazju tal-ajru u 

tal-ilmijiet territorjali Griegi kif ukoll il-

prattika li inġenji tal-ajru militari Torok 

jittajru fuq il-gżejjer Griegi; iħeġġeġ lit-

Turkija u lill-Armenja jinnormalizzaw ir-

relazzjonijiet tagħhom billi jistabbilixxu 

relazzjonijiet diplomatiċi mingħajr 

prekundizzjonijiet, u jitlob li tinfetaħ il-

fruntiera bejn it-Turkija u l-Armenja, li 
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jista' jwassal għal titjib fir-relazzjonijiet, 

b'mod partikolari fil-kooperazzjoni 

transkonfinali u fl-integrazzjoni 

ekonomika; 
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Paragrafu 9 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

9. Huwa tal-fehma li, f'konformità mal-

impenn tal-UE favur l-istat tad-dritt u l-

valuri fundamentali, ir-riformi fl-oqsma 

tal-ġudikatura u d-drittijiet fundamentali u 

l-ġustizzja, il-libertà u s-sigurtà huma 

meħtieġa b'mod urġenti fit-Turkija; 

jappella, mingħajr preġudizzju għall-

pożizzjonijiet tal-Istati Membri, lill-Kunsill 

tal-UE biex jipproponi, ladarba l-parametri 

tal-ftuħ uffiċjali jiġu ssodisfati, il-ftuħ tal-

Kapitoli 23 (Ġudikatura u Drittijiet 

Fundamentali) u 24 (Ġustizzja, Libertà u 

Sigurtà) u biex jiġi żgurat li l-proċess ta' 

riforma fit-Turkija jissawwar abbażi ta' 

valuri u standards Ewropej; jappella lit-

Turkija timpenja ruħha b'mod sħiħ mal-

Kunsill tal-Ewropa u l-Kummissjoni ta' 

Venezja fl-oqsma tar-riforma ġudizzjarja; 

9. Huwa tal-fehma li, f'konformità mal-

impenn tal-UE favur l-istat tad-dritt u l-

valuri fundamentali, ir-riformi fl-oqsma 

tal-ġudikatura u d-drittijiet fundamentali u 

tal-ġustizzja, il-libertà u s-sigurtà huma 

meħtieġa b'mod urġenti fit-Turkija; 

jappella lit-Turkija biex tissodisfa l-obbligi 

tagħha skont il-qafas ta' negozjar sabiex, 

mingħajr preġudizzju għall-pożizzjonijiet 

tal-Istati Membri, il-Kunsill tal-UE jkun 

jista' jipproponi, ladarba l-parametri tal-

ftuħ uffiċjali jiġu ssodisfati, il-ftuħ tal-

Kapitoli 23 (Ġudikatura u Drittijiet 

Fundamentali) u 24 (Ġustizzja, Libertà u 

Sigurtà) u biex jiġi żgurat li l-proċess ta' 

riforma fit-Turkija jissawwar abbażi tal-

valuri u l-istandards tal-UE; jappella lit-

Turkija timpenja ruħha b'mod sħiħ mal-

Kunsill tal-Ewropa u l-Kummissjoni ta' 

Venezja fl-oqsma tar-riforma ġudizzjarja; 

Or. en 
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Paragrafu 26 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

26. Jesprimi tħassib kbir dwar is-

sitwazzjoni li qiegħda tmur għall-agħar fix-

Xlokk tat-Turkija; jirrikonoxxi d-dritt 

leġittimu tat-Turkija li tiġġieled kontra t-

terroriżmu; jisħaq, madankollu, li l-miżuri 

ta' sigurtà għandhom jitwettqu b'rispett 

għall-istat tad-dritt u d-drittijiet tal-

bniedem; jissottolinja li operazzjonijiet ta' 

kontra t-terroriżmu għandhom ikunu 

proporzjonati u ma jkunux forma ta' kastig 

kollettiv; jikkundanna l-imġiba ħażina tal-

forzi speċjali tas-sigurtà u jappella sabiex 

dawk responsabbli jitressqu quddiem il-

ġustizzja;  

26. Jesprimi tħassib kbir dwar is-

sitwazzjoni li qiegħda tmur għall-agħar fix-

Xlokk tat-Turkija; ifakkar li l-Gvern Tork 

għandu responsabilità li jipproteġi lill-

persuni kollha li jgħixu fit-territorju 

tiegħu, irrispettivament mill-oriġini 

kulturali jew reliġjużi tagħhom; 
jirrikonoxxi d-dritt leġittimu tat-Turkija li 

tiġġieled kontra t-terroriżmu, skont id-dritt 

internazzjonali; jisħaq, madankollu, li l-

miżuri ta' sigurtà għandhom jitwettqu 

b'rispett għall-istat tad-dritt u d-drittijiet 

tal-bniedem; jissottolinja li l-

operazzjonijiet kollha mill-forzi tas-

sigurtà għandhom ikunu proporzjonali u 

ma jkunux forma ta' kastig kollettiv; 

jikkundanna l-imġiba ħażina tal-forzi 

speċjali tas-sigurtà u jitlob li dawk 

responsabbli jitressqu quddiem il-ġustizzja; 

jitlob li d-dritt umanitarju jiġi infurzat 

b'mod li l-vittmi jkunu jistgħu jirċievu l-

kura li huma intitolati għaliha; 

Or. en 
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Kouloglou, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Tania González Peñas, 

Rina Ronja Kari 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 
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Kati Piri 

f'isem il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin 

Rapport tal-2015 dwar it-Turkija 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 27 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

27. Jikkundanna u ma jikkunsidrax 

ġustifikat ir-ritorn tal-vjolenza min-naħa 

tal-PKK, li huwa fuq il-lista tal-UE ta' 

organizzazzjonijiet terroristiċi; jisħaq li 

ma hemm l-ebda soluzzjoni vjolenti għall-

kwistjoni tal-Kurdi u jħeġġeġ lill-gvern tat-

Turkija biex jerfa' r-responsabbiltà tiegħu 

li jerġa' jibda negozjati bil-għan li jikseb 

soluzzjoni komprensiva u sostenibbli għall-

kwistjoni tal-Kurdi; jappella lill-PKK iċedi 

l-armi, jabbanduna t-tattiċi terroristiċi u 

jużaw mezzi paċifiċi u legali biex jagħtu 

vuċi lill-aspettativi tagħhom; jikkundanna 

bil-qawwa l-attakki kontra l-forzi tas-

sigurtà u l-persuni ċivili; jesprimi tħassib 

serju, f'dan ir-rigward, dwar il-bini ta' 

barrikati u t-tħaffir ta' trinek mill-militanti 

YDG-H; jinsisti, madankollu, li l-protesti 

paċifiċi għandhom jitħallew isiru; 

27. Jesprimi tħassib serju li l-prospett li 

tintlaħaq soluzzjoni paċifika u 

demokratika għall-kwistjoni tal-Kurdi fit-

Turkija huwa mhedded serjament; 

jenfasizza li ma hemm l-ebda soluzzjoni 

vjolenti għall-kwistjoni tal-Kurdi u jħeġġeġ 

lill-Gvern tat-Turkija biex itemm ir-

ripressjoni tal-Kurdi u tal-minoranzi 

kollha u li jerfa' r-responsabilità tiegħu 

biex jerġa' jibda negozjati bl-għan li 

tinstab soluzzjoni komprensiva u 

sostenibbli għall-kwistjoni tal-Kurdi; 

jappella lill-PKK iċedi l-armi, jabbanduna 

t-tattiċi terroristiċi u juża mezzi paċifiċi u 

legali biex jagħti vuċi lill-aspettativi 

tiegħu; jikkundanna bil-qawwa l-attakki 

kontra l-forzi tas-sigurtà u l-persuni ċivili; 

jesprimi tħassib serju, f'dan ir-rigward, 

dwar il-bini ta' barrikati u t-tħaffir ta' trinek 

mill-militanti YDG-H u dwar ir-rapporti 

tal-NGOs dwar is-sitwazzjoni allarmanti 

taċ-ċivili, speċjalment f'Sur u Cizre; 

jinsisti, madankollu, li l-protesti paċifiċi 

għandhom jitħallew isiru; 

Or. en 
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  28a. Jenfasizza li l-inklużjoni tal-PKK fuq 

il-lista ta' organizzazzjonijiet terroristiċi 

stabbilita mill-UE qed ixxekkel il-ħolqien 

tal-paċi, id-djalogu u n-negozjati, u qed 

tiffaċilita wkoll il-ksur tad-drittijiet tal-

bniedem; jistieden għalhekk lill-Kunsill 

biex jirrevedi l-lista u jneħħi lill-PKK 

minnha; jistieden lill-awtoritajiet Torok 

biex jerġgħu jibdew taħditiet mal-

mexxejja tal-PKK biex tinstab soluzzjoni 

paċifika għall-kwistjoni tal-Kurdi; 

Or. en 

 

 


