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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

32. Jiddeplora bil-qawwa l-intimidazzjoni 

u l-prosekuzzjoni ta' aktar minn 

1 000 akkademiku li ffirmaw petizzjoni li 

tappella għal paċi; jissottolinja li dawk l-

individwi li huma responsabbli għall-qtil 

tal-avukat Tahir Elçi - li ddedika ħajtu 

għall-paċi u għad-drittijiet tal-bniedem - 

għandhom jitressqu quddiem il-ġustizzja; 

jesprimi tħassib serju dwar l-

investigazzjonijiet ġudizzjarji li 

prinċipalment għandhom fil-mira l-membri 

tal-HDP, kif ukoll dwar il-priġunerija u t-

tkeċċija ta' sindki lokali, inkluż 25 ko-

Sindki, u t-theddid kontra ħafna politiċi 

Kurdi; 

32. Jiddeplora bil-qawwa l-intimidazzjoni 

u l-prosekuzzjoni ta' aktar minn 

1 000 akkademiku li ffirmaw petizzjoni li 

tappella għal paċi; f'dan il-kuntest, 

jappella għall-ħelsien ta' dawk li jinsabu 

l-ħabs, u jikkundanna l-impożizzjoni ta' 

reklużjoni fuq il-Prof. Muzaffer Kaya, 

Kıvanç Ersoy u Esra Mungan-Gürsoy; 
jissottolinja li dawk l-individwi li huma 

responsabbli għall-qtil tal-avukat Tahir 

Elçi - li ddedika ħajtu għall-paċi u għad-

drittijiet tal-bniedem - għandhom jitressqu 

quddiem il-ġustizzja; jesprimi tħassib serju 

dwar l-investigazzjonijiet ġudizzjarji li 

prinċipalment għandhom fil-mira l-membri 

tal-HDP, kif ukoll dwar il-priġunerija u t-

tkeċċija ta' sindki lokali, inkluż 25 ko-

Sindki, u t-theddid kontra ħafna politiċi 

Kurdi; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

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. Jiddeplora l-attivazzjoni, mid-

29 ta' Novembru 2015, tal-Pjan ta' Azzjoni 

Konġunt UE-Turkija dwar ir-rifuġjati u l-

ġestjoni tal-migranti, u jesprimi tħassib 

serju dwar l-għadd dejjem akbar ta' 

rapporti ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem 

tar-rifuġjati (deportazzjoni, detenzjoni 

arbitrarja, nuqqas ta' status legali); 

jenfasizza li l-kooperazzjoni UE-Turkija 

dwar il-migrazzjoni ma għandhiex tkun 

marbuta mal-kalendarju, kontenut u 

kundizjonalità tal-proċess ta' negozjati; 

jiddispjaċih li l-Pjan ta' Azzjoni Konġunt 

UE-Turkija dwar ir-rifuġjati u l-ġestjoni 

tal-migrazzjoni jinjora kompletament is-

sitwazzjoni reali tal-migranti u r-rifuġjati 

fit-Turkija, u li dan ġie rifjutat minn 

organizzazzjonijiet internazzjonali bħall-

UNHCR u NGOs, peress li hu 

inkompatibbli mad-dritt tal-UE u mad-

dritt internazzjonali; jemmen li l-

esternalizzazzjoni tal-kriżi ta' rifuġjati lit-

Turkija mhijiex soluzzjoni kredibbli tal-

problema fuq il-perjodu twil ta' żmien; 

jenfasiżża, f'dan ir-rigward, li l-

kooperazzjoni dwar il-migrazzjoni ma 

għandhiex tintuża bħala pedina ta' 

negozjar u lanqas ma għandha tkun 
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tiddependi biss fuq l-intensifikar tal-

kontrolli mal-fruntieri jew tal-proċess ta' 

adeżjoni, iżda għandha taġixxi wkoll fl-

interess tal-migranti u ta' persuni li jfittxu 

l-asil u tirrikonoxxi d-drittijiet tagħhom; 
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;  
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

41. Japprezza li t-Turkija, sa dan l-aħħar 

baqgħet iżżomm politika ta' fruntiera 

miftuħa għar-rifuġjati Sirjani; ifaħħar id-

dħul fis-seħħ ta' regoli ġodda fir-reġim 

tal-viża Tork, li diġà witta t-triq għal 

tnaqqis drastiku fi qsim irregolari tal-

fruntiera; jisħaq, madankollu, li 

b'konformità mal-politika tal-UE dwar il-

viża, għandha tkun applikata linja ta' 

politika aktar stretta fil-konfront ta' pajjiżi 

li jirrappreżentaw sors ewlieni ta' 

migrazzjoni irregolari, sabiex jiitrażżan l-

influss ta' migranti fi bżonn ta' 

protezzjoni internazzjonali mit-Turkija 

għall-Ewropa; jissottolinja li t-Turkija 

għandha bżonn ta' kull tip ta' għajnuna 

biex ittejjeb aktar is-sigurtà tal-fruntieri 

tagħha u żżid il-ġlieda kontra t-traffikanti 

tal-bnedmin; jappella lit-Turkija turi 

tolleranza żero u ddaħħal fis-seħħ miżuri 

effikaċi biex jitwaqqfu t-traffikanti tal-

bnedmin u wkoll il-fluss ta' rifuġjati lejn 

il-gżejjer Griegi li jwasslu għal 

kwistjonijiet umanitarji, politiċi, soċjali u 

ta' sigurtà gravi fi ħdan l-UE; iħeġġeġ 

aktar kooperazzjoni bejn it-Turkija, il-

Bulgarija u l-Greċja fil-qasam ta' 

operazzjonijiet ta' tiftix u salvataġġ fil-

41. Japprezza li t-Turkija, sa dan l-aħħar 

baqgħet iżżomm politika ta' fruntiera 

miftuħa għar-rifuġjati Sirjani, u jappella li 

tiġi introdotta mill-ġdid; jissottolinja li t-

Turkija għandha bżonn ta' kull tip ta' 

għajnuna fil-ġlieda tagħha kontra t-

traffikanti tal-bnedmin, u jfakkar li din 

tista' tinkiseb prinċipalment billi lir-

rifuġjati jingħatalhom aċċess legali dirett 

mit-Turkija għall-UE; jappella lit-Turkija 

turi tolleranza żero u ddaħħal fis-seħħ 

miżuri effikaċi biex jitwaqqfu t-traffikanti 

tal-bnedmin; iħeġġeġ l-istabbiliment ta'  

skema ta' risistemazzjoni immedjata, kbira 

u vinkolanti, direttament mit-Turkija lejn 

l-Istati Membri tal-UE, li għandha 

tnaqqas ukoll ir-riskju ta' telf ta' ħajja fuq 

il-baħar minħabba l-fluss ta' rifuġjati lejn 

il-gżejjer Griegi; iħeġġeġ lit-Turkija 

ssaħħaħ l-isforzi tagħha rigward l-

operazzjonijiet ta' tiftix u salvataġġ fi 

ħdan l-ilmijiet territorjali tagħha, biex 

tiżgura kooperazzjoni aħjar bejn iċ-ċentri 

kompetenti ta' koordinament tas-salvataġġ 

u dawk Griegi, u biex jissaħħaħ l-

iskambju bilaterali ta' informazzjoni fir-

rigward ta' inċidenti ta' diffikultà fuq il-

baħar; jirrikonoxxi li l-miżuri kontra l-
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Baħar Eġew, u jappella lill-Frontex toffri 

l-appoġġ tagħha lill-gwardja kostali 

Torka, u ssaħħaħ l-iskambju bilaterali ta' 

informazzjoni; jirrikonoxxi li l-miżuri 

kontra l-kuntrabandu kriminali jistgħu 

jkunu effikaċi biss jekk jiddaħħlu fis-seħħ 

flimkien mal-introduzzjoni ta' rotot sikuri u 

legali biex ir-rifuġjati u l-persuni li jfittxu 

asil jidħlu fl-Unjoni Ewropea; 

kuntrabandu kriminali jistgħu jkunu 

effikaċi biss jekk jiddaħħlu fis-seħħ 

flimkien mal-introduzzjoni ta' rotot sikuri u 

legali biex ir-rifuġjati u l-persuni li jfittxu 

asil jidħlu fl-Unjoni Ewropea; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  41a. Jiddeplora l-fatt li l-awtoritajiet 

Torok bagħtu ċertu numru ta' Sirjani lura 

lejn pajjiżhom li jinsab mifni bil-gwerra; 

jiddispjaċih li l-UE u l-Istati Membri 

tagħha qegħdin jikkunsidraw l-inklużjoni 

tat-Turkija fl-hekk imsejħa lista ta' pajjiżi 

sikuri, speċjalment fid-dawl tad-

deterjorament tas-sitwazzjoni tal-istat tad-

dritt, id-demokrazija u d-drittijiet tal-

bniedem, partikolarment fil-Lvant tat-

Turkija, u jibża' li l-inklużjoni f'din il-

lista se tkun ta' ħsara għad-dritt tal-irġiel 

u tan-nisa li jsofru ripressjoni fit-Turkija 

li japplikaw għall-asil; jikkundanna l-

pressjoni li qed issir mill-Unjoni Ewropea 

u mill-Istati Membri tagħha fuq it-Turkija 

biex tapplika politika dwar il-viża aktar 

stretta fir-rigward ta' pajjiżi oħrajn;  

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

43. Jilqa' l-fatt li l-awtoritajiet tat-Turkija u 

l-UNHCR fit-Turkija qed jarmonizzaw il-

bażi ta' data tagħhom ta' reġistrazzjoni tar-

rifuġjati f'sistema ta' reġistrazzjoni unika; 

iqisha bħala urġenti li jinstabu mezzi 

tekniċi li jagħmlu dik il-bażi ta' data 

interoperabbli u kumpatibbli mal-bażi ta' 

data Ewropeja għar-reġistrazzjoni ta' 

dawk li qed ifittxu l-asil, Eurodac; 

jenfasizza li hu wkoll importanti li 

ladarba r-rifuġjati jitilqu mit-Turkija biex 

imorru lejn l-Ewropa, dawn għandhom 

jiġu dereġistrati mill-bażi ta' data tat-

Turkija; 

43. Jilqa' l-fatt li l-awtoritajiet tat-Turkija u 

l-UNHCR fit-Turkija qed jarmonizzaw il-

bażi ta' data tagħhom ta' reġistrazzjoni tar-

rifuġjati f'sistema ta' reġistrazzjoni unika;  

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

44. Jenfasizza li l-implimentazzjoni tal-

ftehim ta' riammissjoni fir-rigward tal-

Istati Membri kollha hija kruċjali għall-

UE peress li dan jipprovdi opportunità 

għal politika ta' ritorn aktar effikaċi għal 

migranti li m'għandhomx bżonn ta' 

protezzjoni internazzjonali; jilqa' l-ftehim 

politiku li ntlaħaq miż-żewġ partijiet fis-

Summit bejn UE-Turkija li sar fid-

29 ta' Novembru 2015 dwar il-ftehim ta' 

riammissjoni tal-UE-Turkija, sabiex il-

Ftehim jibda japplika b'mod sħiħ minn 

Ġunju 2016; jappella lill-partijiet kollha 

jimplimentaw bis-sħiħ u b'effikaċja l-

ftehimiet bilaterali attwali u jiżguraw li 

jkun hemm ir-rispett sħiħ tad-drittijiet 

fundamentali ta' migranti li jirritornaw; 

44. Jiddispjaċih li ġie konkluż il-ftehim ta' 

riammissjoni fl-1 ta' Ottubru 2014, li jista' 

jkun biss ta' ħsara għall-isforzi li qed isiru 

biex jinfetħu rotot ta' migrazzjoni legali u 

għad-drittijiet tal-popolazzjonijiet ta' 

migranti urifuġjati, b'kunsiderazzjoni tad-

dgħufija tal-istrumenti legali li skonthom 

it-Turkija tirċievi protezzjoni; jitlob li s-

sentenzi tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet 

tal-Bniedem f'dan il-qasam jiġu rispettati 

u implimentati, inkluż meta dawn 

jirrigwardaw l-Istati Membri;  

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 Tork 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 ma tistax 

tiddependi fuq l-intensifikar tal-kontrolli 

mal-fruntieri, iżda minnha nnifisha 

tikkostitwixxi għan għall-

implimentazzjoni tad-dritt universali ta' 

moviment ħieles; jitlob lill-Kummissjoni 

tipprovdi aktar assistenza teknika sabiex 

jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet tal-pjan 

direzzjonali għal-liberalizzazzjoni tal-viża; 

Or. en 
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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, 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 lill-Kummissjoni 

tintensifika l-isforzi tagħha biex 

tipparteċipa maċ-Ċiprijotti Torok ħalli 

dawn iħejju ruħhom biex jarmonizzaw 

bis-sħiħ mal-UE fi ħdan il-qafas ta' 

soluzzjoni komprensiva; iħeġġeġ lill-

President tal-Parlament Ewropea jieħu l-

passi meħtieġa fl-eventwalità ta' 

soluzzjoni; 

Or. en 

 

 


