
 

AM\1091933MT.doc  PE579.859v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

11.4.2016 B8-0442/41 

Emenda  41 

Kati Piri, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru 

f'isem il-Grupp S&D 

Alexander Graf Lambsdorff 

f'isem il-Grupp ALDE 

Bodil Valero, Rebecca Harms, Ska Keller, Ernest Maragall 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

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; jistieden lill-

Kummissjoni, fir-rigward tal-Pjan ta' 

Azzjoni Konġunt UE-Turkija, tinvestiga l-

allegazzjonijiet li saru minn Amnesty 

International fir-Rapport tagħhom tal-

1 ta' April 2016 li t-Turkija qed iġġiegħel 

lir-rifuġjati Sirjani jmorru lura lejn 

pajjiżhom; jinsisti li l-proċeduri kollha ta' 

ritorn furzat applikati mill-Greċja għat-

Turkija għandhom ikunu f'konformità 

sħiħa mad-dritt internazzjonali u d-dritt 

tal-UE fir-rigward tal-aċċess għall-asil u 

l-protezzjoni internazzjonali u l-

implimentazzjoni tad-drittijiet 

fundamentali u l-garanziji proċedurali; 

jistieden, f'dan ir-rigward, lill-

Kummissjoni ssegwi mill-qrib il-mod li 

bih l-awtoritajiet Torok jimplimentaw il-

ftehim u jekk il-prinċipju ta' non-

refoulement huwiex qed jiġi rispettat fil-

każ ta' persuni mibgħuta lura lejn it-

Turkija; itenni l-appell tiegħu lill-Gvern 

tat-Turkija biex tneħħi r-riżerva ġeografika 

għall-Konvenzjoni ta' Ġinevra tal-1951; 

jinsisti li huwa kruċjali li jiddaħħlu fis-seħħ 
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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; 

Or. en 

 

 


