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14. Jinsab imħasseb ħafna dwar l-

allegazzjonijiet ta' Eren Erdem, MP tal-

partit tal-oppożizzjoni, il-Partit Popolari 

Repubblikan (CHP), li l-Istat Tork seta' 

kien involut fil-forniment tal-materjali 

kollha meħtieġa biex l-ISIL/Daesh 

jipproduċu l-gass sarin li wasslu għal 

attakki bil-gass fis-Sirja f'Awwissu 2013; 

jappella għal investigazzjoni bir-reqqa ta' 

dawn l-allegazzjonijiet permezz tal-

Mekkaniżmu Investigattiv Konġunt tan-

NU u l-Organizzazzjoni għall-Projbizzjoni 

ta' Armi Kimiċi (OPCW)  u rapport lill-

Kunsill tas-Sigurtà tan-NU, f'konformità 

mar-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-Sigurtà 

tan-NU 2118 (2013); 

14. Jinnota l-allegazzjonijiet ta' Eren 

Erdem, MP tal-partit tal-oppożizzjoni, il-

Partit Popolari Repubblikan (CHP), li l-

Istat Tork seta' kien involut fil-forniment 

tal-materjali meħtieġa biex jipproduċu l-

gass sarin; jappella għal investigazzjoni 

bir-reqqa ta' dawn l-allegazzjonijiet 

permezz tal-Mekkaniżmu Investigattiv 

Konġunt tan-NU u l-Organizzazzjoni 

għall-Projbizzjoni ta' Armi Kimiċi 

(OPCW) u rapport lill-Kunsill tas-Sigurtà 

tan-NU, f'konformità mar-Riżoluzzjoni tal-

Kunsill tas-Sigurtà tan-NU 2118 (2013); 
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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 

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; 

jinsisti, madankollu, li l-protesti paċifiċi 

għandhom jitħallew isiru;  

27. Jiddispjaċih ħafna dwar ir-ritorn 

għall-vjolenza min-naħa tal-PKK; 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 

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 dwar 

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

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

protesti paċifiċi għandhom jitħallew isiru; 
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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 

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; jinsisti, madankollu, li l-protesti paċifiċi 

għandhom jitħallew isiru; 

27. Jiddispjaċih ħafna dwar ir-ritorn 

għall-vjolenza min-naħa tal-PKK; 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 

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; jinsisti, madankollu, li l-

protesti paċifiċi għandhom jitħallew isiru; 
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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. iħeġġeġ lit-Turkija taġixxi bir-riżerva 

xierqa u b'kooperazzjoni sħiħa mal-alleati 

tal-Punent sabiex tiġġilied l-Istat Iżlamiku 

fl-Iraq u l-Levant (ISIL); 
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  31a. Jitlob li tintemm ir-reklużjoni tal-

mexxej tal-PKK Abdullah Öcalan, peress 

li diversi Rapporteurs Speċjali tan-NU 

stqarru ripetutament li r-reklużjoni fit-tul 

hija trattament krudili, inuman jew 

degradanti, u jaf tikkostitwixxu tortura; 
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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 

pożittiv; 

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-formazzjoni ta' 

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 

pożittiv; 
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