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Claude Moraes 

f'isem il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern 

Linji gwida għall-Istati Membri biex jiġi evitat li l-assistenza umanitarja tiġi kriminalizzata 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa C 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

C. billi fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 

ta' April 2018 dwar il-progress rigward il-

Patti Globali tan-NU għal Migrazzjoni 

Sikura, Ordnata u Regolari u dwar ir-

Rifuġjati, il-Parlament appella għan-

nonkriminalizzazzjoni tal-assistenza 

umanitarja, għal kapaċitajiet akbar ta' 

tfittxija u salvataġġ għall-persuni li jkunu 

jinsabu f'diffikultà, biex l-istati kollha 

jibdew jużaw kapaċitajiet akbar, u biex l-

appoġġ mogħti minn atturi privati u 

NGOs fit-twettiq ta' operazzjonijiet ta' 

salvataġġ fuq il-baħar u fuq l-art jiġi 

rikonoxxut; 

C. billi l-liġi kriminali mhijiex 

kompetenza esklużiva tal-UE u tibqa' 

soġġetta għall-prinċipji ta' proporzjonalità 

u ta' sussidjarjetà; billi l-indipendenza 

ġudizzjarja hi prinċipju fundamentali tal-

liġi; 
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Linji gwida għall-Istati Membri biex jiġi evitat li l-assistenza umanitarja tiġi kriminalizzata 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa D 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

D. billi fid-dokument ta' ħidma tal-

persunal tagħha dwar il-valutazzjoni, taħt 

il-programm REFIT, tal-Pakkett dwar il-

Faċilitaturi, il-Kummissjoni enfasizzat li 

skambju msaħħaħ ta' għarfien u ta' prattiki 

tajba bejn il-prosekuturi, l-infurzar tal-liġi 

u s-soċjetà ċivili jista' jikkontribwixxi għat-

titjib tas-sitwazzjoni attwali u jipprevjeni l-

kriminalizzazzjoni tal-assistenza 

umanitarja ġenwina; 

D. billi fid-dokument ta' ħidma tal-

persunal tagħha dwar il-valutazzjoni, taħt 

il-programm REFIT, tal-Pakkett dwar il-

Faċilitaturi, il-Kummissjoni enfasizzat li 

skambju msaħħaħ ta' għarfien u ta' prattiki 

tajba bejn il-prosekuturi u l-infurzar tal-

liġi jista' jikkontribwixxi għat-titjib tas-

sitwazzjoni insodisfaċenti attwali; 

Or. en 
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Premessa E 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

E. billi l-Artikolu 1(1)(b) tad-Direttiva 

dwar l-Iffaċilitar ma jimponix fuq l-Istati 

Membri l-obbligu li jżommu lura milli 

jikkastigaw l-iffaċilitar ta' residenza 

irregolari meta ma hemm l-ebda element ta' 

intenzjoni ta' gwadann finanzjarju, u billi 

d-Deċiżjoni Qafas ma tinkludix 

dispożizzjonijiet obbligatorji li jipprevjenu 

l-ikkastigar ta' atti mwettqa għal finijiet 

umanitarji jew f'sitwazzjonijiet ta' 

emerġenza; 

E. billi l-Artikolu 1(1)(b) tad-Direttiva 

dwar l-Iffaċilitar ma jimponix fuq l-Istati 

Membri l-obbligu li jżommu lura milli 

jikkastigaw l-iffaċilitar ta' residenza 

irregolari meta ma hemm l-ebda element ta' 

intenzjoni ta' gwadann finanzjarju, u billi 

d-Deċiżjoni Qafas ma tinkludix 

dispożizzjonijiet obbligatorji li jipprevjenu 

l-ikkastigar ta' atti mwettqa għal finijiet 

umanitarji jew f'sitwazzjonijiet ta' 

emerġenza; billi din id-dispożizzjoni 

twassal għal sitwazzjoni ambigwa li 

teħtieġ li tiġi kkjarifikata; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Ea (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 Ea. billi l-Artikolu 1(2) tad-Direttiva 

mingħajr ħtieġa jagħmel distinzjoni bejn 

ir-raġunijiet fundamentali għall-għoti tal-

assistenza; 

Or. en 
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Linji gwida għall-Istati Membri biex jiġi evitat li l-assistenza umanitarja tiġi kriminalizzata 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 3 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

3. Jenfasizza li b'konformità mal-

Protokoll tan-NU dwar il-Kuntrabandu, l-

atti ta' assistenza umanitarja ma 

għandhomx jiġu kriminalizzati; 

3. Iwissi li kull forma ta' assistenza 

provduta lil kwalunkwe persuna li tidħol 

illegalment, tkun qed tivjaġġa minn ġo 

territorju ta' Stat Membru jew tirrisjedi fih 

bi qbil mal-Artikolu 1 tad-Direttiva 

għandha tiġi kriminalizzata; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0314/2018 

Claude Moraes 
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Linji gwida għall-Istati Membri biex jiġi evitat li l-assistenza umanitarja tiġi kriminalizzata 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 5 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

5. Jiddispjaċih minħabba t-

traspożizzjoni limitata ħafna min-naħa tal-

Istati Membri tal-eżenzjoni tal-assistenza 

umanitarja li tiddisponi għaliha d-Direttiva 

dwar l-Iffaċilitar u jinnota li l-eżenzjoni 

għandha tiġi implimentata biex timblokka 

l-prosekuzzjoni, biex jiġi żgurat li ma 

jittiħdux passi legali kontra l-individwi u l-

organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li 

jagħtu assistenza lill-migranti għal 

raġunijiet umanitarji; 

5. Jiddispjaċih minħabba t-

traspożizzjoni limitata ħafna min-naħa tal-

Istati Membri tal-eżenzjoni tal-assistenza 

umanitarja li tiddisponi għaliha d-Direttiva 

dwar l-Iffaċilitar bħala riżultat tal-

ambigwità legali ta' tali dispożizzjoni; 

konxju tal-fatt li l-għoti ta' eċċezzjonijiet 

kriminali hija d-dritt sovran ta' kull Stat 

Membru, jistieden lill-Kummissjoni 

tipproponi modifika tad-

Direttiva 2002/90/KE bl-għan li jitħassar 

l-Artikolu 1(2) ; 

Or. en 
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Claude Moraes 
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Linji gwida għall-Istati Membri biex jiġi evitat li l-assistenza umanitarja tiġi kriminalizzata 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 6 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

6. Jistieden lill-Istati Membri 

jittrasponu l-eżenzjoni tal-assistenza 

umanitarja li tiddisponi għaliha d-

Direttiva dwar l-Iffaċilitar u jistabbilixxu 

sistemi adegwati għall-monitorjaġġ tal-

infurzar u tal-applikazzjoni prattika 

effettiva tal-Pakkett dwar il-Faċilitaturi, 

billi jiġbru u jirreġistraw ta' kull sena 

informazzjoni dwar il-għadd ta' persuni 

arrestati għall-iffaċilitar fuq il-fruntieri u 

fil-pajjiż, il-għadd ta' proċedimenti 

ġudizzjarji li jkunu nbdew, il-għadd ta' 

kundanni, flimkien ma' informazzjoni 

dwar kif jiġu deċiżi s-sentenzi, u r-

raġunijiet għala investigazzjoni titwaqqaf 

milli titkompla; 

6. Jafferma mill-ġdid li l-NGOs, anki 

meta jkunu qed jipprovdu "assistenza 

umanitarja" f'ilmijiet internazzjonali 

u/jew fi fruntieri tal-art esterni tal-UE, 

jibqgħu kompletament soġġetti għar-

regoli applikabbli kollha skont il-liġi 

internazzjonali u nazzjonali; 

Or. en 

 

 


