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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu jistieden lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja 

u l-Intern, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 

għal riżoluzzjoni tiegħu: 

A. billi l-fruntieri marittimi tal-Unjoni fil-Mediterran huma fruntieri esterni tal-Unjoni Ewropea 

u, b'differenza mill-fruntieri tal-art, ma jistgħux jingħalqu, u billi l-problema tal-influss ta' 

refuġjati għandha tiġi indirizzata b'mod urġenti sabiex dawn ma jsirux vittmi tat-traffikanti u 

l-mafji; 

1. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-fatt li l-għadd ta' persuni li jpoġġu ħajjithom f'periklu 

f'tentattivi perikolużi biex jaqsmu l-baħar Mediterran lejn l-UE qed jiżdied b'mod 

drammatiku; jisħaq li l-Mediterran huwa l-akbar rotta marittima fid-dinja, b'netwerk sfiq ta' 

traffiku merkantili; jenfasizza li l-kriżi ta' refuġjati attwali qed tagħmel ħafna pressjoni fuq is-

settur marittimu kummerċjali, u dan qed ikollu jġorr iżjed responsabilitajiet, b'mod partikolari 

f'dak li għandu x'jaqsam mas-sikurezza tal-ekwipaġġ u r-rispett għas-sikurezza b'mod 

ġenerali; huwa tal-fehma li dan għandu jiġi kkunsidrat fil-miżuri komprensivi li biħsiebha 

tadotta l-UE bil-għan li tindirizza l-problemi multidimensjonali li qed jirriżultaw minn din il-

kriżi, u konsegwentement dawn il-miżuri għandhom inaqqsu l-impatt negattiv fuq is-settur tat-

trasport; 

2. Ifakkar li skont il-Konvenzjoni tan-NU dwar ir-Refuġjati1, il-Konvenzjoni UNCLOS2, il-

Konvenzjoni SOLAS3 u l-Konvenzjoni SAR4, kull stat parti ta' dawk il-konvenzonijiet 

jeħtieġlu jirrikjedi lill-kaptan ta' vapur li jtajjar il-bandiera tiegħu jagħti l-għajnuna lil 

kwalunkwe persuna misjuba fil-baħar fil-periklu li titlef ħajjitha, irrispettivament min-

nazzjonalità jew l-istatus ta' din il-persuna jew taċ-ċirkostanzi li fiha tinstab il-persuna, 

jipprovdi għall-ħtiġijiet mediċi bażiċi u ħtiġijiet oħrajn tagħha u jbegħidha minn kwalunkwe 

periklu, u jistiednu jipparteċipa b'mod attiv fl-operazzjonijiet ta' tiftix u salvataġġ fuq il-baħar, 

dment li dan ikun jista' jagħmel hekk mingħajr ma jpoġġi f'periklu serju il-vapur, l-ekwipaġġ 

jew il-passiġġieri tiegħu; jisħaq li s-salvataġġ ta' persuna fil-periklu fil-baħar mhuwiex biss 

obbligu internazzjonali iżda wkoll dmir etiku; 

3. Jappella lill-awtoritajiet portwarji u marittimi kollha tal-Istati Membri u lill-Aġenzija Ewropea 

għas-Sigurtà Marittima (EMSA), b'mod speċjali lill-kaptani tal-vapuri li jbaħħru fil-

Mediterran, biex juru l-akbar viġilanza kontra kwalunkwe dgħajsa li tkun qed iġġorr migranti 

u refuġjati li jinsabu fil-periklu; jirrakkomanda, f'dan il-kuntest, li dawn japplikaw b'mod strett 

il-linji gwida ppubblikati mill-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali u l-Aġenzija tan-NU 

                                                 
1 Il-Konvenzjoni tan-NU dwar l-Istatus ta’ Refuġjat tal-1951. 
2 Il-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Dritt tal-Baħar tal-1982, Artikolu 98 ("Dover li tingħata għajnuna"). 
3 Il-Konvenzjoni Internazzjonali għas-Salvagwardja tal-Ħajja Umana fuq il-Baħar tal-1974, Regolament 33 

("Sitwazzjonijiet ta’ kriżi: 

 Obbligi u proċeduri"). 

 

4 Konvenzjoni Internazzjonali dwar it-Tfittxija u s-Salvataġġ Marittimi tal-1979, kif emendata. 
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għar-Refuġjati (UNHCR) dwar it-trattament tal-persuni salvati mill-baħar5; 

 

4. Josserva li bejn l-1 ta' Jannar u l-31 ta' Mejju 2015, total ta' 47 265 migrant ġew salvati mill-

baħar fil-Mediterran, 13 475 minnhon minn vapuri merkantili6; jinnota li, tul dan il-perjodu ta' 

ħames xhur, 302 vapur merkantili ntalbu jieħdu rotta alternattiva bil-għan li jassistu 

f'operazzjonijiet ta' salvataġġ u li, minħabba n-natura urġenti tas-sitwazzjoni, 104 minn dawn 

il-vapuri ntalbu finalment biex isalvaw u jiżbarkaw il-migranti; 

5. Jesprimi d-dispjaċir lejn il-fatt li, s'issa, fl-2015 biss aktar minn 3 000 ruħ tilfu ħajjithom waqt 

vjaġġi fatali fuq il-baħar, kif irrappurtat mill-UNHCR7; 

6. Jitlob lill-Kunsill japprova b'mod urġenti l-proposta mressqa mill-Kummissjoni fid-

9 ta' Settembru u adottata mill-Parlament waqt is-seduta tiegħu tas-17 ta' Settembru, intiża 

għar-rilokazzjoni ta' 120 000 persuna fil-bżonn ta' protezzjoni internazzjonali, u jitolbu wkoll 

jevalwa kontinwament il-ħtiġijiet addizzjonali possibbli b'rabta mal-protezzjoni għar-refuġjati. 

7. Jenfasizza li għalkemm l-Istati Membri huma primarjament responsabbli, il-vapuri merkantili 

jinsabu fuq quddiem fl-operazzjonijiet ta' salvataġġ, kemm f'termini ta' volum kif ukoll ta' 

attività; josserva li l-vapuri merkanitli mhumiex mgħammra, u l-persunal tagħhom m'għandux 

it-taħriġ meħtieġ ħalli jkun mħejji biżżejjed biex jipparteċipa sistematikament fl-

operazzjonijiet ta' salvataġġ fuq skala kbira; 

8. Ifakkar li l-assistenza offruta mill-vapuri kummerċjali u l-ekwipaġġi tagħhom għal 

operazzjonijiet ta' salvataġġ m'għandhiex tieħu post l-assistenza lill-migranti fil-baħar li 

jeħtieġ tibqa' tingħata mill-awtoritajiet kompetenti tal-UE u l-Istati Membri, li jeħtiġilhom 

jallokaw ir-riżorsi umani u finanzjarji meħtieġa; jirrikonoxxi u jfaħħar il-kontributi sinifikanti 

u ġenerużi li saru minn organizzazzjonijiet umanitarji fis-salvataġġ ta' dgħajjes u fl-

iskjerament ta' bastimenti fil-Mediterran, speċjalment dawk li jappartjenu għall-Médecins 

Sans Frontières u l-Migrant Offshore Aid Station (MOAS); 

9. Jinnota li l-konsegwenzi ekonomiċi u ġudizzjarji possibbli għall-vapuri tas-salvataġġ u s-

sidien tagħhom jiskoraġġixxu lil xi bastimenti milli jipprovdu assistenza. jistieden lill-Istati 

Membri ma jippenalizzawx lil dawk li volontarjament jgħinu lill-migranti għal raġunijiet 

umanitarji, inklużi t-trasportaturi u s-sidien tal-vapuri; jistieden lill-Kummissjoni tipproponi 

reviżjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 2001/51/KE; 

10. Jinsab imħasseb li, peress li l-bastimenti u l-ekwipaġġ tagħhom ma jistgħux ikunu ppreparati 

biżżejjed biex iwettqu operazzjonijiet ta' riċerka u salvataġġ bħal dawn, li mhumiex l-

attivitajiet normali tagħhom, is-sitwazzjoni fil-Mediterran – fejn diġà qed nassistu għal 

traġedja umana – jaf tirriżulta f'inċidenti u mewt, kemm għall-migranti kif ukoll għall-

ekwipaġġi tal-vapuri, u tinvolvi wkoll riskji f'dak li jikkonċerna s-sigurtà marittima u l-

ambjent; 

11. Jilqa' l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "Aġenda Ewropea dwar il-migrazzjoni" 

(COM (2015)0240) u jappella lill-Istati Membri kollha biex jaċċettaw ir-responsabilitajiet 

                                                 
5 Riżoluzzjoni MSC.167(78) tal-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali u “Rescue at Sea: A guide to 

principles and practice as applied to migrants and refugees” (“Salvataġġ fuq il-baħar: Gwida dwar il-prinċipji u 

l-prattika applikabbli għall-migranti u r-refuġjati”). 
6 Skont l-istatistika tal-Assoċjazzjonijiet tas-Sidien tal-Bastimenti tal-Komunità Ewropea (ECSA). 
7 http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php 



 

AD\1075630MT.doc 5/7 PE565.012v02-00 

 MT 

tagħhom, jieħdu miżuri adegwati u immedjati, kemm fil-livell tal-Istati Membri kif ukoll tal-

UE, biex ma jkunx hemm iżjed miżerja umana fil-Mediterran, u jiżguraw li l-obbligi 

internazzjonali u etiċi jiġu ssodisfati skont il-prinċipji ta' solidarjetà u responsabilità 

kondiviża; iħeġġeġ lill-UE u lill-Istati Membri jsibu soluzzjoni effikaċi u sostenibbli għan-

nuqqasijiet attwali fis-sistema tal-migrazzjoni tal-UE, jindirizzaw il-kawżi reali tal-kriżi tal-

immigrazzjoni attwali, u jipprevjenu it-tluq ulterjuri ta' vapuri tat-traffikanti u aktar telf ta' 

ħajjiet fil-Mediterran; huwa tal-fehma li l-miżuri fil-livell tal-UE għandhom ikunu 

komprensivi u jwasslu għal migrazzjoni kkontrollata, ġestibbli, legali u mingħajr riskji; 

12. Jinsab serjament imħasseb dwar il-kriżi kontinwa tal-migrazzjoni fil-Mediterran, b'mod 

partikolari dwar l-aspetti umanitarji, iżda wkoll dwar l-impatt tagħha fuq it-trasport marittimu, 

inklużi l-bastimenti tal-passiġġieri, il-bastimenti tal-kruċieri u l-bastimenti tal-kontejners, is-

sikurezza tal-vapuri u tal-ekwipaġġ tagħhom, u s-sigurtà marittima b'mod ġenerali; 

13. Jemmen li l-ġlieda kontra t-traffikar tal-migranti m'għandhiex tfixkel il-libertà tan-

navigazzjoni; 

14. Iħeġġeġ lill-Istati Membri, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, sakemm jittieħdu l-miżuri 

meħtieġa fuq perjodu ta' żmien medju u twil, ikomplu jżidu l-finanzjament biex ikun hemm 

biżżejjed operazzjonijiet ta' riċerka u salvataġġ fil-Mediterran u jespandu l-kamp ta' 

applikazzjoni tal-operazzjonijiet attwali, b'mod konġunt mal-awtoritajiet kompetenti, bil-għan 

li jiġu ggarantiti s-sigurtà u d-drittijiet fundamentali kemm tal-migranti u l-persuni intitolati 

għal protezzjoni internazzjonali li jixtiequ jidħlu fl-Ewropa kif ukoll tal-ekwipaġġi marittimi li 

jaħdmu fl-ilmijiet Mediterranji; 

15. Jitlob li jsiru kontrolli stretti fuq dak li jsir tassew mill-finanzjament maħsub għall-

operazzjonijiet ta' salvataġġ u għall-faċilitajiet ta' akkoljenza, bil-għan li jiġi ggarantit li dan 

jintuża korrettement għal dawn l-iskopijiet speċifiċi u jiġi evitat milli jintuża b'mod irregolari; 

16. Iħeġġeġ lill-awtoritajiet kompetenti tal-UE u tal-Istati Membri jiskjeraw bis-sħiħ is-sistemi 

eżistenti ta' monitoraġġ tat-traffiku tal-bastimenti u ta' informazzjoni fil-Mediterran, biex 

jiġbru informazzjoni aġġornata dwar il-bastimenti li jkunu għaddejjin mal-kosti tal-UE, u 

jiżviluppaw ulterjorment il-kollaborazzjoni bejn l-awtoritajiet marittimi differenti, inklużi l-

awtoritajiet għas-sikurezza tat-trasport, l-awtoritajiet navali u l-gwardji tal-kosta, jekk ikun 

meħtieġ permezz ta' kooperazzjoni mtejba skont l-Artikolu 20 tat-Trattat dwar l-Unjoni 

Ewropea u l-Artikolu 329(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, sabiex 

jikkoordinaw aħjar u jibdew iħaddmu funzjonijiet effikaċi ta' sikurezza marittima li 

jikkontribwixxu għall-isfrattar tan-netwerks tat-traffikanti u l-konfiska tad-dgħajjes ta' dawn 

in-netwerks u sabiex dawn jibqa' jkollhom stampa ġenerali tas-sitwazzjoni f'ħin reali bil-għan 

li jagħtu sostenn lil dawn l-operazzjonijiet ta' salvataġġ; jenfasizza l-involviment tal-Aġenzija 

Ewropea għas-Sigurtà Marittima, fil-kapaċità sħiħa tagħha bħala fornitur ta' servizzi marittimi 

integrati għal operazzjonijiet ta' riċerka u salvataġġ fil-Mediterran, rwol li għandu jissaħħaħ; 

17. Jisħaq li jeħtieġ li l-Istati Membri u l-awtoritajiet involuti jiżguraw żbark mingħajr xkiel tar-

refuġjati u l-migranti salvati fil-port tal-baħar iddeżinjat mill-bastimenti li jkunu parti minn 

operazzjoni ta' salvataġġ; 

18. Jisħaq li l-ekwipaġġ ta' vapuri tal-passiġġieri, ta' kruċieri u ta' vapuri tal-kontejners involuti 

f'operazzjoni ta' salvataġġ ma jistgħu, fl-ebda każ, jikkomplikaw jew ifixklu l-ħidma tal-

uffiċjali responsabbli għall-kontroll tal-migranti fl-Istati Membri ġirien, li huma kkoordinati 

mill-Frontex, irrispettivament mid-deċiżjoni tagħhom skont id-dritt tal-Istat Membru u tal-UE; 
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19. Jisħaq fuq il-fatt li jeħtieġ li l-kapaċitajiet u l-kompetenzi tal-Frontex jissaħħu malajr; 

20. Jistieden lill-partijiet kollha involuti fis-sitwazzjoni fil-Mediterran biex ifittxu soluzzjonijiet 

għall-kriżi tar-refuġjati, inklużi sforzi biex itejbu s-sikurezza u d-drittijiet fundamentali tar-

refuġjati fil-pajjiżi ta' oriġini tagħhom; iħeġġeġ lill-UE u l-Istati Membri tagħha joffru 

assistenza u riżorsi lill-aktar Stati Membri esposti, isibu soluzzjonijiet għall-kawżi ewlenin tal-

migrazzjoni fuq skala kbira, isaħħu l-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi Mediterranji bħat-Turkija, 

il-Libja, il-Libanu u l-Ġordan fir-rigward tal-iskambju ta' informazzjoni, l-istabbiliment ta' 

operazzjonijiet komuni ta' riċerka u salvataġġ, il-kontroll tal-fruntieri, is-sorveljanza u l-

promozzjoni ta' ftehimiet dwar il-kontroll tal-migrazzjoni, u biex jiġġieldu t-traffikanti tal-

bnedmin, il-kapijiet tal-kriminalità organizzata u n-netwerks kriminali tat-traffikanti permezz 

ta' pieni kriminali ħorox; 

21. Jistieden lill-Kummissjoni toħloq grupp ta' ħidma mal-awtoritajiet kompetenti fl-Istati 

Membri, l-organizzazzjonijiet umanitarji fil-post, l-aġenziji tal-UE u tan-NU bil-għan li 

jinħolqu b'urġenza mezzi ta' trasport għar-refuġjati u jiġu stabbiliti rotot legali u mingħajr 

perikli, kemm fil-baħar kif ukoll fuq l-art, li jippermettu t-trasport tal-persuni li jfittxu asil u r-

refuġjati miż-żona ta' kunflitt għall-kampi ta' refuġjati u l-pajjiżi ta' destinazzjoni tagħhom 

f'kundizzjonijiet deċenti li ma jpoġġuhomx f'periklu; huwa tal-fehma li jeħtieġ li jinfetħu 

kanali ta' immigrazzjoni legali u rregolati, u li r-responsabilità għalihom tinqasam bejn it-

28 Stat Membru; 

22. Josserva li l-introduzzjoni mill-ġdid temporanja tal-kontrolli mal-fruntieri minn bosta Stati 

Membri qed tpoġġi f'riskju s-sistema regolari ta' Schengen ta' fruntieri interni miftuħin tal-UE 

u tal-moviment liberu tal-persuni, tiddeterjora l-kundizzjonijiet għar-refuġjati mal-fruntieri u 

toħloq problemi għall-funzjonament tas-sistema tat-trasport tal-UE, inkluż it-trasport tal-

passiġġieri; jistieden lill-Kummissjoni toħroġ bi strumenti ta' reazzjoni rapida u soluzzjonijiet 

bil-għan li s-sistema ta' trasport tibqa' tiffunzjona mingħajr xkiel u l-persuni jibqgħu jgawdu 

mid-dritt ta' moviment liberu, inklużi d-drittijiet tal-passiġġiera; 

23. Jisħaq fuq l-importanza li jinħolqu infrastruttura u sistema bil-għan li jkun hemm indikazzjoni 

minn qabel ta' liema żona tal-fruntieri esterni tal-UE se tkun soġġetta għal flussi migratorji 

ferm akbar, u li l-UE tħejji ruħha għalihom; 
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