
93 linja ta’ l-ajru fuq il-
lista s-sewda ta’ l-Unjoni 
Ewropea tal-linji ta’ l-
ajru mhux sikuri
Projbizzjoni f’pajjiż 
wieħed ta’ l-UE tfisser 
projbizzjoni fil-pajjiżi 
kollha

Mit-22 ta’ Marzu, 93 
linja ta’ l-ajru li naqsu li 
jissodisfaw ir-rekwiżiti 
tas-sigurtà ġew ipproj-
biti madwar l-UE, u dan 
hu dovut għall-isforzi 
tal-Parlament Ewropew. 
Il-passiġġieri ser jiġu 
infurmati wkoll dwar 
l-identità tal-ġarrier u 
għandhom jiġu kkum-
pensati jekk il-kumpa-
nija tiġi inkluża fil-lista 
wara li tkun saret il-pre-
notazzjoni

Wara l-għadd ta’ diż-
grazzji ta’ ajruplani fis-
sajf ta’ l-2005, li fihom 
mietu aktar minn 500 
persuna, il-Kummiss-
joni Ewropea qajjmet 
il-kwistjoni ta’ l-iden-
tifikazzjoni tal-ġarriera 
ta’ l-ajru u l-elenku ta’ 
kumpaniji pprojbiti milli 
jtiru lejn jew fuq it-terri-
torju Ewropew. Wara li 
qies il-proposta oriġinali 
bħala waħda dgħajfa 
wisq, il-Parlament Ew-
ropew fassal bidliet sos-
tanzjali permezz ta’ lista 
sewda waħda komuni ta’ 
l-UE bbażata fuq kriterji 
komuni minflok 25 lista 
nazzjonali separata u 
billi saħħaħ id-drittijiet 
tal-passiġġieri.
 
Il-MPE Franċiż tal-UMP 
Christine de Veyrac, li 
kienet ir-relatur tal-Par-
lament fuq il-proposta, 
laqgħet il-lista s-sewda 
bħala “progress kbir 
għas-sigurtà”. Minn 
issa ‘l quddiem, hi qalet 
“l-Ewropej kollha ser 
jibbenefikaw mill-istess 
livell ta’ sigurtà ikun 
liema jkun l-ajruport tal-
Komunità li jivvjaġaw 
minnu. Bit-tfassil tal-
lista, l-UE qed tissodisfa 
l-istenniji taċ-ċittadini.”
 
Min hu fuq il-lista?
 
Madwar 83 mit-93 linja 
ta’ l-ajru pprojbiti fl-UE 
huma Afrikani. Il-lista 
tinkludi l-linji ta’ l-ajru 
kollha mir-Repubblika 
Demokratika tal-Kongo 
(51), il-Ginea Ekwator-
jali (12), il-Liberja (4), 
is-Sierra Leone (14) u s-
Sważilandja (7). Hemm 

ukoll, linji ta’ l-ajru bħal 
Air Koryo mill-Korea 
ta’ Fuq, Phuket Airlines 
mit-Tajlandja jew BGB 
AIR mill- Każakistan li 
fl-Ewropa huma mċaħ-
ħda drittijiet ta’ l-inżul u 
tluq.
 
Il-linji ta’ l-ajru mhux 
sikuri huma pprojbiti 
madwar l-UE kollha  
 
Il-lista s-sewda ppubbli-
kata nhar l-Erbgħa ġiet 
ikkompilata fuq il-bażi 
tal-kontribuzzjonijiet 
mill-25 Stat Membru 
ta’ l-UE. Hija tinkludi 
linji ta’ l-ajru li juru 
nuqqasijiet serji ta’ si-
gurtà u għalhekk huma 
ta’ riskju kbir. Minn issa 
‘l quddiem, kumpaniji 
pprojbiti fi Stat Membru 
wieħed huma pprojbiti 
madwar l-UE kollha. 
Sa issa, linji ta’ l-ajru 
pprojbiti milli jinżlu fi 
Stat Membru wieħed 
sempliċiment kienu jin-
żlu f’ieħor, bħalma kien 
il-każ tal-linja ta’ l-ajru 
Torka Onur Air, li kienet 
ipprojbita fl-Olanda, il-
Ġermanja u Franza u 
għalhekk kienet titlaq 
jew tinżel fil-Belġju.
 
Il-lista s-sewda ser iżżid 
is-sigurtà ta’ l-avjazzjoni 
fl-UE, minħabba li ser 
tobbliga lill-linji ta’ l-
ajru li joperaw fl-Ewro-
pa jikkonformaw b’mod 
sħiħ ma’ l-istandards 
tas-sigurtà. Din ser tiġi 
aġġornata kull meta jkun 
hemm bżonn, imma ta’ 
lanqas kull tlett xhur.
 
Informazzjoni u kum-
pens lill-passiġġieri     
 
Il-Parlament saħħaħ 
ukoll id-drittijiet tal-pas-
siġġieri għall-informazz-
joni. Dawn iridu jiġu 
infurmati dwar l-identità 
tal-linja ta’ l-ajru, ikun 
xi jkun il-mezz użat 
biex issir il-prenotazz-
joni (internet, aġenzija 
ta’ l-ivvjaġar...). Meta 
l-identità tal-linja ta’ l-
ajru ma tkunx magħrufa 
fil-ħin tal-prenotazzjoni, 
il-passiġġier għandu 
jiġi mgħarraf hekk kif 
l-identità tiġi stabbilita. 
Kull meta l-linja ta’ l-
ajru tinbidel wara l-pre-
notazzjoni, il-passiġġieri 
jridu jiġu infurmati maċ-
check-in, jew ta’ lanqas 
fil-ħin ta’ l-imbarkazzjo-
ni.
 

Fl-aħħarnett il-Parla-
ment iddeċieda li passiġ-
ġieri għandu jkollhom 
id-dritt għal rimborż jew 
għal rotta alternattiva 
jekk il-linja ta’ l-ajru tiġi 
inkluża fil-lista s-sewda 
u għalhekk titħassar it-
titjira.
 
Fejn tista’ ssib il-lista   
 
Il-lista hija ppubblikata 
fuq l-Internet. Il-kuntrat-
turi tal-linji ta’ l-ajru u 
l-ajruporti wkoll għan-
dhom jgħarrfu lill-pas-
siġġieri bil-lista, kemm 
permezz tal-websajts 
tagħhom, u fejn rilevan-
ti, fis-sede tagħhom.

Gruppi Politiċi fil-Parla-
ment: Il-Grupp Konfe-
derali tax-Xellug Magħ-
qud Ewropew – Xellug 
Aħdar Nordiku (GUE/
NGL)

Il-Grupp Konfederali 
tax-Xellug Magħqud 
Ewropew – Xellug Aħ-
dar Nordiku huwa l-ħa-
mes l-akbar grupp fi ħdan 
il-Parlament Ewropew 
b’41 MPE – u jaġixxi 
bħala forum ta’ koope-
razzjoni għall-partiti tax-
xellug. Il-Grupp jgħid 
illi jrid jibni “Ewropa 
Oħra: Ewropa soċjali, 
paċifika, demokratika, 
femminista u ekoloġika 
b’solidarjetà mal-popli 
kollha tad-dinja.”

Bħala grupp politiku, il-
GUE/NGL ġie stabbilit 
fil-bidu tar-raba’ mandat 
parlamentari fl-1994. 
Iżda qabel din id-data 
l-partiti tax-xellug tal-
Grupp Soċjalist kienu 
ħadmu flimkien f’għam-
liet oħrajn. Mar-raba’ 
tkabbir ta’ l-UE f’Jannar 
ta’ l-1995, meta daħlu 
l-Awstrija, il-Finlandja 
u l-Iżvezja, rappreżen-
tanti minn partiti tax-
xellug fil-pajjiżi Nordi-
ċi ssieħbu mal-grupp. 
Għaldaqstant, il-grupp 
issa jikkonsisti f’żewġ 
sottogruppi : ix-Xellug 
Magħqud Ewropew u x-
Xellug Aħdar Nordiku.
 
Fl-aħħar elezzjonijiet tal-
PE, f’Ġunju ta’ l-2004, 
kważi disa’ miljun per-
suna vvutaw għall-partiti 
GUE/NGL. Fil-preżent 
il-partit għandu 41 MPE 
minn 14-il Stat Membru. 
Għal dak li jirrigwarda 
d-daqs, id-delegazzjoni-
jiet nazzjonali Ġermani-

żi u Taljani huma l-aktar 
importanti b’seba’ MPE 
rispettivament, segwiti 
mid-delegazzjoni Ċeka 
b’sitt MPE. Delegazz-
jonijiet oħrajn ivarjaw 
bejn wieħed u erba’ 
MPE. Fil-grupp hemm 
president ta’ kumitat u 
erba’ viċi-presidenti ta’ 
kumitat, kif ukoll wieħed 
mill-14-il viċi-president 
tal-Parlament.
 
Is-sħubija tirrappreżenta 
16-il partit Ewropew 
kommunisti, tax-xellug 
u soċjalisti. Il-Grupp 
għandu wkoll erba’ par-
titi membri assoċjati, li 
tnejn minnhom huma 
min-Norveġja u l-Iżviz-
zera, li m’humiex Stati 
Membri ta’ l-UE. Din 
id-diversità tista’ twas-
sal għal pożizzjonijiet 
differenti f’xi kwistjo-
nijiet. Għall-grupp huwa 
importanti illi kull partit 
membru jżomm l-iden-
tità u l-politika tiegħu, 
waqt li jgħaqdu l-isforzi 
tagħhom biex jilħqu ob-
jettivi politiċi komuni.
 
L-Ewropa tista’ tibni 
pontijiet bejn iċ-ċivilta-
jiet
 
Il-president tal-grupp 
huwa l-Kommunist 
Franċiż Francis Wurtz, 
MPE sa mill-1979. Huwa 
kien ġie elett għal din 
il-kariga fl-1999 u issa 
jinsab fit-tieni mandat 
leġiżlattiv tiegħu bħala 
president.
“L-Ewropa tista’, u 
għandha tkun, xi ħaġa 
ferm aktar milli sem-
pliċement kontroll ta’ 
spejjeż u qgħad. F’dinja 
li qed issir dejjem aktar 
interdipendenti, l-Ew-
ropa, bir-rieda politika 
meħtieġa, għandha l-ħila 
li tbiddel iċ-ċirkostanzi 
tan-nies komuni għall-
aħjar,” jgħid is-Sur 
Wurtz. Huwa jemmen 
ukoll illi l-Ewropa jista’ 
jkollha rwol essenzjali 
fix-xena internazzjona-
li: billi tikkontribwixxi 
għall-bini ta’ pontijiet 
bejn iċ-ċiviltajiet. “Iżda 
biex din l-ambizzjoni 
tkun tista’ ssir kredibbli 
jeħtieġ li tinqata’ minn 
dawk illi, waqt li qed iġi-
bu ruħhom daqs li kieku 
kienu l-padruni tad-din-
ja, fil-fatt qed iwassluha 
f’xifer il-ġlied. Dan 
ifisser ukoll l-impli-
mentazzjoni ta’ l-istess 
dritt internazzjonali fl-

istati kollha, mingħajr 
eċċezzjoni, b’mod par-
tikolari fil-Lvant nofsani 
– ġerħa miftuħa, u għajn 
bla qiegħ tal-velenu tad-
disprament. “
 
Matul il-ġimgħat li 
ġejjin ser inkomplu s-
serje tagħna ta’ profi-
li tal-gruppi politiċi. 
Tista’ taqra l-artikli li 
diġà ppubblikajna billi 
tikklikkja fuq il-Focus 
hawn isfel. L-iskeda 
proviżorja għall-partiti li 
fadal hija din:
 
31 ta’ Marzu – Grupp 
għall-Indipendenza/De-
mokrazija
21 ta’ April – Grupp ta’ 
l-Unjoni għal Ewropa 
tan-Nazzjonijiet

L-elezzjoni tal-Belarus: 
“mimlija difetti” skond 
l-osservaturi ta’ l-elezz-
joni
Nies jivvutaw f’Minsk
Nies jivvutaw fil-Bela-
rus, 19 ta’ Marzu (Rit-
ratt:OSCE/Urdur Gun-
narsdottir)
Il-Parlament Ewropew 
talab li jsiru sanzjonijiet 
kontra l-Belarus wara 
l-elezzjonijiet presiden-
zjali li tqiesu mimlija 
difetti serji. “Il-poplu 
tal-Belarus jixraqlu 
aħjar”, kien il-verdett 
mogħti mill-osservaturi 
ta’ l-elezzjoni Ewropea 
wara li Alexander Lu-
kashenko ġie elett mill-
ġdid bħala President 
tal-Belarus. Ir-riżultati 
uffiċjali ta’ l-elezzjoni 
taw lis-Sur Lukashenko 
aktar minn 82% tal-voti 
filwaqt li l-kandidat ta’ 
l-oppożizzjoni ewlieni, 
Alexander Milinkevich, 
irċieva biss 6%.

Dan ir-riżultat ġie dde-
nunzjat mill-oppożizz-
joni li sejħitlu “farsa” u 
talbet li l-elezzjoni ssir 
mill-ġdid.
 
Delegazzjoni ta’ membri 
tal-Parlament Ewro-
pew ma tħallietx tidħol 
fil-Belarus ftit qabel l-
elezzjoni meta r-reġim 
irrifjuta li jagħti viża 
lill-membri tagħha – fil-
waqt li nħarġet twissija 
heddieda li “se tittieħed 
azzjoni kontra” dawk 
li ppruvaw jidħlu fil-
pajjiż. F’dikjarazzjoni 
maħruġa wara l-elezz-
joni, il-grupp, immexxi 
mill-MPE Konservattiv 
Bogdan Klich, qal li “il-

vot seħħ f’atmosfera ta’ 
biża’ u theddid, fi sfond 
li fih l-awtoritajiet tal-
Belarus heddew bi vjo-
lenza kontra dimostra-
turi paċifiċi u b’sentenzi 
ta’ mewt għal dawk li 
jimmanifestaw il-libertà 
ta’ espressjoni tagħhom 
u jorganizzaw laqgħat... 
Għalhekk, aħna qegħ-
din naffermaw li s-Sur 
Lukashenko ma jistax 
jiġi rikonoxxut bħala 
president leġittimu”. Il-
President tal-Parlament 
Ewropew Josep Borrell 
qal li “in-nuqqas li jiġu 
rispettati l-istandards 
elettorali internazzjonali 
flimkien mas-sitwazzjo-
ni li qiegħda tmur dejjem 
aktar għall-agħar u mal-
ksur persistenti tad-drit-
tijiet ċivili u fundamen-
tali tal-poplu tal-Belarus 
mhumiex se jibqgħu 
mingħajr konsegwenzi 
għar-relazzjonijiet bejn 
l-UE u l-Belarus”. Il-
MPE iridu jdaħħlu fis-
seħħ sanzjonijiet bħal 
projbizzjoni fuq l-ivjaġ-
ġar ta’ uffiċjali ta’ profil 
għoli, sabiex ma jolqtux 
il-popolazzjoni ċivili.
 
Klima ta’ intimidazzjoni
 
Il-korp inkarigat mit-
tmexxija tal-monitoraġġ 
ta’ l-elezzjonijiet – l-
OSCE – qal fi stqarrija 
li “l-elezzjoni presiden-
zjali tal-Belarus tad-19 
ta’ Marzu naqset li tis-
sodisfa l-impenni ta’ l-
OSCE għal elezzjonijiet 
demokratiċi... L-użu ar-
bitrarju ta’ l-awtorità ta’ 
l-istat u d-detenzjonijiet 
mferrxa wrew nuqqas 
ta’ rispett għad-drittijiet 
bażiċi tal-libertà ta’ as-
semblea, assoċjazzjoni u 
espressjoni...”
 
Elmar Brok MPE, il-
Konservattiv Ġermaniż 
li jmexxi l-Kumitat 
għall-Affarijiet Barranin 
tal-Parlament, ikkun-
danna l-elezzjoni bħala 
waħda “falza” – li fakk-
ritu “fis-snin 40, 50 u 60 
fl-Ewropa tal-Lvant”. L-
istess ħsieb ġie imtenni 
minn Ursula Plassnik, 
il-ministru ta’ l-affarijiet 
barranin ta’ l-Awstrija, 
li bħalissa għandha l-
presidenza ta’ l-UE, li 
qalet li l-elezzjoni kienet 
influwenzata bi “klima 
ta’ intimidazzjoni”.
 
L-atmosfera li wasslet 
għall-elezzjoni kienet 


