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IL-KARTA TAD-DRITTIJIET FUNDAMENTALI

Il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali telenka d-drittijiet bażiċi li jridu jiġu rrispettati kemm
mill-Unjoni Ewropea kif ukoll mill-Istati Membri meta jimplimentaw il-leġiżlazzjoni tal-UE.
Hija strument ġuridikament vinkolanti li ġie adottat bil-għan li jirrikonoxxi espressament u
jagħti viżibilità lir-rwol tad-drittijiet tal-bniedem fl-ordinament ġuridiku tal-Unjoni.

L-ISTATUS ĠURIDIKU

Il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea ġiet ipproklamata solennement mill-
Parlament Ewropew, mill-Kunsill u mill-Kummissjoni f'Nizza fl-2000. Wara li kienet ġiet
emendata, ġiet ipproklamata mill-ġdid fl-2007.
Madankollu, il-proklamazzjoni solenni ma wasslitx biex il-Karta ssir ġuridikament vinkolanti.
L-adozzjoni tal-abbozz ta' Kostituzzjoni għall-Ewropa, iffirmat fl-2004, kienet tagħtiha saħħa
vinkolanti. Il-falliment tal-proċess ta' ratifika (1.1.4) fisser li l-Karta baqgħet sempliċement
dikjarazzjoni ta' drittijiet sakemm ġie adottat it-Trattat ta' Lisbona.
Fl-1 ta' Diċembru 2009, il-Karta saret ġuridikament vinkolanti. L-Artikolu 6(1) tat-Trattat dwar
l-Unjoni Ewropea (TUE) issa jiddisponi li "[L]-Unjoni tirrikonoxxi d-drittijiet, il-libertajiet u
l-prinċipji stabbiliti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea […], li għandha
jkollha l-istess valur legali bħat-Trattati". Il-Karta, għalhekk, tikkostitwixxi dritt primarju tal-
UE; u bħala tali, isservi ta' parametru biex teżamina l-validità tal-leġiżlazzjoni sekondarja tal-
UE u tal-miżuri nazzjonali.

L-ISFOND

Il-Komunitajiet Ewropej (issa l-Unjoni Ewropea) fil-bidu nett inħalqu bħala organizzazzjoni
internazzjonali b'kamp ta' azzjoni essenzjalment ekonomiku. Inizjalment, għalhekk, ma
kien hemm l-ebda perċezzjoni dwar ħtieġa ta' regoli fir-rigward tar-rispett għad-drittijiet
fundamentali.
Madankollu, ladarba l-Qorti tal-Ġustizzja affermat il-prinċipji tal-effett dirett (1.2.1)) u tal-
primat tad-dritt Ewropew, li d-dritt Komunitarju jieħu preċedenza fuq id-dritt domestiku
[Costa vs.  ENEL, Kawża 6/64], ċerti qrati nazzjonali bdew jesprimu tħassib dwar l-effetti li tali
ġurisprudenza seta' jkollha fuq il-ħarsien tal-valuri kostituzzjonali. Kieku d-dritt Ewropew kellu
jipprevali saħansitra fuq id-dritt kostituzzjonali domestiku, kieku jkun jista' jikser id-drittijiet
fundamentali kkonferiti mill-kostituzzjonijiet nazzjonali. Bi tweġiba għal dan, fl-1974 il-Qorti
Kostituzzjonali Ġermaniża u dik Taljana adottaw, kull waħda għaliha, deċiżjoni li fiha affermaw
is-setgħa tagħhom li jeżaminaw mill-ġdid id-dritt Ewropew bil-għan li jiżguraw il-konsistenza
tiegħu mad-drittijiet kostituzzjonali [Solange I; Frontini].
Fl-istess waqt, il-Qorti tal-Ġustizzja żviluppat il-ġurisprudenza tagħha dwar ir-rwol tad-drittijiet
fundamentali fl-ordinament ġuridiku Ewropew. Sa mill-1969 hija rrikonoxxiet li d-drittijiet
fundamentali tal-bniedem kienu "mnaqqxa fil-prinċipji ġenerali tad-dritt Komunitarju" u, bħala
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tali, mħarsa mill-Qorti nfisha [Stauder, Kawża 29/69]. L-affermazzjoni sussegwenti tagħha tal-
istess prinċipju eventwalment wasslet lill-Qorti Kostituzzjonali Ġermaniża biex tadotta approċċ
aktar flessibbli, fejn irrikonoxxiet li l-Qorti tal-Ġustizzja tiżgura livell ta' ħarsien tad-drittijiet
tal-bniedem sostanzjalment simili għal dak rekwiżit mill-kostituzzjoni nazzjonali, u, b'hekk ma
kien hemm l-ebda ħtieġa li l-kompatibilità ta' kull leġiżlazzjoni Komunitarja tiġi vverifikata
mal-kostituzzjoni [Solange II, 1987].
Għal ħafna żmien, il-ħarsien tad-drittijiet fundamentali kontra azzjoni mill-Komunitajiet kien
għalhekk tħalla f'idejn il-Qorti tal-Ġustizzja, li fasslet katalogu ta' drittijiet misluta mill-prinċipji
ġenerali tad-dritt Komunitarju u mit-tradizzjonijiet kostituzzjonali komuni tal-Istati Membri.
Madankollu, in-nuqqas ta' katalogu, miktub u espliċitu, dwar id-drittijiet fundamentali tal-
bniedem li jorbot lill-Komunità Ewropea u li jkun aċċessibbli faċilment għaċ-ċittadini, baqa'
kwestjoni ta' tħassib. Kienu saru żewġ proposti prinċipali f'okkażjonijiet ripetuti bil-għan li
timtela' din il-lakuna leġiżlattiva.
L-ewwel waħda kienet li l-Komunità Ewropea taderixxi mal-Konvenzjoni Ewropea għall-
Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali (KEDB), strument
reġjonali diġà eżistenti bil-għan li jħares id-drittijiet tal-bniedem, li l-applikazzjoni korretta
tiegħu mill-Istati Partijiet hija soġġetta għas-superviżjoni tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet
tal-Bniedem. Din l-għażla, madankollu, ġiet eskluża wara li l-Qorti tal-Ġustizzja tat
Opinjoni [2/94], li skontha l-Komunità ma kellhiex il-kompetenza li taderixxi mal-Konvenzjoni.
Bħala konsegwenza, din il-possibbiltà setgħet tiġi segwita biss wara li jiġu emendati t-
Trattati. L-emendi meħtieġa ġew adottati finalment bid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona.
L-Artikolu 6 TUE issa jirrikjedi li l-Unjoni taderixxi mal-KEDB. Il-Qorti tal-Ġustizzja,
madankollu, ikkonkludiet li l-Abbozz ta' Ftehim ta' Adeżjoni negozjat mill-UE u l-Kunsill tal-
Ewropa ma kienx kompatibbli mad-dritt tal-UE (Opinjoni 2/13).
Il-proposta l-oħra kienet li l-Komunità għandha tadotta l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali
tagħha proprja, filwaqt li tagħti lill-Qorti tal-Ġustizzja s-setgħa li tiżgura l-implimentazzjoni
korretta tagħha. Dan l-approċċ ġie diskuss f'għadd ta' okkażjonijiet matul is-snin u ġie propost
għal darba oħra waqt il-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-1999 f'Cologne.

IL-PROĊESS TAL-ABBOZZAR

Il-kontenut bażiku tal-Karta ġie msawwar mill-konklużjonijiet tal-laqgħa ta' Cologne, li
skonthom l-għan prinċipali tal-Karta kien li l-importanza u r-relevanza prevalenti tad-drittijiet
fundamentali ssir aktar viżibbli għaċ-ċittadini tal-UE. L-għejun prinċipali ta' ispirazzjoni għall-
awturi tal-Karta kienu l-KEDB u t-tradizzjonijiet kostituzzjonali komuni għall-Istati Membri,
bħala l-prinċipji ġenerali tad-dritt Komunitarju. Barra minn hekk, il-Karta Soċjali Ewropea
(trattat tal-Kunsill tal-Ewropa) u l-Karta Komunitarja tad-Drittijiet Soċjali Fundamentali tal-
Ħaddiema wkoll kienu ta' għejun ta' ispirazzjoni, safejn dawn mhux sempliċement stabbilixxew
objettivi għal azzjoni.
Id-deċiżjoni dwar il-kompożizzjoni tal-korp li kellu jabbozza l-Karta ittieħdet fil-laqgħa tal-
Kunsill Ewropew tal-1999 f'Tampere. Il-korp, imsejjaħ il-"Konvenzjoni", kien jinkludi, bħala
membri sħaħ, 15-il rappreżentant tal-kapijiet ta' stat jew ta' gvern ta' dawk li dak iż-żmien
kienu l-15-il Stat Membru, rappreżentant wieħed tal-President tal-Kummissjoni, 16-il Membru
tal-Parlament Ewropew, u 30 membru tal-parlamenti nazzjonali (tnejn minn kull parlament).
Ingħata wkoll l-istatus ta' osservatur lil żewġ rappreżentanti tal-Qorti tal-Ġustizzja u lil
żewġ rappreżentanti tal-Kunsill tal-Ewropa, inkluż wieħed mill-Qorti Ewropea tad-Drittijiet
tal-Bniedem. Korpi oħra tal-UE (bħalma huma l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali, il-Kumitat
tar-Reġjuni u l-Ombudsman), kif ukoll korpi oħra, gruppi soċjali jew esperti, setgħu jiġu
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mistiedna biex jagħtu l-fehmiet tagħhom imma ma kinux direttament involuti fil-proċess tal-
abbozzar. Ir-rappreżentanza tal-fehmiet taċ-ċittadini u tas-soċjetà ċivili ġiet żgurata, minħabba
l-predominanza tar-rappreżentanti mill-parlamenti nazzjonali u mill-Parlament Ewropew. Il-
kompożizzjoni u l-metodi ta' ħidma tal-Konvenzjoni servew ta' mudell għall-Konvenzjoni dwar
il-Futur tal-Ewropa (1.1.4).

IL-KONTENUT

Il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali hija maqsuma f'seba' titoli, li sitta minnhom huma
ddedikati għall-elenkar ta' tipi speċifiċi ta' drittijiet filwaqt li l-aħħar wieħed jiċċara l-kamp
ta' applikazzjoni tal-Karta u l-prinċipji li jirregolaw l-interpretazzjoni tagħha. Karatteristika
sinifikanti tal-Karta hija it-tgħaqqid innovattiv tagħha tad-drittijiet, fejn abbandunat id-
distinzjoni tradizzjonali bejn, fuq naħa waħda, id-drittijiet ċivili u politiċi u, fuq in-naħa l-oħra,
id-drittijiet ekonomiċi u soċjali. Fl-istess waqt, il-Karta tagħmel distinzjoni ċara bejn drittijiet
u prinċipji. Dawn tal-aħħar, skont l-Artikolu 52(5), għandhom jiġu implimentati permezz
ta' leġiżlazzjoni addizzjonali u jsiru sinifikanti għall-qrati biss f'kawżi li jkunu jinvolvu l-
interpretazzjoni u l-legalità ta' tali liġijiet.
Il-parti sostantiva tal-Karta tinqasam kif ġej:
It-Titolu I ("Dinjità") jirrikonoxxi d-drittijiet tad-dinjità tal-bniedem, għall-ħajja u għall-
integrità tal-persuna, u jafferma mill-ġdid il-projbizzjoni kontra t-tortura u l-iskjavitù.
It-Titolu II ("Libertajiet") jirrikonoxxi d-drittijiet għal-libertà u r-rispett għall-ħajja privata u
tal-familja, id-dritt għaż-żwieġ u għat-twaqqif ta' familja, u d-drittijiet tal-libertà tal-ħsieb, tal-
kuxjenza u tar-reliġjon, tal-espressjoni u tal-għaqda. Jafferma wkoll id-dritt għall-edukazzjoni,
għax-xogħol, għall-proprjetà u għall-ażil.
It-Titolu III ("L-Ugwaljanza") jafferma mill-ġdid il-prinċipju tal-ugwaljanza u non-
diskriminazzjoni kif ukoll ir-rispett għad-diversità kulturali, reliġjuża u lingwistika. Jagħti wkoll
ħarsien speċifiku lid-drittijiet tat-tfal, tal-anzjani u tal-persuni diżabbli.
It-Titolu IV ("Solidarjetà") jiżgura l-ħarsien għad-drittijiet tal-ħaddiema, inklużi d-drittijiet
għan-negozjar kollettiv u l-azzjoni kollettiva u għal kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti u xierqa.
Jirrikonoxxi wkoll drittijiet u prinċipji addizzjonali, bħalma huma d-dritt għas-sigurtà soċjali, id-
dritt għall-aċċess għall-kura tas-saħħa u l-prinċipji tal-protezzjoni tal-ambjent u tal-konsumatur.
It-Titolu V ("Ċittadinanza") jelenka d-drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni: id-dritt tal-vot u d-
dritt tal-kandidatura fl-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew u fl-elezzjonijiet muniċipali, id-
dritt għal amministrazzjoni tajba, id-drittijiet ta' petizzjoni, ta' aċċess għad-dokumenti, għall-
protezzjoni diplomatika u għal-libertà ta' moviment u ta' residenza (2.1.1).
It-Titolu VI ("Ġustizzja") jafferma mill-ġdid id-drittijiet għal rimedju effettiv u għal proċess
imparzjali, id-dritt għad-difiża, il-prinċipji tal-legalità u proporzjonalità tar-reati kriminali, u l-
prinċipju ne bis in idem.
Filwaqt li l-Karta fil-parti l-kbira tagħha tafferma mill-ġdid id-drittijiet li diġà jeżistu fl-Istati
Membri, u li kienu rikonoxxuti bħala dawk li jiffurmaw parti mill-prinċipji ġenerali tad-dritt
tal-UE, hija wkoll innovattiva f'ċerti aspetti. Pereżempju, id-diżabilità, l-età u l-orjentazzjoni
sesswali huma issa msemmija b'mod espliċitu bħala raġunijiet ta' diskriminazzjoni pprojbiti.
Barra minn hekk, il-Karta tinkludi xi drittijiet "moderni", kif muri mill-projbizzjoni kontra l-
ikklonar riproduttiv tal-bnedmin.
Il-valur prinċipali tal-Karta, madankollu, ma jinsabx fil-karattru innovattiv tagħha, imma fir-
rikonoxximent espliċitu tar-rwol ċentrali li d-drittijiet fundamentali għandhom fl-ordinament
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ġuridiku tal-UE. B'hekk, il-Karta espressament tirrikonoxxi li l-Unjoni hija komunità ta' drittijiet
u ta' valuri, u li d-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini jinsabu fil-qalba tal-Unjoni Ewropea.

IL-KAMP TA' APPLIKAZZJONI U INTERPRETAZZJONI

It-Titolu VII tal-Karta jinkludi dispożizzjonijiet ġenerali li jirregolaw l-interpretazzjoni u l-
applikazzjoni tagħha.
Il-kamp ta' applikazzjoni personali tal-Karta huwa potenzjalment wiesa' ħafna: il-biċċa l-
kbira tad-drittijiet li hija tirrikonoxxi huma mogħtija lil "kulħadd", irispettivament min-
nazzjonalità jew l-istatus. Madankollu, uħud mid-drittijiet huma mogħtija biss liċ-ċittadini
(b'mod partikolari, il-biċċa l-kbira tad-drittijiet elenkati fit-Titolu V), filwaqt li oħrajn huma
aktar rilevanti għal persuni li mhumiex ċittadini tal-UE (pereżempju, id-dritt għall-ażil) jew għal
kategoriji speċifiċi ta' nies (bħalma huma l-ħaddiema).
Il-kamp ta' applikazzjoni materjali tal-Karta huwa definit espressament fl-Artikolu 51, li
jiddikjara li d-dispożizzjonijiet tagħha huma intiżi biss għall-istituzzjonijiet u għall-korpi tal-UE
u għall-Istati Membri meta jimplimentaw id-dritt tal-UE (2.1.2). Din id-dispożizzjoni sservi biex
timmarka l-konfini bejn il-kamp ta' applikazzjoni tal-Karta u dak tal-kostituzzjonijiet nazzjonali:
il-Karta ma torbotx lill-istati sakemm ma jkunux qegħdin jimplimentaw id-dritt tal-UE. Barra
minn hekk, il-Karta ma testendix is-setgħat jew il-kompetenzi tal-Unjoni, u b'hekk tigura li
l-adozzjoni tal-Karta, minnha nfisha, ma żżidx is-setgħat tal-Unjoni għad-detriment tal-Istati
Membri.
Regoli addizzjonali li jikkonfermaw l-importanza tat-tradizzjonijiet kostituzzjonali nazzjonali
u tal-liġijiet nazzjonali jinstabu fl-Artikoli 52 u 53. L-ewwel minn dawn l-artikoli
jistipula li d-drittijiet fundamentali għandhom ikunu interpretati f'armonija mat-tradizzjonijiet
kostituzzjonali komuni għall-Istati Membri, kif ukoll mal-KEDB, filwaqt li tittieħed
kunsiderazzjoni sħiħa tal-liġijiet u l-prattiċi nazzjonali. L-Artikolu 53 jiddisponi b'mod ċar
li l-Karta ma tistax tillimita jew tolqot b'mod negattiv il-livell ta' protezzjoni tad-drittijiet
fundamentali rikonoxxuti mid-dritt tal-Unjoni, mid-dritt internazzjonali (b'mod partikolari l-
KEDB) u mill-kostituzzjonijiet tal-Istati Membri.
Filwaqt li l-Karta tiġbor fiha għadd ta' drittijiet, dawn mhumiex mogħtija protezzjoni
mingħajr limiti. Fil-fatt, l-Artikolu 52 jikkontempla limitazzjonijiet għall-eżerċizzju tad-
drittijiet, sakemm dawn huma previsti mil-liġi, u dment li jirrispettaw il-kontenut essenzjali tad-
drittijiet inkwestjoni, u jkunu proporzjonati u meħtieġa biex jiġu protetti d-drittijiet tal-oħrajn
jew l-interess ġenerali. Barra minn hekk, filwaqt li wħud mid-drittijiet huma fformulati f'termini
assoluti, oħrajn huma mogħtija biss "skont il-liġi tal-Unjoni u l-liġijiet u l-prattiċi nazzjonali",
li jfisser li l-kamp ta' applikazzjoni ta' tali drittijiet jista' jkun soġġett għal limitazzjonijiet
addizzjonali.
Il-Karta hija ugwalment applikabbli għall-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea. Għalkemm
ġie adottat Protokoll biex jiċċarata l-applikazzjoni tagħha għar-Renju Unit u għall-Polonja, dan
ma jillimitax jew ineħħi l-impatt tagħha fuq l-ordnijiet ġuridiċi ta' dawn iż-żewġ Stati Membri,
kif huwa rikonoxxut espressament mill-Qorti tal-Ġustizzja [N.S., Kawża C-411/10].

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW

Immedjatament wara li l-Qorti tal-Ġustizzja rrikonoxxiet il-primat tad-dritt Komunitarju fuq
id-dritt nazzjonali, il-Parlament issottolinja r-riskju li din id-duttrina ġdida għandha mnejn
iddgħajjef id-drittijiet tal-bniedem hekk kif inhuma mħarsa mill-kostituzzjonijiet nazzjonali.
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Fl-1977, il-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni adottaw Dikjarazzjoni Konġunta dwar id-
Drittijiet Fundamentali, li fiha impenjaw ruħhom li jirrispettaw id-drittijiet fundamentali fl-
eżerċizzju tas-setgħat tagħhom. Barra minn hekk, fl-1979 il-Parlament adotta riżoluzzjoni li
tissuġġerixxi li l-Komunità Ewropea għandha taderixxi mal-KEDB.
L-abbozz tat-Trattat tal-1984 li jistabbilixxi l-Unjoni Ewropea (1.1.2) jispeċifika li l-
Unjoni għandha tipproteġi d-dinjità tal-individwu u tagħti lil kull persuna li taqa' fil-
ġurisdizzjoni tagħha d-drittijiet u l-libertajiet fundamentali li joħorġu mill-prinċipji komuni tal-
kostituzzjonijiet nazzjonali u l-KEDB. It-Trattat ikkontempla wkoll l-adeżjoni tal-Unjoni mal-
KEDB.
F'April tal-1989, il-Parlament ipproklama d-Dikjarazzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet
fundamentali. Tentattivi sussegwenti biex din id-dikjarazzjoni tingħata l-istatus ta' dokument
vinkolanti, madankollu, ma kellhom l-ebda suċċess.
Fl-1997, wara l-adozzjoni tat-Trattat ta' Amsterdam, il-Parlament għal darba oħra talab li tiġi
adottata Karta tad-Drittijiet Fundamentali li tkun ġuridikament vinkolanti. Waqt il-proċess
tal-abbozzar li wassal għall-adozzjoni tal-Karta, il-Parlament adotta għadd ta' riżoluzzjonijiet
li insistew li dan l-istrument jingħata saħħa ġuridikament vinkolanti billi jiġi inkorporat fit-
Trattati. Wara d-dikjarazzjoni solenni tal-Karta, il-Parlament esprima d-diżappunt tiegħu għan-
natura mhux vinkolanti tagħha u għal darba oħra talab li tiġi inkorporata fit-Trattati b'mod
ġuridikament vinkolanti.
Sarah Sy
06/2017
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