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IR-RISPETT TAD-DRITTIJIET FUNDAMENTALI FL-UNJONI

Il-bażi ġuridika għad-drittijiet fundamentali fil-livell tal-UE għal żmien twil kienet
essenzjalment ir-riferiment fit-Trattati għall-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-
Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali. Il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja
tal-Unjoni Ewropea kienet għalhekk strumentali biex jiġi infurzat ir-rispett tad-drittijiet
tal-bniedem fl-UE. Minn meta daħal fis-seħħ it-Trattat ta' Lisbona, il-Karta tad-Drittijiet
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, li saret ġuridikament vinkolanti, wessgħet din il-bażi
ġuridika.

IL-BAŻI ĠURIDIKA

Il-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali hi waħda mill-benefiċċji tad-dritt tal-UE. It-Trattati
Ewropej għal żmien twil ma inkorporawx elenku bil-miktub ta' tali drittijiet u kien fihom
biss riferiment għall-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-
Libertajiet Fundamentali (KEDB). It-Trattati kienu jagħmlu riferiment ukoll għal dawk id-
drittijiet fundamentali kif jirriżultaw mit-tradizzjonijiet kostituzzjonali komuni fl-Istati Membri,
bħala prinċipji ġenerali tad-dritt Komunitarju. Barra minn hekk, permezz tal-ġurisprudenza
tagħha, maż-żmien, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea tat kontribut enormi lill-iżvilupp
u lir-rispett tad-drittijiet fundamentali.
B'segwitu għall-adozzjoni tat-Trattat ta' Lisbona, fl-aħħar tal-2009, is-sitwazzjoni żviluppat
konsiderevolment peress li l-UE għandha Karta tad-Drittijiet Fundamentali li issa għandha valur
ġuridikament vinkolanti. L-Artikolu 2 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) jgħid li "l-
Unjoni hija bbażata fuq il-valuri tar-rispett għad-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija,
l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, inklużi d-drittijiet ta' persuni
li jagħmlu parti minn minoranzi".
L-Artikolu 6 tat-TUE jiddisponi li:
"L-Unjoni tirrikonoxxi d-drittijiet, il-libertajiet u l-prinċipji stabbiliti fil-Karta tad-Drittijiet
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea [tat-]12 ta' Diċembru 2007, li għandha jkollha l-istess valur
legali bħat-Trattati."
"L-Unjoni għandha taderixxi għall-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-
Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali."
"Id-drittijiet fundamentali, kif iggarantiti mill-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-
Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali, u kif jirriżultaw mit-tradizzjonijiet
kostituzzjonali komuni għall-Istati Membri, għandhom jagħmlu parti mill-prinċipji ġenerali tad-
dritt tal-Unjoni."
L-Artikolu 7 tat-TUE jistabbilixxi dispożizzjoni li diġà kienet teżisti fil-qafas tat-Trattat
preċedenti ta' Nizza li twaqqaf mekkaniżmu ta' prevenzjoni meta jkun hemm "riskju ċar ta'
ksur serju" minn Stat Membru tal-valuri msemmija fl-Artikolu 2 tat-TUE, u mekkaniżmu ta'
sanzjonijiet, f'każ ta' "ksur serju u persistenti" minn Stat Membru ta' dawn l-istess valuri.
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Il-Parlamet Ewropew għandu kemm id-dritt ta' inizjattiva, li permezz tiegħu jista' jitlob l-
applikazzjoni tal-ewwel wieħed minn tali mekkaniżmi, kif ukoll dritt ta' eżerċizzju tal-kontroll
demokratiku, inkwantu għandu jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-implimentazzjoni tagħhom.
Isir riferiment għad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali anki fid-dispożizzjonijiet
dwar l-azzjoni esterna tal-Unjoni (Artikolu 21 tat-TUE). Skont l-Artikolu 67 tat-Trattat dwar
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), l-Unjoni tikkonsisti "fi spazju ta' libertà, sigurtà
u ġustizzja b'rispett għad-drittijiet fundamentali u s-sistemi u t-tradizzjonijiet legali differenti
tal-Istati Membri."
Ċerti dispożizzjonijiet tat-Trattat jirrikonoxxu wkoll drittijiet speċifiċi. Dan huwa l-każ,
pereżempju, tal-Artikolu 8 tat-TFUE, fir-rigward tal-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa, u tal-
Artikolu 10 fir-rigward tal-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni.
L-Artikolu 15 tat-TFUE, li jistabbilixxi dispożizzjoni tat-Trattat preċedenti ta' Nizza,
jirrikonoxxi li kull persuna fiżika jew ġuridika ta' Stat Membru għandu jkollha d-dritt għall-
aċċess għad-dokumenti tal-istituzzjonijiet, il-korpi u l-organi tal-Unjoni. Dan hu l-każ ukoll tal-
Artikolu 16 dwar id-dritt għall-protezzjoni ta' data personali.

IL-KISBIET

A. Il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea ilha tenfasizza l-ħtieġa tar-rispett tad-drittijiet
fundamentali ta' kull individwu. Il-ġurisprudenza importanti tagħha tistabbilixxi standards ta'
protezzjoni billi tibbaża ruħha fuq firxa ta' għejun tad-dritt: id-dispożizzjonijiet tat-Trattati,
fosthom il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE; il-konvenzjonijiet internazzjonali li t-
Trattati jagħmlu riferiment għalihom – partikolarment il-KEDB u l-Konvenzjoni ta' Ġinevra
tal-1951 dwar l-Istatus tar-Rifuġjati; id-drittijiet fundamentali kif jirriżultaw mit-tradizzjonijiet
kostituzzjonali komuni tal-Istati Membri; u l-istrumenti ġuridiċi internazzjonali li tagħhom l-
Istati Membri huma partijiet u dawk li tagħhom l-UE hija parti.
Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea teżamina mhux biss il-kompatibilità tal-leġiżlazzjoni
tal-UE mad-drittijiet fundamentali, iżda wkoll il-kompatibilità mal-miżuri li ttieħdu fil-livell
nazzjonali mill-Istati Membri għall-applikazzjoni jew għall-ottemperanza mad-dritt tal-UE.
Il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea żviluppat essenzjalment abbażi ta'
deċiżjonijiet preliminari (Artikolu 267 tat-TFUE).
B. Il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea
Il-Karta (1.1.6) ġiet ipproklamata mill-Kummissjoni, mill-Kunsill u mill-Parlament Ewropew
fis-7 ta' Diċembru 2000, waqt il-Kunsill Ewropew ta' Nizza u sussegwentement reġgħet ġiet
affermata u emendata fl-2007. Ilha minn Diċembru 2009 ġuridikament vinkolanti u għandha l-
istess valur legali bħat-Trattati, skont l-Artikolu 6 tat-TUE.
Id-drittijiet stabbiliti fiha mhumiex ġodda: il-Karta ġiet stabbilita abbażi ta' "dritt kostanti",
jiġifieri tiġbor fiha d-drittijiet fundamentali li diġà huma rikonoxxuti mit-Trattati tal-UE,
mill-prinċipji kostituzzjonali komuni għall-Istati Membri, mill-KEDB u mill-Karti Soċjali tal-
UE u tal-Kunsill tal-Ewropa. Madankollu, it-test jagħti attenzjoni partikolari għall-problemi
li joriġinaw mill-iżvilupp attwali u futur tat-teknoloġiji tal-informazzjoni jew tal-inġinerija
ġenetika, peress li jistabbilixxi drittijiet bħal, pereżempju, il-protezzjoni tad-data personali jew
id-drittijiet relatati mal-bijoetika. It-test jirreaġixxi wkoll għall-appelli reċenti għal trasparenza
u imparzjalità fil-funzjonament tal-amministrazzjoni tal-Unjoni billi jinkorpora d-dritt għal

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/mt/FTU_1.1.6.pdf
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amministrazzjoni tajba u għal aċċess għad-dokumenti amministrattivi li jiġbru f'sinteżi l-
ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f'dan il-qasam.
Il-Karta tiġbor id-drittijiet personali kollha f'test uniku. Għalhekk, timplimenta l-prinċipju tal-
indiviżibilità tad-drittijiet fundamentali. Filwaqt li tneħħi d-distinzjoni, li s'issa dejjem kienet
issir fit-testi Ewropej u internazzjonali, bejn drittijiet ċivili u politiċi fuq naħa u drittijiet
ekonomiċi u soċjali fuq oħra, hi telenka d-drittijiet kollha inkwistjoni u tgħaqqadhom ma'
għadd ta' prinċipji ewlenin: id-dinjità tal-bniedem, il-libertajiet fundamentali, l-ugwaljanza, is-
solidarjetà, id-drittijiet ta' ċittadinanza u l-ġustizzja.
Il-Karta timmira biss li tipproteġi d-drittijiet fundamentali tal-individwi fil-kuntest tal-azzjoni
meħuda mill-istitutzzjonijiet tal-UE u tal-Istati Membri biex timplimenta t-Trattati tal-UE.
Hemm ukoll protokoll li jiddefinixxi għadd ta' derogi għar-Renju Unit u għall-Polonja iżda l-
ambitu ta' applikazzjoni tiegħu mhuwiex madankollu ċar.
C. L-adeżjoni tal-UE mal-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-
Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali (KEDB)
Din il-Konvenzjoni, adottata fil-qafas tal-Kunsill tal-Ewropa fl-1950 u supplimentata b'sensiela
ta' protokolli, tikkostitwixxi test essenzjali fil-qasam tad-drittijiet fundamentali. Hija maqsuma
f'żewġ partijiet: parti dwar id-drittijiet u l-libertajiet li fiha 17-il artikolu u t-tieni parti li tagħti
l-metodi tal-funzjonament u l-kompetenzi tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, b'sede
fi Strasburgu. Il-Qorti żviluppat ġurisprudenza li tispeċifika d-drittijiet differenti inklużi fil-
KEDB. Fost dawn, il-dritt tal-ħajja (Artikolu 2), il-projbizzjoni tat-tortura (Artikolu 3) u l-
projbizzjoni tal-iskjavitù u tax-xogħol furzat (Artikolu 4).
L-UE bħala tali mhijiex parti mill-KEDB. L-Istati Membri kollha tagħha huma parti tagħha,
madankollu, l-Artikolu 6(2) tat-TUE jeħtieġ li l-UE taderixxi għall-KEDB li jkun ifisser li l-UE,
eżattament bħall-Istati Membri tagħha llum, issir suġġetta, fir-rigward tar-rispett għad-drittijiet
fundamentali, għal rieżami minn organu ġuridiku li ma jappartjenix għall-UE u li jispeċjalizza
fil-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali: jiġifieri, il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem.
B'riżultat tal-adeżjoni, iċ-ċittadini Ewropej, iżda wkoll iċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi preżenti
fit-territorju tal-UE, se jkunu jistgħu jikkontestaw l-atti ġuridiċi adottati mill-UE direttament
quddiem il-Qorti abbażi tad-dispożizzjonijiet tal-KEDB, bl-istess mod kif jikkontestaw l-atti
ġuridiċi adottati mill-Istati Membri tagħha.
Bħalissa jinsabu għaddejjin negozjati bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kunsill tal-Ewropa dwar
l-adeżjoni tal-UE. F'Lulju 2013, il-Kummissjoni talbet lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni
Ewropea tiddeċiedi dwar il-kompatibilità tal-abbozz ta' Ftehim ta' Adeżjoni mat-Trattati.
Fit-18 ta' Diċembru 2014, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea kkonkludiet li l-
abbozz tal-ftehim dwar l-adeżjoni tal-UE għall-KEDB mhuwiex kompatibbli mad-dritt tal-UE
(opinjoni 2/13).
D. L-Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali tal-UE
L-Aġenzija hija l-organu suċċessur taċ-Ċentru Ewropew ta' Monitoraġġ dwar ir-Razziżmu u
l-Ksenofobija stabbilit fl-1997. L-objettiv ewlieni taċ-Ċentru ta' Monitoraġġ kien li jipprovdi
lill-UE u lill-Istati Membri tagħha informazzjoni oġġettiva, affidabbli u kumparabbli fil-
livell Ewropew dwar ir-razziżmu, il-ksenofobija u l-antisemitiżmu sabiex dawn jingħataw l-
għajnuna biex jieħdu provvedimenti adegwati jew jifformulaw politiki xierqa. L-Aġenzija
twaqqfet permezz ta' Regolament tal-Kunsill ta' Frar 2007[1]. Ilha topera minn Marzu 2007
u s-sede tagħha hija fi Vjenna. L-objettiv tagħha huwa li toffri lill-istituzzjonijiet tal-UE u
lill-Istati Membri assistenza u għarfien espert fil-qasam tad-drittijiet fundamentali. L-Aġenzija

[1]Regolament (KE) Nru 168/2007, 15.2.2007, ĠU L 53, 22.2.2007.
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mhijiex awtorizzata tittratta lmenti individwali, ma għandhiex setgħat deċiżjonali fil-qasam
tar-regolamentazzjoni u ma għandhiex is-setgħa li tissorvelja d-drittijiet fundamentali fl-Istati
Membri skont l-Artikolu 7 tat-TUE. Qafas pluriennali ta' ħames snin jiddefinixxi l-oqsma li
għandha tkopri l-ħidma tal-Aġenzija. Il-kompiti tal-Aġenzija jinkludu l-aktar il-ġbir, l-analiżi, it-
tixrid u l-evalwazzjoni tal-informazzjoni u tad-data rilevanti, it-twettiq ta' riċerka u ta' stħarriġiet
xjentifiċi, studji preparatorji u ta' fattibilità, il-pubblikazzjoni ta' rapport annwali dwar id-
drittijiet fundamentali u ta' rapporti tematiċi.

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW

A. Approċċ ġenerali
Il-Parlament dejjem ta importanza kbira lir-rispett għad-drittijiet fundamentali tal-Unjoni.
Mill-1993, kull sena jorganizza dibattitu u jadotta riżoluzzjoni dwar is-suġġett abbażi ta' rapport
tal-Kumitat tiegħu għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Barra minn hekk, adotta
bosta riżoluzzjonijiet li jittrattaw kwistjonijiet speċifiċi relatati mal-protezzjoni tad-drittijiet
fundamentali fl-Istati Membri.
B. Azzjonijiet speċifiċi
Il-Parlament kien ikkonċernat, b'mod partikolari, fuq il-kwistjoni tal-kodifika tad-drittijiet
fundamentali f'dokument ġuridikament vinkolanti. Huwa kien responsabbli mid-dikjarazzjoni
ta' prinċipju rigward id-definizzjoni tad-drittijiet fundamentali adottata mit-tliet istituzzjonijiet
politiċi tal-Unjoni Ewropea (Kummissjoni, Kunsill u Parlament), fil-5 ta' April 1977 u estiża
fl-1989. Fl-1994 ħejja elenku tad-drittijiet fundamentali garantiti mill-Unjoni. Poġġa enfasi
speċjali fuq l-abbozzar tal-Karta billi għamilha "waħda mill-prijoritajiet kostituzzjonali tiegħu"
u stabbilixxa rekwiżiti li l-Karta kellha tilħaq, partikolarment li:
— id-dokument ikollu status ġuridikament vinkolanti sħiħ permezz tal-inkorporazzjoni tiegħu

fit-Trattat tal-Unjoni Ewropea, (Karta ... li kull ma tkun dikjarazzjoni mhux vinkolanti u ...
li tkun limitata għal elenku ta' drittijiet eżistenti tkun tonqos milli tissodisfa l-aspettattivi
taċ-ċittadini); hu għalhekk il-Parlament kien talab li din tiġi integrata fit-Trattat ta' Nizza
u tidħol fil-livell tat-Trattat Kostituzzjonali l-ġdid;

— għandha tkun rikonoxxuta l-indiviżibilità tad-drittijiet fundamentali, permezz tal-
estensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni għal kull istituzzjoni u korp tal-UE, kif ukoll għall-
politiki kollha tagħha, inklużi dawk li għandhom x'jaqsmu mat-tieni u t-tielet pilastri fil-
kuntest tal-kompetenzi u l-funzjonijiet li ġew fdati lilha mit-Trattati;

Finalment, il-Parlament talab regolarment li l-UE taderixxi mal-KEDB, waqt li enfasizza li din
l-adeżjoni ma għandha tidduplika r-rwol tal-Karta llum vinkolanti. Tenna wkoll bosta drabi l-
appell tiegħu għat-twaqqif ta' Aġenzja għad-Drittijiet Fundamentali.
F'żewġ riżoluzzjonijiet fl-2014 il-Parlament appella wkoll għall-ħolqien ta' "mekkaniżmu
ta' Kopenħagen", jiġifieri strument aktar effikaċi intiż li jiggarantixxi li l-Istati Membri
effettivament jirrispettaw il-valuri fundamentali tal-Unjoni kif ukoll ir-rekwiżiti ta' demokrazija
u stat tad-dritt. Fil-25 ta' Ottubru 2016 il-Parlament adotta riżoluzzjoni li tinkludi
rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar l-istabbiliment ta' mekkaniżmu tal-UE dwar id-
demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali.
Sarah Sy
04/2017
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