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10.1.2019 A8-0469/72 

Emenda  72 

Josep-Maria Terricabras, Terry Reintke, Judith Sargentini 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-

dritt fl-Istati Membri 

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) "l-istat tad-dritt" jirreferi għall-

valur tal-Unjoni minquxa fl-Artikolu 2 

tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, li 

jinkludi l-prinċipji tal-legalità, li timplika 

proċess trasparenti, akkontabbli, 

demokratiku u pluralista għall-

promulgazzjoni tal-liġijiet; iċ-ċertezza tad-

dritt; il-projbizzjoni tal-arbitrarjetà tas-

setgħat eżekuttivi; protezzjoni ġudizzjarja 

effettiva minn qrati indipendenti, inkluż 

tad-drittijiet fundamentali; is-separazzjoni 

tas-setgħat u l-ugwaljanza quddiem il-liġi; 

(a) "l-istat tad-dritt" kif minqux fl-

Artikolu 2 tat-Trattat dwar l-Unjoni 

Ewropea, li jinkludi l-prinċipji tal-legalità, 

li jimplika proċess trasparenti, 

responsabbli, demokratiku u pluralista 

għall-promulgazzjoni tal-liġi; iċ-ċertezza 

tad-dritt; il-projbizzjoni tal-arbitrarjetà tas-

setgħat eżekuttivi; l-aċċess għall-ġustizzja 

u l-protezzjoni ġudizzjarja effettiva 

quddiem qrati indipendenti u imparzjali; 

is-separazzjoni tas-setgħat; in-

nondiskriminazzjoni u l-ugwaljanza 

f'għajnejn il-liġi; ir-rispett għad-drittijiet 

fundamentali kif stipulati fil-Karta tad-

Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 

Ewropea u fit-trattati internazzjonali dwar 

id-drittijiet tal-bniedem; 

Or. en 



AM\1173559MT.docx  PE631.634v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

10.1.2019 A8-0469/73 

Emenda  73 

Josep-Maria Terricabras, Terry Reintke, Judith Sargentini 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-

dritt fl-Istati Membri 

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Article 3 a 

 Panel ta' esperti indipendenti 

 1. Fl-identifikazzjoni tan-nuqqasijiet 

ġeneralizzati, il-Kummissjoni għandha 

tkun assistita minn panel rappreżentattiv 

ta' esperti indipendenti (il-Panel ta' 

Esperti dwar l-Istat tad-Dritt), li għandu 

jivvaluta s-sitwazzjoni fl-Istati Membri 

kollha kull sena abbażi ta' kriterji u 

informazzjoni kwantitattivi u kwalitattivi, 

inklużi deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja 

tal-Unjoni Ewropea u l-Qorti Ewropea 

tad-Drittijiet tal-Bniedem, rapporti tal-

Qorti tal-Awdituri, rapporti u opinjonijiet 

ta' istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji jew 

aġenziji oħra tal-Unjoni, u konklużjonijiet 

u rakkomandazzjonijiet ta' 

organizzazzjonijiet internazzjonali 

rilevanti. Dik il-valutazzjoni għanda tkun 

pubblika. 

 2. Id-dibattitu ta' segwitu annwali dwar il-

valutazzjoni mill-Panel ta' Esperti dwar l-

Istat tad-Dritt għandu jitwettaq mill-

Parlament Ewropew flimkien mal-

parlamenti nazzjonali. Għal dak il-għan, 

għandu jiġi kostitwit Grupp Parlamentari 

Konġunt speċjalizzat stabbilit mill-

parlamenti nazzjonali u mill-kumitat 

kompetenti tal-Parlament Ewropew. L-

organizzazzjoni u r-regoli ta' proċedura 

ta' dak il-Grupp għandhom jiġu 
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determinati b'mod konġunt mill-

Parlament Ewropew u mill-parlamenti 

nazzjonali skont l-Artikolu 9 tal-Protokoll 

Nru 1 dwar ir-rwol tal-parlamenti 

nazzjonali fl-Unjoni Ewropea, anness 

mat-TUE u mat-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. 

 3. Il-Panel dwar l-Istat tad-Dritt għandu 

jkun magħmul mill-membri li ġejjin: 

 (a) espert indipendenti wieħed li għandu 

jinħatar mill-parlament ta' kull Stat 

Membru, li għandu jkun imħallef 

ikkwalifikat ta' qorti kostituzzjonali jew 

ta' qorti suprema, li attwalment mhuwiex 

f'servizz attiv; 

 (b) għaxar esperti oħra għandhom 

jinħatru mill-Parlament Ewropew, 

b'maġġoranza ta' żewġ terzi, għandhom 

jintgħażlu minn lista ta' esperti nominati 

minn: 

 (i) il-Federazzjoni Ewropea tal-Akkademji 

għax-Xjenzi u l-Istudji Umanistiċi 

(ALLEA); 

 (ii) in-Netwerk Ewropew tal-

Istituzzjonijiet Nazzjonali tad-Drittijiet tal-

Bniedem (ENNHRI); 

 (iii) il-Kunsill tal-Ewropa (inklużi l-

Kummissjoni ta' Venezja, il-Grupp ta' 

Stati Kontra l-Korruzzjoni (GRECO) u l-

Kummissarju tal-Kunsill tal-Ewropa 

għad-Drittijiet tal-Bniedem); 

 (iv) Il-Kummissjoni Ewropea għall-

Effikaċja tal-Ġustizzja (CEPEJ) u l-

Kunsill tal-Għaqdiet Ewropej tal-Avukati 

(CCBE); u 

 (v) in-Nazzjonijiet Uniti (NU), l-

Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-

Kooperazzjoni fl-Ewropa (OSKE) u l-

Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-

Iżvilupp Ekonomiċi (OECD). 

 4. Il-kompożizzjoni tal-Panel ta' Esperti 

dwar l-Istat tad-Dritt għandha tiżgura l-

bilanċ bejn il-ġeneri. 

 5. Il-Panel ta' Esperti dwar l-Istat tad-



AM\1173559MT.docx  PE631.634v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

Dritt għandu jeleġġi l-president tiegħu 

minn fost il-membri tiegħu. 

 6. Sabiex tiġi faċilitata l-ħidma tal-Panel 

ta' Esperti dwar l-Istat tad-Dritt, il-

Kummissjoni għandha tipprovdi 

segretarjat, li jippermettilu jiffunzjona 

b'mod effiċjenti, b'mod partikolari billi 

jiġbor id-data u s-sorsi ta' informazzjoni li 

għandhom jiġu riveduti u valutati, u billi 

jipprovdilu appoġġ amministrattiv. 

Or. en 

 


