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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali 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: 

1. Jirrimarka l-bżonn li jitkomplew il-promozzjoni u t-tisħiħ tal-protezzjoni u tal-iżvilupp 

sħiħ tad-drittijiet fundamentali b'konformità mat-Trattati u mal-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, u b'mod aktar speċifiku, biex ikun żgurat li l-valuri tal-

Unjoni Ewropea kif stabbiliti fl-Artikolu 2 u f'artikoli rilevanti oħrajn tat-Trattat dwar l-

UE, jiġu rispettati u promossi mill-UE, mill-istituzzjonijiet tagħha u mill-Istati Membri; 

jenfasizza li l-istituzzjonijiet Ewropej għandhom ikunu fuq quddiem nett f'dan ir-rigward 

u jissottolinja l-fatt li l-Istati Membri jmisshom iservu ta' eżempju fl-implimentazzjoni 

effikaċi ta' dawn l-obbligi; 

2. Jenfasizza li l-adeżjoni tal-UE mal-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet 

tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali (KEDB) tgħin b'mod sinifikanti s-salvagwardja 

tad-drittijiet tal-bniedem u tal-libertajiet fundamentali taċ-ċittadini tal-UE u tal-Istati 

Membri; jieħu nota tal-Opinjoni Nru 2/13 tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea li 

fiha l-Qorti waslet għall-konklużjoni li l-abbozz ta' ftehim dwar l-adeżjoni tal-UE mal-

KEDB ma kienx kompatibbli mad-dritt tal-UE; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill 

jieħdu ħsieb it-tħassib espress mill-Qorti mill-aktar fis possibbli bil-għan li jiġi sodisfatt l-

obbligu ta' adeżjoni mal-KEDB kif minqux fl-Artikolu 6(2) tat-Trattat dwar l-UE u 

jissoktaw in-negozjati mill-aktar fis possibbli b'tali mod li jżid valur lill-protezzjoni tad-

drittijiet fi ħdan l-UE; 

3. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-proposti leġiżlattivi, inklużi l-ftehimiet internazzjonali u, 

b'mod ġenerali, il-politiki kollha tal-UE, għandhom jiġu eżaminati bir-reqqa sabiex ikun 

żgurat li jikkonformaw mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali; jistieden lill-Istati Membri 

u lill-Kummissjoni jiggarantixxu li l-leġiżlazzjoni tal-UE, partikolarment il-programmi ta' 

aġġustament ekonomiku u finanzjarju li laqtu b'mod negattiv il-kundizzjonijiet ta' ħajja ta' 

bosta nies, tkun implimentata kontinwament skont il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali u l-

Karta Soċjali Ewropea (Artikolu 51 tat-TFUE), partikolarment fir-rigward tal-protezzjoni 

tad-drittijiet ekonomiċi u soċjali; 

4. Jikkunsidra li l-ksur tad-drittijiet, l-abbużi jew l-inugwaljanzi fl-Istati Membri jimminaw 

id-demokrazija u l-istat tad-dritt, kif ukoll il-fiduċja taċ-ċittadini fl-istituzzjonijiet tal-

Unjoni Ewropea; Jenfasizza r-rwol tal-Parlament bħala l-unika istituzzjoni eletta 

direttament li teżamina l-proposti leġiżlattivi u l-politiki biex tiggarantixxi li dawn 

jirrispettaw il-Karta; jistieden lil-leġiżlatur tal-UE jippromwovi l-valuri tal-UE kif meħtieġ 

mill-Artikolu 3 tat-TUE u, speċifikament, l-inklużjoni u l-ugwaljanza, kif meħtieġ mill-

Artikoli 8, 9 u 10 tat-TFUE;  

5. Ifakkar fil-bżonn, aktar minn qatt qabel f'dan il-kuntest, li tiġi garantita l-koerenza bejn l-

aspetti interni u esterni, inklużi l-ftehimiet internazzjonali, tal-protezzjoni u tal-

promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Unjoni Ewropea, u jisħaq fuq il-fatt li l-

leġiżlazzjoni u t-tfassil tal-politiki fil-qasam tas-sigurtà u l-ġustizzjoni u tad-dimensjoni 

esterni tal-politiki tal-Unjoni għandhom jirrispettaw il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali 
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kif ukoll il-KEDB inkwantu l-iskop tal-politiki fil-qasam tas-sigurtà u l-ġustizzja jrid ikun 

dak li jiggarantixxi u jipproteġi l-libertà u d-drittijiet fundamentali; 

6. Jisħaq fuq l-importanza li fl-Istati Membri kollha tiġi garantita l-protezzjoni effikaċi u 

koerenti tal-istat tad-dritt u l-prevenzjoni tal-ksur tad-drittijiet fundamentali, u jirrikonoxxi 

li l-istat tad-dritt jiżvolġi rwol ċentrali fil-prevenzjoni tal-ksur tad-drittijiet fundamentali 

ifakkar li d-drittijiet fundamentali huma parti integrali tal-valuri tal-UE u li l-Artikolu 7 

tat-Trattat dwar l-UE fih mekkaniżmu intiż li jirrispondi għall-eventwali ksur serju u 

persistenti jew riskju ċar ta' ksur serju minn Stat Membru tal-valuri msemmija fl-

Artikolu 2 tat-TUE, u jevidenzja li l-Artikolu 7 għandu jkun applikat b'mod uniformi 

għall-Istati Membri kollha biex ikun żgurat trattament indaqs; 

7. Jilqa' favorvolment, għaldaqstant, id-dispożizzjonijiet qafas adottati mill-Kummissjoni fil-

11 ta' Marzu 2014 dwar il-qafas tal-UE l-ġdid maħsub biex isaħħaħ l-istat tad-dritt u d-

deċiżjoni tas-16 ta' Diċembru 2014 tal-Kunsill Affarijiet Barranin dwar l-istabbiliment ta' 

djalogu kontinwu dwar il-qagħda tal-istat tad-dritt fl-UE bejn l-Istati Membri fil-Kunsill, 

billi ż-żewġ mekkaniżmi għandhom ikunu applikati qabel ma jingħata bidu lill-proċeduri 

fl-ambitu tal-Artikolu 7 tat-TUE, u jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jinnotifikaw 

regolarment lill-Parlament; 

8. Jindika, madankollu, fl-istess ħin, l-ostakli ewlenin fil-mod kif hu implimentat, 

partikolarment il-fatt li l-istabbiliment formali tal-eżistenza ta' ksur serju u persistenti tal-

valuri fundamentali tal-Unjoni fi Stat Membru skont l-Artikolu 7(2) tat-TUE jeħtieġ l-

unanimità fi ħdan il-Kunsill; 

9. Iħeġġeġ lill-istituzzjonijiet tal-UE u lill-Istati Membri jintroduċu mekkaniżmu ieħor 

maħsub għall-monitoraġġ effikaċi tar-rispett tad-drittijiet fundamentali u tal-istat tad-dritt 

fl-Istati Membri; jemmen li, mingħajr preġudizzju għall-mekkaniżmi eżistenti diġà 

applikabbli fl-eventwalità ta' ksur serju u persistenti, l-alternattiva proposta għandha: 

 (a)  twessa' l-mandat tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali biex 

jinkludi l-monitoraġġ tad-drittijiet fundamentali u tal-istat tad-dritt fl-Istati Membri 

kollha, kemm fi ħdan kif ukoll wara l-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni Ewropea, u 

b'hekk tkun tista' tiddivulga pubblikament l-informazzjoni dwar ksur tad-drittijiet 

fundamentali min-naħa ta' Stat Membru; 

 (b)  tippermetti lill-Kummissjoni, abbażi tal-konklużjonijiet tar-rapporti prodotti mill-

Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali, tagħti bidu għall-proċeduri ta' ksur minħabba 

vjolazzjonijiet tal-Artikolu 2 tat-TUE bil-għan li jiġi garantit b'mod effikaċi livell 

għoli ta' protezzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Istati Membri; 

10. Jissottolinja l-importanza ta' kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet tal-UE u l-parlamenti 

nazzjonali, kif ukoll bejn tali entitajiet u l-Kunsill tal-Ewropa u organizzazzjonijiet oħrajn; 

jenfasizza li l-protezzjoni tad-drittijiet tal-minoranzi hija prinċipju bażiku tad-demokrazija 

u jiddeplora full forma ta' diskriminazzjoni kontra l-minoranzi u l-popli u l-komunitajiet 

vulnerabbli, kif imsemmi fl-Artikolu 2 tat-TUE, josserva d-deċiżjoni meħuda mill-Kunsill 

intiża li tissorvelja s-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Unjoni Ewropea; 

11. Ifakkar fl-importanza kruċjali tat-traspożizzjoni u tal-implimentazzjoni puntwali u korretti 
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tad-dritt tal-UE, speċjalment meta din tolqot u tiżviluppa d-drittijiet fundamentali; 

12. Jenfasizza l-bżonn li tissaħħaħ it-trasparenza istituzzjonali, ir-responsabbiltà demokratika 

u l-ftuħ fl-UE u jħeġġeġ lill-istituzzjonijiet kompetenti tal-UE u lill-Istati Membri kollha 

biex: 

 – jintensifikaw l-isforzi tagħhom bil-għan li ssir reviżjoni mill-aktar fis tar-Regolament 

(KE) Nru 1049/2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, 

tal-Kunsill u tal-Kummissjoni ħalli jkunu żgurati trasparenza massima u proċeduri 

semplifikati għall-aċċess pubbliku għall-informazzjoni u għad-dokumenti; jistieden 

lill-Kummissjoni, f'dan il-kuntest, terġa' tniedi l-inizjattiva leġiżlattiva ta' Att dwar l-

Aċċessibbiltà, fil-forma ta' strument orizzontali li jkun kapaċi jżid il-protezzjoni 

mogħtija lill-persuni b'diżabbiltajiet u jiżgura li l-politiki ta' kompetenza tal-UE kollha 

jkunu koerenti ma' dan il-għan; 

 – iressqu reviżjoni tar-Regolament dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej (Regolament 

(UE) Nru 211/2011) matul din il-leġiżlatura bil-għan li jitjieb il-funzjonament tiegħu, 

jiġu inkorporati emendi biex jitneħħew eventwali ostakli amministrattivi, 

organizzattivi u finanzjarji li minħabba fihom mhux iċ-ċittadini Ewropej kollha jistgħu 

jeżerċitaw b'mod korrett l-influwenza demokratika tagħhom permezz tal-inizjattiva 

taċ-ċittadini Ewropej kif previst fit-Trattati; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tinkludi wkoll 

fil-proposta tagħha d-dispożizzjonijiet neċessarji biex twaqqaf ċerti gruppi ta' ċittadini, 

li huma neqsin mid-dawl jew li jgħixu barra minn pajjiżhom, milli jkunu mxekkla li 

jeżerċitaw id-dritt tagħhom li jsostnu l-inizjattivi taċ-ċittadini, peress li tali esklużjoni 

tillimita l-ugwaljanza u l-involviment fost iċ-ċittadini; 

 – iressqu reviżjoni tad-Direttiva 93/109/KE dwar arranġamenti dettaljati sabiex jiġi 

eżerċitat id-dritt għall-vot u għall-kandidatura fl-elezzjonijiet għal-Parlament 

Ewropew għaċ-ċittadini tal-Unjoni li joqogħdu fi Stat Membru li tiegħu ma jkunux 

ċittadini, sabiex tingħata għajnuna liċ-ċittadini tal-UE li jgħixu fi Stat mhux tagħhom 

biex jipparteċipaw fl-elezzjonijiet Ewropej fil-pajjiż ta' residenza tagħhom; jistieden 

lill-Istati Membri jippermettu liċ-ċittadini tagħhom jivvotaw fl-elezzjonijiet Ewropej, 

anki dawk li jgħixu barra mill-UE, partikolarment permezz ta' kampanja ta' 

informazzjoni mwettqa fi żmien utli; 

 – jagħtu kunsiderazzjoni xierqa lis-segment, dejjem akbar, tal-popolazzjoni li huwa 

mċaħħad totalment mid-dritt tal-vot tiegħu fir-rigward tal-elezzjonijiet nazzjonali billi 

ma jistax jivvota la f'pajjiżu u lanqas fil-pajjiż ta' residenza tiegħu. 
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