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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: 

A. billi l-valuri fundaturi tal-Unjoni Ewropea jinkludu r-rispett tad-dinjità tal-bniedem, il-

libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-rispett tad-drittijiet tal-

bniedem, inklużi d-drittijiet tal-persuni li jagħmlu parti minn minoranzi (Artikolu 2 tat-

TUE), u billi dawn il-valuri huma universali u komuni għall-Istati Membri kollha; 

B. billi l-parteċipazzjoni ħielsa ta' soċjetà ċivili żviluppata għalkollox hija aspett ewlieni ta' 

kwalunkwe proċess demokratiku tat-teħid tad-deċiżjonijiet; 

C. billi l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni hija prodott tat-teħid tad-deċiżjonijiet li jsir b'mod 

kollettiv u li fih jipparteċipaw l-Istati Membri kollha; 

D. billi, skont l-Artikolu 9 tat-TUE u l-Artikolu 20 tat-TFUE, kull persuna li għandha n-

nazzjonalità ta' xi Stat Membru hija ċittadina tal-Unjoni; billi ċ-Ċittadinanza tal-Unjoni 

għandha tiżdied maċ-ċittadinanza nazzjonali u mhux toħdilha postha; 

E. billi l-Kumitat AFCO żar lill-Ungerija f'Novembru 2016; 

1. Jenfasizza bil-qawwa li l-Istati Membri kollha jikkondividu u jeħtiġilhom jirrispettaw il-

valuri mnaqqxa fl-Artikolu 2 tat-TUE, peress li dawn il-valuri jikkostitwixxu l-valuri 

fundamentali tal-Unjoni Ewropea; 

2. Ifakkar li l-kontenut tal-Artikolu 2 tat-TUE jirrifletti l-prinċipji vinkolanti u stabbiliti 

sewwa tad-dritt internazzjonali approvati uffiċjalment mill-Istati Membri; jenfasizza, 

għalhekk, li r-rispett sħiħ, il-protezzjoni u l-promozzjoni tal-istat tad-dritt, tad-

demokrazija u tad-drittijiet tal-bniedem jirrappreżentaw responsabbiltà u obbligu 

komuni mill-fatt tas-sempliċi appartenenza għall-komunità internazzjonali; 

3. Ifakkar li, skont l-Artikolu 49 tat-TUE, il-pajjiżi kandidati għandhom juru li jissodisfaw 

il-kriterji ta' Copenhagen biex ikunu jistgħu jsiru membri tal-Unjoni u l-Kummissjoni 

għandha d-dmir li titlob bid-dritt il-konformità sħiħa magħhom; jenfasizza li, ladarba 

jkunu saru membri tal-Unjoni, l-Istati Membri jkunu taħt l-obbligu korrispondenti li 

jirrispettaw u li jiżguraw il-protezzjoni tal-istat tad-dritt u tal-elementi kostituttivi 

tiegħu, u li l-prinċipju tal-fiduċja reċiproka mnaqqax fid-dritt tal-Unjoni ma jeżonorax 

lill-Istati Membri milli jivvalutaw il-konformità tal-Istati Membri l-oħra mad-dritt tal-

Unjoni u b'mod partikolari mad-drittijiet fundamentali rikonoxxuti mid-dritt tal-Unjoni; 

4. Ifakkar li l-valuri mnaqqxa fl-Artikolu 2 tat-TUE huma protetti bil-proċedura stabbilita 

fl-Artikolu 7, madankollu huwa tal-fehma li l-Unjoni għandha tkun mgħammra b'qafas 

addizzjonali u aktar strutturat biex timmonitorja u tivvaluta r-rispett u l-promozzjoni tal-

prinċipji spjegati fl-Artikolu 2 tat-TUE; 

5. Itenni l-istedina tiegħu lill-Kummissjoni biex tagħmel użu sħiħ tal-għarfien espert tal-

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) fil-monitoraġġ tas-

sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Unjoni billi tipproponi reviżjoni tar-Regolament 
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fundatur tal-FRA sabiex jingħatawlha setgħat usa' u aktar indipendenti, kif ukoll aktar 

riżorsi umani u finanzjarji; 

6. Ifakkar li l-Kummissjoni ta' Venezja ddefinixxiet il-karatteristiċi essenzjali tal-istat tad-

dritt bħala l-legalità, iċ-ċertezza tad-dritt u l-projbizzjoni tal-arbitrarjetà, l-aċċess għall-

ġustizzja, ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem, in-nondiskriminazzjoni u l-ugwaljanza 

f'għajnejn il-liġi; jikkondividi t-tħassib espress mill-Kummissjoni ta' Venezja fl-

opinjonijiet tagħha dwar il-leġiżlazzjoni Ungeriża mill-2011 'il hawn, inklużi l-

opinjonijiet dwar il-Liġi Fundamentali u l-emenda tagħha; itenni li l-Kummissjoni ta' 

Venezja kkonkludiet, fl-opinjoni tagħha dwar ir-raba' u l-aktar emenda kurrenti li saret 

lil-Liġi Fundamentali tal-Ungerija fis-17 ta' Ġunju 2013, li l-miżuri li ttieħdu 

jirrappreżentaw theddida għall-ġustizzja kostituzzjonali u għas-supremazija tal-prinċipji 

bażiċi li jinsabu fil-Liġi Fundamentali tal-Ungerija;  ifakkar li l-Ungerija ilha minn 

mindu aderixxiet mal-Kunsill tal-Ewropa fl-1990 tirrikonoxxi l-Kummissjoni ta' 

Venezja; 

7. Jirrimarka li l-Kummissjoni ta' Venezja ddikjarat fl-opinjoni tagħha dwar l-Att XXV 

tal-4 ta' April 2017, rigward l-Emenda tal-Att CCIV tal-2011 dwar l-Edukazzjoni 

Għolja Nazzjonali, li tali att jidher li huwa problematiku ferm mil-lat tal-prinċipji tal-

istat tad-dritt u mil-lat tal-garanziji lill-universitajiet barranin li diġà jinsabu stabbiliti fl-

Ungerija u ilhom joperaw hemmhekk b'mod legali għal ħafna snin; barra minn hekk 

ifakkar li l-Kummissjoni Ewropea ddeċidiet li ttella' lill-Ungerija quddiem il-Qorti tal-

Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għar-raġuni li l-Liġi tagħha dwar l-Edukazzjoni Għolja 

Nazzjonali kif emendata fl-4 ta' April 2017 tillimita b'mod sproporzjonat kemm lill-

universitajiet tal-Unjoni u kemm lil dawk ta' pajjiżi terzi fl-operazzjonijiet tagħhom u 

hemm bżonn li terġa' tiġi allinjata mad-dritt tal-Unjoni; 

8. Itenni t-tħassib serju tiegħu dwar l-iżviluppi li seħħew dan l-aħħar fl-Ungerija li qed 

jipperikolaw lill-istat tad-dritt u jxekklu l-applikazzjoni tal-prinċipji ddikjarati fl-

Artikolu 2 tat-TUE, inklużi, inter alia, dawk rigward il-funzjonament tas-sistema 

kostituzzjonali, l-indipendenza tal-ġudikatura u ta' istituzzjonijiet oħra u t-tneħħija 

sistematika tas-sistema ta' kontrokontrolli, il-libertà tal-espressjoni, il-libertà tal-

istampa, il-libertà akkademika, id-drittijiet tal-bniedem tal-migranti, ta' dawk li jfittxu l-

asil u tar-rifuġjati, il-libertà tal-għaqda u tal-assoċjazzjoni, id-dritt għat-trattament 

indaqs, id-drittijiet soċjali, id-difiża tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, u d-

drittijiet tal-persuni li jappartienu lill-minoranzi, inklużi l-persuni Rom, Lhud u LGBTI; 

9. Jinnota li t-terminu "ċittadinanza" nnifsu jinvolvi r-rieda politika ċara li tiġi rispettata l-

ugwaljanza tal-individwi; jissottolinja li l-valuri u l-prinċipji li fuqhom hija bbażata l-

Unjoni jiddefinixxu sfera li magħha jistgħu jidentifikaw ruħhom iċ-ċittadini Ewropej 

kollha, huma x'inhuma d-differenzi politiċi jew kulturali marbuta mal-identità 

nazzjonali; jinsab imħasseb dwar l-użu pubbliku ta' ideat nazzjonalisti bbażati fuq 

identitajiet esklużivi li ġejjin mingħand uffiċjali Ungerizi; 

10. Jinnota li l-Kummissjoni ta' Venezja ddikjarat li l-limitazzjoni tar-rwol tal-Qorti 

Kostituzzjonali Ungeriża twassal għar-riskju li tkun tista' taffettwa b'mod negattiv is-

separazzjoni tas-setgħat, il-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u l-istat tad-dritt; jinsab 

imħasseb b'mod partikolari dwar l-introduzzjoni mill-ġdid, fil-livell kostituzzjonali, ta' 

dispożizzjonijiet li għandhom jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tad-dritt ordinarju, u li 
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diġà nstab li mhumiex kostituzzjonali, bl-għan li jiġi evitat rieżami kostituzzjonali; 

jirrakkomanda li jsir rieżami tal-funzjonament u s-setgħat tal-Kunsill Ġudizzjarju 

Nazzjonali sabiex jiġi żgurat li dan ikun jista' jwettaq bis-sħiħ ir-rwol tiegħu bħala l-

korp indipendenti tal-awtogovernanza ġudizzjarja tal-Ungerija, u jitlob li l-ġurisdizzjoni 

tal-Qorti Kostituzzjonali terġa' tiġi għalkollox kif kienet; 

11. Jinsab imħasseb dwar l-ispazju li qed jinxtorob għall-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 

ċivili u dwar it-tentattivi li qed isiru biex jiġu kkontrollati l-NGOs u biex tiġi ristretta l-

abbiltà tagħhom li jwettqu l-ħidma leġittima tagħhom, bħalma hi l-adozzjoni tal-pakkett 

leġiżlattiv "Stop Soros"; ifakkar li l-Kummissjoni ta' Venezja ddikjarat, fl-opinjoni 

tagħha "dwar l-abbozz ta' liġi dwar it-trasparenza tal-organizzazzjonijet li jirċievu 

appoġġ minn barra" (approvata fis-17 ta' Ġunju 2017), li liġi bħal din tikkawża ndħil 

sproporzjonat u mingħajr bżonn fil-libertajiet tal-assoċjazzjoni u tal-espressjoni, fid-dritt 

għar-rispett tal-ħajja privata, u fil-projbizzjoni tad-diskriminazzjoni; 

12. Jiddispjaċih bil-kbir minħabba r-retorika antagonistika u qarrieqa li xi kultant tintuża 

mill-istituzzjonijiet Ungeriżi meta jkunu qed jirreferu għall-Unjoni Ewropea;  u 

minħabba l-fatt li l-awtoritajiet deliberatament għażlu li jadottaw leġiżlazzjoni li 

direttament tikser il-valuri tal-Unjoni; ifakkar fl-objettivi mniżżla fl-Artikolu 3(1) u (2) 

tat-TUE li l-Ungerija aċċettat li tilħaq meta daħlet Membru tal-Unjoni fl-2004; ifakkar li 

l-adeżjoni mal-Unjoni Ewropea kienet att volontarju bbażat fuq is-sovranità nazzjonali, 

b'kunsens wiesa' fl-ispettru politiku kollu tal-Ungerija; 

13. Jenfasizza li l-proċedura ta' ksur uriet il-limiti tagħha meta ġiet biex tindirizza l-ksur 

sistematiku tal-valuri tal-Unjoni minħabba l-konċentrazzjoni prinċipali tagħha fuq 

kwistjonijiet tekniċi li jippermettu lill-gvernijiet jipproponu rimedji formali filwaqt li 

jibqgħu jżommu l-liġijiet li jiksru d-dritt tal-Unjoni fis-seħħ; jemmen li fil-każ tal-ksur 

tal-prinċipju tal-kooperazzjoni leali mnaqqax fl-Artikolu 4 tat-TUE, il-Kummissjoni ma 

għandha l-ebda impediment legali li jżommha milli tibni każijiet ta' ksur biex tidentifika 

xejra li tirrappreżenta ksur tal-Artikolu 2 tat-TUE; 

14. Jemmen li, jekk ikun ġie stabbilit ksur serju u persistenti tal-istat tad-dritt minn xi Stat 

Membru, il-Kummissjoni għandha tuża kull għodda li għandha għad-dispożizzjoni 

tagħha biex tiddefendi l-valuri fundamentali li fuqhom hija msejsa l-Unjoni, inkluża l-

attivazzjoni tal-Artikolu 7 tat-TUE; ifakkar li r-riżoluzzjoni tiegħu tal-

25 ta' Ottubru 2016, li tinkludi rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar l-

istabbiliment ta' mekkaniżmu tal-UE dwar id-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet 

fundamentali1, talbet lill-Kummissjoni tressaq proposta, sa Settembru 2017, għall-

konklużjoni ta' Patt tal-Unjoni għad-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet 

fundamentali (il-Patt tal-UE għad-DRF); jiddispjaċih li din il-proposta għadha ma 

waslitx u jenfasizza li hemm il-ħtieġa urġenti li jiġi stabbilit mekkaniżmu effiċjenti biex 

il-valuri fundamentali tal-Unjoni jiġu salvagwardjati peress li hemm inkonsistenza bejn 

l-obbligi li jaqgħu fuq il-pajjiżi kandidati skont il-kriterji ta' Copenhagen u l-

applikazzjoni ta' dawk il-kriterji mill-Istati Membri wara li jkunu ssieħbu fl-Unjoni; 

jenfasizza li risposta xierqa għall-ksur tal-valuri fundamentali tal-Unjoni tirrikjedi l-

kombinament ta' strumenti legali adegwati u rieda politika; 

15. Jemmen li s-sitwazzjoni kurrenti fl-Ungerija tirrappreżenta riskju ċar ta' ksur serju tal-

                                                 
1 Testi adottati, P8_TA(2016)0409. 
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valuri msemmija fl-Artikolu 2 tat-TUE u tiġġustifika l-varar tal-proċedura spjegata fl-

Artikolu 7(1) tat-TUE; 
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