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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Kostituzzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tal-24 ta' Jannar 2017, intitolat "It-tisħiħ 
tad-drittijiet taċ-ċittadini f'Unjoni ta' tibdil demokratiku – Rapport tal-2017 dwar iċ-
Ċittadinanza tal-UE" (COM (2017)0030),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Diċembru 2017 dwar ir-Rapport dwar 
iċ-Ċittadinanza tal-UE 2017: Insaħħu d-Drittijiet taċ-Ċittadini f'Unjoni ta' Tibdil 
Demokratiku1,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2004/38/KE2 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
29 ta' April 2004 dwar id-drittijiet taċ-ċittadini ta' l-Unjoni u tal-membri tal-familja 
tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-territorju ta' l-Istati Membri,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-9 ta' Ġunju 2011 dwar it-tlestija tal-
proċess ta' evalwazzjoni tal-istat ta' tħejjija tal-Bulgarija u tar-Rumanija biex jiġi 
implimentat l-acquis ta' Schengen (9166/3/11 u 9167/3/11 rispettivament),

– wara li kkunsidra n-notifika tal-intenzjoni tar-Renju Unit li jirtira mill-Unjoni Ewropea 
mogħtija mill-Prim Ministru Brittannika lill-Kunsill Ewropew fid-29 ta' Marzu 2017 
skont l-Artikolu 50(2) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Novemrbu 2018 dwar standards minimi 
għall-minoranzi fl-UE3,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta' Frar 2018 dwar il-protezzjoni u n-
nondiskriminazzjoni fir-rigward tal-minoranzi fl-Istati Membri tal-UE4,

A. billi, skont l-Artikolu 2 tat-TUE, l-Unjoni Ewropea hija msejsa fuq ir-rispett għad-
dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-rispett 
għad-drittijiet tal-bniedem;

B. billi l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE tiġbor flimkien id-drittijiet personali, 
ċiviċi, politiċi, ekonomiċi u soċjali kollha li minnhom igawdu ċ-ċittadini tal-UE; billi l-
għan tal-Karta huwa li tipproteġi liċ-ċittadini Ewropej mid-diskriminazzjoni bbażata fuq 
kwalunkwe raġuni bħas-sess, ir-razza, il-kulur, l-oriġini etnika jew soċjali, il-
karatteristiċi ġenetiċi, il-lingwa, ir-reliġjon jew it-twemmin, l-opinjoni politika jew 
kwlaunkwe opinjoni oħra, l-appatenenza lil xi minoranza nazzjonali, il-proprjetà, it-
twelid, id-diżabilità, l-età jew l-orjentazzjoni sesswali; billi l-Artikolu 18 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) jipprojbixxi kwalunkwe 

                                               
1 ĠU C 369, 11.10.2018, p. 11.
2 ĠU L 158, 30.4.2004, p. 77.
3 Testi adottati, P8_TA(2018)0447.
4 ĠU C 463, 21.12.2018, p. 21.
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diskriminazzjoni abbażi tan-nazzjonalità.

C. billi l-konsolidazzjoni tad-drittijiet taċ-ċittadini u tal-istituzzjonijiet demokratiċi tinvolvi 
wkoll il-ġlieda kontra kull forma ta' diskriminazzjoni u disparità bejn is-sessi;

D. billi l-eżerċizzju b'suċċess tad-drittijiet taċ-ċittadinanza jippresupponi li l-Istati Membri 
jirrispettaw id-drittijiet u l-libertajiet kollha minquxa fil-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali;

E. billi ċ-ċittadinanza tal-UE tinkiseb permezz tan-nazzjonalità ta' Stat Membru u tiżdied 
b'mod ċar maċ-ċittadinanza nazzjonali skont l-Artikolu 9 tat-TUE; billi ċ-ċittadinanza 
tal-UE hija addizzjonali għaċ-ċittadinanza nazzjonali u ma tissostitwixxihiex, billi l-
Istati Membri għandhom jagħmlu użu mill-prerogattiva tagħhom li jagħtu ċ-ċittadinanza 
fi spirtu ta' kooperazzjoni ġusta, f'konformità mat-Trattati, li kkonsolidaw id-drittijiet u 
s-salvagwardji taċ-ċittadinanza tal-UE, u b'hekk taw valur legali lill-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali; billi l-Irlanda ta' Fuq hija każ speċjali fejn iċ-ċittadini, skont il-Ftehim 
Konġunt bejn l-UE u r-Renju Unit ta' Diċembru 2017, għandhom igawdu, jaċċessaw u 
jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom bħala ċittadini tal-UE fejn jirrisjedu; billi l-Artikolu 20 
tat-TFUE jiddisponi li kwalunkwe persuna li għandha n-nazzjonalità ta' Stat Membru 
hija wkoll ċittadina tal-Unjoni, bid-drittijiet u l-obbligi li huma minquxa fit-Trattati u 
fil-Karta;

F. billi d-dritt għat-trattament ugwali huwa wieħed mill-prinċipji fundaturi tal-Unjoni 
Ewropea u dritt fundamentali tal-persuni kollha; billi, huwa u jistabbilixxi ċ-
ċittadinanza tal-Unjoni, l-Artikolu 9 tat-TUE jsemmi espressament li l-Unjoni għandha 
tosserva l-prinċipju tal-ugwaljanza taċ-ċittadini tagħha, li għandhom jirċievu attenzjoni 
ugwali mill-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tagħha;

G. billi madwar 8 % taċ-ċittadini tal-Unjoni jappartienu lil xi minoranza nazzjonali u 
madwar 10 % jitkellmu lingwa reġjonali jew minoritarja; billi l-UE għadha ma 
żviluppatx qafas komuni tal-UE biex tiggarantixxi d-drittijiet tagħhom, li jista' jinkludi 
parametri ta' referenza u sanzjonijiet;

H. billi, skont ir-Rapport dwar iċ-Ċittadinanza tal-UE 2017 tal-Kummissjoni, mill-2012 'il 
hawn, għadd dejjem jikber ta' nies irrappurtaw li ġarrbu xi sura ta' diskriminazzjoni;

I. billi l-libertà tal-moviment huwa wieħed mill-erba' libertajiet fundamentali tal-UE, 
wieħed mill-pedamenti tal-integrazzjoni Ewropea, u wieħed mid-drittijiet meqjusa tal-
ikbar valur taċ-ċittadini tal-UE; billi d-dritt għall-libertà tal-moviment u l-eżerċitar 
tiegħu huwa ċentrali għaċ-ċittadinanza tal-UE; billi ċ-ċittadini tal-UE għadhom jistgħu 
jesperjenzaw għadd ta' ostakli persistenti jew ġodda biex jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom 
tal-libertà tal-moviment u tar-residenza, bħalma huma r-rekwiżiti eċċessivi ta' 
dokumentazzjoni, proċeduri onerużi għall-ksib tad-drittijiet ta' residenza, diffikultajiet 
fl-aċċess għas-servizzi tas-saħħa, jew proċeduri twal għall-ksib ta' aċċess għax-xogħol 
jew biex jiġu rikonoxxuti l-kwalifiki professjonali; billi xi ċittadini Ewropej ġew 
soġġetti għal espulsjonijiet jew ordnijiet ta' espulsjoni fl-UE;

J. billi l-ħolqien taż-żona Schengen u l-integrazzjoni tal-acquis ta' Schengen fil-qafas tal-
UE jsaħħu bil-kbir il-libertà ta' moviment fl-UE u huma wħud mill-ikbar kisbiet tal-
proċess tal-integrazzjoni Ewropea; billi fil-konklużjonijiet tiegħu tad-9 ta' Ġunju 2011 
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(9166/3/11 u 9167/3/11), il-Kunsill ikkonferma l-konklużjoni b'suċċess tal-proċess ta' 
evalwazzjoni u t-tħejjija teknika tal-Bulgarija u tar-Rumanija biex jaderixxu maż-żona 
Schengen;

K. billi l-Parlament Ewropew huwa l-unika istituzzjoni tal-UE eletta direttament; billi l-
prinċipji tad-demokrazija rappreżentattiva, l-obbligu ta' rendikont u t-trasparenza huma 
pilastri fundamentali tal-Parlament Ewropew;

L. billi ċ-ċittadini Ewropej huma direttament rappreżentati fil-Parlament Ewropew u 
għandhom id-dritt demokratiku li joħorġu għall-elezzjonijiet Ewropej u li jivvutaw 
fihom, minkejja arranġamenti speċifiċi ta' xi Stati Membri kif jiddisponu t-Trattati; billi 
dawn id-drittijiet għandhom jiġu rispettati anke f'każijiet ta' ċittadini li jirrisjedu fit-
territorju ta' Stat Membru ieħor; billi, skont l-Artikolu 22 tat-TFUE u l-Artikolu 10 tat-
TUE, iċ-ċittadini tal-UE għandu jkollhom id-dritt li jivvutaw u li joħorġu bħala 
kandidati fl-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew;

M. billi l-libertà tal-moviment hija wieħed mill-prinċipji l-aktar importanti tal-Unjoni 
Ewropea; billi ċ-ċittadini Ewropej li eżerċitaw id-dritt tagħhom għal-libertà tal-
moviment jistgħu jiffaċċjaw it-tneħħija tad-drittijiet għall-vot jew ostakli biex jivvutaw 
fl-elezzjonijiet Ewropej u f'dawk lokali fl-Istati Membri ospitanti fejn dan id-dritt ma 
jkunx iffaċilitat u promoss b'mod adegwat;

N. billi l-Irlanda ta' Fuq tkun l-aktar waħda affettwata mill-Brexit b'mod distint; billi jekk 
il-fruntiera mar-Repubblika tal-Irlanda ssir waħda fiżika dan ikun ta' tħassib partikolari 
li jaffettwa l-libertà tal-moviment u d-drittijiet taċ-ċittadinanza tal-UE;

O. billi l-introduzzjoni taċ-ċittadinanza Ewropea hija kisba tal-proġett Ewropew li għadha 
trid toħroġ il-potenzjal sħiħ tagħha; jenfasizza li din hija kostruzzjoni unika li ma tidher 
imkien ieħor fid-dinja;

1. Jenfasizza li l-UE għandha d-dmir li tipproteġi lill-minoranzi u li tiggarantixxi d-
drittijiet tagħhom sal-istess livell kif tagħmel għall-maġġoranza; jinnota li l-Artikolu 2 
tat-TUE jinkwadra l-protezzjoni tal-minoranzi bħala wieħed mill-valuri fundamentali 
tal-UE; jinnota wkoll li l-Artikolu 21 (dwar in-nondiskriminazzjoni) u l-Artikolu 22 
(dwar id-diversità kulturali, reliġjuża u lingwistika) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali 
akkwistaw forma legalment vinkolanti fit-TFUE; jinnota li d-drittijiet kurrenti kollha 
disponibbli taħt il-Karta u l-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem 
(KEDB), flimkien mas-sorveljanza u l-protezzjonijiet mogħtija mill-Qorti tal-Ġustizzja 
tal-Unjoni Ewropea, huma fundamentali għaċ-ċittadini f-Irlanda ta' Fuq għall-
implimentazzjoni tal-Ftehim tal-Ġimgħa l-Kbira;

2. Jenfasizza li l-komunitajiet awtoktoni ta' minoranza nazzjonali, etniċi jew lingwistiċi 
jirrappreżentaw kontribut speċjali għad-diversità Ewropea u għall-kultura Ewropea; 
ifakkar li l-preservazzjoni u l-promozzjoni tad-diversità kulturali u lingwistika fi ħdan l-
Istati Membri u bejniethom jikkostitwixxu valur fundamentali u fl-istess ħin kompitu 
mill-akbar tal-Unjoni Ewropea;

3. Jirrimarka li ċ-ċittadini Ewropej mhumiex konxji biżżejjed mid-drittijiet tagħhom li 
jirriżultaw miċ-ċittadinanza tal-Unjoni, inkluż id-dritt li jivvutaw fl-elezzjonijiet 
Ewropej u f'dawk lokali jew li jirċievu protezzjoni konsulari mill-ambaxxati ta' Stati 
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Membri oħra; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jippromwovu l-
parteċipazzjoni taċ-ċittadini fil-ħajja demokratika billi jżommuhom infurmati bis-sħiħ 
dwar id-drittijiet tal-vot tagħhom u jneħħu l-ostakli għall-parteċipazzjoni tagħhom, u 
jindirizzaw il-kwistjonijiet ta' aċċessibilità, parteċipazzjoni, nondiskriminazzjoni u 
ugwaljanza, sabiex iċ-ċittadini kollha tal-UE, inklużi l-persuni b'diżabilità, ikunu jistgħu 
jeżerċitaw id-drittijiet fundamentali tagħhom bl-istess mod bħal ċittadini oħra;

4. Jinnota li hemm Stati Membri li ma jestendux id-drittijiet tal-vot fl-elezzjonijiet tal-
Parlament Ewropew liċ-ċittadini tagħhom, li huma ċittadini Ewropej, prattika li tillimita 
d-diversità tal-opinjonijiet fil-Parlament u tnaqqas l-obbligu ta' rendikont tal-
istituzzjonijiet Ewropej lejn iċ-ċittadini Ewropej; iqis li l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li ċ-ċittadini tagħhom jirċievu l-protezzjoni tad-drittijiet ekonomiċi, soċjali, 
politiċi, ambjentali u demokratiċi kollha assoċjati maċ-ċittadinanza tal-UE; jirrimarka li 
hemm prattiki differenti fl-Istati Membri fir-rigward tal-applikazzjoni tad-dritt minqux 
fl-Artikolu 20(2) tat-TFUE; jinkoraġġixxu lill-Istati Membri jestendu l-applikazzjoni 
tad-drittijiet tal-vot għall-usa' firxa possibbli;

5. Jistieden lill-Kummissjoni timmonitorja regolarment l-applikazzjoni tad-
Direttiva 2004/38/KE fl-Istati Membri u tieħu miżuri xierqa biex tneħħi l-ostakli 
potenzjali għal-libertà tal-moviment, u b'hekk tippermetti liċ-ċittadini kollha tal-UE 
jgawdu l-libertà tal-moviment bis-sħiħ mingħajr ma jiltaqgħu mal-ostaklu tal-kontrolli 
fil-fruntieri;

6. Jistieden lill-Kunsill u lill-Kunsill Ewropew jippermettu lill-pajjiżi kollha li jissodisfaw 
il-kriterji tekniċi meħtieġa jsiru membri taż-żona Schengen, sabiex b'hekk iċ-ċittadini 
kollha tal-UE jkunu jistgħu jgawdu l-libertà tal-moviment bla xkiel minn kontrolli mal-
fruntieri;

7. Jinnota li kważi 7 miljun ċittadin tal-UE bħalissa jgħixu f'pajjiżi barra mill-UE, u li dan 
in-numru mistenni jiżdied għal mill-inqas 10 miljun sal-2020; jisħaq fuq il-ħtieġa li l-
Istati Membri jagħtu appoġġ lil parteċipazzjoni demokratika wiesgħa fl-elezzjonijiet 
Ewropej tal-2019 li se jsiru dalwaqt; jitlob l-implimentazzjoni sħiħa u effettiva tad-
Direttiva (UE) 2015/637 sabiex tiġi żgurata l-protezzjoni konsulari għaċ-ċittadini tal-UE 
fil-pajjiżi terzi fejn l-Istat Membru tagħhom mhuwiex rappreżentat;

8. Jesprimi tħassib dwar il-prattiki użati minn xi Stati Membri, bħalma huma "l-viżi tad-
deheb", li jagħtu ċ-ċittadinanza lil ċittadini ta' pajjiżi terzi sempliċement bi skambju 
għal investimenti abbażi ta' kriterji minimi; jissottolinja li ċ-ċittadinanza tal-UE ma 
għandhiex tiġi ridotta għal prodott bażiku; jistieden lill-Istati Membri jabbandunaw il-
bejgħ tal-permessi ta' residenza u tan-nazzjonalità permezz ta' skemi ta' viżi tad-deheb u 
ta' programmi tal-investituri fid-dawl tar-riskju kbir ta' korruzzjoni, ta' abbuż u ta' użu 
ħażin taż-żona Schengen għal finijiet kriminali; jistieden lill-Kummissjoni, fil-kuntest 
tal-proposta tagħha, teżamina mill-qrib "l-iskemi nazzjonali għall-għoti taċ-ċittadinanza 
tal-UE lil investituri" u tinsisti fuq il-proċeduri li l-Istati Membri huma rikjesti li jsegwu 
fl-eżerċizzju tas-setgħa tagħhom li jagħtu ċ-ċittadinanza b'mod li jkun għalkollox 
konsistenti mad-dritt tal-UE;

9. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jqisu s-sitwazzjoni partikolari tat-tfal taċ-ċittadini tal-UE li 
jkunu qed jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom previsti mit-Trattati meta dawk it-tfal jistgħu 
jiffaċċjaw diffikultajiet biex jissodisfaw il-kriterji għaċ-ċittadinanza skont ir-regoli 
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nazzjonali, speċjalment fejn rekwiżit taċ-ċittadinanza jista' jinvolvi t-turija ta' rabta mill-
qrib mal-pajjiż ikkonċernat.

10. Jinnota bi tħassib li d-dritt għall-ħajja tal-familja ta' ħafna ċittadini tal-UE li jinsabu 
miżżewġin lil ċittadini mhux tal-UE jew li jinsabu f'relazzjoni stabbli ma' tali ċittadini 
jista' jiġi kompromess minħabba d-dritt nazzjonali jew l-implimentazzjoni fqira tiegħu, 
kif tista' tiġi kompromessa wkoll il-kapaċità tagħhom li jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom 
previsti mit-Trattati meta jkunu qed jivvjaġġaw fi ħdan l-UE;

11. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jkunu proporzjonati fi kwalunkwe deċiżjoni rigward it-
tneħħija mit-territorju tagħhom ta' ċittadini tal-UE li ma jkunux ċittadini tagħhom u 
jfakkar li tali deċiżjonijiet jeħtieġ li jkunu relatati mal-individwu kkonċernat, jittieħdu 
wara eżami xieraq taċ-ċirkostanzi u jirrispettaw id-drittijiet fundamentali;

12. Jistieden lill-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali tibda tittratta d-
diskriminazzjoni kontra l-lingwi reġjonali jew tal-minoranzi fil-livell lokali, dak 
reġjonali u dak nazzjonali fil-programm ta' ħidma tagħha;

13. Iqis li bl-għan li tingħata sostanza lir-referenzi għall-minoranzi u għall-ugwaljanza taċ-
ċittadini kollha tal-UE li jsiru fl-Artikoli 2 u 9 tat-TUE, rispettivament, u bl-għan li 
jintlaħaq aħjar il-potenzjal taċ-ċittadinanza tal-UE, l-UE għandha tieħu passi biex 
tiggarantixxi l-protezzjoni tal-valuri fundaturi tal-UE u tad-drittijiet tal-minoranzi; 
itenni li hemm il-ħtieġa ta' sistema komprensiva ta' protezzjoni tal-UE għall-minoranzi 
awtoktoni nazzjonali, etniċi u lingwistiċi li tinkorpora l-istrumenti tad-dritt 
internazzjonali eżistenti u ssegwi l-prattiki ppruvati bħala l-aħjar fl-UE; iqis li tali qafas 
għandu jkollu l-istandards għolja tiegħu stess u jkun akkumpanjat minn mekkaniżmu ta' 
monitoraġġ robust;

14. Jikkundanna bil-qawwa kollha l-għadd dejjem jikber ta' inċidenti ta' razziżmu, 
ksenofobija, diskriminazzjoni u inċitament għall-mibegħda u l-każijiet ta' vjolenza 
mwettqa minn organizzazzjonijiet neo-faxxisti u neo-Nażisti f'għadd ta' Stati Membri 
tal-UE;

15. Jenfasizza li s-salvagwardja tad-drittijiet u tal-interessi taċ-ċittadini tal-UE-27 li jgħixu 
jew għexu fir-Renju Unit, u taċ-ċittadini tar-Renju Unit li jgħixu jew għexu fl-UE-27, 
trid tiġi ttrattata bħala prijorità assoluta fin-negozjati dwar il-ħruġ tar-Renju Unit; jinsab 
imħasseb bil-kbir fuq l-istat li fih jinsabu bħalissa n-negozjati dwar il-ħruġ tar-Renju 
Unit mill-UE u fuq il-konsegwenzi diżastrużi li xenarju ta' ebda ftehim jista' jkollu fuq 
il-ħajja ta' aktar minn ħames miljun ruħ; jistieden lill-Gvern tar-Renju Unit u lill-Gvern 
tal-Irlanda jiżguraw li d-drittijiet, kif previsti fit-Trattati tal-UE u fil-ftehimiet 
internazzjonali rilevanti, taċ-ċittadini tal-UE li jgħixu fil-Gran Brittanja u fl-Irlanda ta' 
Fuq ikunu protetti wara l-Brexit;

16. Jitlob lill-Kummissjoni taġixxi b'mod strett u veloċi filwaqt li tiddomanda mingħand l-
Istati Membri d-data u l-kontrolli rilevanti kollha bl-għan li jiġi żgurat li l-integrità u s-
sigurtà tas-sistema ta' Schengen ma jiġux kompromessi;
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