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Suġġett: Il-qafas tal-Unjoni Ewropea għad-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali 

Kif imsemmi fl-Artikolu 2 tat-TUE, l-istat tad-dritt huwa wieħed mill-valuri fundamentali li fuqu hija 
bbażata l-Unjoni, flimkien mar-rispett għad-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza u 
r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, inklużi id-drittijiet tal-persuni li jagħmlu parti minn minoranzi. Fi 
ħdan l-UE, il-fatti juru li tali valuri u prinċipji mhumiex applikati b'mod effikaċi u d-drittijiet fundamentali 
mhumiex imħarsa b'mod indaqs fl-Istati Membri kollha. 

Il-UE għandha bżonn strument effikaċi u vinkolanti, supplimentari għall-Artikolu 7 tat-TUE, li jirrispondi 
għas-sitwazzjonijiet fejn l-Istati Membri mhumiex konformi mal-Artikolu 2 tat-TUE. F'bosta okkażjonijiet 
il-Parlament appella għal tali mekkaniżmu, partikolarment fir-riżoluzzjoni tiegħu tas-27 ta' Frar 2014 
dwar id-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea. Fil-11 ta' Marzu 2014 il-Kummissjoni ppreżentat 
komunikazzjoni li fiha tipproponi qafas għas-salvagwardja tal-istat tad-dritt. Fis-16 ta' Diċembru 2014 
il-Kunsill iddeċieda li jniedi djalogu annwali dwar l-istat tad-dritt, iżda dan ma jsolvix il-bżonn ta' 
mekkaniżmu effikaċi għal valutazzjoni regolari tal-konformità tal-Istati Membri mal-valuri fundamentali 
tal-UE kif imtenni bosta drabi mill-appell tal-Parlament.  

Bħalissa fuq liema bażi u bl-użu ta' liema indikaturi qiegħda l-Kummissjoni tivvaluta s-sitwazzjoni tad-
demokrazija, tal-istat tad-dritt u tad-drittijiet fundamentali fi ħdan l-UE, bil-għan li tirrispondi b'mod 
effikaċi għall-eventwali ksur min-naħa tal-Istati Membri tal-obbligi tagħhom li joħorġu mit-Trattat? Il-
Kummissjoni tikkunsidra li testendi t-Tabella ta' Valutazzjoni tal-Ġustizzja attwali għal ġabra ta' 
indikaturi li tivvaluta l-qagħda tad-demokrazija, tal-istat tad-dritt u tad-drittijiet fundamentali fl-UE? 

Tista' l-Kummissjoni tirrapporta dwar l-implimentazzjoni u l-funzjonament tal-qafas tagħha għas-
salvagwardja tal-istat tad-dritt ippreżentat f'Marzu 2014? Biħsiebha tressaq proposta għal strument 
vinkolanti għall-valutazzjoni u għall-applikazzjoni b'mod effikaċi tad-demokrazija, tal-istat tad-dritt u 
tad-drittijiet fundamentali fi ħdan l-UE? 

Il-Kummissjoni kif tipprevedi l-kontribut mill-Kunsill għall-istabbiliment ta' mekkaniżmu effikaċi għas-
salvagwardja tad-difiża tal-valuri fundamentali tal-UE fl-Istati Membri, konformement mad-dikjarazzjoni 
tal-Kunsill tal-2013 li r-rispett tal-istat tad-dritt huwa prerekwiżit għall-ħarsien tad-drittijiet fundamentali? 
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