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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet 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: 

– wara li kkunsidra t-Tieni Parti tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea ("In-

Nondiskriminazzjoni u ċ-Ċittadinanza tal-Unjoni") u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali 

tal-Unjoni Ewropea, 

– wara li kkunsidra d-dritt għal petizzjoni stabbilit fl-Artikolu 227 tat-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u wara li kkunsidra l-Artikoli 215 sa 218 tar-Regoli ta’ 

Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 53 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar id-deliberazzjonijiet tal-

Kumitat għall-Petizzjonijiet, 

– wara li kkunsidra r-Rapport tal-Kummissjoni tat-8 ta’ Mejju 2013 bit-titolu “Rapport tal-

2013 dwar iċ-ċittadinanza tal-UE - ċittadini tal-UE: id-drittijiet tiegħek, il-futur tiegħek” 

(COM(2013)0269), 

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea dwar l-abbozz ta’ 

ftehim dwar l-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea għall-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni 

tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali (ECHR) (Opinjoni 2/13) u l-

problemi li tidentifika fir-rigward tal-kompatibbiltà tagħha mad-dritt tal-UE, mogħtija fit-

18 ta’ Diċembru 2014,  

A. billi d-drittijiet inerenti taċ-ċittadinanza tal-Unjoni huma inkorporati fit-Trattati u fil-Karta 

tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea; billi t-Trattat taʼ Lisbona saħħaħ l-

infurzabbiltà tad-drittijiet fundamentali fir-rigward tal-implimentazzjoni tad-dritt tal-UE 

mill-Istati Membri fil-livell nazzjonali; billi d-dħul fis-seħħ tal-Karta flimkien mat-Trattat 

ta’ Lisbona ġġenera aspettattivi kbar fost iċ-ċittadini tal-UE li kienet bdiet era ġdida ta’ 

drittijiet imsaħħa fl-Ewropa; billi l-Artikolu 51 tal-Karta jgħid li l-Istati Membri u l-

istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji tal-UE jeħtieġ li jirrispettaw dawn id-drittijiet u 

josservaw il-prinċipji u jippromwovu l-applikazzjoni tagħhom, skont is-setgħat rispettivi 

tagħhom; billi dak l-Artikolu huwa meqjus mill-Kummissjoni bħala limitazzjoni fuq l-

eżerċizzju tar-rwol tagħha bħala gwardjan tat-Trattati; billi l-adeżjoni tal-UE mal-ECHR 

ser issaħħaħ l-impenn tagħha fir-rigward tal-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali; 

B. billi l-promozzjoni tal-prinċipji tad-demokrazija, l-istat tad-dritt, l-universalità u l-

indiviżibbiltà tad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali, u r-rispett għad-dinjità 

tal-bniedem fix-xena internazzjonali tista’ tkun sinċiera biss jekk dawk il-prinċipji jkunu 

kompletament irrispettati u implimentati sewwa fl-Istati Membri tal-UE; billi, skont l-

Ewrobarometru, il-fiduċja fil-ġudikatura f’xi Stati Membri hija baxxa ħafna;  

C. billi kważi terz tal-petizzjonijiet li jirċievi l-Parlament huma relatati ma’ allegat ksur tad-
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drittijiet fundamentali msemmija fil-Karta, u jinvolvu kwistjonijiet bħaċ-ċittadinanza, l-

erba’ libertajiet, l-impjiegi, iċ-ċirkostanzi ekonomiċi, il-ħarsien ambjentali u dak tal-

konsumaturi, is-sistemi tal-ġustizzja, id-drittijiet tal-ivvotar u l-parteċipazzjoni 

demokratika, it-trasparenza fit-teħid tad-deċiżjonijiet, id-diżabilità, id-drittijiet tat-tfal, l-

aċċess għad-drittijiet tal-edukazzjoni u tal-lingwa; billi wħud minn dawk il-petizzjonijiet 

iqajmu mistoqsijiet relatati ma’ kwistjonijiet tas-saħħa u tal-aċċess għall-kura tas-saħħa u 

għas-servizzi tas-saħħa, iżda wkoll kwistjonijiet relatati mad-dritt għax-xogħol bħala 

konsegwenza diretta tal-kriżi ekonomika; billi l-petizzjonijiet sikwit ikunu l-aktar 

indikaturi bikrin tas-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Istati Membri; 

D billi l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għandha rwol ewlieni fil-protezzjoni tad-

drittijiet fundamentali fi ħdan l-Unjoni Ewropea, notevolment permezz tal-prinċipji 

ġenerali tad-dritt; billi l-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (minn 

issa ’l quddiem QtĠ) u l-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem 

għandhom tendenza li jkunu konformi; billi l-adeżjoni tal-UE mal-Konvenzjoni Ewropea 

dwar id-Drittijiet tal-Bniedem għandha titfassal mill-ġdid fid-dawl tal-opinjoni tal-Qorti 

tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea li saret fit-18 ta’ Diċembru 2014; 

E. billi d-dritt għal petizzjoni stabbilixxa rabta stretta bejn iċ-ċittadini tal-UE u l-Parlament 

Ewropew; billi l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej introduċiet rabta diretta ġdida bejn iċ-

ċittadini tal-UE u l-istituzzjonijiet tal-UE u tista’ ttejjeb l-iżvilupp tad-drittijiet 

fundamentali u dawk taċ-ċittadini; billi d-drittijiet taċ-ċittadini, skont l-Artikolu 44 tal-

Karta u l-Artikolu 227 tat-TFUE, jinkludu d-dritt għal petizzjoni bħala strument biex jiġu 

protetti d-drittijiet fundamentali tagħhom stess; 

F. billi huwa rikonoxxut li l-awtoritajiet nazzjonali (il-ġudikatura, il-korpi u l-

amministrazzjonijiet tal-infurzar tal-liġi) huma atturi ewlenin biex ikun hemm effett 

konkret fuq id-drittijiet u l-libertajiet stipulati fil-Karta; 

G. billi l-Kummissjoni għandha tkompli toqgħod attenta għan-nuqqas ta’ traspożizzjoni jew 

it-traspożizzjoni żbaljata tal-leġiżlazzjoni tal-UE mill-Istati Membri; billi hemm nuqqas 

ta’ informazzjoni għaċ-ċittadini tal-UE dwar id-drittijiet fundamentali tagħhom; 

H. billi l-effettività ta’ istituzzjonijiet speċjalizzati bħall-istituzzjonijiet nazzjonali għad-

drittijiet tal-bniedem jew korpi tal-ugwaljanza hija importanti biex tgħin liċ-ċittadini 

jinfurzaw aħjar id-drittijiet fundamentali tagħhom sal-punt li l-Istati Membri japplikaw il-

liġi tal-UE; 

I. billi l-kriżi ekonomika u l-miżuri ta’ awsterità bbażati fuq tnaqqis fis-servizzi pubbliċi, l-

abolizzjoni tad-drittijiet tax-xogħol, il-privatizzazzjoni u r-restrizzjonijiet fuq l-infiq 

pubbliku, ukoll kellhom impatt negattiv fuq l-aċċess universali għal edukazzjoni ta’ 

kwalità fir-rigward tal-Artikolu 14 tal-Karta, id-dritt għal xogħol deċenti u ġust kif 

rikonoxxut fl-Artikolu 17, id-dritt għall-kura tas-saħħa kif rikonoxxuti fl-Artikolu 35, id-

dritt għall-proprjetà, kif rikonoxxut fl-Artikolu 31, u d-dritt għas-sigurtà soċjali u s-

servizzi tal-welfare kif rikonoxxut fl-Artikolu 34;  

J. billi d-dritt għall-vot u għall-kandidatura fl-elezzjonijiet lokali u tal-Parlament Ewropew 

fl-Istat Membru ta’ residenza huwa rikonoxxut fl-Artikoli 39 u 40 tal-Karta; billi l-

eżerċitar tad-dritt għall-mobilità ma għandux ifixkel dan id-dritt; 
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K. billi l-Artikolu 21 tal-Karta jirrikonoxxi d-dritt tal-ħelsien mid-diskriminazzjoni abbażi ta’ 

kwalunkwe raġuni bħas-sess, razza, kulur, oriġini etnika jew soċjali, karatteristiċi ġenetiċi, 

lingwa, reliġjon jew twemmin, opinjoni politika jew ta’ natura oħra, appartenenza għal 

minoranza nazzjonali, proprjetà, twelid, diżabilità, età jew orjentazzjoni sesswali; billi, 

skont l-Artikolu 19(1) TFUE, l-UE tista' tadotta leġiżlazzjoni biex tiġġieled tipi speċifiċi 

ta' diskriminazzjoni; 

L. billi l-Karta tistabbilixxi d-dritt għal amministrazzjoni tajba fi ħdan l-Unjoni; billi tindika 

wkoll id-drittijiet għall-aċċess għad-dokumenti tat-tliet istituzzjonijiet ewlenin tal-UE; 

billi l-Ombudsman Ewropew huwa l-garanzija li dawn id-drittijiet jiġu rispettati; 

M. billi għal persuni bʼdiżabbiltà r-rata taʼ faqar hi taʼ 70 % ogħla mill-medja, parzjalment 

minħabba aċċess limitat għall-impjieg; 

N. billi l-Artikoli 37 u 38 tal-Karta jirrikonoxxu d-dritt għal livell għoli ta' ħarsien ambjentali 

intrinsikament marbut mal-iskjerament tal-politiki tal-Unjoni; 

1. Jiddeplora każijiet ta’ diskriminazzjoni kontra l-minoranzi, inklużi l-minoranzi etniċi u 

nazzjonali, għar-raġuni li d-dinjità tal-bniedem hija invjolabbli; jitlob li d-Direttiva kontra 

d-diskriminazzjoni, li għandha l-għan li timplimenta l-prinċipju ta’ trattament indaqs bejn 

il-persuni, indipendentement minn reliġjon jew twemmin, diżabilità, età jew orjentazzjoni 

sesswali, tiġi żblokkata fil-Kunsill; jenfasizza l-fatt li l-ħtiġijiet speċifiċi tal-aktar ċittadini 

vulnerabbli bħall-minoranzi għandhom jiġu indirizzati b’mod xieraq; jitlob li l-Kunsill u l-

Kummissjoni jaġixxu b’mod effettiv u responsabbli biex iżommu l-valuri tal-Unjoni fir-

rigward ta’ Stati Membri li jonqsu milli jirrispettaw bis-sħiħ l-obbligi tat-Trattat tagħhom 

dwar kwistjonijiet bħal dawn; 

2. Jiddeplora l-fatt li f’numru ta' Stati Membri qed tiġi promossa leġiżlazzjoni li, minħabba l-

limitazzjoni tal-libertà tal-għaqda, ta’ assoċjazzjoni, ta’ espressjoni u tad-dritt għall-

azzjoni u n-negozjar kollettiv li tinvolvi, ma tippermettix jew tagħmilha diffiċli li jkun 

hemm konformità xierqa mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali; 

3. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura, bħala kwistjoni ta’ urġenza, li l-Istati Membri 

jittrasponu u japplikaw b’mod korrett id-Direttiva 2004/38/KE dwar il-moviment liberu 

taċ-ċittadini, minħabba r-rikorrenza frekwenti ta’ petizzjonijiet dwar is-suġġett ta’ 

problemi li jiltaqgħu magħhom, anki mill-konjuġi u t-tfal tagħhom; jinnota ż-żieda fil-

petizzjonijiet minn numru ta' Stati Membri dwar tilwim fuq il-kustodja tat-tfal f’kuntest 

transkonfinali fil-qafas tar-regolament Brussell IIa, u wkoll partikolarment kontra l-

awtoritajiet ta’ xi Stati Membri dwar it-tneħħija tal-kustodja mill-ġenituri li jkunu 

eżerċitaw il-libertà ta’ moviment fi ħdan l-UE; 

4. Jenfasizza l-ħtieġa għal bidliet possibbli fit-trattati bil-għan li jkompli jissaħħaħ il-ħarsien 

tad-drittijiet fundamentali fit-Trattati tal-UE; 

5. Jitlob li l-Istati Membri u l-istituzzjonijiet tal-UE jkunu involuti bis-sħiħ fil-ħarsien tad-

drittijiet tat-tfal f’tilwim familjari transkonfinali; jenfasizza l-ħtieġa li jiġu promossi d-

drittijiet tat-tfal fost il-politiki tal-UE sabiex jiġi żgurat li dejjem jitqies l-aħjar interess tat-

tfal;  
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6. Jisħaq li l-interessi u d-drittijiet tat-tfal taċ-ċittadini tal-UE għandhom jiġu protetti kif 

xieraq, mhux biss fi ħdan l-Unjoni Ewropea iżda wkoll lil hinn mill-fruntieri tagħha, u 

konsegwentement jitlob għal kooperazzjoni msaħħa mal-istituzzjonijiet responsabbli 

għall-benessri tat-tfal f'pajjiżi Nordiċi mhux tal-UE; iqis li s-sħab kollha tal-UE (inklużi l-

membri taż-ŻEE) għandhom jirratifikaw il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1996 fuq il-

Ġurisdizzjoni, il-Liġi Applikabbli, ir-Rikonoxximent, l-Infurzar u l-Kooperazzjoni dwar 

ir-Responsabbiltà tal-Ġenituri u l-Miżuri għall-Protezzjoni tat-Tfal; 

7. Jitlob li titqiegħed aktar enfasi fuq il-ħarsien tad-drittijiet tat-tfal, u b'mod speċjali fir-

rigward tal-għajnuna għat-tfal li jitneħħew mid-djar tagħhom meta jkunu qed jgħixu barra 

minn pajjiżhom; iqis li l-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal għandha tkun il-

bażi għas-soluzzjonijiet tat-tilwim kollu dwar il-kustodja tat-tfal li jinvolvi familji li 

jgħixu 'l barra minn pajjiżhom, peress li din tagħti attenzjoni speċjali lill-preservazzjoni 

tal-identità tat-tfal; 

8. Sabiex is-sena 2016 tkun is-sena tal-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa, jitlob li l-

Konvenzjoni ta’ Istanbul tiġi ratifikata mill-Istati Membri kollha; 

9. Jenfasizza li r-rwol tal-Kummissjoni bħala l-gwardjana tat-Trattati mhux limitat biex 

jassigura li l-leġiżlazzjoni tkun trasposta mill-Istati Membri iżda jestendi wkoll għall-

applikazzjoni sħiħa u korretta tal-liġijiet, b’mod partikolari bl-għan li jiġu mħarsa d-

drittijiet fundamentali taċ-ċittadini; jiddispjaċih dwar il-limitazzjoni effettiva tal-kamp ta’ 

applikazzjoni tal-Karta minħabba interpretazzjoni eċċessivament restrittiva tal-Artikolu 51 

tiegħu, li jinqara bħala li twaqqfu milli jkopri l-infurzar tal-liġi tal-UE; huwa tal-fehma li 

approċċ bħal dan għandu jiġi rivedut biex jissodisfa l-aspettattivi taċ-ċittadini tal-UE fir-

rigward tad-drittijiet fundamentali tagħhom; ifakkar li l-aspettattivi taċ-ċittadini jmorru lil 

hinn mill-interpretazzjoni stretta tal-Karta u l-objettiv għandu jkun li dawn id-drittijiet 

isiru effettivi kemm jista’ jkun; jiddispjaċih, għalhekk, li l-Kummissjoni tinvoka n-nuqqas 

ta’ kompetenza f’bosta tweġibiet għal petizzjonijiet li jilmentaw dwar ksur possibbli tad-

drittijiet fundamentali; f’dan il-qafas jitlob għall-istabbiliment ta’ mekkaniżmu għall-

monitoraġġ, l-evalwazzjoni sistematika u l-ħruġ ta’ rakkomandazzjonijiet, biex titrawwem 

il-konformità globali mal-valuri fundamentali fl-Istati Membri; 

10. Ifakkar li l-garanzija tal-ħarsien tad-drittijiet fundamentali tinkludi wkoll dik taċ-ċittadini 

ta’ pajjiżi terzi tal-Istati f’territorji tal-UE, u li r-rifjut fis-saħna tal-mument, iż-żamma 

indefinita f’ċentri ta’ detenzjoni għall-immigranti, jew iċ-ċaħda tal-kura tas-saħħa bażika, 

jiksru dispożizzjonijiet stabbiliti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali; 

11. Jiġbed l-attenzjoni għall-vakwu legali fir-rigward tal-aċċess taċ-ċittadini għal rimedju 

legali meta l-Istati Membri ma jkunux għamlu traspożizzjoni, jew ikunu għamlu 

traspożizzjoni b’mod tardiv, tal-leġiżlazzjoni tal-UE li tikkonċernahom direttament; 

jenfasizza l-ħtieġa għall-koordinazzjoni tal-azzjonijiet fil-livelli kollha biex tipproteġi u 

tippromwovi d-drittijiet fundamentali li jinkludu l-istituzzjonijiet tal-UE, l-Istati Membri, 

l-awtoritajiet reġjonali u lokali, l-NGOs u s-soċjetà ċivili; 

12. Jinnota li f'ħafna każijiet huwa diffiċli għall-pubbliku li jkun jaf eżattament lil liema 

istituzzjoni għandu jindirizza meta jinkisru d-drittijiet fundamentali tiegħu, u jisħaq fuq il-

ħtieġa għal informazzjoni ċara u aċċessibbli mmirata li tevita kwalunkwe konfużjoni fuq 

il-kamp ta' applikazzjoni u l-applikabbiltà tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
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Ewropea jew il-proċedura biex jinkiseb rimedju legali; 

13. Ifakkar lill-Kummissjoni dwar l-obbligu istituzzjonali tagħha li tanalizza l-ilmenti taċ-

ċittadini fir-rigward tal-ksur possibbli tad-drittijiet fundamentali mhux biss mill-UE u 

mill-Istati Membri fl-applikazzjoni tal-liġi tal-UE, iżda wkoll fir-rigward ta’ 

sitwazzjonijiet ta’ nuqqas sistematiku fil-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Istati 

Membri; 

14. Jistieden lill-Istati Membri, b’rispett sħiħ għall-prinċipju tas-sussidjarjetà, biex jadottaw il-

miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li d-drittijiet fundamentali ta’ aċċess universali 

għall-kura tas-saħħa ta’ kwalità, il-ġustizzja, is-servizzi soċjali u edukazzjoni ta’ kwalità 

għolja jiġu riġenerati għaċ-ċittadini kollha tal-UE, u fuq kollox għall-122 miljun Ewropew 

li jinsabu fir-riskju tal-faqar u l-esklużjoni soċjali, u biex jiżguraw li ostakli tanġibbli u 

intanġibbli esperjenzati minn persuni b’diżabilità huma eliminati; jenfasizza li aċċess 

għall-enerġija bi prezz raġonevoli għal kull dar huwa fundamentali u miżuri mmirati 

għandhom jiġu implimentati; jistieden ukoll lill-Istati Membri sabiex jirrikonoxxu l-

protezzjoni ambjentali bħala element essenzjali għall-garanzija tad-dritt fundamentali tas-

saħħa;  

15. Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jneħħu l-ostakoli eżistenti fi ħdan is-suq 

intern biex jippermettu l-eżerċizzju sħiħ tad-dritt tal-moviment liberu; 

16. Ifakkar li l-portabbiltà tal-benefiċċji tas-sigurtà soċjali u tal-qgħad, id-drittijiet tal-

pensjonijiet u tal-kura tas-saħħa, b'mod partikolari għall-persuni b'diżabbiltà, u r-

rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali u krediti akkademiċi huma importanti biex ikun 

żgurat it-twettiq sħiħ tad-drittijiet fundamentali u l-libertajiet ċivili, anke abbażi tal-kisba 

tal-mobilità tal-ħaddiema li żdiedet fis-snin reċenti minħabba l-kriżi ekonomika; 

madankollu jinnota li ħafna ċittadini għadhom jiltaqgħu ma’ problemi biex jasserixxu 

dawn id-drittijiet; itenni li r-rikonoxximent reċiproku ta’ lawriji universitarji huwa 

essenzjali sabiex iċ-ċittadini tal-UE jkollhom mobilità xierqa; 

17. Jistieden lill-Istati Membri jadottaw id-dispożizzjonijiet legali u amministrattivi meħtieġa 

biex jiżguraw li ċ-ċittadini kollha tal-UE li għandhom l-età biex jivvutaw ikunu jistgħu 

jeżerċitaw id-drittijiet tal-vot tagħhom fl-elezzjonijiet nazzjonali u reġjonali li 

jaffettwawhom; 

18. Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex meta jipproponu leġiżlazzjoni jsibu 

bilanċ bejn miżuri kontra t-terroriżmu u l-ħarsien tad-drittijiet fundamentali, sabiex dawn 

tal-aħħar ma jiġux kompromessi; 

19. Jesprimi tħassib partikolari dwar l-adozzjoni reċenti f’ċerti Stati Membri tal-leġiżlazzjoni 

li tirrestrinġi d-dritt fundamentali rikonoxxut tal-libertà tal-espressjoni u tal-għaqda; iqis li 

leġiżlazzjoni bħal din li ddgħajjef id-drittijiet ċivili twassal għal tendenza ta’ rigressjoni 

demokratika; 

20. Jiddeplora u jikkundanna l-leġiżlazzjoni ta’ natura LGTBI-fobika approvata f’ċerti Stati 

Membri li tillimita d-dritt għan-nondiskriminazzjoni għal raġuni ta’ orjentazzjoni sesswali 

u l-libertà tal-espressjoni tal-leżbjani, il-gays, it-transesswali u l-bisesswali, apparti li 

tikser id-dritt ta’ kull ċittadin għaż-żwieġ u li jgħaqqad familja; 
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21. Jitlob għar-rilaxx tad-direttiva tal-liv tal-maternità fil-Kunsill, billi din il-leġiżlazzjoni 

tippermetti ugwaljanza reali u konkreta bejn is-sessi, kif ukoll twassal għal 

armonizzazzjoni fil-livell tal-UE; 

22. Jistieden lill-Kummissjoni biex terġaʼ tibda l-inizjattiva leġiżlattiva taʼ Att dwar l-

Aċċessibilità, fil-forma taʼ strument orizzontali li jkun kapaċi javvanza l-protezzjoni tal-

persuni bʼdiżabilità u jiżgura li l-politiki tal-UE kollha jkunu koerenti għal dan il-għan; 

23. Jitlob lill-Kummissjoni tagħmel pass ’il quddiem fil-konsolidazzjoni tad-dritt għal 

amministrazzjoni tajba billi ddawwar il-Kodiċi ta’ Mġiba Amministrattiva Tajba tal-UE 

f’regolament legalment vinkolanti; 

24. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw, permezz tal-politiki tagħhom, li 

d-drittijiet fundamentali jiġu rispettati kif jixraq, garantiti, protetti u żviluppati 

ulterjorment fl-UE; jistieden lill-Istati Membri jġeddu l-isforzi tagħhom biex jirrikonoxxu 

d-dritt għal petizzjoni u medjazzjoni mal-Ombudsman bħala strument li jiddefendi d-

drittijiet taċ-ċittadini; 

25. Jesprimi t-tħassib tiegħu, fuq il-bażi ta’ mijiet ta’ petizzjonijiet li jaslu kull sena, dwar in-

nuqqasijiet fl-implimentazzjoni proprja fl-Istati Membri tad-dispożizzjonijiet, kemm fl-

ittra u l-ispirtu, tal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE, bħad-direttivi dwar il-Valutazzjoni tal-

Impatt Ambjentali u l-Valutazzjoni Ambjentali Strateġika; jitlob lill-Kummissjoni biex 

twettaq sorveljanza iktar mill-qrib tas-sustanza ta’ proċeduri bħal dawn, b’mod partikolari 

meta l-każijiet speċifiċi jkunu soġġetti għal petizzjonijiet; 

26. Itenni l-importanza tal-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej (ECI), bħala dritt ġdid taċ-

ċittadini introdott mit-Trattat ta’ Lisbona, li jimmira li jżid id-demokrazija parteċipattiva 

fl-UE; jinnota l-importanza tal-ECI bħala għodda qawwija li tipprovdi liċ-ċittadini 

Ewropej bi dritt demokratiku dirett li jikkontribwixxi għall-proċess tat-teħid tad-

deċiżjonijiet tal-UE, li jżid mad-dritt taċ-ċittadini Ewropej li jressqu petizzjonijiet 

quddiem il-Parlament Ewropew (PE) u d-dritt tagħhom li jappellaw lill-Ombudsman 

Ewropew; 

27. Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea ssaħħaħ ir-rwol tal-Inizjattivi taċ-Ċittadini Ewropej 

(ECIs) billi tadotta approċċ favur iċ-ċittadini biex jindirizza n-nuqqasijiet kollha ta’ dan l-

istrument fir-reviżjoni li jmiss tar-Regolament 211/20118 filwaqt li fl-istess ħin jitjiebu l-

kampanji ta’ informazzjoni għaċ-ċittadini dwar l-użu tal-ECI u s-setgħat tagħha biex 

tinfluwenza l-proċess ta’ tfassil ta’ politika tal-UE; 

28. Jistieden lill-istituzzjonijiet kollha tal-UE u l-Istati Membri jiżguraw ir-rispett għall-

prinċipji tad-demokrazija, l-istat tad-dritt, l-universalità u l-indiviżibbiltà tad-drittijiet tal-

bniedem u l-libertajiet fundamentali u r-rispett għad-dinjità tal-bniedem, kemm fl-Istati 

Membri kif ukoll fix-xena internazzjonali; 

29. Jappoġġja l-programm ta’ taħriġ ġudizzjarju tal-UE għall-imħallfin nazzjonali li huma 

atturi ewlenin fl-infurzar tad-drittijiet taċ-ċittadini; iwissi dwar ir-riskju għad-dritt għal 

rimedju legali effettiv li mhux qed jiġi rrispettat f’każijiet meta l-proċeduri tal-qorti 

nazzjonali jkunu suġġetti għal dewmien b’mod mhux aċċettabbli; jesprimi l-fehma li 

sabiex jiġi rrispettat il-prinċipju ta’ ugwaljanza quddiem il-qorti u l-aċċess effettiv għall-
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ġustizzja, għandhom jiġu ttrattati f’kull Stat Membru l-ostakoli soċjoekonomiċi li 

jaffettwaw l-aċċess tiegħu bħal miżati ġudizzjarji u taxxi eċċessivi; jinnota l-inċertezza 

legali ġġenerata minn kwalunkwe dispożizzjoni retrospettiva f’leġiżlazzjoni ġdida tal-

Istati Membri, kif ukoll f’każijiet ta’ bidliet kontinwi fl-istess qasam regolatorju, li de 

facto jfixklu l-aċċess għall-ġustizzja; jistieden lill-Istati Membri jiżguraw l-

implimentazzjoni effettiva tad-dritt ta’ aċċess għall-ġustizzja, kif ukoll ġudikatura 

indipendenti, ekwitabbli, effikaċi u imparzjali tas-sistema tal-ġustizzja li topera f'limiti ta’ 

żmien raġonevoli;  

30. Jistieden lill-Kummissjoni tqis ir-rapport Göncz mis-17 ta’ Frar 2014 dwar l-evalwazzjoni 

tal-ġustizzja fir-rigward tal-ġustizzja kriminali u l-istat tad-dritt, li jiddispjaċih dwar in-

nuqqas ta’ dejta disponibbli dwar is-sistemi nazzjonali tal-ġustizzja, u għaldaqstant 

jistieden lill-Istati Membri jikkooperaw bis-sħiħ mal-istituzzjonijiet tal-UE u tal-Kunsill 

tal-Ewropa u biex jiġbru u jipprovdu, fuq bażi regolari, dejta imparzjali, affidabbli, 

oġġettiva, u komparabbli dwar is-sistemi tal-ġustizzja tagħhom; jitlob għal mekkaniżmu 

effettiv għal valutazzjoni regolari tal-konformità tal-Istati Membri mal-valuri 

fundamentali tal-UE, kif stabbilit fl-Artikolu 2 tat-TUE, li jipprovdi bażi għal għodda ta’ 

twissija bikrija u jenfasizza li l-Kummissjoni hija awtorizzata li tressaq Stat Membru li 

jonqos milli jissodisfa kwalunkwe obbligu skont it-Trattati quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja 

tal-Unjoni Ewropea; 

31. Jilqa’ l-portal Ewropew tal-Ġustizzja elettronika li jitħaddem mill-Kummissjoni u 

jipprovdi lill-professjonisti u lill-pubbliku b’informazzjoni dwar sistemi tal-ġustizzja u 

huwa għodda prattika biex jittejjeb l-aċċess għall-ġustizzja, b’taqsima separata dwar id-

drittijiet fundamentali li tfittex li tinforma liċ-ċittadini dwar x’jagħmlu f’każijiet ta’ ksur 

tad-drittijiet fundamentali tagħhom. 
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