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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, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni li se jadotta:

It-Trattat il-ġdid: soluzzjoni li ilha mistennija għal taħwid legali u istituzzjonali fil-politiki
relatati maz-zona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja...

1. Jilqa' b'sodisfazzjon it-titjib ġenerali li ġej li jinsab fit-Trattat il-ġdid fil-politiki relatati 
maz-zona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja, bħal:

a) li ssir legalment konsistenti, li torbot u trasparenti, fil-livell tat-Trattati, ir-relazzjoni 
bejn id-drittijiet fundamentali stipulati fil-Karta tad-Drittijiet tal-Bniedem ta' l-Unjoni 
Ewropea u l-politiki relatati ta' l-UE li huma meħtieġa biex tiġi żgurata l-protezzjoni 
u l-promozzjoni tagħhom. B'Karta li torbot, il-leġiżlatur ta' l-UE issa se jkun jista' 
jimplimenta b'mod aktar konsistenti l-politiki kollha li jistgħu jaffettwaw id-drittijiet 
fundamentali tal-persuna. Dan mhux biss se japplika għall-politiki msemmija b'mod 
ċar fil-Qasam tal-Libertà, is-Sigurtà u l-Ġustizzja (FSJA), bħad-dritt għall-ażil, jew 
id-dritt għal proċess ġuridiku ġust, iżda wkoll għall-politiki aktar ġenerali marbuta 
mal-ħarsien tad-dinjità umana kontra kull forma ta' diskriminazzjoni, il-ħarsien tal-
minoranzi, id-dritt għat-trasparenza u għal tmexxija tajba fil-livell Ewropew, id-
drittijiet soċjali u d-dritt għall-ħarsien tad-dejta. L-adeżjoni mal-Konvenzjoni 
Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem barra minn hekk se ssaħħaħ din ir-relazzjoni billi 
żżomm lill-istituzzjonijiet ta' l-UE responsabbli quddiem il-Qorti Ewropea tad-
Drittijiet tal-Bniedem;

b) li jtemm is-sitwazzjoni istituzzjonali u legali mħawda li inħolqot ħmistax-il sena ilu 
bit-Trattat ta' Maastricht, li ħoloq reġim legali parallel u temporanju għall-politiki tal-
Ġustizzja u ta' l-intern (l-hekk imsejjaħ "tielet pilastru"). Billi terġa' tiġi stabbilita l-
kompetenza sħiħa tal-Qorti tal-Ġustizzja, se jerġa' jiġi stabbilit l-istat tad-dritt f'dawk 
l-oqsma fejn għadu ma japplikax, u billi jiġi assoċjat il-Parlament Ewropew fil-
kodeċiżjoni, il-leġittimità demokratika ta' dawn il-politiki se tittejjeb b'mod 
sostanzjali;

c) li tissaħħaħ ir-responsabilità demokratika ta' l-UE billi tiġi estiża l-proċedura tal-
kodeċiżjoni ("il-proċedura leġiżlattiva ordinarja") għall-miżuri li jikkonċernaw il-
koperazzjoni bejn il-pulizija u dik ġudizzjarja f'affarijiet kriminali.  Għandu wkoll 
jiġi milqugħ b'sodisfazzjon il-fatt li l-kunsens tal-PE se jkun meħtieġ meta l-Kunsill 
ikun jixtieq jistabbilixxi regoli minimi dwar aspetti speċifiċi "oħra" tal-proċedura 
kriminali; Uffiċċju ta' Prosekutur Pubbliku Ewropew mill-Eurojust u li jiġu estiżi s-
setgħat tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew;

d) li jiġi assoċjat il-Parlament Ewropew fil-konklużjoni ta' Trattati Internazzjonali ta' l-
UE. Fis-sitwazzjoni attwali, minkejja d-dispożizzjoni fl-Artikolu 21 UE li tistipula l-
possibilità ta' konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew, il-Kunsill qatt ma kkonsulta 
lill-Assemblea, anke meta t-Trattat kif innegozjat kien jikkostitwixxi b'mod ċar 
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"aspett ewlieni tal-politika esterna ta' l-UE" (bħal ma kien il-każ tal-Ftehima bejn l-
UE u l-Istati Uniti dwar l-estradizzjoni u l-assistenza legali reċiproka);

e) li jiġi abolit f'bosta każi l-prinċipju ta' l-unanimità fil-Kunsill. Din il-maġġoranza 
kwalifikata se tiffaċilita n-negozjati fl-istituzzjonijiet ta' l-UE u se twassal għall-
adozzjoni ta' standards ogħla ta' ħarsien tad-drittijiet fundamentali (għall-kuntrarju, 
il-prinċipju ta' l-unanimità jiffavorixxi d-denominatur komuni minimu u f'bosta każi 
iqiegħed f'dubju l-valur miżjud tal-leġiżlazzjoni ta' l-UE).
Permezz ta' l-allinjament tal-proċeduri mal-maġġoranza kwalifikata u mal-
kodeċiżjoni, it-Trattat il-ġdid se jagħmilha aktar faċli li jiġu adottati miżuri f'qafas 
politiku konsistenti li issa huma parzjalment suġġetti għall-unanimità u parzjalment 
suġġetti għall-maġġoranza kwalifikata (bħal ma hu attwalment il-każ tal-migrazzjoni 
legali u illegali);

f) li jiġu armonizzati l-istrumenti legali. Minflok "pożizzjonijiet komuni", "deċiżjonijiet 
ta' qafas", "deċiżjonijiet" u "konvenzjonijiet" fit-tifsira ta' l-Artikolu 34 UE attwali, l-
Unjoni Ewropea se tadotta l-istrumenti Komunitarji normali: regolamenti, direttivi u 
deċiżjonijiet tal-liġi Komunitarja, u dan se jwassal għal bidla oħra importanti, 
jiġifieri l-possibilità ta' l-effett dirett ta' dawn l-atti leġiżlattivi;

g) li tittejjeb it-trasparenza u r-responsabilità fir-relazzjonijiet bejn l-istituzzjonijiet ta' l-
UE u ċ-ċittadini, is-soċjetà ċivili, il-partiti politiċi u l-Parlament nazzjonali. Ir-reġim 
speċifiku li ġie stabbilit għall-evalwazzjoni tal-politiki relatati ma' l-FSJA fl-Istati 
Membri għandu jiġi milqugħ b'sodisfazzjon minħabba li se jassoċja b'mod trasparenti 
lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet nazzjonali u lill-Parlament Ewropew u dawk 
nazzjonali.

2. Jiddispjaċih li l-prezz ta' dan it-titjib kien li:

a) skond il-Protokoll 10 tat-Trattat, il-miżuri adottati skond ir-reġim tat-tielet pilastru, 
għal perjodu ta' ħames snin wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat il-ġdid, mhux se jkunu 
taħt il-kontroll tal-Kummissjoni u, minbarra dan, lanqas taħt il-kontroll tal-Qorti tal-
Ġustizzja.  Huwa diffiċli li wieħed jifhem għala l-Istati Membri ddeċidew li jtawlu 
għal tant żmien sitwazzjoni li huma stess irrikonoxxew li hija legalment difettuża. Il-
mistoqsija issa hija kif jiġi mminimizzat l-impatt negattiv għaċ-ċittadini ta' l-UE: 
- l-ewwel tweġiba tingħata mill-istess protokoll, li jistipula li meta att jiġi emendat, 
il-perjodu tranżizzjonali ma japplikax iktar għall-att emendat. L-istituzzjonijiet issa 
għandhom jiddeċiedu jekk hux aħjar li immedjatament wara d-dħul fis-seħħ tat-
Trattat il-ġdid, jiġu emendati xi wħud mill-miżuri pre-eżistenti tat-tielet pilastru li 
huma inqas sodisfaċenti,
- it-tieni tweġiba tista' tkun li tiġi posposta għall-perjodu ta' bejn l-ewwel ta' Jannar u 
Mejju 2009 l-adozzjoni formali tal-miżuri li attwalment huma bbażati fuq it-tielet 
pilastru u li jistgħu jaffettwaw id-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini. Dewmien ta' ftit 
xhur faċilment jista' jinftiehem miċ-ċittadini ta' l-UE jekk ir-regoli l-ġodda se jkunu 
jistgħu jiġu infurzati quddiem l-imħallef Ewropew;

b) dispożizzjonijiet ġodda kemmxejn kumplessi huma introdotti għall-każ fejn Stat 
Membru jqis li abbozz ta' direttiva jaffettwa aspetti fundamentali tas-sistema tal-
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ġustizzja kriminali tiegħu jew fejn mhux possibbli li tintlaħaq l-unanimità 
(koperazzjoni bejn il-pulizija), f'liema każi jista' jitlob li d-direttiva tiġi riferita lill-
Kunsill Ewropew. L-ewwel raġuni tinftiehem perfettament u hija anke ġustifikabbli, 
bħalma jkun ukoll il-każ f'sitwazzjonijiet oħra fejn Stat Membru jkun qed jirriskja li 
jbaxxi b'mod sostanzjali l-livell tal-ħarsien tad-drittijiet fundamentali; it-tieni waħda 
hija iktar problema ta' bilanċ ta' poteri. 
F'dawn il-każijiet, il-proċedura leġiżlattiva "ordinarja" għandha tiġi sospiża għal 
erba' xhur.  F'każ ta' nuqqas ta' qbil, u jekk mill-inqas disa' Stati Membri jixtiequ li 
jistabbilixxu koperazzjoni msaħħa fuq il-bażi ta' l-abbozz ta' direttiva kkonċernat, l-
awtorizzazzjoni biex jipproċedu b'koperazzjoni msaħħa għandha titqies li ingħatat (u 
għaldaqstant ma jkunx hemm bżonn il-kunsens tal-Parlament, kif meħtieġ mill-
Artikolu 280 KE). Madankollu, meta tapplika l-proċedura ordinarja, jista' jiġi 
enfasizzat li l-adozzjoni tal-miżura kkonċernata xorta tkun teħtieġ kodeċiżjoni mal-
Parlament;

c) is-sistema ta' Stati Membri li jagħżlu li jipparteċipaw jew li ma jipparteċipawx se ssir 
aktar kumplessa. Għalkemm id-dispożizzjonijiet il-ġodda dwar il-koperazzjoni 
msaħħa mhux se japplikaw għal miżuri li jibnu fuq l-acquis ta' Schengen, ir-reġim ta' 
Schengen se jiġi mmodifikat (ara aktar 'l isfel). Barra minn hekk, il-possibilitajiet l-
oħra li Stati Membri għandhom li ma jipparteċipawx u li japplikaw fir-rigward ta' 
miżuri mhux relatati max-Schengen, bħall-koperazzjoni ġudizzjarja f'affarijiet ċivili, 
se jiġu estiżi biex japplikaw għall-koperazzjoni bejn il-pulizija u dik ġudizzjarja (ara 
l-modifiki għall-protokolli dwar ix-Schengen u l-pożizzjoni tar-Renju Unit, l-Irlanda 
u d-Danimarka);

d) fir-rigward tas-sitwazzjoni partikulari tar-Renju Unit u ta' l-Irlanda, għandu jiġi 
mfakkar li l-PE ma kienx ġie formalment ikkonsultat meta ġie deċiż reġim separat 
għal dawn il-pajjiżi fir-reġim ta' Schengen fl-2000 u fl-2001. Attwalment, fejn ir-
Renju Unit għażel li jipparteċipa fl-acquis ta' Schengen, irid jipparteċipa, u fejn 
m'għażilx li jipparteċipa, ma jistgħax jipparteċipa.(1) Il-modifiki għall-protokoll ta-
Schengen mhux se jbiddlu dan l-aspett iżda se jżidu l-possibilità għar-Renju Unit u 
għall-Irlanda li ma jipparteċipawx f'miżura li tibni fuq l-acquis ta' Schengen li diġà 
kienu għażlu li jipparteċipaw fiha.
Dan x'aktarx se jikkawża aktar frammentazzjoni tar-regoli. Il-Parlament mhux se jiġi 
kkonsultat fir-rigward tal-parteċipazzjoni f'miżura u l-effett fuq l-acquis ta' 
Schengen. Minkejja dan, jista' jiġi enfasizzat li l-miżura nnifisha xorta se tkun teħtieġ 
li tiġi adottata b'kodeċiżjoni, fejn applikabbli.  

3. Iqis li t-titjib tat-Trattat il-ġdid ipatti għad-djufijiet tiegħu. L-istituzzjonijiet ta' l-UE issa 
għandhom jagħmlu l-almu tagħhom sabiex it-trattat il-ġdid ikun irratifikat b'suċċess mill-
Istati Membri. Għandhom ukoll:

 jinformaw liċ-ċittadini ta' l-UE dwar id-drittijiet il-ġodda tagħhom u dwar il-qafas 
legali l-ġdid ta' l-UE,

 jassoċjaw lill-parlamenti nazzjonali fid-definizzjoni tal-programm plurijennali li jmiss 
ta' l-FSJA, 

 imexxu n-negozjati fl-2008 għall-adozzjoni fil-bidu ta' l-2009 tal-miżuri kollha 
meħtieġa bħala bażi biex titnieda b'suċċess l-FSJA il-ġdida mill-Parlament il-ġdid 
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elett mill-2010.

                                               
1 Riżultat ta' dan, il-Kunsill ma ppermettiex lir-Renju Unit li tipparteċipa fil-ħolqien tal-Frontex u f'regolament dwar 
standards għall-passaporti u għad-dokumenti ta' l-ivvjaġġar, u r-Renju Unit istitwixxa żewġ proċeduri kontra l-Kunsill 
(Każijiet C-77/05 u C-137/05).
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