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Emenda1
Ramón Jáuregui Atondo
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxil-emenda 8 (Íñigo Méndez de Vigo) u l-premessa F 
tal-abbozz ta' rapport

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa F

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

F. billi l-Qorti tal-Ġustizzja, f'opinjoni tat-
28 ta' Marzu 1996, sabet li l-Komunità 
Ewropea ma kellhiex il-kompetenza li 
taderixxi għall-KEDB mingħajr ma 
temenda qabel it-Trattat,

F. billi l-Qorti tal-Ġustizzja, f'opinjoni tat-
28 ta' Marzu 1996, sabet li l-Komunità 
Ewropea ma kellhiex il-kompetenza li 
taderixxi għall-KEDB mingħajr ma 
temenda qabel it-Trattat, minħabba li l-UE 
ma kellhiex il-personalità legali biex 
tagħmel dan,

Or. fr

Amendement 2
Ramón Jáuregui Atondo
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-emendi 10 (Marietta Giannakou), 11 (Ramón 
Jáuregui Atondo) u l-premessa G tal-abbozz ta' rapport

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa G

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

billi l-Artikolu 6 (2) tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea jipprevedi li l-Unjoni 
taderixxi għall-KEDB u li l-Protokoll Nru 
8 tat-Trattat ta' Lisbona jelenka serje ta' 
punti li jridu jkunu rregolati mill-mument 
ta' din l-adeżjoni; billi dawn id-
dispożizzjonijiet ma jikkostitwixxux biss 
għażla li tippermetti lill-Unjoni li taderixxi 
iżda obbligu għall-istituzzjonijiet tal-
Unjoni li jaġixxu b'dan il-mod,

G. billi, fil-waqt tal-adeżjoni, il-limiti 
imposti mit-Trattat ta' Lisbona u l-
protokolli u l-annessi tiegħu għandhom 
jiġu rispettati, u partikolarment l-Artikolu 
6 (2) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u l-
Protokoll Nru 8 tat-Trattat ta' Lisbona; 
billi dawn id-dispożizzjonijiet ma 
jikkostitwixxux biss għażla li tippermetti 
lill-Unjoni li taderixxi iżda obbligu għall-
istituzzjonijiet tal-Unjoni li jaġixxu b'dan 
il-mod, billi l-ftehim tal-adeżjoni tal-UE 
għall-KEDB għandu jirrifletti l-ħtieġa li 
jinżammu l-karatteristiċi speċifiċi tal-
Unjoni u l-liġi tal-Unjoni,
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Or. fr

Emenda 3
Ramón Jáuregui Atondo
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxil-emenda 17 (Morten Messerschmidt) u l-paragrafu 1 
– inċiż 1 tal-abbozz ta' rapport

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1 – inċiż 1

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

–filwaqt li s-sistema ta' protezzjoni tad-
drittijiet fundamentali tal-UE se tkun 
kompluta u msaħħa permezz tal-
integrazzjoni tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali fil-liġi primarja tagħha, l-
adeżjoni tal-Unjoni għall-KEDB se tkun 
sinjal b'saħħtu tal-koerenza bejn l-Unjoni u 
l-"Ewropa ikbar" li tifforma l-Kunsill tal-
Ewropa u r-reġim pan-Ewropew tiegħu fi 
kwistjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem; din 
l-adeżjoni se ssaħħaħ ukoll il-kredibilità 
tal-Unjoni vis à vis pajjiżi terzi li 
minnhom, fil-kuntest tar-relazzjonijiet 
bilaterali, l-Unjoni titlob regolarment ir-
rispett tal-KEDB,

–filwaqt li s-sistema ta' protezzjoni tad-
drittijiet fundamentali tal-UE se tkun 
kompluta u msaħħa permezz tal-
integrazzjoni tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali fil-liġi primarja tagħha, l-
adeżjoni tal-Unjoni għall-KEDB se tkun 
sinjal b'saħħtu tal-koerenza bejn l-Unjoni u 
l-pajjiżi tal-Kunsill tal-Ewropa u r-reġim 
pan-Ewropew tiegħu fi kwistjonijiet tad-
drittijiet tal-bniedem; din l-adeżjoni se 
ssaħħaħ ukoll il-kredibilità tal-Unjoni vis à 
vis pajjiżi terzi li minnhom, fil-kuntest tar-
relazzjonijiet bilaterali, l-Unjoni titlob 
regolarment ir-rispett tal-KEDB,

Or. fr

Emenda 4
Ramón Jáuregui Atondo
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-emeda 15 – inċiżi 2a u 3 (Marietta Giannakou) u l-
paragrafu 1 – inċiż 3 tal-abbozz ta' rapport

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1 – inċiż 3

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

– l-adeżjoni se tikkontribwixxi għall-
iżvilupp armonjuż tal-ġurisprudenza taż-
żewġ qrati Ewropej fil-qasam tad-drittijiet 
tal-bniedem, partikolarment minħabba l-

– l-armonizzazzjoni leġiżlattiva u 
ġurisprudenzjali fil-qasam tad-drittijiet 
tal-bniedem tal-ordinamenti ġuridiċi tal-
Unjoni u tal-KEDB se tikkontribwixxi 
għall-iżvilupp armonjuż tal-ġurisprudenza 
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bżonn ikbar ta' djalogu, taż-żewġ qrati Ewropej fil-qasam tad-
drittijiet tal-bniedem, partikolarment 
minħabba l-bżonn ikbar ta' djalogu u ta' 
kooperazzjoni,

Or. fr

Emenda 5
Ramón Jáuregui Atondo
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-emendi 15 (Marietta Giannakou), 16 (Carlo Casini) 
u l-paragrafu 1 – inċiż 4 tal-abbozz ta' rapport

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1 – inċiż 4

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

– l-adeżjoni bl-ebda mod mhi se titfa' dubju 
fuq il-prinċipju tal-awtonomija tal-liġi tal-
Unjoni għaliex il-Qorti tal-Ġustizzja se 
tibqa' l-unika qorti suprema għal 
kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-
liġi tal-Unjoni u l-validità tal-azzjonijiet 
tagħha, il-Qorti tad-Drittijiet tal-Bniedem 
ma tistax titqies bħala awtorità superjuri, 
iżda bħala ġurisdizzjoni speċjalizzata li 
teżerċita kontroll estern fuq ir-rispett, mill-
Unjoni, tal-obbligi tal-liġi internazzjonali li 
jirriżultaw mill-adeżjoni tagħha għall-
KEDB; il-Qorti tal-Ġustizzja għalhekk se 
jkollha status analogu għal dak li 
għandhom attwalment il-qrati superjuri tal-
Istati Membri b'relazzjoni mal-Qorti tad-
Drittijiet tal-Bniedem;

– l-adeżjoni bl-ebda mod mhi se titfa' dubju 
fuq il-prinċipju tal-awtonomija tal-liġi tal-
Unjoni għaliex il-Qorti tal-Ġustizzja se 
tibqa' l-unika qorti suprema għal 
kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-
liġi tal-Unjoni u l-validità tal-azzjonijiet 
tagħha, il-Qorti tad-Drittijiet tal-Bniedem 
ma tistax titqies bħala awtorità superjuri, 
iżda bħala ġurisdizzjoni speċjalizzata li 
teżerċita kontroll estern fuq ir-rispett, mill-
Unjoni, tal-obbligi tal-liġi internazzjonali li 
jirriżultaw mill-adeżjoni tagħha għall-
KEDB; ir-relazzjoni bejn iż-żewġ 
ġurisdizzjonijiet Ewropej mhix se tkun 
relazzjoni ta' ġerarkija iżda ta' 
speċjalizzazzjoni; il-Qorti tal-Ġustizzja 
għalhekk se jkollha status analogu għal dak 
li għandhom attwalment il-qrati superjuri 
tal-Istati Membri b'relazzjoni mal-Qorti 
tad-Drittijiet tal-Bniedem;

Or. fr
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Emenda 6
Ramón Jáuregui Atondo
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-emenda 22 (Carlo Casini) u l-paragrafu 2 tal-
abbozz ta' rapport

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2. Ifakkar li, skont it-Trattat, l-adeżjoni ma 
tinvolvix estensjoni tal-kompetenzi tal-
Unjoni u, b'mod partikulari, ma toħloqx 
kompetenza ġenerali tal-Unjoni fi 
kwistjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem;

2. Ifakkar li, skont l-Artikolu 6 tat-Trattat 
UE u l-Protokoll Nru 8, l-adeżjoni ma 
tinvolvix estensjoni tal-kompetenzi tal-
Unjoni u, b'mod partikulari, ma toħloqx 
kompetenza ġenerali tal-Unjoni fi 
kwistjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem;

Or. fr

Emenda 7
Ramón Jáuregui Atondo
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-emendi 25 (Andrew Duff u Stanimir Ilchev), 26 
(Ramón Jáuregui Atondo) u 27 (Íñigo Méndez de Vigo), u l-paragrafu 4 tal-abbozz ta' rapport

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4. Josserva li s-sistema tal-KEDB kienet 
ikkompletata minn serje ta' protokolli 
addizzjonali li jikkonċernaw il-ħarsien ta' 
drittijiet li ma kinux koperti mill-KEDB u 
jissuġġerixxi li l-Unjoni taderixxi għall-
protokolli kollha li tal-inqas parzjalment 
jikkonċernaw kwistjonijiet fejn l-Unjoni 
għandha setgħat (Nru 1, 4, 7 u 12);

4. Josserva li s-sistema tal-KEDB kienet 
ikkompletata minn serje ta' protokolli 
addizzjonali li jikkonċernaw il-ħarsien ta' 
drittijiet li ma kinux koperti mill-KEDB u 
jirrakkomanda li l-Kummissjoni tingħata 
mandat li tinnegozja wkoll adeżjoni għall-
protokolli kollha li jikkonċernaw drittijiet 
li jikkorrispondu għall-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali (1, 4, 6, 7, 12 u 13),   
irrispettivament mir-ratifika tagħhom 
mill-Istati Membri tal-Unjoni;

Or. fr



AM\812429MT.doc 7/11 PE440.175v01-00

MT

Emenda 8
Ramón Jáuregui Atondo
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-emendi 31 (Andrew Duff u Stanimir Ilchev) u 32 
(Íñigo Méndez de Vigo) u l-paragrafu 5 – inċiż 2 tal-abbozz ta' rapport

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 5 – inċiż 2

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

– id-dritt li tipparteċipa, bid-dritt tal-vot, 
fil-laqgħat tal-Kumitat tal-Ministri meta 
dan jeżerċita l-funzjonijiet tiegħu ta' 
monitoraġġ tal-eżekuzzjoni ta' sentenzi tal-
Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem 
jew meta jiddeċiedi dwar jekk ikunx il-każ 
li jitlob opinjoni mill-Qorti, kif ukoll li 
tkun irrappreżentata fuq il-Kumitat tat-
Tmexxija għad-Drittijiet tal-Bniedem 
(suborganu tal-Kumitat tal-Ministri),

– id-dritt li tipparteċipa, permezz tal-
Kummissjoni Ewropea, bid-dritt tal-vot
f'isem l-UE, fil-laqgħat tal-Kumitat tal-
Ministri meta dan jeżerċita l-funzjonijiet 
tiegħu ta' monitoraġġ tal-eżekuzzjoni ta' 
sentenzi tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet 
tal-Bniedem jew meta jiddeċiedi dwar jekk 
ikunx il-każ li jitlob opinjoni mill-Qorti, kif 
ukoll li tkun irrappreżentata fuq il-Kumitat 
tat-Tmexxija għad-Drittijiet tal-Bniedem 
(suborganu tal-Kumitat tal-Ministri), 

Or. fr

Emenda 9
Ramón Jáuregui Atondo
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-emendi 35 (Andrew Duff u Stanimir Ilchev) u 36 
(Íñigo Méndez de Vigo) u l-paragrafu 6 tal-abbozz ta' rapport

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6. Huwa tal-fehma li l-Istati Membri 
bejniethom u fir-relazzjonijiet reċiproċi 
tagħhom mal-Unjoni m'għandhomx ikunu 
jistgħu jressqu lment bejn l-istati għal 
nuqqas fis-sens tal-Artikolu 33 tal-KEDB, 
minħabba li dan ikun kontra l-ispirtu ta' 
ċerti obbligi li joħorġu mit-Trattat ta' 
Lisbona;

6. Huwa tal-fehma li l-Istati Membri 
għandom jimpenjaw ruħhom, fil-waqt tal-
adeżjoni għall-KEDB, bejniethom u fir-
relazzjonijiet reċiproċi tagħhom mal-
Unjoni biex ma jressqux lment bejn l-istati 
għal nuqqas fis-sens tal-Artikolu 33 tal-
KEDB meta l-att jew l-ommissjoni li huwa 
s-suġġett tat-tilwima huwa fil-kamp ta' 
applikazzjoni  tal-liġi tal-Unjoni, 
minħabba li dan ikun kontra l-Artikolu 344 
tat-TFUE;
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Emenda 10
Ramón Jáuregui Atondo
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-emendi 37 (Íñigo Méndez de Vigo) u 38 (Morten 
Messerschmidt) u l-paragrafu 7 tal-abbozz ta' rapport

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 7

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

7. Iqis li kull ilment ta' ċittadin tal-Unjoni
dwar kwalunkwe att jew nuqqas ta' 
istituzzjoni jew ta' entità tal-Unjoni għandu 
jkun indirizzat biss kontra din tal-aħħar; bl-
istess mod, kull ilment li jinvolvi miżura ta' 
implimentazzjoni tal-liġi tal-Unjoni minn 
Stat Membru għandu jkun indirizzat biss 
kontra dan tal-aħħar, u dan m'għandux ikun 
ta' ostakolu biex, meta ma jkunx definit 
b'mod ċar il-qsim ta' responsabbiltà għall-
att in kwistjoni bejn l-Unjoni u l-Istat 
Membru, l-ilment ikun jista' jiġi indirizzat 
b'mod simultanju kontra l-Unjoni u l-Istat 
Membru;

7. Iqis li il-valur miżjud ewlieni tal-
adeżjoni tal-UE għall-KEDB jinsab fil-
possibilità għall-individwi ta' rikors 
kontra atti għall-implimentazzjoni tal-liġi 
tal-Unjoni mill-istituzzjonijiet tagħha jew 
mill-Istati Membri u għalhekk kull ilment 
ta' persuna fiżika jew legali dwar 
kwalunkwe att jew nuqqas ta' istituzzjoni 
jew ta' entità tal-Unjoni għandu jkun 
indirizzat biss kontra din tal-aħħar; bl-
istess mod, kull ilment li jinvolvi miżura ta' 
implimentazzjoni tal-liġi tal-Unjoni minn 
Stat Membru għandu jkun indirizzat biss 
kontra dan tal-aħħar, u dan m'għandux ikun 
ta' ostakolu biex, jekk jista' jkun hemm xi 
dubju dwar il-qsim ta' responsabbiltà, l-
ilment ikun jista' jiġi indirizzat b'mod 
simultanju kontra l-Unjoni u l-Istat 
Membru;

Or. fr

Emenda 11
Ramón Jáuregui Atondo
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-emendi 40 (Marietta Giannakou), 41 (Marietta 
Giannakou), 44 (Ramón Jáuregui Atondo), 45 (Andrew Duff u Stanimir Ilchev) u l-paragrafu 
8 tal-abbozz ta' rapport

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8. Iqis li jkun xieraq li, fl-interess ta' 
amministrazzjoni tajba tal-ġustizzja, fil-
każijiet kollha quddiem il-Qorti Ewropea 
tad-Drittijiet tal-Bniedem kontra Stat 
Membru li jistgħu jqajmu kwistjoni dwar 
il-liġi tal-Unjoni, l-Unjoni tkun tista', wara 
awtorizzazzjoni mill-Qorti, tidher bħala 
konvenuta fil-każ, u li fi kwalunkwe każ 
kontra l-Unjoni, kull Stat Membru jista', 
wara awtorizzazzjoni mill-Qorti, jidher 
bħala konvenut fil-każ;

8. Iqis li jkun xieraq li, fl-interess ta' 
amministrazzjoni tajba tal-ġustizzja u bla 
ħsara għall-Artikolu 36(2) tal-KEDB, fil-
każijiet kollha quddiem il-Qorti Ewropea 
tad-Drittijiet tal-Bniedem li jistgħu jqajmu 
kwistjoni dwar il-liġi tal-Unjoni, diretti 
kontra xi Stat Membru, l-Unjoni tkun 
tista', tintervjeni bħala kokonvenuta fil-
każ, u li fi kwalunkwe każ kontra l-Unjoni, 
kull Stat Membru jista' jintervjeni bħala 
kokonvenut fil-każ; din il-possibbiltà 
għandha tkun iddefinita permezz ta' 
dispożizzjonijiet inklużi fit-trattat ta' 
adeżjoni b'mod ċar iżda wkoll  wiesa' 
biżżejjed; 

Or. fr

Emenda 12
Ramón Jáuregui Atondo
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-emenda 42 (Marietta Giannakou)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8 a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8 a. Iqis li l-adozzjoni ta' status ta' 
kokonvenut (co-defendant) ma 
jipprekludix possibilitajiet indiretti oħra 
offruti mill-KEDB (Artikolu 36, Ι), bħad-
dritt tal-Unjoni li tintervjeni bħala parti 
terza fi kwalunkwe lment imressaq minn 
ċittadin tal-Unjoni;

Or. fr
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Emenda 13
Ramón Jáuregui Atondo
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-emendi 50 (Andrew Duff u Stanimir Ilchev), 51 
(Carlo Casini) u 52 (Íñigo Méndez de Vigo), u l-paragrafu 11 tal-abbozz ta' rapport

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11. Huwa konxju li l-adeżjoni bħala tali ma 
ssolvix il-problemi serji ħafna li tiffaċja s-
sistema tal-KEDB, jiġifieri, minn naħa, l-
ammont ta' xogħol eċċessiv minħabba 
żieda esponenzjali fl-ilmenti individwali u, 
min-naħa l-oħra, ir-riforma tal-istruttura u 
l-funzjonament tal-Qorti biex tiffaċċjahom; 
jinnota li fin-nuqqas ta' soluzzjoni għal 
dawn il-problemi, is-sistema qiegħda fir-
riskju li tikkollassa u li d-dħul fis-seħħ tal-
Protokoll Nru 14, li s'issa waqa' lura 
minħabba n-nuqqas ta' Stat kontraenti li 
jirratifikah, waqt li żgur se jnaqqas in-
numru ta' proċeduri mhux kompluti, mhux 
se jisparixxihom;

11. Huwa konxju li l-adeżjoni bħala tali ma 
ssolvix il-problemi serji ħafna li tiffaċja s-
sistema tal-KEDB, jiġifieri, minn naħa, l-
ammont ta' xogħol eċċessiv minħabba 
żieda esponenzjali f'talbiet individwali u, 
min-naħa l-oħra, ir-riforma tal-istruttura u 
l-funzjonament tal-Qorti biex tiffaċċjahom; 
jinnota li l-Qorti Ewropea tad-Drittijiet 
tal-Bniedem tirrikonoxxi l-fatt li hija 
topera f'ambjent politiku u legali 
kumpless u jinnota li d-dħul fis-seħħ tal-
Protokoll Nru 14, fl-1 ta' Ġunju 2010, 
waqt li żgur se jnaqqas in-numru ta' 
proċeduri mhux kompluti, mhux se 
jisparixxihom; jenfasizza, fil-qafas tar-
riforma tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet 
tal-Bniedem, l-importanza tad-
dikjarazzjoni ta' Interlaken, b'mod 
partikolari l-paragrafu 4 tagħha, li 
ġustament ifakkar li l-kriterji dwar l-
ammissibilità u l-ġurisdizzjoni tal-Qorti 
għandhom jiġu applikati b'mod uniformi 
u rigoruż;

Or. fr

Emenda 14
Ramón Jáuregui Atondo
Emenda ta' kompromess li tissostitwixxi l-emendi 57 (Adrian Severin), 58 (Ramón Jáuregui
Atondo) u l-paragrafu 13 tal-abbozz ta' rapport

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Jinnota li l-adeżjoni tal-Unjoni 
Ewropea għall-KEDB hija pass essenzjali 
li mbagħad irid ikun ikkompletat bl-
adeżjoni tal-Unjoni għall-Karta Soċjali 
Ewropea, ffirmata f'Turin fit-18 ta' Ottubru 
1961 u riveduta fi Strasburgu fit-3 ta' Mejju 
1996, b'koerenza mal-kisbiet diġà mħaddna 
fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali kif 
ukoll fil-leġiżlazzjoni soċjali tal-Unjoni;

13. Jinnota li l-adeżjoni tal-Unjoni 
Ewropea għall-KEDB timplika 
rikonoxximent mill-UE tas-sistema kollha 
tal-ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem, kif 
ġiet żviluppata u kodifikata fid-diversi 
dokumenti u entitajiet tal-Kunsill tal-
Ewropa; f'dan is-sens, l-adeżjoni tal-
Unjoni Ewropea għall-KEDB hija l-ewwel 
pass essenzjali li mbagħad irid ikun 
ikkompletat bl-adeżjoni tal-Unjoni, fost l-
oħrajn, għall-Karta Soċjali Ewropea, 
ffirmata f'Turin fit-18 ta' Ottubru 1961 u 
riveduta fi Strasburgu fit-3 ta' Mejju 1996, 
b'koerenza mal-kisbiet diġà mħaddna fil-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali kif ukoll 
fil-leġiżlazzjoni soċjali tal-Unjoni;

Or. fr


