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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-eżami ta’ nofs il-perjodu tal-Programm ta’ Stokkolma

(2013/2024(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta’ Novembru 2009 dwar il-Komunikazzjoni 
mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar iż-Żona ta’ libertà, sigurtà u 
ġustizzja għas-servizz taċ-ċittadini - Il-Programm ta’ Stokkolma1,

– wara li kkunsidra l-Programm ta’ Stokkolma tal-Kunsill Ewropew – Ewropa miftuħa u 
sigura għas-servizz u l-protezzjoni taċ-ċittadini2,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra d-deliberazzjonijet konġunti tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali, il-
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern kif ukoll il-Kumitat għall-Affarijiet 
Kostituzzjonali skont l-Artikolu 51 tar-Regoli ta’ Proċedura,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali, il-Kumitat għal-Libertajiet 
Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali u l-opinjonijiet 
tal-Kumitat dwar l-Affarijiet Barranin u l-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza 
bejn is-Sessi (A7-0000/2013),

I. Il-Programm ta’ Stokkolma u t-Trattat ta’ Lisbona

1. Jemmen li t-Trattat ta’ Lisbona ġab elementi pożittivi importanti fil-qasam tal-libertà, is-
sigurtà u l-ġustizzja, iżda jiddepplora ċerti nuqqasijiet fl-implimentazzjoni tiegħu; 
m’għadux iktar lest li jaċċetta li l-Kunsill u l-Kummissjoni, f’ħafna każijiet, jibqgħu 
jaġixxu daqs li kieku t-Trattat ta’ Lisbona ma daħalx fis-seħħ; jitlob it-twettiq tal-obbligu 
biex il-Parlament jiġi infurmat ‘immedjatament u bis-sħiħ fl-istadji kollha tal-proċedura’ li 
jwassal għall-konklużjonijiet tal-ftehim internazzjonali; jiddispjaċih għad-dewmien 
inaċċettabbli biex l-atti ta’ dak li kien it-tielet pilastru jinġiebu f’konformità mat-Trattat 
ta’ Lisbona; jitlob għal valutazzjoni każ b’każ tal-atti ta’ dak li kien it-tielet pilastru dwar 
kif jagħmlu impatt fuq drittijiet fundamentali, bil-ħsieb li jinġiebu f’konformità mal-
ġerarkija l-ġdida tan-normi ta’ atti bażiċi, iddelegati u ta’ implimentazzjoni;

Id-dritt tal-inizjattiva tal-Kummissjoni u l-proċedura leġiżlattiva ordinarja

2. Jemmen li r-rikors għall-proċedura leġiżlattiva ordinarja għamel il-leġiżlazzjoni iktar qrib 
iċ-ċittadin u għolla l-influwenza tal-Parlament, l-unika istituzzjoni tal-Unjoni demokratika 
eletta;

3. Josserva li l-Kummissjoni, fil-Komunikazzjoni tagħha tal-20 ta’ April 2010 bl-isem ‘Il-
kisba ta’ żona ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja għaċ-ċittadini tal-Ewropa ― Pjan ta’ Azzjoni 

                                               
1 ĠU C 285 E, 21.10.2010, p. 12.
2 ĠU C 115, 4.5.2010, p. 1.
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li Jimplimenta l-Programm ta’ Stokkolma’1, talbet għal iktar ambizzjoni fir-risposta għall-
preokkupazzjonijiet u l-aspirazzjonijiet ta’ kuljum taċ-ċittadini Ewropej u li hija wkoll 
saħqet li l-Unjoni trid tkun kapaċi tirreaġixxi għall-avvenimenti  mhux mistennija, li taħtaf 
bla dewmien l-okkażjonijiet ippreżentati lilha u li tantiċipa t-tendenzi futuri billi tadatta 
għalihom;

4. Ifakkar li f’dan l-ispirtu, il-Kummissjoni sostniet ripetutament id-dritt tal-inizjattiva 
tagħha, konformament mal-Artikolu 76 tat-Trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea;

5. Jikkunsidra li ż-żmien tal-programmi pluriennali l-kbar definiti f’loġika 
intergovernamentali jidher li għadda, wara li ġiet ikkunsidrata r-rikkezza tal-bażi ġuridiċi 
stabbiliti bit-trattati fl-oqsma taż-żona tal-libertà, is-sigurtà u l-ġustizzja u wara li ġiet 
ikkunsidrata l-possibbiltà u l-ambizzjoni affirmata tal-Kummissjoni li tagħmel użu mid-
dritt tal-inizjattiva tagħha;

6. Jinkoraġġixxi għalhekk lill-Kummissjoni sabiex tieħu r-rwol tagħha fid-definizzjoni tal-
politiki u l-prijoritajiet leġiżlattivi u biex tagħmel użu mid-dritt tal-inizjattiva tagħha, kull 
darba li dan ikun meħtieġ, filwaqt li topponi kull tentattiv li tirritorna għall-
intergovernamentaliżmu tal-era ta’ qabel id-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona;

Il-Parlamenti Nazzjonali

7. Jemmen li l-parteċipazzjoni akbar tal-parlamenti nazzjonali fl-attivitajiet tal-Unjoni 
Ewropea, bħal dik stabbilita bil-protokolli Nru 1 (dwar ir-rwol tal-parlamenti nazzjonali 
fl-Unjoni Ewropea) u Nru 2 (dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-
proporzjonalità) annessi mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-Trattat dwar il-
funzjonament tal-Unjoni Ewropea kellu impatt pożittiv b’mod partikolari fuq l-iżvilupp u 
l-funzjonament taż-żona tal-libertà, is-sigurtà u l-ġustizzja, mhux biss għaliex ir-rispett 
tal-prinċipju tas-sussidjarjetà kien garantit aħjar, iżda wkoll għaliex l-assoċjazzjoni 
demokratika akbar u iktar intensa tan-nies Ewropej tat kontribut importanti għal-
leġiżlazzjoni u l-politika Ewropea;

Liġi elettorali uniformi

8. Jirrimarka li, anke fl-assenza ta’ ftehim fuq proċedura elettorali uniformi, tiġi 
mmanifestata konverġenza gradwali tas-sistemi elettorali, b’mod partikolari permezz tal-
ħolqien tal-partiti politiċi  fuq l-iskala tal-Unjoni Ewropea2, xogħlijiet għall-ħolqien ta’ 
statut Ewropew ibbażat fuq il-proposta tal-Kummissjoni għar-riforma ta’ regoli dwar il-
partiti politiċi Ewropej3 u tal-projbizzjoni tal-mandat doppju4, il-kwalità ta’ sħubija tal-
Parlament Ewropew hija inkompatibbli ma’ dik tas-sħubija ta’ parlament nazzjonali;

9. Jemmen li l-funzjoni demokratika tal-Parlament jeħtieġ li tkun aktar enfasizzata fl-
                                               
1 COM(2010)0171.
2 Ir-Regolament (KE) Nru 2004/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Novembru 2003 dwar ir-
regolamenti li jirregolaw il-partiti politiċi fil-livell Ewropew u r-regoli dwar il-finanzjament tagħhom (ĠU L 
297, 15.11.2003, p. 1), emendat bir-Regolament (KE) Nru 1524/2007.
3 COM(2012)0499.
4 Deċiżjoni tal-Kunsill 2002/772/KE, Euratom., Artikolu 1(7)(b).
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opinjoni pubblika u li l-kampanji elettorali għat-tiġdid tiegħu għandhom jiffukaw fuq 
kwistjonijiet Ewropej reali;

10. Għalhekk jikkunsidra li r-riforma tal-proċedura elettorali tiġi imposta fil-futur sabiex 
ittejjeb il-leġittimità u l-effikaċità tal-Parlament filwaqt li tissaħħaħ id-dimensjoni 
demokratika Ewropea u waqt li għalhekk tiġi żgurata qasma iktar proporzjonata tas-
siġġijiet bejn l-Istati, konformament mal-prinċipji definiti fit-trattati;  jemmen li riforma 
bħal din x’aktarx tinkoraġġixxi liċ-ċittadini Ewropej jipparteċipaw fl-elezzjonijiet 
Ewropej fl-Istat Membru tar-residenza tagħhom li tiegħu m’għandhomx iċ-ċittadinanza;

11. Madankollu, diġà jilqa’ l-addozzjoni tad-Direttiva 2013/1/UE tal-Kunsill tal-20 ta’ 
Diċembru 2012 li temenda d-Direttiva 93/109/KE dwar arranġamenti dettaljati sabiex jiġi 
eżerċitat id-dritt għall-vot u għall-kandidatura fl-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew 
għaċ-ċittadini tal-Unjoni li joqogħdu fi Stat Membru li tiegħu ma jkunux ċittadini1, 
sakemm hija trattab l-obbligi imposti fuq iċ-ċittadini tal-Unjoni li joqogħdu fi Stat tal-
Unjoni Ewropea li tiegħu ma jkunux ċittadini biex jippreżentaw lilhom infushom għal 
elezzjoni fil-Parlament Ewropew;

Inizjattiva taċ-ċittadini

12. Jilqa’ l-addozzjoni tar-Regolament dwar l-inizjattiva ċittadinanza Ewropea2 li tagħti liċ-
ċittadini poteri ta’ inizjattiva politika, identiċi għal dawk li jibbenefikaw minnhom diġà l-
Parlament Ewropew u l-Kunsill;

13. Jemmen li l-inizjattiva għandha l-vokazzjoni li ssir strument b’saħħtu għad-definizzjoni 
ta’ suġġetti li jagħmlu l-aġenda tal-Unjoni Ewropea;

14. Madankollu, jiddispjaċih għall-problemi tekniċi li ltaqgħu magħhom l-organizzaturi waqt 
l-implimentazzjoni tal-inizjattiva u jistieden lill-Kummissjoni ssib soluzzjoni għal dawn 
il-problemi;

II. L-evalwazzjoni tal-Programm ta’ Stokkolma u l-implimentazzjoni tiegħu

Id-drittijiet fundamentali

15. Huwa tal-ħsieb li, f’termini ġenerali, l-implimentazzjoni tal-Programm ta’ Stokkolma ma 
tonorax l-ambizzjoni tagħha biex tippromwovi d-drittijiet taċ-ċittadini;

16. Isejjaħ b’mod urġenti għal miżuri biex jindirizzaw l-hekk imsejħa d-dilemma ta’ 
Kompenħagen, jiddeskrivi sitwazzjoni li fiha l-Unjoni tistabbilixxi standards għoljin biex 
jiġu milħuqa mill-pajjiżi kandidati, iżda hija nieqsa mill-għodda għall-Istati Membri; 
iħabbar l-intenzjoni tiegħu li jistabbilixxi Kummissjoni fi ħdan il-Kumitat għal-Libertajiet 
Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern; 

17. Jibża’ li l-kriżi ekonomika tista’ tiżviluppa fi kriżi ta’ demokrazija u jemmen li tmexxija
politika b’saħħitha hija meħtieġa biex tiddefendi kisbiet demokratiċi;

                                               
1 ĠU L 26 tas-26 ta’ Jannar 2013, p. 27.
2 Ir-Regolament (UE) Nru 211/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 dwar l-inizjattiva 
taċ-ċittadini (ĠU L 65, 11.3.2011, p. 1).
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18. Jenfasizza li l-isħubija tal-Unjoni fil-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet 
Umani u Libertajiet Fundamentali (KEDB), stabbilita bl-Artikolu 6, paragrafu 2 tat-Trattat 
dwar l-Unjoni Ewropea, terġa’ ssaħħaħ il-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni 
bħal kif hija żgurata bil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali u l-Ġurisprudenza tal-Qorti tal-
Ġustizzja;

19. Isib li s-sħubija fil-Konvenzjoni tiżgura liċ-ċittadini, f’dak li jikkonċerna l-azzjoni tal-
Unjoni, protezzjoni simili għal dik li jibbenefikaw minnha diġà taħt l-azzjoni ta’ kull 
wieħed mill-Istati Membri; ifakkar li dan huwa tant iktar rilevanti li l-Istati Membri 
trasferew fl-Unjoni kompetenzi importanti, b’mod partikolari fl-oqsma taż-żona tal-
libertà, is-sikurezza u l-ġustizzja;

20. Jifraħ li s-sħubija fil-Konvenzjoni se tikkostitwixxi element prezzjuż ta’ protezzjoni 
addizzjonali, b’mod partikolari fil-kuntest taż-żona tal-libertà, is-sikurezza u l-ġustizzja;

21. Jikkunsidra l-imblukkar kontinwu tar-reviżjoni tal-Aċċess għar-Regolament tad-
Dokumenti inaċċettabbli;

Il-kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili u kriminali

22. Jinnota li l-Programm ta’ Stokkolma jimmira biex jiffaċilita l-moviment ħieles taċ-
ċittadini Ewropej billi jiddefendi u jirrispetta d-drittijiet kollha li ġejjin minn qasam 
Ewropew ta’ ġustizzja u li l-kooperazzjoni ġudizzjarja tirrappreżenta l-għodda ewlenija 
biex jinkiseb dan l-objettiv.

23. Jirrikonoxxi l-inizjattivi fil-qasam tar-rikonoxximent reċiproku ta’ sitwazzjonijiet legali, 
sentenzi u dokumenti jilagħbu rwol importanti ħafna f’dan ir-rigward, peress li r-
rikonoxximent reċiproku jħalli s-sistemi legali tal-Istati Membri mhux mibdula, iżda 
jnaqqas l-inkonvenjenza li jikkawżaw id-differenzi fir-regolament għaċ-ċittadini 
individwali;

24. Jikkunsidra li r-rikonoxximent reċiproku jeħtieġ li ċ-ċittadini u l-professjonisti legali 
jafdaw l-istituzzjonijiet legali ta’ xulxin; jinnota li t-tisħiħ ta’ kultura legali tassew 
Ewropea li tirrispetta bis-sħiħ il-prinċipji tal-indipendenza sussidjarja u ġudizzjarja, l-
istabbiliment ta’ standards komuni u l-fehim ta’ sistemi legali oħra jilgħab rwol importanti 
ħafna fit-tisħiħ tar-rikonoxximent reċiproku u l-fiduċja; jirrimarka li r-rikonoxximent
reċiproku u l-fiduċja jistgħu iwasslu għal bdil gradwali fit-tradizzjonijiet nazzjonali tal-liġi 
ċivili permezz ta’ skambju tal-prattiki tajbin bejn l-Istati Membri;

25. Jinnota li l-inizzjattivi leġiżlattivi fil-qasam tal-liġi ċivili sa issa l-aktar li ffukat fuq il-liġi 
sostantiva, għad-detriment tal-liġi proċedurali; isejjaħ għal aktar attenzjoni biex titqiegħed 
fuq il-liġi proċedurali fil-futur;

26. Jirrikonoxxi l-progress li sar bil-pjan direzzjonali għad-drittijiet proċedurali fil-
proċedimenti kriminali, iżda jiddispjaċih li l-proposti ewlenin dwar l-għajnuna legali u s-
suspetti vulnerabbli huma straordinarji u li l-livell ta’ ambizzjoni tal-Kunsill jidher li qed 
jonqos iktar u iktar;

27. Jemmen bis-sħiħ li konsistenza fil-prinċipji applikati fl-iżvilupp tal-qasam tal-ġustizzja 
kriminali tal-UE għandha tkun prijorità u li l-istituzzjonijiet tal-UE għandhom 
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jikkooperaw mill-viċin ma’ xulxin f’dan ir-rigward, kif spjegat fir-riżoluzzjoni tal-
Parlament dwar approċċ tal-UE dwar il-liġi kriminali1;

28. Jemmen li l-fiduċja reċiproka bejn l-Istati Membri trid tiġi msaħħa u li r-rikonoxximent 
reċiproku u l-armonizzazzjoni tal-liġi kriminali tal-UE ma tistax tkompli mingħajr rispons 
serju dwar l-implimentazzjoni ta’ dawn ir-regoli fil-livell tal-Istati Membri;

29 Jemmen li sistema ta’ ġustizzja effettiva hija mutur b’saħħtu għal ekonomija prospera;

Sigurtà interna

30. Jinnota b’sodisfazzjon il-progress li sar mill-Istati Membri u l-Kummissjoni fil-kuntest 
tal-Istrateġija tas-Sigurtà Interna (ISS) u ċ-ċiklu tal-politika tal-UE dwar il-kriminalità 
internazzjonali organizzata u serja; madankollu, jirrimarka li jeħtieġ li jsir iktar progress, 
pereżempju fl-oqsma taċ-ċiberkriminalità, il-protezzjoni tal-infrastruttura kritika u l-ġlied 
kontra l-korruzzjoni, il-ħasil tal-flus, il-finanzjament tat-terroriżmu u l-kummerċ tal-armi 
tan-nar illegali;

31. Ifakkar li l-Parlament issa huwa attur istituzzjonali sħiħ fil-qasam tal-politiki tas-sigurtà u, 
għaldaqstant, huwa intitolat li jieħu sehem b’mod attiv sabiex jiddetermina l-karatteristiċi 
u l-prijoritajiet tal-ISS u fil-valutazzjoni ta’ dawk l-istrumenti, inkluż permezz ta’ 
eżerċizzji regolari ta’ monitoraġġ u l-implimentazzjoni tal-ISS, li għandhom jitwettqu 
konġuntament mill-Parlament Ewropew, il-parlamenti nazzjonali u l-Kunsill, skont l-
Artikoli 70 u 71 tat-TFUE;

32. Jemmen li analiżi xierqa tat-theddidiet ta’ sigurtà li jridu jiġu indirizzati hija prerekwiżit 
essenzjali sabiex tkun ISS effettiva;

33. Jirrimarka li l-ISS attwali se tiġi fi tmiemha fl-2014; jistieden lill-Kummissjoni tibda tħejji 
għal ISS ġdida għall-perjodu 2015-2019, li tikkunsidra d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ 
Lisbona u l-integrazzjoni tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali fid-dritt tal-Unjoni 
Ewropea; jistieden lill-Kunsill, qabel ma jadotta strateġija ġdida, iqis kif xieraq il-
kontribut tal-Parlament għal ISS ġdida;

34. Jirrikonoxxi li r-reati transkonfinali qed jiżdiedu fl-UE u għalhekk jenfasizza l-importanza 
tal-iskambju tal-informazzjoni tal-infurzar tal-liġi Ewropea; jemmen li ‘x-xenarju’ attwali 
tal-istrumenti, il-mezzi u l-għodda differenti huwa kkumplikat u mifrux, li jwassal għall-
użu ineffiċjenti tal-istrumenti disponibbli u għal superviżjoni demokratika inadegwata fil-
livell tal-UE; isejjaħ għal viżjoni orjentata lejn il-futur dwar kif tista’ tiġi ffurrmata u 
ottimizzata l-kondiviżjoni tad-dejta tal-infurzar tal-liġi fl-UE, filwaqt li jiġi ggarantit livell 
robust ta’ protezzjoni tad-dejta;

35. Jistieden lill-Kummissjoni tressaq malajr il-proposti li jġibu fil-qafas ġuridiku tat-Trattat 
ta’ Lisbona lill-istrumenti ta’ koperazzjoni transkonfinali bejn il-pulizija adottati skont dak 
li kien it-tielet pilastru – bħalma huma d-Deċiżjoni Prüm u l-Inizjattiva Svediża;

36. Jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni għar-Regolament il-ġdid tal-Europol u jittama avvanz 
ta’ malajr ta’ dan id-dossier leġiżlattiv importanti sabiex il-Europol ikun jista’ jinġieb

                                               
1 Testi adottati, P7_TA(2012)0208.
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f’konformità mat-Trattat ta’ Lisbona mill-aktar fis possibbli;

Il-fruntieri u l-viżi

37. Jilqa’ l-konklużjoni tan-negozjati dwar il-Pakkett ta’ Governanza tax-Schengen; jistieden 
lill-Kummissjoni tilgħab bis-sħiħ ir-rwoli tagħha bħala koordinatriċi tal-evalwazzjonijiet 
tax-Schengen u bħala kustodja tat-Trattat, sabiex tevita kwalunkwe sitwazzjoni li tista’ 
tipperikola l-funzjonament taż-żona Schengen; itenni l-pożizzjoni tiegħu li ż-żona 
Schengen, bla iktar dewmien, għandha titkabbar biex tinkludi r-Rumanija u l-Bulgarija;

38. Jikkunsidra l-assenza tal-kontrolli fil-fruntieri interni bħala waħda mill-ikbar kisbiet tal-
integrazzjoni Ewropea; jitlob lill-Kummissjoni tagħti attenzjoni partikolari lill-assenza tal-
kontrolli fil-fruntieri interni u jirrifjuta bis-sħiħ l-attentati kollha biex jiġi llimitat il-
moviment ħieles tal-persuni;

39. Jirrikonoxxi li ż-żona Schengen hija tip ta’ laboratorju li sa issa ġiet żviluppata pass pass; 
huwa madankollu tal-opinjoni li riflessjoni fit-tul dwar l-iżvilupp ulterjuri tagħha hija 
meħtieġa; jemmen li l-fruntieri esterni tax-Schengen fil-futur għandhom ikunu mgħassa 
minn għassiesa tal-fruntieri Ewropej;

40. Jilqa’ r-riforma tal-mandat tal-FRONTEX u l-ftehim dwar l-Eurosur; jikkunsidra li r-
regoli l-ġodda għas-sorveljanza tal-fruntieri tal-baħar jeħtieġu li jiġu miftiehma kemm 
jista’ jkun malajr, li għandha tingħata prijorità biex jiġu salvati l-ħajjiet tal-immigranti u li 
l-prinċipju ta’ non-refoulement għandu jiġi rrispettat bis-sħiħ;

41. Jilqa’ l-migrazzjoni ta’ suċċess għas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen II, it-tnedija 
kontinwa tas-Sistema ta’ Informazzjoni tal-Viżi u t-twaqqif tal-aġenzija eu-LISA għall-
ġestjonar operazzjonali tagħhom; jenfasizza li dawn is-sistemi l-ġodda issa jridu jagħmlu 
t-test tal-użu ta’ kuljum; ifakkar it-talba tiegħu li ‘strumenti tal-immaniġġjar tal-fruntieri 
jew sistemi li jaħżnu d-dejta ta’ skala kbira ġodda m’għandhomx jiġu mnedija sakemm l-
għodod eżistenti jiffunzjonaw kompletament, sikuri u affidabbli’; huwa ħerqan għall-
evalwazzjonijiet tas-sistemi previsti fl-istrumenti legali rispettivi;

42. Isejjaħ għal implimentazzjoni ħafna aħjar tal-acquis tal-viżi u armonizzazzjoni akbar tal-
proċeduri u l-prattiki tal-viżi; jemmen li ċ-ċentri komuni tal-applikazzjoni tal-viżi 
għandhom isiru l-istandard; isejjaħ għal diskussjoni interistituzzjonali dwar l-objettivi tal-
politika tal-viżi komuni;

L-asil u l-migrazzjoni

43. Ifakkar li fil-Programm ta’ Stokkolma l-Kunsill Ewropew enfasizza ‘li l-migrazzjoni 
immaniġġjata sewwa tista’ tkun ta’ benefiċċju għall-partijiet interessati kollha’; 
jiddispjaċih għall-progress limitat li sar fl-addozzjoni tal-leġiżlazzjoni fil-qasam tal-
migrazzjoni legali u jitlob sforzi akbar fil-futur rigward l-isfidi demografiċi u l-ħtiġijiet 
tal-ekonomija; fl-istess ħin jemmen li l-integrazzjoni tal-migranti jeħtiġilha attenzjoni 
akbar;

44. Jilqa’ l-addozzjoni tal-pakkett tal-asil; jistieden lill-Kummissjoni tissorvelja l-
implimentazzjoni korretta tal-pakkett mill-Istati Membri sa mid-data tal-applikazzjoni;
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45. Jiddepplora bil-qawwi n-nuqqas li jitwettqu l-prinċipji tas-solidarjetà u l-qsim ġust tar-
responsabbiltà, kif stabbilit fl-Artikolu 80 tat-TFUE; jemmen li miżuri aċċentwati u iktar 
konkreti se jkunu meħtieġa fil-futur; 

46. Jemmen li d-dimensjoni esterna tal-asil għandha tiġi estiża, speċjalment fir-rigward tas-
sistemazzjoni mill-ġdid;

Metodi, għodod u proċessi

47. Jiddepplora b’mod qawwi l-kwalità baxxa tal-proċess tat-tfassil tal-politiki; josserva li d-
definizzjoni tal-problemi, id-diskussjoni tas-soluzzjonijiet possibbli u l-għażla bejn 
għażliet possibbli xi kultant ma ssegwix ordni sekwenzjali, kif ikun korrett, iżda pjuttost 
ta’ spiss issir simultanjament; jistieden l-ewwel lill-Kummissjoni biex tippreżenta rapporti 
dwar kwistjonijiet li għandhom jiġu indirizzati, imbagħad biex tistieden diskuzzjoni dwar 
soluzzjonijiet possibbli u fl-aħħar biex tippreżenta proposti leġiżlattivi; 

48. Jiddeplora l-assenza ta’ evalwazzjoni tal-objettivi tal-progress lejn qasam ta’ libertà, 
sigurtà u ġustizzja u ta’ informazzjoni affidabbli dwar l-implimentazzjoni tal-acquis tal-
Istati Membri;

49. Jipproponi evalwazzjoni ex-post sistematika u indipendenti ta’ leġiżlazzjoni ġdida li 
għandha tivvaluta wkoll il-ħtieġa kontinwa għal-leġiżlazzjoni f’dan il-qasam;

50. Jilqa’ l-inizjattiva tal-Kummisjoni tat-tfassil ta’ Tabella ta’ Valutazzjoni tal-Ġustizzja tal-
UE li timmira li tiżgura sistema ta’ ġustizzja ta’ kwalità għolja fil-qasam tal-liġi ċivili, 
kummerċjali u amministrattiva, peress li fl-aħħar mill-aħħar, l-applikazzjoni konkreta tal-
liġijiet hija f’idejn il-qrati; jitlob għall-eżerċizzju tat-tabella ta’ valutazzjoni tal-ġustizzja 
biex jivvaluta l-oqsma kollha tal-ġustizzja, inkluż il-ġustizzja kriminali u l-kwistjonijiet 
orizzontali kollha; jipproponi li tkun inkluża wkoll dejta dwar l-istat tar-regola tal-liġi, id-
demokrazija u d-drittijiet fundamentali u t-twettiq tal-valuri Ewropej (Artikolu 2 tat-
Trattat tal-Unjoni Ewropea (TUE) fl-Istati Membri kollha;

51. Jitlob lill-Kummissjoni tagħmel iktar enfasi fis-sorveljanza u l-iżgurar tal-
implimentazzjoni konkreta tal-leġiżlazzjoni tal-UE mill-Istati Membri; jinnota li meta d-
drittijiet taċ-ċittadini jkunu kkonċernati, dan irid isir sa mill-ewwel ġurnata minn meta att 
jidħol fis-seħħ; jikkunsidra li hemm bżonn iktar xi jsir f’dan il-qasam u li r-raġuni għal 
kwalunkwe nuqqas għall-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE għandu jiġi identifikat;

52. Huwa tal-opinjoni li biex titjieb il-kwalità tal-leġiżlazzjoni tal-UE fil-qasam tal-libertà, is-
sigurtà u l-ġustizzja jenħtieġ sforz konġunt mill-Istati Membri u l-istituzzjonijiet Ewropej 
sabiex titjieb l-iskambju tal-informazzjoni dwar kull sistema nazzjonali u biex tiġi 
pprovduta informazzjoni legali eżatta (dwar leġiżlazzjoni u standards applikabbli 
nazzjonali/reġjonali) kif ukoll informazzjoni dwar l-implimentazzjoni u l-prattiki;

53. Jiddipplora r-rikors frekwenti tal-Kunsill għad-dokumenti ta’ strateġija, bħall-istrateġija 
tad-drogi u l-istrateġija tas-sikurezza interna, li jiġu adottati mingħajr ebda involviment 
mill-Parlament;

54. Jikkunsidra li l-iżvilupp ta’ kultura ġudizzjarja Ewropea hija prerekwiżit ewlieni biex il-
qasam tal-libertà, is-sigurtà u l-ġustizzja jsir realtà għaċ-ċittadini; b’dan f’moħħu, jitlob 
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għal ħafna iktar enfasi u ffinanzjar għat-taħriġ ġudizzjarju tal-UE għall-professjonisti 
legali kollha; jinnota l-importanza li jintuża ‘approċċ minn isfel għal fuq’ għall-iskemi ta’ 
taħriġ ġudizzjarju, biex tiġi żgurata l-aċċessibbiltà akbar għar-riżorsi ta’ informazzjoni tal-
liġi Ewropea permezz tat-teknoloġija tal-internet (jiġifieri, portal tal-e-justice), biex jiġi 
mtejjeb l-għarfien tal-liġi Ewropea fost il-ġudikatura, kif ukoll il-ħiliet lingwistiċi tal-
prattikanti ġudizzjarji u biex jiġu stabbiliti u miżmuma netwerks f’dan il-qasam; jinnota li 
t-taħriġ tal-forzi tal-pulizija b’perspettiva Ewropea huwa ugwalment importanti;

III. Il-passi li jmiss

55. Huwa tal-opinjoni li għall-qasam tal-libertà, sigurtà u ġustizzja huma meħtieġa gwida, 
koerenza u punti ta’ riferimenti u għandhom ikunu żġurati f’konformità mal-Artikolu 
17(1) tat-TUE; jipproponi li l-ipprogrammar pluriennali jkun miftiehem mit-tliet 
istituzzjonijiet f’konformità mad-dispożizzjonijiet tat-TUE; jistenna mill-Kummissjoni li 
tieħu l-inizjattivi xierqa f’dan ir-rigward u tissottometti proposta fuq din il-bażi;

56. Jitlob li kwalunkwe ipprogrammar futur jiġi ppreparat fl-ispirtu tat-Trattat ta’ Lisbona 
f’eżerċizzju konġunt tal-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni; jieħu nota tal-
konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tas-27/28 ta’ Ġunju ta’ din is-sena li skonthom il-
Kunsill Ewropew ‘se jagħmel diskussjoni fil-laqgħa tiegħu ta’ Ġunju 2014 biex 
jiddefinixxi linji gwida strateġiċi għall-ippjanar leġiżlattiv u operattiv fil-qasam tal-libertà, 
is-sigurtà u l-ġustizzja (skont l-Artikolu 68 tat-TFUE)’ jikkunsidra l-ħin previst bħala 
inadegwat;

57. Jagħti struzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni.


