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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 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:

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-
Ġustizzja u l-Intern, li hu responsabbli, biex jinkorpora fil-proposta għal riżoluzzjoni li se 
jadotta r-rakkomandazzjonijiet li ġejjin:

1. Jirrimarka li, sabiex tiġi ssalvagwardjata l-kredibilità tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni 
Ewropea u jiġu evitati standards doppji, id-depolitiċizzazzjoni u l-iżvilupp ulterjuri ta'
proċeduri attwali1 għandhom jipproċedu f'konformità mat-Trattati;

2. Jinnota li l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għandha ġurisdizzjoni fi kwistjonijiet 
relatati mat-Trattati u mal-leġiżlazzjoni sekondarja, inkluża l-applikazzjoni tal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali u l-qasam tal-impjiegi2, u li għandha tipproċedi f'seduti tat-tilwim 
b'tali mod li jkun xieraq, trasparenti u ġust ("dritt għal proċess xieraq"), b'mod partikolari 
f'każijiet li jinvolvu "ksur serju u persistenti", kif stipulat fl-Artikolu 7 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea, u li l-Qorti tista' attwalment tintuża bħala mod biex l-Istati Membri 
jesprimu l-pożizzjonijiet tekniċi tagħhom, bir-rappreżentanza xierqa, bil-mod xieraq u fi 
żmien xieraq, jekk ma jaqblux mal-interpretazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea; 
jikkonferma li l-Parlament Ewropew ma jistax jipproċedi minflok il-Kummissjoni 
Ewropea jew il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, minħabba li l-Parlament Ewropew 
mhuwiex korp għall-infurzar tal-liġi;

3. Jirrimarka li l-Parlament Ewropew innifsu enfasizza li t-Trattati fis-seħħ bħalissa diġà 
jagħtu lill-kompetenza estensiva lill-UE fil-qasam tad-drittijiet fundamentali3  jinnota li, 
abbażi tal-Artikolu 51 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, id-dispożizzjonijiet tal-Karta 
rigward l-implimentazzjoni tagħha huma indirizzati lill-Istati Membri fir-rigward ta' 
kwalunkwe kwistjoni li fiha jkunu qegħdin jimplimentaw il-liġi tal-Unjoni;

4. Ifakkar lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea li, sabiex jiġu ssalvagwardjati u applikati d-
drittijiet tal-bniedem, għandha tiġi prevista biss koerenza u implimentazzjoni objettiva u 
uniformi biex il-proċeduri eżistenti jissaħħew fil-livell tad-dritt tal-UE b'garanziji li jridu 
jiġu stabbiliti fil-livell tat-Trattati.

                                               
1 Dokument ta' ħidma II dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea fl-2012, rapporteur 
Louis Michel, paġna 3.
2 Artikolu 16 u 22 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea fil-każ ta C-202/11, sentenza tal-
Qorti tas-16 ta' Apil 2013 Anton Las v PSA Antwerp NV.
3 Dokument ta' ħidma II dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea fl-2012, rapporteur 
Louis Michel, paġna 2.


