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B7-0000/2009

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew 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’ Stokkolma

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra t-Trattat ta' Liżbona, b'mod partikolari d-dispożizzjonijiet tiegħu li 
jittrattaw żona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja ( "l-AFSJ") u l-qafas legali l-ġdid tagħha 
għall-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali u t-tisħiħ taċ-ċittadinanza tal-Unjoni, l-
Artikolu 2 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea kif emendat mit-Trattat ta' Liżbona, il-
Protokoll Nru 8 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea kif imdaħħal mit-
Trattat ta' Liżbona, dwar l-adeżjoni tal-Unjoni għall-Konvenzjoni Ewropea dwar il-
Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali ( "l-ECHR"), u l-Karta
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea ( "il-Karta"), li għandha l-istess valur 
legali bħat-Trattati,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tal-10 Ġunju 2009 intitolata "Żona 
ta’  libertà, sigurtà u ġustizzja għas-servizz taċ-ċittadini" (COM (2009) 0262), li tispjega l-
prijoritajiet tagħha fl-AFSJ għall-2010-2014, flimkien mal-valutazzjoni tagħha tal-
Programm tal-Aja u Pjan ta' Azzjoni (COM (2009) 0263) u t-tabella ta' implimentazzjoni 
assoċjata (SEC (2009) 0765), kif ukoll il-kontribuzzjonijiet magħmula mill-parlamenti 
nazzjonali, mis-soċjetà ċivili u mill-aġenziji u l-entitajiet,

– wara li kkunsidra l-mistoqsija ta’ [...] Settembru 2009 lill-Kunsill u lill-Kummissjoni dwar 
il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill – Żona ta’ 
libertà, sigurtà u ġustizzja għaċ-ċittadin – Il-programm ta’ Stokkolma (O-0000/2009 –
B7-0000/2009),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 115(5) tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

A. billi sa mid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Amsterdam l-AFSJ kien objettiv essenzjali tal-
Unjoni Ewropea; billi, madankollu, minn bosta aspetti, il-Programm ta' The Hague 2005, 
b'mod partikolari fil-qasam tal-ġustizzja ċivili, tilef il-viżjoni ċara u ambizzjuża stabbilita 
fil-Programm ta' Tampere 1999 u billi huwa għalhekk essenzjali li wieħed jirritorna 
għall-ispirtu oriġinali ta' dak il-programm, li kien jinkludi l-aspetti kollha tal-liġi, qabel 
id-dimensjoni tas-sigurtà saret il-prijorità politika quddiem ir-reazzjonijiet drammatiċi u 
urġenti li kellha l-ġlieda kontra t-terroriżmu,

B. billi t-Trattat ta’ Liżbona, li reċentiment ġie approvat b’mod massiċċ mill-poplu 
Irlandiż, se jagħti sura ġdida lill-bażijiet, l-objettivi u l-metodi tal-politiki relatati 
mal-AFSJ,  

C. billi d-drittijiet u r-rwol istituzzjonali mogħti għall-ewwel darba lill-parlamenti nazzjonali 
mit-Trattat ta’ Liżbona se jkollu impatt pożittiv fuq l-iżvilupp u l-funzjonament tal-AFSJ  
b’mod partikolari, mhux l-inqas għaliex se jipprovdi garanzija akbar ta’ rispett lejn il-
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prinċipju ta’ sussidjarjetà, 

D. billi l-adeżjoni tal-Unjoni għall-Konvenzjoni Ewropea dwar il-protezzjoni tad-drittijiet 
tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali, prevista mit-Trattat ta' Liżbona, mhux se 
teffettwa l-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni bbażata fuq il-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali u l-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, u se tikkostitwixxi 
element prezzjuż ta' protezzjoni supplimentari, filwaqt li żżomm fl-ispirtu li għandha tiġi 
stabbilita distinzjoni ċara tal-kompetenzi bejn il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem 
u l-Qorti tal-Ġustizzja,

E. billi t-trasparenza fil-proċess leġiżlattiv għandu jkollha l-akbar importanza u ċ-ċittadini u 
l-parlamenti nazzjonali għandhom ikunu jistgħu jsegwu d-definizzjoni u l-
implimentazzjoni tal-politiki relatati mal-AFSJ,

F. billi fil-qasam tal-ġustizzja ċivili l-prijoritajiet għall-ħames snin li ġejjin iridu jirriflettu l-
bżonnijiet espressi minn ċittadini individwali u n-negozju,

G. billi l-qasam ġudizzjarju Ewropew għandu jkun mibni fuq kultura ġudizzjarja Ewropea 
fost il-prattikanti u l-ġudikatura – partikolarment  l-imħallfin tal-ogħla grad – li ma jkunx 
biss ibbażat fuq il-liġi Komunitarja imma żviluppat permezz ta' għarfien u fehim 
reċiproku tas-sistemi ġudizzjarji nazzjonali, reviżjoni bl-għeruq u x-xniexel tal-kurrikula 
tal-università, skambji, żjarat ta' studju u taħriġ komuni bl-appoġġ attiv tan-netwerks 
Ewropej fis-setturi varji tas-sistema ġudizzjarja,

Lejn AFSJ prevista mit-Trattat ta' Liżbona

1. Jinnota li l-programm pluriennali ġdid fl-AFSJ aktarx jiġi adottat u implimentat taħt il-
qafas legali l-ġdid definit mit-Trattat ta' Liżbona, b'tali mod li diġà jinkorpora l-
innovazzjonijiet kollha li hemm fih, skond liema:

– il-kooperazzjoni ta’ Schengen hija kkonfermata bħala nukleu tal-AFSJ;

– iċ-ċittadinanza fl-Unjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali jsiru n-nukleu tal-
politiki relatati mal-AFSJ, u l-istituzzjonijiet tal-UE jiġu msejħa biex josservaw il-
prinċipju tal-ugwaljanza taċ-ċittadini tal-UE;

– ir-realtà doppja attwali bejn sistema ordinarja u dik intergovernattiva, kif stabbilita 
mit-Trattat ta’ Maastricht, se tiġi fit-tmiem, u din tipprovdi evidenza ta’ aktar fiduċja 
bejn l-Istati Membri,

– il-proċess ta’ teħid ta’ deċiżjoni se jiġi msaħħaħ bl-estensjoni tal-votazzjoni 
b'maġġoranza kkwalifikata fil-Kunsill, li se tippermetti li atti li jirrigwardaw oqsma 
simili jew relatati jiġu adottati mill-istess sistema ta' votazzjoni,

– salvagwardji addizzjonali se jiżguraw rispett kbir tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u 
proporzjonalità fl-AFSJ billi jiżguraw li numru relattivament żgħir ta' parlamenti 
nazzjonali jista’ jagħti bidu għal “proċedura ta' twissija” kif ukoll billi jikkonferixxi 
fuq Stat Membru wieħed id-dritt li jagħmel użu minn “brejk ta' emerġenza” meta jqis 
li abbozz ta' strument legali fil-qasam tal-kooperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet 
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kriminali jista' jaffettwa elementi essenzjali tal-ordni nazzjonali interna tiegħu;

2. Jilqa' b'sodisfazzjon l-introduzzjoni mit-Trattat ta' Liżbona tal-proċedura ta' kodeċiżjoni 
bħala proċedura leġiżlattiva ordinarja fl-oqsma tal-AFSJ fejn ma kinitx ġiet applikata sal-
lum; iqis li l-involviment tal-Parlament Ewropew fir-ratifika tal-ftehimiet internazzjonali 
mhuwiex ħlief il-kompletament neċessarju għall-kompetenzi li ser ikunu mogħtija lilha 
fil-livell intern, partikolarment fil-kwistjonijiet koperti mit-tielet pilastru attwali;

3. Jenfasizza l-importanza tal-estensjoni tal-kompetenza tal-Qorti tal-Ġustizzja kemm għat-
teħid ta’ deċiżjonijiet preliminari dwar kwalunkwe kwistjoni relattiva għall-AFSJ u 
kemm biex tippermetti lill-Kummissjoni tniedi proċeduri ta' ksur1;

4. Iqis li l-prinċipju ta’ solidarjetà bejn l-Istati Membri, u bejn l-Istati Membri u l-Unjoni, 
jieħu sinifikat partikolari fl-AFSJ u għandu jiġi ttrasformat f’solidarjetà attiva, b’mod 
partikolari fil-każ ta’ kontroll tal-fruntieri, l-immigrazzjoni, il-protezzjoni ċivili u l-
klawsola ta’ solidarjetà;

Programm pluriennali aktar koerenti, trasparenti u demokratiku

5. Iqis li, fl-implimentazzjoni tal-programm ta' Stokkolma, objettiv ta' prijorità għandu jkun 
li jassigura, fi spirtu ta' koperazzjoni leali, li ċ-ċittadini jibbenefikaw minn livell 
ekwivalenti ta' protezzjoni tad-drittijiet fundamentali tagħhom kulfejn dawn jiffaċċjaw il-
poter pubbliku eżerċitat mill-Unjoni jew mill-Istati Membri u li l-ebda persuna ma 
għandha ssofri żvantaġġi fir-relazzjonijiet legali tagħha ma' oħrajn minħabba l-għażla 
tagħha biex teżerċita l-libertajiet fundamentali mogħtija liċ-ċittadini tal-Unjoni skont it-
tradizzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u l-istat tad-dritt komuni għall-Istati Membri;

6. Jirrimarka li fil-qafas legali u istituzzjonali ġdid maħluq mit-Trattat ta' Liżbona aktar 
azzjoni fl-AFSJ tista’ tiġi żviluppata biss billi l-Parlament Ewropew u l-parlamenti 
nazzjonali u s-soċjetà ċivili jiġu assoċjati b'mod xieraq, bil-ħsieb li jinbena dibattitu 
miftuħ u kontinwu;

7. Jitlob għal proċess ta’ leġiżlazzjoni aktar trasparenti fil-livell ta’ UE u fil-livell 
nazzjonali, speċjalment f'każijiet fejn proposta tista' taffettwa d-drittijiet tal-individwu u 
taċ-ċittadin, irrispettivament jekk l-inizjattiva tiġix sottomessa mill-Kummissjoni jew 
minn grupp ta' Stati Membri ;

8. Jilqa' b'sodisfazzjon il-ħolqien mit-Trattat ta' Liżbona ta' qafas għall-evalwazzjoni tal-
politiki AFSJ u jitlob għat-twaqqif ta' sistema ta' evalwazzjoni konkreta li tinkludi l-
kwalità, l-effiċjenza u l-ġustizzja, li tinvolvi mill-qrib il-Parlament Ewropew u l-
parlamenti nazzjonali;

9. Jitlob li evalwazzjoni perjodika tar-riżultati miksuba fi ħdan il-programm pluriennali jkun 
is-suġġett ta' dibattitu annwali fil-Parlament Ewropew, li għandu jiffoka fuq il-
protezzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-UE u li għandu jkun ibbażat fuq rapporti mill-
Kunsill, il-Kummissjoni u l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali 
(FRA);

                                               
1 suġġett għall-Artikolu 10 tal-Protokoll 36 dwar id-dispożizzjonijiet tranżitorji u l-Artikolu 276 tat-TFEU.
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Ewropa tad-drittijiet

10. Jemmen bil-qawwa li għandha tittieħed azzjoni biex iċ-ċittadini tal-UE isiru aktar konxji 
tad-drittijiet fundamentali tagħhom; 

11. Iqis li d-diversità tarrikkixxi l-Unjoni u li l-Unjoni għandha tkun ambjent sikur fejn id-
differenzi huma rispettati u l-aktar vulnerabbli jkunu protetti; jinsisti li miżuri biex jiġu 
indirizzati d-diskriminazzjoni, ir-razziżmu, l-anti-Semitiżmu, il-ksenofobija u omofobija 
u sabiex jiġu mħarsa t-tfal, il-minoranzi u l-persuni vulnerabbli, flimkien ma' sforzi biex 
jogħla l-livell ta' kuxjenza dwar leġiżlazzjoni anti-diskriminatorja fost iċ-ċittadini, 
għandhom jiġu segwiti b'mod rigoruż, billi jsir użu sħiħ tal-istrumenti eżistenti, inklużi l-
programmi finanzjarji;

12. Ifakkar li, mat-Trattat ta' Liżbona, il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni se ssir 
vinkolanti b'parità mat-Trattati u kompletament applikabbli għal kwalunkwe miżura 
meħuda fil-qasam tal-AFSJ, u li l-konformità se tiġi kkontrollata mill-Qorti tal-Ġustizzja;

13. Ifakkar ukoll li l-Unjoni qed taderixxi għall-Konvenzjoni Ewropea dwar il-protezzjoni 
tad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali, u li, konsegwentement, in-negozjati 
bil-ħsieb ta' adeżjoni tal-Unjoni mal-ECHR għandhom jibdew immedjatament u, barra 
minn hekk, li l-ftehimiet ta' kooperazzjoni għandhom jiġu konklużi ma' istituzzjonijiet 
internazzjonali u korpi responsabbli għall-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali;

14. Jitlob għal evalwazzjoni tal-impatt fir-rigward tad-drittijiet fundamentali għal kull 
politika ġdida, proposta u programm leġiżlattivi, u li din l-evalwazzjoni għandha 
tiddikjara b'mod ċar liema drittijiet fundamentali jistgħu jiġu effettwati u liema 
miżuri huma maħsuba biex jissalvagwardjawhom skont il-prinċipji ta' 
proporzjonalità u neċessità;

15. Jitlob għall-ġbir u l-kumpilazzjoni mill-FRA ta' statistika affidabbli u komparabbli dwar 
id-diskriminazzjoni u l-pubblikazzjoni tagħha f’forma li tista’ tinftiehem malajr, u jaqbel 
mal-idea tat-Tliet Presidenzi tal-Kunsill (Franċiża, Ċeka u Svediża) li għandha ssir 
reviżjoni tal-mandat tal-FRA sal-31 ta' Diċembru 2009 u li tali reviżjoni se toffri 
opportunità biex tikber il-kooperazzjoni mal-Kunsill tal-Ewropa;

Drittijiet akbtar b’saħħithom marbuta maċ-ċittadinanza fl-Unjoni

16. Jitlob għall-ħolqien ta' liġi elettorali uniformi u jtenni l-pożizzjoni tiegħu li, sabiex 
jinkoraġġixxi liċ-ċittadini Ewropej jieħdu sehem fl-elezzjonijiet Ewropej fl-Istat Membru 
tar-residenza tagħhom li mhumiex ċittadini tiegħu, il-Kunsill, taħt arranġamenti li għandu 
jistabbilixxi, għandu jillimita ruħu għal dak li huwa strettament meħtieġ biex jimplimenta 
d-dritt tal-vot u l-eliġibilità; se jistudja b'interess il-proposta tal-Kummissjoni biex 
tmexxi d-data tal-elezzjonijiet Ewropej għall-ġimgħa tad-9 ta' Mejju;

17. Jistieden lill-Istati Membri biex jimplimentaw bis-sħiħ id-drittijiet marbuta maċ-
ċittadinanza fl-Unjoni, sabiex iċ-ċittadini tal-Unjoni jkunu jistgħu jeżerċitaw id-dritt 
tagħhom ta’ moviment liberu flimkien mal-membri tal-familja tagħhom, u b'hekk ikunu 
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jistgħu jivvjaġġaw, jaħdmu, jistudjaw, jirtiraw u jkollhom ħajja tal-familja mingħajr 
restrizzjoni f’kull parti tal-Unjoni;

18. Jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw b’mod ġust u konsistenti l-obbligu tagħhom li 
jiżguraw protezzjoni konsulari u diplomatika għaċ-ċittadini tal-Unjoni;

Ewropa li tipproteġi ċ-ċittadini tagħha

19. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jiżguraw li azzjoni tal-UE fil-ġejjieni f’dan il-qasam 
toħloq bilanċ tajjeb bejn is-sigurtà u l-libertà;

20. Fejn il-ħtieġa preżenti għall-unanimità tipprevjeni aktar azzjoni effettiva, iħeġġeġ lill-
Kummissjoni biex tiffoka fuq il-promozzjoni tal-libertà taċ-ċittadini tal-UE filwaqt li 
tiżviluppa il-qafas legali tal-UE fi kwistjonijiet kriminali; effettivament, in-neċessità ta’ 
protezzjoni taċ-ċittadini kontra t-terroriżmu u l-kriminalità organizzata għandha tiġi 
elaborata f’leġiżlazzjoni ċara li tagħti liċ-ċittadini tal-UE mezz effettiv li jippermettilhom 
jikkontestaw regoli sproporzjonati u vagi;

21. Iqis li l-eżerċizzju ta' dawn il-libertajiet għandu jkun iggarantit lilhinn mill-fruntieri 
nazzjonali, u li ċ-ċittadini tal-UE għandhom ikunu kapaċi jeżerċitaw bis-sħiħ id-drittijiet 
speċifiċi tagħhom, anke barra l-Unjoni;

22. Jemmen li, meta tiġi maħsuba azzjoni tal-UE f’dan il-qasam, għandhom jiġu stabbiliti 
kriterji għall-evalwazzjoni tal-proporzjonalità u n-neċessità tal-limitazzjonijiet għad-
drittijiet fundamentali;

Ewropa ta’ solidarjetà

23. Iħeġġeġ li politiki ta’ integrazzjoni, immigrazzjoni u ażil ikunu mibnija fuq l-akbar rispett  
tad-drittijiet fundamentali u li l-liġi tal-Komunità tkun kompatibbli ma' strumenti legali 
internazzjonali f'dan il-qasam, sabiex ikun żgurat approċċ konsistenti u tiġi żviluppata 
azzjoni koerenti, mhux biss fil-ġlieda kontra l-immigrazzjoni illegali, iżda wkoll biex jiġu 
megħjuna r-refuġjati fil-perikolu;

24. Jistieden lill-Istati Membri jimpenjaw ruħhom b’mod attiv u juru l-impenn sħiħ tagħhom 
biex jaħdmu flimkien fil-qafas tal-mekkaniżmu għal sistemazzjoni interna;

25. Jitlob, f'dan ir-rigward, għall-formalizzazzjoni fil-pront ta' sistema ta' "solidarjetà 
obbligatorja u irrevokabbli" flimkien ma’ kooperazzjoni aktar minn pajjiżi terzi, kif 
previst fit-Trattati;

26. Jitlob għall-adozzjoni ta' pjan komprensiv li jistabbilixxi l-għanijiet ġenerali u l-
arkitettura tal-istrateġija integrata għall-ġestjoni tal-fruntieri;

27. Jinsisti li l-istrumenti jew is-sistemi l-ġodda m'għandhomx jiġu mnedija sakemm l-
għodda eżistenti jkunu kompletament operattivi, sikuri u affidabbli, u jitlob għal 
evalwazzjoni bir-reqqa tan-neċessità u l-proporzjonalità ta' strumenti ġodda relatati ma' 
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kwistjonijiet bħad-dħul / ħruġ, il-programm ta' vjaġġatur irreġistrat u s-sistema ta' 
awtorizzazzjoni minn qabel għall-ivvjaġġar;

28. Jikkunsidra l-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni tal-Kooperazzjoni Operattiva fil-Fruntieri 
Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (FRONTEX) strument essenzjali fl-
istrateġija globali tal-Unjoni dwar l-immigrazzjoni, u jappoġġja r-reviżjoni tal-mandat 
tagħha - inkluż qafas ċar għall-operazzjonijiet ta' ritorn li jilħqu l-istandards 
internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem - sabiex jissaħħaħ ir-rwol tagħha;

29. Ifakkar fil-ħtieġa assoluta li l-FRONTEX ikun jista' jistrieħ fuq id-disponibilità tar-riżorsi 
li tpoġġew għad-dispożizzjoni tiegħu mill-Istati Membri, kemm għall-koordinazzjoni 
tiegħu tal-operazzjonijiet konġunti individwali kif ukoll għall-missjonijiet permanenti 
tiegħu;

Ġustizzja ċivili u kummerċjali għall-familji, iċ-ċittadini u n-negozju

Aċċess akbar għall-ġustizzja ċivili għaċ-ċittadini u n-negozji

30. Iqis li l-prijoritajiet fil-qasam tal-ġustizzja ċivili għandhom ikunu ffokati, l-ewwel u qabel 
kollox, fuq il-bżonn li jiġu sodisfatti l-ħtiġijiet espressi minn ċittadini individwali u n-
negozju filwaqt li kontinwament jiġi ssimplifikat il-makkinarju tal-ġustizzja u jinħolqu 
proċeduri aktar ċari u aċċessibbli; għal dan il-għan, filwaqt li jfaħħar id-deċiżjonijiet tal-
Kummissjoni li tippreżenta proposta dwar testmenti u suċċessjonijiet u Green Paper dwar 
sistemi ta’ proprjetà matrimonjali b'konnessjoni ma’ separazzjoni u divorzju, isejjaħ għal:

– aktar sforzi favur il-promozzjoni ta’ soluzzjoni alternattiva ta’ kwistjonijiet, 
bil-mira li jittejjeb l-aċċess taċ-ċittadini għall-ġustizzja; jenfasizza li miżuri ta’ 
rimedju kollettiv fil-livell ta’ Komunità m’għandhomx iwasslu għal 
frammentazzjoni mhux meħtieġa fil-liġi preċedurali nazzjonali;

– proposti għal sistema Ewropea sempliċi u awtonoma għas-sekwestru ta' 
kontijiet bankarji u l-iffriżar temporanju ta' depożiti bankarji, ir-rikonoxximent 
reċiproku u l-infurzar ta' atti awtentiċi, dispożizzjonijiet biex jimtlew il-lakuni 
fir-Regolament Ruma II1, rigward drittijiet tal-peruna u d-diffamazzjoni, 
soluzzjoni definittiva għall-problema ta' ftehimiet bilaterali li jittrattaw il-
ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta' sentenzi, u d-
dispożizzjonijiet biex timtela l-lakuna enfasizzata mill-Qorti tal-Ġustizzja fil-
qasam tal-liġi tal-kumpaniji, proposta dwar il-protezzjoni ta' adulti vulnerabbli, 
u proposta għal regolament, għall-adozzjoni jekk ikun meħtieġ permezz ta' 
rikors għall-kooperazzjoni msaħħa, fuq il-liġi applikabbli fi kwistjonijiet 
matrimonjali u r-responsabilità tal-ġenituri;

– konsiderazzjoni dettaljata li għandha tingħata lil forma ta' miżura provviżorja 
Komunitarja  addizzjonali għal dawk li jistgħu jingħataw mill-qrati nazzjonali, 
lill-approċċi legali nazzjonali diverġenti għall-ritenzjoni tat-titolu u 

                                               
1 Ir-Regolament (KE) Nru 864/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Lulju 2007 dwar il-liġi 
applikabbli għall-obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali (Ruma II), ĠU L 199, 31.7.2007, p. 40
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mekkaniżmi oħra simili, lir-rikonoxximent ta’ adozzjonijiet internazzjonali, u 
lill-kwistjoni kollha tar-rikonoxximent reċiproku ta' dokumenti nazzjonali tal-
istatus ċivili;

– l-applikazzjoni prattika tal-ammont kbir ta' leġiżlazzjoni innovattiva adottata 
s'issa fil-qasam tal-proċedura ċivili Ewropea, li għandha tiġi studjata bil-ħsieb 
li tiġi ssimplifikata fejn ikun possibbli u tiġi kkodifikata fi strument wieħed li 
jiġbor flimkien il-leġiżlazzjoni Komunitarja kollha adottata f'dan il-qasam;

Il-benefiċċji sħaħ tas-suq uniku permezz ta’ liġi kontrattwali Ewropea

31. Jistieden lill-Kummissjoni biex tagħti spinta lill-ħidma tagħha dwar il-liġi 
kuntrattwali Ewropea fuq il-bażi tal-Abbozz ta’ Qafas Komuni ta' Referenza 
akkademiku, biex tinvolvi lill-Parlament bis-sħiħ fil-proċess miftuħ u demokratiku 
li għandu jwassal għall-adozzjoni ta' Qafas Komuni ta' Referenza politiku;
jenfasizza li l-Qafas Komuni ta' Referenza politiku għandu jirriżulta fi strument 
fakultattiv u direttament applikabbli li jippermetti lill-partijiet ta' kuntratt, inter 
alia kumpaniji u konsumaturi, biex b'mod ħieles jagħżlu l-liġi kuntrattwali 
Ewropea bħala l-liġi li tirregola t-tranżazzjoni tagħhom;

Il-ġlieda kontra l-kriminalità filwaqt li jkunu ggarantiti d-drittijiet taċ-ċittadini

Prijoritajiet tal-ġustizzja kriminali

32. Jitlob għall-ħolqien ta’ żona ta’ ġustizzja kriminali tal-UE bbażata fuq ir-rispett tad-
drittijiet fundamentali, li għandha tiġi żviluppata permezz ta’:

 strument legali ambizzjuż dwar is-salvagwardji proċedurali fi proċeduri kriminali, 
bbażat fuq il-preżunzjoni tal-innoċenza, li tagħti effett sħiħ lid-drittijiet tad-difiża,

 qafas legali komprensiv li joffri lill-vittmi tal-kriminalità l-akbar protezzjoni possibbli, 
inkluż kumpens adegwat u l-ħarsien tax-xhieda,

 standards minimi għall-kundizzjonijiet fil-ħabs u kundizzjonijiet ta’ detenzjoni u sett 
komuni ta' drittijiet tal-priġunieri fl-UE, u

 strument legali komprensiv dwar it-teħid u l-ammissibilità ta’ evidenza fi proċeduri 
kriminali;

Strateġija ta’ sigurtà koerenti u b’diversi livelli

33. Jemmen li aktar azzjoni kontra l-kriminalità organizzata u t-terroriżmu għandhom ikunu 
orjentati aktar lejn il-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali u għandhom jipprovdu għal 
protezzjoni adegwata tax-xhieda, l-inċentivi għal dawk li jikkoperaw fil-iżmantellar ta' 
netwerks terroristiċi, u l-prevenzjoni u l-politiki ta' integrazzjoni li jindirizzaw 
partikolarment individwi li jappartjenu għall-kategoriji ta' riskju kbir;

34. Jitlob għall-pubblikazzjoni annwali ta' rapport komprensiv dwar il-kriminalità fl-UE, 
rapporti konsolidanti relatati ma' oqsma speċifiċi bħall-evalwazzjoni tat-theddida tal-
kriminalità organizzata u r-rapport annwali tal-Eurojust, u jenfasizza l-ħtieġa ta’ approċċ 
interdixxiplinari u strateġija komprensiva għall-prevenzjoni ta ', u l-ġlieda kontra, delitti 
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bħat-traffikar tal-bnedmin u l-kriminalità fuq l-internet;

35. Jagħmel pressjoni għall-iżvilupp ta’ strateġija ta' sigurtà Ewropea komprensiva, ibbażata 
fuq pjanijiet ta' sigurtà tal-Istati Membri, prinċipju ta' solidarjetà iktar b'saħħtu u 
evalwazzjoni oġġettiva tal-valur miżjud tal-aġenziji tal-UE, tan-netwerks u tal-iskambji 
tal-informazzjoni; għandu l-intenzjoni li jsegwi mill-qrib, flimkien mal-parlamenti 
nazzjonali, l-attivitajiet kollha mwettqa mill-Kunsill fil-kuntest tal-kooperazzjoni 
operattiva dwar is-sigurtà interna tal-UE;

Entitajiet u aġenziji operattivi

36. Jagħti importanza kbira lill-Eurojust u l-Europol u huwa kommess lejn parteċipazzjoni 
sħiħa flimkien ma’ parlamenti nazzjonali fid-definizzjoni, l-evalwazzjoni u l-kontroll tal-
attivitajiet tagħhom;

37. Jitlob għal kooperazzjoni aktar mill-qrib u aktar fil-fond bejn l-amministrazzjonijiet 
nazzjonali, l-aġenziji Ewropej u timijiet operattivi konġunti permezz ta' netwerks 
speċjalizzati (bħas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen II (SIS), is-Sistema ta' 
Informazzjoni dwar il-Viżi, is-Sistema ta' Informazzjoni Doganali u n-netwerks 
ġudizzjarji) u għal kooperazzjoni speċifika bejn is-servizzi ta’ intelliġenza u tal-pulizija 
fil-livell nazzjonali u Ewropew fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-kriminalità organizzata;

Il-bini ta’ kultura ġudizzjarja Ewropea

38. Jitlob għall-ħolqien ta’ kultura ġudizzjarja li tiġbor fiha l-aspetti kollha tal-liġi; għal dan 
il-għan, jinnota li:

– in-Netwerk tal-Presidenti tal-Qrati Ġudizzjarji Supremi, in-Netwerk Ewropew tal-
Kunsilli għall-Ġudikatura, l-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli tal-Istat u l-Ġurisdizzjonijiet 
Amministrattivi Supremi u n-Netwerk Ewropew tal-Eurojustice tal-Prosekuturi 
Ġenerali Ewropej, l-uffiċjali tal-qorti u l-prattikanti legali għandhom ammont enormi 
x’joffru billi jikkordinaw u jippromwovu taħriġ professjonali għall-ġudikatura u fehim 
reċiproku tas-sistemi legali ta' Stati Membri oħra u li jagħmluha aktar faċli biex jiġu 
riżolti tilwimiet u problemi transkonfinali, u l-attivitajiet tagħhom għandhom ikunu 
ffaċilitati u jirċievu biżżejjed fondi; dan għandu jwassal għal pjan kompletament 
iffinanzjat għat-taħriġ ġudizzjarju Ewropew imfassal b’konnessjoni man-netwerks 
ġudizzjarji msemmija hawn fuq u n-Netwerk Ewropew għat-Taħriġ Ġudizzjarju;

– għandu jkun hemm politiki attivi ddisinnjati biex jitrawwem għarfien reċiproku u 
fehim tal-liġi barranija u sabiex tinkiseb ċertezza legali akbar u titrawwem il-fiduċja 
reċiproka essenzjali għar-rikonoxximent reċiproku; dawn il-politiki għandhom 
jipprovdu għal skambji ta' esperjenzi, skambji, żjarat u informazzjoni u korsijiet għall-
prattikanti u għall-ġudikatura, kif ukoll il-ħolqien mill-organizzazzjonijiet 
professjonali ta' sistema komuni ta' punti / krediti ta’ taħriġ għall-prattikanti legali, 
flimkien ma' netwerk ta' korpi legali ta' taħriġ madwar l-UE akkreditat biex jipprovdi 
korsijiet ta' familjarizzazzjoni fil-liġi nazzjonali għall-prattikanti u l-imħallfin;

Ġustizzja Elettronika: faċilità għaċ-ċittadini, il-prattikanti u l-ġudikatura
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39. Jitlob għal sforz akbar biex issir promozzjoni u żvilupp tal-ġustizzja elettronika fil-livell 
Komunitarju, fl-interessi tal-aċċess għall-ġustizzja għaċ-ċittadini u n-negozju, u 
jikkunsidra li:

– L-Istati Membri li jikkoperaw fuq proġetti bilaterali għandhom jiżguraw li x-xogħol 
tagħhom ikun imfassal b'mod li jkun trasferibbli għal-livell Komunitarju, sabiex tiġi 
evitata duplikazzjoni bla bżonn;

– il-korp eżistenti tal-liġi Komunitarja fil-qasam tal-liġi ċivili, b’mod partikolari fil-liġi 
proċedurali, għandu jsir aktar kompatibbli mal-użu tat-teknoloġija tal-informazzjoni, 
speċjalment rigward l-ordni ta' ħlas Ewropew u l-proċedura għal talbiet żgħar, ir-
Regolament dwar ix-Xhieda Ċivili1 u s-soluzzjoni alternattiva ta’ kwistjonijiet, u 
għandha tittieħed azzjoni fl-oqsma ta’ atti elettroniċi u t-trasparenza tal-assi tad-
debituri; l-għan għandu jkun dak ta' proċeduri ċivili iktar sempliċi, orħos u iktar rapidi 
f'kawżi transkonfinali;

– għodda elettroniċi bħas-Sistema Ewropea ta’ Rekords Kriminali u l-SIS għandhom 
jiġu żviluppati aktar;

Kwistjonijiet urġenti

40. Jitlob għall-għaqda progressiva ta’ madwar 1,200 miżura differenti adottati fl-AFSJ mill-
1993 f’totalità koerenti, waqt li jittieħed kont tal-missjonijiet u r-rwoli ġodda tal-Unjoni, 
kif ukoll tal-qafas legali ġdid li joffri t-Trattat ta' Liżbona, li għandu jibda bl-oqsma 
kkunsidrati bħala prijoritarji bi qbil mal-Parlament Ewropew;

41. Huwa tal-fehma li, fil-każijiet fejn proċedura leġiżlattiva bdiet taħt id-dispożizzjonijiet 
tat-Trattat ta' Nizza fejn hija prevista konsultazzjoni sempliċi tal-Parlament, kif inhu l-każ 
f'bosta oqsma tal-AFSJ, u li l-opinjoni tal-Parlament ingħata, il-proċedura leġiżlattiva 
għandha terġa' tibda skont it-Trattat ta' Liżbona fl-ewwel qari sabiex il-Parlament 
jingħata l-opportunità li jesprimi l-opinjonijiet tiegħu fil-kuxjenza tal-prerogattivi tiegħu;  

42. Jirriżerva d-dritt li jirritorna bi proposti speċifiċi meta jiġi kkonsultat dwar il-programm 
ta’ azzjoni leġiżlattiva;

o
o      o

43. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri.

                                               
1 Regolament tal-Kunsill (KE) 1206/2001 tat-28 ta’ Mejju 2001 dwar kooperazzjoni bejn il-qrati tal-Istati 
Membri fil-kumpilazzjoni ta' xhieda f'materji ċivili jew kummerċjali ĠU L 174, 27.6.2001, p.1.


