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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, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jilqa’ l-kisba importanti rrappreżentata mit-Trattat ta’ Lisbona, li bih il-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (‘il-Karta’) issir vinkolanti, u li, skont l-Artikolu 6(2) 
TUE, joħloq obbligu għall-UE biex tissieħeb mal-Konvenzjoni għall-Protezzjoni tad-
Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali (KEDB); jilqa', barra minn hekk, id-
dħul fis-seħħ dalwaqt tal-Protokoll Nru 14 tal-KEDB, stipulat għall-1 ta' Ġunju 2010, 
skont liema l-UE tkun tista’ tissieħeb fil-KEDB;

2. Jinnota li, filwaqt li l-Istati Membri kollha diġà rratifikaw il-KEDB, l-adeżjoni għal dan l-
istrument tal-UE bħala entità legali mhux se taffettwa s-sitwazzjoni tal-Istati Membri vis-
à-vis l-KEDB, skont il-Protokoll Nru 8 tat-Trattat ta' Lisbona; iqis li din l-adeżjoni se 
tagħti l-ispinta l-ġdida li ilha prevista għal aktar minn deċennju u se tkun ta' importanza 
legali u politika kbira fil-ħolqien ta' żona tad-drittijiet tal-bniedem li tkopri l-kontinent 
kollu u li, barra minn hekk, din se trawwem il-konsolidazzjoni u t-tisħiħ tad-drittijiet tal-
bniedem fl-Ewropa u se tgħin biex issaħħaħ ir-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Ewropa 'aktar 
wiesgħa', billi ddaħħal dinamika ġdida fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem; iqis li għandha 
tikkontribwixxi wkoll biex isaħħaħ il-kredibilità tal-UE fil-qasam tal-ħarsien tad-drittijiet 
tal-bniedem madwar id-dinja;

3. Jenfasizza l-importanza tal-KEDB u tal-każistika tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-
Bniedem (QEDB) għall-provvediment ta' qafas legali u prinċipji ta' gwida għall-azzjoni 
attwali u futura tal-UE fil-qasam tal-libertajiet ċivili, il-ġustizzja u l-intern, b'mod 
partikulari fid-dawl tal-modi ġodda ta' integrazzjoni u armonizzazzjoni tal-libertajiet 
ċivili, il-ġustizzja u l-intern mibdija mid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona u l-adozzjoni 
tal-Programm ta' Stokkolma; 

4. Jenfasizza li l-ewwel u qabel kollox l-adeżjoni se tikkontribwixxi għal sistema interna ta’ 
drittijiet tal-bniedem aktar koerenti ġewwa l-UE; huwa tal-fehma li l-adeżjoni se ssaħħaħ 
il-kredibilità tal-UE f’għajnejn iċ-ċittadini tagħha stess fil-qasam tal-protezzjoni tad-
drittijiet tal-bniedem, u b'hekk tiżgura r-rispett sħiħ u effettiv tad-drittijiet fundamentali 
kull fejn għandha x’taqsam il-liġi tal-UE;

5. Jenfasizza li, wara l-adeżjoni, il-kompetenza tal-QEDB meta tiġġudika kwistjonijiet li
jaqgħu taħt il-KEDB ma tistax tkun ikkontestata fuq il-bażi tal-istruttura interna tal-liġi 
tal-UE;  jenfasizza wkoll li l-kompetenza tal-QEDB ma tistax tkun limitata għaċ-ċittadini 
Ewropej jew għaż-żona ġeografika tal-Unjoni Ewropea (pereżempju fil-każ ta' 
missjonijiet jew delgazzjonijiet); 

6. Jenfasizza li, wara l-adeżjoni, il-KEDB se tikkostitwixxi l-istandard minimu ta’ 
protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u tal-libertajiet fundamentali fl-Ewropa u li se tkun 
kruċjali, b'mod partikulari, f’każijiet fejn il-protezzjoni mogħtija mill-UE hija inferjuri 
minn dik provduta mill-KEDB;  jirrimarka li l-KEDB issaħħaħ il-protezzjoni tad-drittijiet 
rikonoxxuti mill-Karta li huma fil-kamp ta' applikazzjoni tagħha u li l-Karta tirrikonoxxi 
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wkoll drittijiet u prinċipji oħra, li mhumiex imħaddna fil-KEDB, iżda fi protokolli 
addizzjonali u fi strumenti marbuta mal-KEDB;

7. Jinnota li l-adeżjoni tal-UE fil-KEDB se tipprovdi mekkaniżmu addizzjonali għall-
infurzar tad-drittijiet tal-bniedem, jiġifieri l-possibilità ta’ tressiq ta’ lment quddiem il-
QEDB fir-rigward ta’ azzjoni, jew nuqqas ta’ azzjoni, min-naħa ta' istituzzjoni tal-UE jew 
ta' Stat Membru fl-implimentazzjoni tal-liġi tal-UE li tidħol fil-kamp ta' applikazzjoni tal-
KEDB;  jenfasizza, madankollu, li dan ma jbiddilx is-sistema attwali tal-ġurisdizzjoni tal-
Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (QEĠ) u lanqas dik tal-QEDB, u r-rekwiżit li 
għandu jiġi eżawrit kull rimedju legali domestiku se jibqa’ l-kundizzjoni għall-eliġibilità 
ta’ kwalunkwe applikazzjoni; jitlob li l-applikazzjonijiet u l-ilmenti jiġu trattati f'perjodu 
ta' żmien raġonevoli; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tipprovdi element ta' gwida, 
f'konsultazzjoni mal-QEĠ u mal-QEDB, dwar x'jikkostitwixxi r-rimedju domestiku xieraq 
ġewwa l-Unjoni u dwar is-sentenzi preliminari skont il-liġi tal-UE; jenfasizza, f’dan il-
kuntest, li se jkun meħtieġ li jiġi żgurat li l-qrati tal-Istati Membri jirreferu l-każijiet lill-
QEĠ meta jiltaqgħu ma’ kwistjoni li tista' titqies bħala kwistjoni ta’ drittijiet 
fundamentali;

8. Jenfasizza li fl-istess ħin, l-adeżjoni se tirrikjedi kooperazzjoni msaħħa bejn il-qrati 
nazzjonali, il-QEĠ u l-QEDB fir-rigward tal-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali; 
jirrimarka li l-kooperazzjoni bejn iż-żewġ qrati Ewropej se tkompli tiżviluppa sistema ta’ 
każistika koerenti fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem;

9. Jirrimarka li hemm numru ta’ kwistjonijiet legali, tekniċi u istituzzjonali li għadhom 
pendenti u li jeħtieġ li jkunu indirizzati fil-mandat li għandu jiġi adottat skont l-Artikolu 
218 TFUE, kif ukoll fin-negozjati mal-Kunsill tal-Ewropa dwar l-adeżjoni għall-KEDB; 
Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex jiżguraw li:

– il-kamp ta’ applikazzjoni tal-adeżjoni ikun definit b’mod preċiż fil-mandat; l-UE 
għandha taderixxi, tal-inqas, għal dawk il-Protokolli Addizzjonali kollha tal-KEDB li 
jikkomplementaw id-drittijiet imħaddna fil-KEDB u li diġà ġew irratifikati mill-Istati
Membri kollha tal-UE, u b’hekk jiffurmaw parti mill-korp tad-drittijiet tal-bniedem 
tal-UE; f'dan ir-rigward, jistieden ukoll lill-Istati Membri biex jirratifikaw dawk il-
protokolli addizzjonali kollha tal-KEDB li jirreferu għad-drittijiet imħaddna fil-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali u għaldaqstant huma applikabbli għall-UE;  barra minn 
hekk, għandha titqies l-adeżjoni għall-Karta Soċjali Ewropea riveduta u għal trattati 
rilevanti oħra tal-Kunsill tal-Ewropa dwar id-drittijiiet tal-bniedem;

– l-UE tkun irrappreżentata b’mod xieraq, u tipparteċipa, fil-korpi tal-Kunsill tal-
Ewropa; għalkemm bl-adeżjoni għall-KEDB, l-UE mhix se ssir membru tal-Kunsill 
tal-Ewropa, hija rrappreżentata f'dawk il-korpi kollha tad-drittijiet tal-bniedem (bħas-
CPT, l-ECRI, is-CEPEJ u s-CDDH) fejn, bħala riżultat tal-adeżjoni, huma affettwati 
kwistjonijiet tal-UE, u fil-Kumitat tal-Ministri, tal-inqas fis-superviżjoni tal-
eżekuzzjoni tas-sentenzi dwar kwistjonijiet marbuta mad-drittijiet fundamentali tal-
UE, waqt li l-Parlament Ewropew jipparteċipa u huwa rrappreżentat fil-proċedura 
għall-elezzjoni ta' mħallef tal-QEDB – fil-livell tal-UE meta jkunu maħtura l-kandidati 
tal-UE għall-kariga u fil-PACE meta l-imħallef ikun elett;
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– ir-relazzjonijiet bejn il-QEĠ u l-QEDB jkunu ċċarati, b'mod li jħallu liż-żewġ qrati l-
flessibilità meħtieġa biex jiddeterminaw kif l-aħjar li jikkooperaw sabiex ikollhom 
djalogu regolari mtejjeb u, barra minn hekk, jikkontribwixxu, potenzjalment, għall-
iżvilupp tas-sistema tal-każistika msemmija hawn fuq;

– il-problemi li qed tiffaċċja l-QEDB jiġu trattati u mtaffija permezz tal-appoġġ tal-UE; 
l-adeżjoni tal-UE għall-KEDB, aktar milli tnaqqas l-effettività tagħha, twassal għal 
sistema aħjar;  l-UE u l-Istati Membri tagħha jiżguraw ir-rispett għad-drittijiet tal-
bniedem u l-libertajiet fundamentali u jiggarantixxu li r-rimedji ġudizzjarji interni 
jkunu effettivi, skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà stipulat fil-Konvenzjoni ta' Vjenna 
tal-1969 dwar il-Liġi tat-Trattati, sabiex ikun evitat li l-QEDB titgħabba żżejjed 
b'applikazzjonijiet ripetittivi jew referenzi bla bżonn; u li – u dan huwa ta' importanza 
kruċjali – l-adeżjoni tal-UE tikkoinċidi mar-riforma tal-QEDB; 

10. Jenfasizza li, flimkien mal-impenn politiku neċessarju, huwa ta’ importanza enormi li 
jinstabu risposti u soluzzjonijiet xierqa għall-kwistjonijiet tekniċi ewlenin sabiex l-
adeżjoni tal-UE għall-KEDB tintuża għall-benefiċċju taċ-ċittadini; jirrimarka li dettalji 
mhux riżolti u mhux ċari jistgħu joħolqu konfużjoni u jippreġudikaw l-għan stess tal-
adeżjoni; jenfasizza, madankollu, li l-ostakoli tekniċi m'għandhomx jitħallew jitfgħu lura 
l-proċess;

11. Jenfasizza li, minħabba li l-adeżjoni għall-KEDB ma taffettwax biss lill-istituzzjonijiet 
tal-UE, iżda wkoll liċ-ċittadini tal-Unjoni, il-Parlament Ewropew irid jiġi kkonsultat u 
involut matul il-proċess ta’ negozjar kollu, u jrid ikun assoċjat u infurmat immedjatament 
u bis-sħiħ f’kull stadju tan-negozjati , kif stipulat fl-Artikolu 218(10) TUE;

12. Jenfasizza li huwa importanti li jkun hemm korp informali sabiex jikkoordina l-qsim tal-
informazzjoni bejn il-Parlament Ewropew u l-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-
Ewropa;

13. Jissuġġerixxi li, sabiex ikun hemm aktar kuxejnza dwar il-valur miżjud tal-adeżjoni għaċ-
ċittadini, il-Kunsill tal-Ewropa u l-UE għandhom jiżviluppaw linji gwida bi 
spjegazzjonijiet ċari tal-implikazzjonijiet u l-effetti kollha tal-adeżjoni; isostni li l-
Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jipprovdu liċ-ċittadini tal-UE b'informazzjoni 
tali li tiżgura li dawn ikunu kompletament konxji mis-sinifikat tal-mekkaniżmu 
addizzjonali u dwar kif jużawh b'mod adegwat;

14. Jilqa’ l-impenn muri mill-Presidenza Spanjola attwali meta ttrattat l-adeżjoni bħala 
‘kwistjoni ta’ urġenza’ u l-attitudni pożittiva u ta' kooperazzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa 
f’dan ir-rigward; jistieden lill-Presidenza Belġjana u lil dik Ungeriża sabiex jagħmlu l-
almu tagħhom biex jiffinalizzaw l-adeżjoni fl-ewwel opportunità xierqa li jkollhom u 
b’mod kemm jista’ jkun sempliċi u aċċessibbli, sabiex iċ-ċittadini tal-Unjoni jkunu 
jistgħu jibbenefikaw malajr kemm jista' jkun mill-adeżjoni tal-Unjoni għall-KEDB;

15. Jinnota li, wara l-adeżjoni tal-UE għall-KEDB, jista' jkun il-każ li kemm il-Qorti Ewropea 
tad-Drittijiet tal-Bniedem (QEDB) u kemm il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea 
(QEĠ) ikollhom il-ġurisdizzjoni f'ċerti każijiet, u jinnota li r-referenzi simultanji liż-żewġ 
Qrati mhux se jkunu ammissibbli. 
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