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Emenda 1
Marie-Christine Vergiat

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. Jilqa’ l-kisba importanti rappreżentata 
mit-Trattat ta’ Lisbona, fejn il-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea 
(‘il-Karta’) issir vinkolanti, u li, skont l-
Artikolu 6(2) TUE, toħloq obbligu għall-
UE biex tissieħeb mal-Konvenzjoni għall-
Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-
Libertajiet Fundamentali (ECHR). 
Flimkien ma’ dan, huwa jilqa’ d-dħul fis-
seħħ tal-Protokoll Nru 14 tal-ECHR, li 
huwa mistenni f’Ġunju 2010, li taħtu l-UE 
tkun tista’ tissieħeb fl-ECHR;

1. Jinnota li mad-dħul fis-seħħ tat-Trattat
ta’ Lisbona, il-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (‘il-
Karta’) saret vinkolanti, u jilqa’ dan l-
obbligu li l-UE tissieħeb, skont l-Artikolu 
6(2) TUE, mal-Konvenzjoni għall-
Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-
Libertajiet Fundamentali (ECHR), flimkien
ma’ dan, huwa jilqa’ d-dħul fis-seħħ tal-
Protokoll Nru 14 tal-ECHR, li huwa 
mistenni f’Ġunju 2010, li taħtu l-UE tkun 
tista’ tissieħeb fl-ECHR;

Or. fr

Emenda 2
Marie-Christine Vergiat

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jinnota li, filwaqt li l-Istati Membri 
kollha diġà rratifikaw l-ECHR, is-sħubija 
f’dan l-istrument tal-UE bħala entità legali 
– li mhux se taffettwa s-sitwazzjoni tal-
Istati Membri vis-à-vis l-ECHR – se jagħti 
l-ispinta l-ġdida li ilha prevista għal aktar 
minn deċennju. Dan se jkun ta’ 
importanza politika u legali kbira fir-
rigward tal-ħolqien ta’ żona tad-drittijiet 
tal-bniedem mifruxa mal-kontinent kollu, 
u se jsaħħaħ ir-relazzjonijiet bejn l-UE u
l-“Ewropa usa’”, u b’hekk iwassal għal 
dinamika ġdida fil-qasam tad-drittijiet tal-
bniedem fost l-Ewropa. Is-sħubija se 

2. Jinnota li, filwaqt li l-Istati Membri 
kollha diġà rratifikaw l-ECHR, is-sħubija 
f’dan l-istrument tal-UE bħala entità legali 
– li mhux se taffettwa s-sitwazzjoni tal-
Istati Membri vis-à-vis l-ECHR skont il-
Protokoll nru 8 tat-Trattat ta’ Lisbona, 
iqis li dan se jkun ta’ importanza politika u 
legali kbira fir-rigward tal-konsolidazzjoni 
u t-tisħiħ tad-drittijiet tal-Bniedem u 
b’mod partikolari fl-Unjoni, u dan 
jippermettih li jintensifka r-relazzjonijiet
mal-“Ewropa usa’”, li jwassal għal 
dinamika ġdida fil-qasam tad-drittijiet tal-
Bniedem; iqis li din is-sħubija għandha 
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ssaħħaħ il-kredibilità tal-UE fil-qasam tal-
ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem madwar 
id-dinja;

tikkontribwixxi biex isaħħaħ il-kredibilità 
tal-UE fil-qasam tal-ħarsien tad-drittijiet 
tal-Bniedem madwar id-dinja;

Or. fr

Emenda 3
Marie-Christine Vergiat

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3. Jenfasizza li l-ewwel u qabel kollox is-
sħubija se tikkontribwixxi għal sistema 
interna ta’ drittijiet tal-bniedem aktar 
koerenti fi ħdan l-UE. Is-sħubija se 
ssaħħaħ il-kredibilità tal-UE f’għajnejn iċ-
ċittadini tagħha stess fil-qasam tal-
protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, u 
għalhekk tiżgura r-rispett sħiħ u effettiv 
għad-drittijiet fundamentali kull fejn 
għandha x’taqsam il-liġi tal-UE;

3. Jenfasizza li s-sħubija se 
tikkontribwixxi għat-tnaqqis tal-
insikurezza ġuridika fir-rigward ta’
drittijiet tal-Bniedem u ta’ libertajiet 
fundamentali fi ħdan l-Unjoni u wkoll
għal spazju ġuridiku aktar koerenti għad-
Drittijiet tal-Bniedem fi ħdan l-UE, iqis li 
din is-sħubija għandha tikkontribwixxi 
għall-fiduċja u l-kredibilità tal-UE 
f’għajnejn iċ-ċittadini tagħha stess fil-
qasam tal-protezzjoni tad-drittijiet tal-
Bniedem, u għalhekk tiżgura r-rispett sħiħ 
u effettiv għad-drittijiet tal-Bniedem u l-
libertajiet fundamentali kull fejn għandha 
x’taqsam il-liġi tal-UE;

Or. fr

Emenda 4
Marie-Christine Vergiat

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3 a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3bis. Jenfasizza f’dan ir-rigward id-
dimensjoni universali tal-kontenut tal-
ECHR u tal-protokolli addizzjonali, kif 
ukoll għal testi marbuta mal-ECHR, 
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b’mod partikolari l-Karta Soċjali Ewropea
tal-1961; ifakkar li l-maġġoranza ta’ 
dawn l-istrumenti huma miftuħa għall-
iffirmar u r-ratifikazzjoni minn partijiet 
esterni għall-Ewropa;

Or. fr

Emenda 5
Hélène Flautre, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Tatjana Ždanoka

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3 a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3a. Jenfasizza wkoll li l-adeżjoni tal-UE 
mal-ECHR se timplika kompetenza tal-
ECtHR fuq l-aspetti kollha tal-liġi u l-
leġiżlazzjoni tal-UE, b’mod partikolari fil-
qasam tal-Ġustizzja u l-Intern, inkluż id-
dimensjoni esterna tagħha;

Or. en

Emenda 6
Marie-Christine Vergiat

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Jinnota li, wara s-sħubija, l-ECHR se 
tidħol bħala standard minimu ta’ 
protezzjoni f’każijiet fejn il-protezzjoni 
mogħtija mill-UE tkun inferjuri minn dik 
prevista fl-ECHR. L-ECHR issaħħaħ il-
protezzjoni tad-drittijiet rikonoxxuti mill-
Karta li taqa’ fl-ambitu tal-kompetenza 
tagħha. Il-Karta tmur oltre u tnaqqax
drittijiet u prinċipji oħra, inklużi drittijiet 
ekonomiċi u soċjali, kif ukoll id-dritt għall-
protezzjoni tad-dejta u għall-governanza

4. Jenfasizza li, wara s-sħubija, l-ECHR se 
tikkostitwixxi l-istandard minimu ta’ 
protezzjoni tad-drittijiet tal-Bniedem u tal-
libertajiet fundamentali fl-Ewropa u li hi 
għandha effett imperattiv b’mod 
partikolari f’każijiet fejn il-protezzjoni 
mogħtija mill-UE tkun inferjuri minn dik 
prevista fl-ECHR. L-ECHR issaħħaħ il-
protezzjoni tad-drittijiet rikonoxxuti mill-
Karta li taqa’ fl-ambitu tal-kompetenza 
tagħha. Jenfasizza li l-Karta tirrikonoxxi
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tajba; drittijiet u prinċipji oħra, inklużi drittijiet 
ekonomiċi u soċjali, id-dritt għall-
protezzjoni tad-dejta, għal 
amministrazzjoni tajba jew kif ukoll 
drittijiet dwar bijoetika , drittijiet li 
mhumiex inklużi fl-ECHR, iżda fil-
protokolli addizzjonali u f’istrumenti 
marbuta mal-ECHR;

Or. fr

Emenda 7
Marie-Christine Vergiat

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Jinnota li s-sħubija tal-UE fl-ECHR se 
tipprovdi liċ-ċittadini tal-Unjoni 
b’mekkaniżmu addizzjonali biex tinforza 
d-drittijiet tagħhom, jiġifieri l-possibilità 
ta’ tressiq ta’ lment lill-Qorti Ewropea tad-
Drittijiet tal-Bniedem (ECtHR) fir-rigward 
ta’ azzjoni jew nuqqas ta’ azzjoni, minn 
istituzzjoni tal-UE jew Stat Membru li 
jimplimentaw il-liġi tal-UE, li fl-istess ħin 
ikunu jaqagħu fl-ambitu tal-ECHR. Huwa 
għaldaqstant jenfasizza li dan ma jbiddilx 
is-sistema attwali tal-ġurisdizzjoni tal-Qorti 
tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (QEĠ), u 
r-rekwiżit li kull rimedju legali domestiku
għandu jiġi eżewrit se jibqa’ l-kundizzjoni 
għall-eleġibilità ta’ kwalunkwe 
applikazzjoni;

5. Jinnota li s-sħubija tal-UE fl-ECHR se 
tipprovdi liċ-ċittadini tal-Unjoni 
b’mekkaniżmu addizzjonali u ta’ stima 
biex tinforza d-drittijiet tagħhom grazzi 
għal kontroll ġuridiku estern mill-Qorti 
Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, 
jiġifieri l-possibilità ta’ tressiq ta’ lment 
lill-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-
Bniedem (ECtHR) fir-rigward ta’ azzjoni 
jew nuqqas ta’ azzjoni, minn istituzzjoni 
tal-UE jew Stat Membru li jimplimentaw 
il-liġi tal-UE. Huwa għaldaqstant 
jenfasizza li dan ma jbiddilx is-sistema 
attwali tal-ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (QEĠ) u 
lanqas tal-Qorti Ewropea tad-drittijiet tal-
Bniedem u r-rekwiżit li kull rimedju legali 
intern għandu jiġi eżewrit se jibqa’ l-
kundizzjoni għall-eleġibilità ta’ kwalunkwe 
applikazzjoni;

Or. fr
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Emenda 8
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Jinnota li s-sħubija tal-UE fl-ECHR se 
tipprovdi liċ-ċittadini tal-Unjoni 
b’mekkaniżmu addizzjonali biex tinforza 
d-drittijiet tagħhom, jiġifieri l-possibilità 
ta’ tressiq ta’ lment lill-Qorti Ewropea tad-
Drittijiet tal-Bniedem (ECtHR) fir-rigward 
ta’ azzjoni jew nuqqas ta’ azzjoni, minn 
istituzzjoni tal-UE jew Stat Membru li 
jimplimentaw il-liġi tal-UE, li fl-istess ħin 
ikunu jaqagħu fl-ambitu tal-ECHR. Huwa 
għaldaqstant jenfasizza li dan ma jbiddilx 
is-sistema attwali tal-ġurisdizzjoni tal-Qorti 
tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (QEĠ), u 
r-rekwiżit li kull rimedju legali domestiku 
għandu jiġi eżewrit se jibqa’ l-kundizzjoni 
għall-eleġibilità ta’ kwalunkwe 
applikazzjoni;

5. Jinnota li s-sħubija tal-UE fl-ECHR se 
tipprovdi liċ-ċittadini tal-Unjoni 
b’mekkaniżmu addizzjonali biex tinforza 
d-drittijiet tagħhom, jiġifieri l-possibilità 
ta’ tressiq ta’ lment lill-Qorti Ewropea tad-
Drittijiet tal-Bniedem (ECtHR) fir-rigward 
ta’ azzjoni jew nuqqas ta’ azzjoni, minn 
istituzzjoni tal-UE jew Stat Membru li 
jimplimentaw il-liġi tal-UE, li fl-istess ħin 
ikunu jaqagħu fl-ambitu tal-ECHR. Huwa 
għaldaqstant jenfasizza li dan ma jbiddilx 
is-sistema attwali tal-ġurisdizzjoni tal-Qorti 
tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (QEĠ), u 
r-rekwiżit li kull rimedju legali domestiku 
għandu jiġi eżewrit se jibqa’ l-kundizzjoni 
għall-eleġibilità ta’ kwalunkwe 
applikazzjoni; jenfasizza f’dan il-kuntest li 
jkun meħtieġ li jiġi żgurat li l-qrati tal-
Istati Membri jirreferu l-każijiet lill-QEĠ 
meta jiltaqgħu ma’ kwistjoni dubja ta’ 
drittijiet fundamentali; 

Or. en

Emenda 9
Hélène Flautre, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Tatjana Ždanoka

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Jinnota li s-sħubija tal-UE fl-ECHR se 
tipprovdi liċ-ċittadini tal-Unjoni 
b’mekkaniżmu addizzjonali biex tinforza 
d-drittijiet tagħhom, jiġifieri l-possibilità 
ta’ tressiq ta’ lment lill-Qorti Ewropea tad-
Drittijiet tal-Bniedem (ECtHR) fir-rigward 

5. Jinnota li s-sħubija tal-UE fl-ECHR se 
tipprovdi mekkaniżmu addizzjonali biex 
tinforza d-drittijiet tal-bniedem, jiġifieri l-
possibilità ta’ tressiq ta’ lment lill-Qorti 
Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem 
(ECtHR) fir-rigward ta’ azzjoni jew nuqqas 
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ta’ azzjoni jew nuqqas ta’ azzjoni, minn 
istituzzjoni tal-UE jew Stat Membru li 
jimplimentaw il-liġi tal-UE, li fl-istess ħin 
ikunu jaqagħu fl-ambitu tal-ECHR. Huwa 
għaldaqstant jenfasizza li dan ma jbiddilx 
is-sistema attwali tal-ġurisdizzjoni tal-Qorti 
tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (QEĠ), u 
r-rekwiżit li kull rimedju legali domestiku 
għandu jiġi eżewrit se jibqa’ l-kundizzjoni 
għall-eleġibilità ta’ kwalunkwe 
applikazzjoni;

ta’ azzjoni, minn istituzzjoni tal-UE jew 
Stat Membru li jimplimentaw il-liġi tal-
UE, li fl-istess ħin ikunu jaqagħu fl-ambitu 
tal-ECHR. Huwa għaldaqstant jenfasizza li 
dan ma jbiddilx is-sistema attwali tal-
ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-
Unjoni Ewropea (QEĠ), u r-rekwiżit li kull 
rimedju legali domestiku għandu jiġi 
eżewrit se jibqa’ l-kundizzjoni għall-
eleġibilità ta’ kwalunkwe applikazzjoni. 
Ifakkar li lment f’ċerti każijiet jista’ 
jirrigwarda atti li saru jew li qed jagħmlu 
effett barra t-territorju tal-Unjoni;

Or. en

Emenda 10
Marie-Christine Vergiat

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5 a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5 bis. jitlob lill-Kummissjoni biex tistudja 
l-kwistjoni tal-eżawriment tal-modi interni 
ta’ appell biex tiggarantixxi l-
ammissibilità ta’ petizzjonijiet, 
f’konsultazzjoni mal-QĠE u l-Qorti 
Ewropea tad-drittijiet tal-Bniedem; 
jenfasizza f’dan il-kuntest il-ħtieġa li tiġi 
eżaminata l-kwistjoni tal-mod 
interlokutorju fil-liġi tal-Unjoni; 
madankollu jitlob li s-soluzzjoni misjuba 
tiggarantixxi d-dritt taċ-ċittadini tal-UE li 
jiffurmaw appelli individwali skont id-
dispożizzjonijiet tal-ECHR inkwistjoni, u 
li ċ-ċittadini jaraw il-petizzjonijiet u l-
ilmenti tagħhom fi żmien raġonevoli;

Or. fr
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Emenda 11
Marie-Christine Vergiat

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5 b (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5 ter. jitlob lill-partijiet għan-negozjati li 
għandhom x’jaqsmu mas-sħubija tal-
Unjoni mal-ECHR li l-emendi mressqa 
lill-ECHR u lis-sistema ġudizzjarja 
tagħha huma limitati għal dak li huwa 
impertattiv u meħtieġ, sabiex ma 
jdgħajfux l-effettività u l-kontroll tal-
ECHR;

Or. fr

Emenda 12
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 7 – kliem introduttorju

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

7. Jenfasizza li hemm għadd enormi ta’ 
kwistjonijiet legali, tekniċi u istituzzjonali 
li għadhom pendenti u li se jkollhom jiġu 
indirizzati fil-mandat sabiex jiġu adottati 
skont l-Artikolu 218 tat-TFUE, kif ukoll 
fin-negozjati mal-Kunsill tal-Ewropa dwar 
is-sħubija fl-ECHR. L-aktar sensittivi 
minnhom jinkludu:

7. Jenfasizza li hemm għadd enormi ta’ 
kwistjonijiet legali, tekniċi u istituzzjonali 
li għadhom pendenti u li se jkollhom jiġu 
indirizzati fil-mandat sabiex jiġu adottati 
skont l-Artikolu 218 tat-TFUE, kif ukoll 
fin-negozjati mal-Kunsill tal-Ewropa dwar 
is-sħubija fl-ECHR. Jistieden lill-
Kummissjoni u lill-Kunsill biex jiżguraw 
li:

Or. en

Emenda 13
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 7 – inċiż 1



PE440.026v01-00 10/19 AM\810544MT.doc

MT

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

– il-fatt li l-qasam ta’ applikazzjoni tal-
adeżjoni għandu jiġi definit b’mod preċiż 
fil-mandat; l-UE għandha tikkonforma 
wkoll, tal-inqas, ma’ dawk il-protokolli 
kollha addizzjonali mal-ECHR li 
jikkumplimentaw id-drittijiet imnaqqxa fl-
ECHR u li diġà ġew ratifikati mill-Istati 
Membri kollha, b’hekk jiffurmaw parti 
mill-korp tad-drittijiet tal-bniedem tal-UE. 
Barra minn hekk, l-adeżjoni għall-Karta 
Soċjali Ewropea riveduta għandha tiġi 
kkunsiudrata;

– il-qasam ta’ applikazzjoni tal-adeżjoni 
huwa  definit b’mod preċiż fil-mandat; l-
UE għandha tikkonforma wkoll, tal-inqas, 
ma’ dawk il-protokolli kollha addizzjonali 
mal-ECHR li jikkumplimentaw id-drittijiet 
imnaqqxa fl-ECHR jew il-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali, b’hekk jiffurmaw 
parti mill-korp tad-drittijiet tal-bniedem 
tal-UE. F’dan ir-rigward, jistieden ukoll 
lill-Istati Membri biex jgħaġġlu l-iffirmar 
u r-ratifika tagħhom – kif ukoll biex 
jirrevedu d-dikjarazzjonijiet tagħhom u 
jirriżervaw – fir-rigward tal-ECHR u l-
Protokolli tagħha.  Barra minn hekk, l-
adeżjoni għall-Karta Soċjali Ewropea 
riveduta għandha tkun prevista;

Or. en

Emenda 14
Hélène Flautre, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Tatjana Ždanoka

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 7 – inċiż 1

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

- il-fatt li l-qasam ta’ applikazzjoni tal-
adeżjoni għandu jiġi definit b’mod preċiż 
fil-mandat; l-UE għandha tikkonforma 
wkoll, tal-inqas, ma’ dawk il-protokolli 
kollha addizzjonali mal-ECHR li 
jikkumplimentaw id-drittijiet imnaqqxa fl-
ECHR u li diġà ġew ratifikati mill-Istati 
Membri kollha, b’hekk jiffurmaw parti 
mill-korp tad-drittijiet tal-bniedem tal-UE. 
Barra minn hekk, l-adeżjoni għall-Karta 
Soċjali Ewropea riveduta għandha tiġi 
kkunsiudrata;

- il-fatt li l-qasam ta’ applikazzjoni tal-
adeżjoni għandu jiġi definit b’mod preċiż 
fil-mandat; l-UE għandha tikkonforma 
wkoll, tal-inqas, ma’ dawk il-protokolli 
kollha addizzjonali mal-ECHR li diġà 
huma miġbura permezz tal-liġi tal-UE, 
inkluża l-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, u 
għalhekk applikabbli għall-UE. 
Konsegwenza ta’ hekk, l-adeżjoni għall-
Karta Soċjali Ewropea riveduta għandha 
tiġi kkunsiudrata;

Or. en
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Emenda 15
Debora Serracchiani

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 7 – inċiż 1

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

- il-fatt li l-qasam ta’ applikazzjoni tal-
adeżjoni għandu jiġi definit b’mod preċiż 
fil-mandat; l-UE għandha tikkonforma 
wkoll, tal-inqas, ma’ dawk il-protokolli 
kollha addizzjonali mal-ECHR li 
jikkumplimentaw id-drittijiet imnaqqxa fl-
ECHR u li diġà ġew ratifikati mill-Istati 
Membri kollha, b’hekk jiffurmaw parti 
mill-korp tad-drittijiet tal-bniedem tal-UE. 
Furthermore, the accession to the revised 
European Social Charter should be taken 
into consideration;

- il-fatt li l-qasam ta’ applikazzjoni tal-
adeżjoni għandu jiġi definit b’mod preċiż 
fil-mandat; l-UE għandha tikkonforma 
wkoll, tal-inqas, ma’ dawk il-protokolli 
kollha addizzjonali mal-ECHR li 
jikkumplimentaw id-drittijiet imnaqqxa fl-
ECHR, b’hekk jiffurmaw parti mill-korp 
tad-drittijiet tal-bniedem tal-UE. Barra 
minn hekk, għandha titqies l-adeżjoni 
mal-Karta Ewropea Soċjali riveduta;

Or. it

Emenda 16
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 7 – inċiż 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

– il-ħtieġa li jiġu ċċarati r-
rappreżentazzjoni u l-parteċipazzjoni tal-
UE fil-korpi tal-Kunsill tal-Ewropa; 
għalkemm bl-isħubija fl-ECHR, l-UE mhix 
se ssir membru tal-Kunsill tal-Ewropa, hija 
għandha tkun rappreżentata f’dawk il-
korpi kollha fejn bħala riżultat tas-sħubija
jiġu affettwati kwistjonijiet tal-UE, filwaqt 
li l-Parlament Ewropew għandu jkun 
rappreżentat fil-proċedura biex jaħtar 
imħallef għall-ECtHR;

– l-UE hija rappreżentat b’mod xieraq u 
tipparteċipa fil-korpi tal-Kunsill tal-
Ewropa; għalkemm bl-isħubija fl-ECHR, l-
UE mhix se ssir membru tal-Kunsill tal-
Ewropa, hija għandha tkun rappreżentata 
fuq l-istess livell bħall-partijiet l-oħra 
f’dawk il-korpi kollha fejn bħala riżultat 
tas-sħubija jiġu affettwati kwistjonijiet tal-
UE, bħall-Kunsill tal-Ministri tal-inqas 
meta jkun qed jagħmel superviżjoni tal-
eżekuzzjoni ta’ sentenzi, u tal-inqas il-
Kumitat Ewropew għad-Drittijiet Soċjali, 
il-Kumitat Ewropew għall-Prevenzjoni 
tat-Tortura u ta’ Trattament jew Kastig 
Inuman jew Degradanti (CPT), il-
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Kummissjoni Ewropea għall-Effiċjenza 
tal-Ġustizzja (CEPEJ), il-Kummissjoni 
Ewropea kontra r-Razziżmu u l-
Intolleranza (ECRI) u l-Kumitat għd-
Drittijiet tal-Bniedem (CDDH), filwaqt li 
l-Parlament Ewropew, għandu jintalab 
jagħti l-kunsens tiegħu għan-
nominazzjoni ta’ tliet kandidati tal-UE 
għall-kariga ta’ ġudikant fl-EctHR u jkun 
rappreżentat fl-Assemblea Parlamentari 
tal-Kunsill tal-Ewropa, jiġifieri fl-
okkażjoni tal-elezzjoni tal-ġudikant tal-
UE għall-EctHR; il-ġudikant permanenti 
tal-UE b’impjieg full-time għandu 
jipparteċipa wkoll fl-EctHR fl-istess livell, 
filwaqt li għandu jiġi stabbilit 
mekkaniżmu korrispondenti sabiex ikun 
konformi mal-prinċipju ta’ 
interpretazzjoni awtonoma tal-liġi tal-UE;

Or. en

Emenda 17
Marie-Christine Vergiat

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 7 – inċiż 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

- il-ħtieġa li jiġu ċċarati r-rappreżentazzjoni 
u l-parteċipazzjoni tal-UE fil-korpi tal-
Kunsill tal-Ewropa; għalkemm bl-isħubija 
fl-ECHR, l-UE mhix se ssir membru tal-
Kunsill tal-Ewropa, hija għandha tkun 
rappreżentata f’dawk il-korpi kollha fejn 
bħala riżultat tas-sħubija jiġu affettwati 
kwistjonijiet tal-UE, filwaqt li l-Parlament 
Ewropew għandu jkun rappreżentat fil-
proċedura biex jaħtar imħallef għall-
ECtHR;

- il-ħtieġa li jiġu ċċarati r-rappreżentazzjoni 
u l-parteċipazzjoni tal-UE fil-korpi tal-
Kunsill tal-Ewropa; għalkemm bl-isħubija 
fl-ECHR, l-UE mhix se ssir membru tal-
Kunsill tal-Ewropa, hija għandha tkun 
rappreżentata f’dawk il-korpi kollha ta’ 
kontroll ta’ rispett u tal-promozzjoni tad-
drittijiet tal-Bniedem u tal-liberatjiet 
fundamentali u li jikkonċernaw id-
drittijiet fundamentali tal-Karta u l-
objettivi u l-prinċipji tal-Unjoni (id-
drittijiet soċjali, il-projbizzjoni tat-tortura, 
il-ġlieda kontra r-razziżmu, eċċ), filwaqt li 
l-Parlament Ewropew għandu jipparteċipa 
fil-proċedura biex jaħtar imħallef għall-
ECtHR;
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Or. fr

Emenda 18
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 7 – inċiż 3

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

– il-ħtieġa li jiġu mtejba r-relazzjonijiet
bejn il-QEĠ u l-ECtHR, filwaqt li ż-żewġ 
qrati jkollhom il-flessibilità neċessarja biex 
jistabbilixxu l-aqwa mod ta’ kif għandhom 
jikkoperaw sabiex għal djalogu regolari 
aħjar. Dan jista’ wkoll jikkontribwixxi 
għall-iżvilupp tas-sistema ta’ 
ġurisprudenza msemmija hawn fuq;

– ir-relazzjonijiet bejn il-QEĠ u l-ECtHR
huma mtejba, filwaqt li ż-żewġ qrati 
jkollhom il-flessibilità neċessarja biex 
jistabbilixxu l-aqwa mod ta’ kif għandhom 
jikkoperaw sabiex għal djalogu regolari 
aħjar. Dan jista’ wkoll jikkontribwixxi 
għall-iżvilupp tas-sistema ta’ 
ġurisprudenza msemmija hawn fuq;

Or. en

Emenda 19
Marie-Christine Vergiat

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 7 – inċiż 4

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

- il-ħtieġa li jingħelbu l-problemi li 
taffaċċja l-ECtHR; is-sħubija tal-UE fl-
ECHR, aktar milli tnaqqas l-effikaċja, 
għandha twassal għal sistema mtejba ta’ 
implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ 
sussidjarjetà, u għalhekk għal inqas 
rikorsi repetuti fl-ECtHR; 
konsegwentament, dan se jnaqqas mill-piż 
tal-ECtHR stess. Huwa ferm importanti li 
jinkiseb bilanċ xieraq bejn il-fakultà ta’ 
aċċess għall-rimedju addizzjonali u l-
ħtieġa li jiġi evitat piż żejjed fuq l-ECtHR. 
Għalhekk, huwa jilqa’ l-fatt li l-adeżjoni
tal-UE se tikkoinċidi mar-riforma tal-
ECtHR;

- il-ħtieġa li jingħelbu l-problemi li 
taffaċċja l-ECtHR; is-sħubija tal-UE fl-
ECHR, għandha b’mod imperattiv tnaqqas 
l-effikaċja, għandha twassal għal sistema 
mtejba tal-ECHR. Jitlob lill-Unjoni fil-
qafas tas-sħubija tiegħu mal-ECHR biex 
tieħu sehem bi sħiħ fir-riforma tal-EctHR 
sabiex ittejjeb il-funzjonament tagħha u ż-
żmien biex jiġu trattati petizzjonijiet u 
lmenti li ġew imressqa lilha; jitlob lill-
Unjoni u lill-Istati Membri tagħha biex 
jissorveljaw fir-rigward tad-drittijiet tal-
Bniedem u tal-libertajiet fundamentali 
matul l-elaborazzjoni u l-applikazzjoni 
tal-leġiżlazzjonijiet tagħhom li huma 
marbuta mal-effettività tal-mezzi ta’ 
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appell interni, li huma konformi mal-
prinċipju ta’ sussidjarjetà stabbiliti mill-
Konvenzjoni ta’ Vjenna dwar id-dritt tat-
trattati tal-1969, sabiex tevita drittijiet 
superfluwi tal-Qorti Ewropea tad-drittijiet 
tal-Bniedem;

Or. fr

Emenda 20
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 7 – inċiż 4

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

– il-ħtieġa li jingħelbu l-problemi li 
taffaċċja l-ECtHR; is-sħubija tal-UE fl-
ECHR, aktar milli tnaqqas l-effikaċja, 
għandha twassal għal sistema mtejba ta’ 
implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ 
sussidjarjetà, u għalhekk għal inqas rikorsi 
repetuti fl-ECtHR; konsegwentament, dan 
se jnaqqas mill-piż tal-ECtHR stess. Huwa 
ferm importanti li jinkiseb bilanċ xieraq 
bejn il-fakultà ta’ aċċess għall-rimedju 
addizzjonali u l-ħtieġa li jiġi evitat piż 
żejjed fuq l-ECtHR. Għalhekk, huwa jilqa’ 
l-fatt li l-adeżjoni tal-UE se tikkoinċidi 
mar-riforma tal-ECtHR;

– il-problemi li taffaċċja l-EctHR huma 
trattati u meħlusa permezz tal-appoġġ tal-
UE; is-sħubija tal-UE fl-ECHR, aktar milli 
tnaqqas l-effikaċja, għandha twassal għal 
sistema mtejba ta’ eżekuzzjoni sħiħa u 
minnufih ta’ sentenzi ta’ ECtHR mill-
Istati Membri u l-UE billi tiżgura li, fuq 
il-bażi tal-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ 
sussidjarjetà, l-Istati Membri u l-
istituzzjonijiet tal-UE jaderixxu b’mod 
xieraq mal-obbligi tad-drittijiet umani li 
huma daħlu għalihom f’kuntratt billi 
jirrikorru għall-ECHR u jindirizzaw 
problemi strutturali permezz ta’ riformi, li 
għandhom iwassal għal inqas rikorsi u 
inqas ripetizzjoni fl-ECtHR; 
konsegwentament, dan se jnaqqas mill-piż 
tal-ECtHR stess, sabiex jiġi evitat piż 
żejjed fuq l-ECtHR. Għalhekk, huwa jilqa’ 
l-fatt li l-adeżjoni tal-UE se tikkoinċidi 
mar-riforma tal-ECtHR;

Or. en
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Emenda 21
Marie-Christine Vergiat

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 7 a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

7 bis. jitlob li għar-raġuni tad-dritttijiet 
soċjali li jinsabu fil-Karta tad-drittijiet 
fundamentali tal-Unjoni Ewropea u fil-
Karta Ewropea dwar id-Drittijiet Soċjali 
Fundamentali tal-Ħaddiema, l-Unjoni 
tissieħeb mal-Karta soċjali tal-1961 u l-
Karta soċjali riveduta; jitlob li l-
Kummissjoni tassisti, bħala osservatriċi, 
fix-xogħolijiet b’mod partikolari tal-
Kummissarju għad-Drittijiet tal-Bniedem, 
tal-Kumitat Ewropew għad-Drittijiet 
soċjali (CEDS) u l-Kumitat tal-gvern tal-
Karta soċjali;

Or. fr

Emenda 22
Marie-Christine Vergiat

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 7 b (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

7 ter. jenfasizza li l-Artikolu 1 tac-CEDH 
jiggarantixxi li l-persuni kollha li huma 
relevanti għall-ġurisdizzjoni tal-Unjoni 
jistgħu jużaw ic-CEDH kontra atti tal-
Unjoni, inklużi dawk li huma relevanti fil-
qasam tar-relazzjonijiet barranin, u 
jistgħu jitolbu lill-ġurisdizzjoni tal-Qorti 
Ewropea tad-drittijiet tal-Bniedem; 
jenfasizza li minbarra li l-Artikolu 1 tas-
CEDH jiggarantixxi l-protezzjoni mhux 
biss taċ-ċittadini tal-UE u ta’ individwi 
oħra li jinsabu fit-territorju tal-Unjoni, 
iżda wkoll tal-individwi kollha li jaqgħu 
taħt il-ġurisdizzjoni tal-Unjoni stess fit-
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territorju tagħha;

Or. fr

Emenda 23
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 9

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

9. Jenfasizza li, minħabba li s-sħubija fl-
ECHR ma tirrigwardax biss l-
istituzzjonijiet tal-UE, iżda tirrigwarda 
wkoll iċ-ċittadini tal-Unjoni, il-Parlament 
Ewropew għandu jiġi kkonsultat u involut 
matul il-proċess ta’ negożjar, u għandu jiġi 
infurmat immedjatament u bis-sħiħ f’kull 
stadju tan-negozjati , kif stipulat fl-
Artikolu 218(10) TUE;

9. Jenfasizza li, minħabba li s-sħubija fl-
ECHR ma tirrigwardax biss l-
istituzzjonijiet tal-UE, iżda tirrigwarda 
wkoll iċ-ċittadini tal-Unjoni, il-Parlament 
Ewropew għandu jiġi kkonsultat u involut 
matul il-proċess ta’ negozjar, u għandu jiġi 
assoċjat u infurmat immedjatament u bis-
sħiħ f’kull stadju tan-negozjati, kif stipulat 
fl-Artikolu 218(10) TUE;

Or. en

Emenda 24
Debora Serracchiani

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 9

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

9. Jenfasizza li, minħabba li s-sħubija fl-
ECHR ma tirrigwardax biss l-
istituzzjonijiet tal-UE, iżda tirrigwarda 
wkoll iċ-ċittadini tal-Unjoni, il-Parlament 
Ewropew għandu jiġi kkonsultat u involut 
matul il-proċess ta’ negożjar, u għandu jiġi 
infurmat immedjatament u bis-sħiħ f’kull 
stadju tan-negozjati , kif stipulat fl-
Artikolu 218(10) TUE;

9. Jenfasizza li, minħabba li s-sħubija fl-
ECHR ma tirrigwardax biss l-
istituzzjonijiet tal-UE, iżda tirrigwarda 
wkoll iċ-ċittadini tal-Unjoni, il-Parlament 
Ewropew irid jiġi kkonsultat u involut 
matul il-proċess ta’ negożjar, u jrid jiġi 
infurmat immedjatament u bis-sħiħ f’kull 
stadju tan-negozjati , kif stipulat fl-
Artikolu 218(10) TUE; 

Or. it
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Emenda 25
Debora Serracchiani

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 9 a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 26
Debora Serracchiani

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 10

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

10. Jissuġġerixxi li, sabiex jixxerred il-
valur miżjud tas-sħubija fost iċ-ċittadini, il-
Kunsill tal-Ewropa u l-UE għandhom 
jikkunsidraw l-iżvilupp ta’ linji gwida bi 
spjegazzjonijiet ċari tal-implikazzjonijiet u 
bl-effetti kollha li tista’ ġġib magħha 
sħubija;

10. Jissuġġerixxi li, sabiex jixxerred il-
valur miżjud tas-sħubija fost iċ-ċittadini, il-
Kunsill tal-Ewropa u l-UE għandhom 
jikkunsidraw l-iżvilupp ta’ linji gwida u ta’ 
programmi ta’ taħriġ għaċ-ċittadini bi 
spjegazzjonijiet ċari tal-implikazzjonijiet u 
bl-effetti kollha li tista’ ġġib magħha 
sħubija;

Or. it

Emenda 27
Marie-Christine Vergiat

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 10 a (ġdid)
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Abbozz ta’ opinjoni Emenda

10 bis. jistenna li l-Kummissjoni u l-Istati 
Membri li jniedu f’dan ir-rigward 
kampanja ta’ informazzjoni lejn iċ-
ċittadini tal-Unjoni sabiex huma jkunu 
jistgħu jeżerċitaw bi sħiħ u b’għarfien 
sħiħ tal-kwistjoni d-drittijiet il-ġodda 
tagħha ta’ appell fir-rigward tad-drittijiet 
tal-Bniedem;

Or. fr

Emenda 28
Marie-Christine Vergiat

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 11

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

11. Jilqa’ l-impenn muri mill-Presidenza 
Spanjola attwali sabiex is-sħubija tiġi 
ttrattata bħala ‘kwistjoni ta’ urġenza’ u l-
attitudni pożittiva u l-koperattiva tal-
Kunsill tal-Ewropa f’dan ir-rigward. 
Finalment, huwa jappella lill-Presidenza 
Belġjana u lil dik Ungeriża sabiex jagħmlu 
l-almu tagħhom biex jiffinalizzaw is-
sħubija fl-ewwel opportunità xierqa li 
jkollhom.

11. Jilqa’ l-impenn muri mill-Presidenza 
Spanjola attwali sabiex is-sħubija tiġi 
ttrattata bħala ‘kwistjoni ta’ urġenza’ u l-
attitudni pożittiva u l-koperattiva tal-
Kunsill tal-Ewropa f’dan ir-rigward. 
Finalment, huwa jappella lill-Presidenza 
Belġjana u lil dik Ungeriża sabiex jagħmlu 
l-almu tagħhom biex jiffinalizzaw is-
sħubija fl-ewwel opportunità xierqa li 
jkollhom u b’mod kemm jista’ jkun 
sempliċi u aċċessibbli sabiex iċ-ċittadini 
tal-Unjoni jistgħu jibbenefikaw bl-aktar 
mod mgħaġġel possibbli mis-sħubija tal-
Unjoni mal-ECHR.

Or. fr

Emenda 29
Wim van de Camp

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 11 a (ġdid)
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Abbozz ta’ opinjoni Emenda

11 a. Jinnota li, wara l-adeżjoni tal-UE
mal-Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet 
Umani jista’ jiġri li kemm il-Qorti 
Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem
(EctHR) kif ukoll il-Qorti Ewropea tal-
Ġustizzja (QEĠ) għandhom ġurisdizzjoni 
dwar ċerti każijiet u jenfasizza li l-
possibilità biex tressaq każ bħal dan 
quddiem żewġ qrati m’għandux jiġi 
permess.

Or. en


