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Kompetenza ġenerali, impenn Ewropew u indipendenza personali

1. X'aspetti tal-kwalifiki u l-esperjenza personali tiegħek huma partikolarment 
rilevanti biex issir Kummissarju u tippromwovi l-interess ġenerali Ewropew, 
b'mod partikulari fil-qasam li tkun responsabbli minnu? X'jimmotivak? 
X'jimmotivak? X'garanziji ta' indipendenza tista' tagħti lill-Parlament Ewropew, u 
kif tista' tiżgura li kull attività li wettaqt, li qed twettaq jew li se twettaq ma tkunx 
tista' tqajjem dubji dwar l-iżvolġiment ta' dmirijietek fi ħdan il-Kummissjoni? 

Billi twelidt u għext il-Lussemburgu - pajjiż ċkejken imdawwar b'bosta pajjiżi ġirien -
esperjenzajt minn kmieni t-tifsira prattika tal-fruntieri fl-Ewropa fil-ħajja ta’ kuljum taċ-
ċittadini. Bħala Lussemburgiża, għalhekk, il-kelma “Schengen” iġġorr magħha iktar minn 
tifsira politika. It-tneħħija tal-fruntieri kemm fis-sens fiżiku kif ukoll f’dak ġuridiku, biex 
b'hekk titħaffef ħajjet iċ-ċittadini, jitraħħsu l-ispejjeż għat-tranżazzjonijiet kummerċjali u 
jitqarrbu lejn xulxin l-Ewropej, kienet l-iktar motivazzjoni ewlenija li ħeġġitni ninvolvi ruħi 
fil-politika Ewropea. 

Kienet din l-esperjenza personali li inkoraġġietni naħdem fuq kwistjonijiet marbuta mal-
ġustizzja u l-affarijiet interni meta kont Viċi-President tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili u 
Affarijiet Interni tal-Parlament Ewropew (1997-1999). Sa minn dak iż-żmien, diġà kont urejt 
l-appoġġ tiegħi għal involviment akbar tal-Parlament Ewropew u tal-Qorti tal-Ġustizzja f'dan 
il-qasam politiku importanti. Dan issa ssawwar f'realtà permezz tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat 
ta' Lisbona. Għaldaqstant, in-nominazzjoni tiegħi bħala Kummissarju għall-Ġustizzja, id-
Drittijiet Fundamentali u ċ-Ċittadinanza tliet ijiem biss qabel id-dħul fis-seħħ tat-Trattat il-
ġdid twassalni għall-qofol tat-twemmin poliku tiegħi.

L-esperjenza Parlamentari tiegħi, l-ewwel fi sfond nazzjonali u mbagħad fi sfond Ewropew, 
se tinfluwenzani bis-sħiħ f’ħidmieti fil-portafoll li ġejt innominata għalih. Bdejt il-karriera 
politika tiegħi fl-1979 bħala Membru tal-Parlament Lussemburgiż, fejn servejt għal għaxar 
snin. Imbagħad servejt għal żewġ mandati fil-Parlament Ewropew mill-1989 sal-1999. 

Tul il-ħajja politika tiegħi, iggwidatni l-ħtieġa li jinkisbu riżultati tanġibbli għaċ-ċittadini. 
F’dan ir-rigward kien instrumentali l-perjodu li servejt - mill-1981 sal-1999 - bħala kunsillier 
lokali fil-belt Lussemburgiża ta' Esch-sur-Alzette. Il-Presidenza tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet 
tal-Parlament Ewropew (1989-1992) kienet ukoll esperjenza li ppermettietli nsir nifhem bir-
reqqa l-problemi taċ-ċittadini u l-aspettattivi tagħhom fir-rigward tal-Istituzzjonijiet Ewropej. 
Dan ħalla impatt qawwi fuq ħidmieti iktar ma għadda ż-żmien mal-Kummissjoni Ewropea. 

Bħala Membru tal-Kummissjoni Ewropea inkarigata mill-Edukazzjoni u l-Kultura (1999-
2004), ikkonċentrajt fuq inizjattivi li jolqtu b’mod dirett liċ-ċittadini (p.eż. il-programm ta' 
skambju tal-istudenti "Erasmus Mundus"). Fit-tieni mandat tiegħi bħala Kummissarju għas-
Soċjetà tal-Informatika u l-Midja (mill-2004 ’l hawn), irnexxieli, bl-appoġġ qawwi tal-
Parlament Ewropew, nifles dimensjoni ġdida ta' jeddijiet tal-konsumaturi u taċ-ċittadini fil-
leġiżlazzjoni tat-telekomunikazzjonijiet, b'miżuri li jinkludu t-traħħis tal-prezzijiet tar-
roaming, in-numru ta' emerġenza waħdieni Ewropew 112, dispożizzjonijiet iktar b'saħħithom 
għall-protezzjoni tad-dejta personali, u drittijiet iktar sfiqa għal dawk li jużaw l-internet. 

M’għandniex xi ngħidu, li għalija bħala mara fil-politika, it-trattament ugwali tan-nisa u l-
irġiel kien tema permanenti. Dan beda meta kont il-President Nazzjonali tan-Nisa Kristjani-
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Soċjali fil-Lussemburgu (1988-1993). Dan imbagħad issaħħaħ meta ħdimt bħala Viċi-
President tal-Kumitat tal-Parlament Ewropew għall-Affarijiet Soċjali, l-Impjiegi u l-Ambjent 
tax-Xogħol (1992-1994). Komplejt fuq din il-vena anki meta ħadt f'idejja l-portafoll iktar 
tekniku tas-Soċjetà tal-Informatika u l-Midja, fejn ħdimt sabiex inħeġġeġ parteċipazzjoni 
ikbar tan-nisa żgħażagħ fl-impjiegi tal-IT. Għalija, l-ugwaljanza miksuba għan-nisa mindu 
ddaħħal l-Artikolu 119 KEE (li llum jissejjaħ Artikolu 157 TFUE) fit-Trattat ta’ Ruma hija 
waħda mill-iktar kisbiet soċjetali revoluzzjonarji tal-integrazzjoni Ewropea.

Fir-rigward tar-responsabbiltà li ngħatatli mill-President Barroso sabiex, flimkien miegħu, 
nieħu ħsieb il-ħidma tal-Kummissjoni f'dik li hija Komunikazzjoni, nista' nserraħ fuq l-
esperjenza tiegħi ta' ex-ġurnalista. Barra minn hekk, b'mod konsistenti f'ħidmieti tajt prijorità 
lill-komunikazzjoni effettiva tal-politiki tal-UE li jolqtu b'mod dirett liċ-ċittadin. Ninsab 
ħerqana li nkompli nsawwar din l-esperjenza sabiex il-komunikazzjoni dwar kwistjonijiet 
marbuta mal-UE tkun iktar effettiva u mmirata aħjar lejn l-istampa u l-mezzi tax-xandir lokali 
u reġjonali ħalli l-Ewropa ċ-ċittadin jifhimha aħjar. 

Bħala Membru tal-Kummissjoni sa mill-1999, irrispettajt bi sħiħ it-tifsira u l-ispirtu tat-
Trattat, b’mod partikolari l-obbligu li naġixxi fl-interess Ewropew u bla ma nieħu ebda 
struzzjonijiet minn pajjiżi jew minn kwalunkwe entità oħra. Se nkompli nagħmel dan 
b’konformità mal-Artikolu 17(3) TUE u l-Artikolu 245 TFUE, li jqisu l-obbligu tal-
Kummissjoni li taġixxi b’mod indipendenti. Ninsab ukoll impenjata li nikkonforma mal-
prinċipji stabbiliti fil-Kodiċi tal-Kondotta għall-Kummissarji u se noqgħod lura milli nieħu 
kwalunkwe azzjoni li tkun inkompatibbli mal-funzjoni tiegħi. B'mod konformi mal-Kodiċi ta’ 
Kondotta għall-Kummissarji, naġġorna, fil-każ li jkun hemm xi bidliet, id-Dikjarazzjoni ta' 
Interess li tinsab disponibbli fuq l-internet. 

Ġestjoni tal-portafoll u koperazzjoni mal-Parlament Ewropew u mal-kumitati tiegħu

2. Kif tevalwa l-irwol tiegħek bħala Membru tal-Kulleġġ tal-Kummissarji? Fir-
rigward ta' xiex tqis li inti responsabbli lejn il-Parlament u li trid tagħtih kont 
għall-azzjonijiet tiegħek u dawk tad-dipartimenti tiegħek?

Bħala Viċi-President nominat u peress li ili Membru tal-Kulleġġ sa mill-1999, beħsiebi 
nkompli nservi l-Kulleġġ b’mod sħiħ billi nagħmel l-esperjenza tiegħi għad-dispożizzjoni 
tiegħu. Se nkompli nenfasizza bil-qawwa l-kulleġjalità filwaqt li nassumi responsabbiltà 
politika sħiħa għall-attivitajiet imwettqa mis-servizzi fi ħdan il-portafoll tiegħi. Naturalment, 
se nibqa' għad-dispożizzjoni tal-Parlament Ewropew u l-kumitati tiegħu u b’mod regolari 
ngħaddilu r-rapporti u niskambja l-informazzjoni miegħu. Ċertament beħsiebi neżerċita r-rwol 
istituzzjonali tiegħi biex nassisti lill-Parlament Ewropew fl-implimentazzjoni tal-kompetenzi 
l-ġodda previsti mit-Trattat ta’ Lisbona fil-qasam tal-Ġustizzja, id-Drittijiet Fundamentali u ċ-
Ċittadinanza. Sħubija b’saħħitha mal-Parlament Ewropew se tkun strumentali għalija sabiex 
niżgura li jkun hemm politiki orjentati lejn il-ħtiġijiet taċ-ċittadini u l-ħarsien ta’ jeddijiethom. 
Bħal fl-imgħoddi, il-Parlament Ewropew jista' jserraħ fuqi fir-rigward tal-parteċipazzjoni 
personali fin-negozjati u d-dibattiti importanti.

3. X'rakkomandazzjonijiet speċifiċi lest li tagħmel fir-rigward ta' trasparenza 
mtejba, aktar koperazzjoni, u segwitu effettiv tal-pożizzjonijiet tal-Parlament u t-
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talbiet tiegħu għal inizjattivi leġiżlattivi, anke fid-dawl tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat 
ta' Lisbona? Fir-rigward ta' inizjattivi ppjanati jew ta' proċeduri li għaddejjin, lest 
li tagħti lill-Parlament informazzjoni u dokumenti bl-istess mod li tagħtihom lill-
Kunsill?

Ninsab impenjata b’mod totali lejn l-implimentazzjoni bi sħiħ tad-dispożizzjonijiet tal-Ftehim 
ta’ Qafas mal-Parlament Ewropew fir-rigward tal-iskambju tal-informazzjoni bejn il-
Kummissjoni u l-Parlament Ewropew u fl-għoti ta’ effett sħiħ lid-dispożizzjonijiet tat-Trattat. 
Beħsiebi naħdem mill-qrib ħafna mal-Parlament Ewropew jekk dan jitlob lill-Kummissjoni 
tressaq proposti leġiżlattivi. Fil-qasam li jaqa’ taħt ir-responsabbiltà tiegħi, beħsiebi nżomm 
lill-Parlament Ewropew, kemm fl-għamla plenarja kif ukoll f'dik kumitattiva, infurmat bi sħiħ 
u minnufih dwar il-proċeduri li jkunu għaddejjin u anke meta jkunu qegħdin jinħasbu 
inizjattivi ġodda. Għalija, it-trattament ugwali tal-Parlament u l-Kunsill mhux biss huwa xi 
ħaġa meħtieġa mil-lat legali fil-kuntest tal-proċedura leġiżlattiva ordinarja; huwa obbligu 
politiku għal Kummissarju li jrid jagħti kont ta’ ħidmietu, qabelxejn, lejn il-Membri eletti 
direttament tal-Parlament Ewropew.

Mistoqsijiet marbuta ma' politika

4. X'inhuma it-tliet prijoritajiet ewlenin li biħsiebek twettaq bħala parti mill-portafoll 
propost tiegħek, filwaqt li tqis, meta jkun rilevanti, il-kriżi finanzjarja, ekonomika 
u soċjali kif ukoll preokkupazzjonijiet marbuta mal-iżvilupp sostenibbli?

It-Trattat ta’ Lisbona jipprovdi lill-Unjoni Ewropea b’kompetenzi ġodda fil-qasam tal-
Ġustizzja, id-Drittijiet Fundamentali u ċ-Ċittadinanza, permezz tal-“metodu Komunitarju”. Il-
prijorità kumplessiva tiegħi se tkun li nimplimenta bis-sħiħ il-possibiltajiet il-ġodda offruti 
permezz tat-Trattat ta' Lisbona fl-interess ta' kull ċittadin. Għandi tliet prijoritajiet konkreti (li 
għalija lkoll għandhom l-istess importanza) li se jkunu: l-ewwel nett, it-tiswir ta’ żona 
verament Ewropea ta’ Ġustizzja bla fruntieri; it-tieni, żona Ewropea ta’ drittijiet fundamentali 
b’saħħitha u koerenti; it-tielet, it-tisħiħ tal-Ewropa taċ-Ċittadini.

F’dak li għandu x'jaqsam mal-ewwel prijorità (il-Ġustizzja), l-għan ewlieni tiegħi huwa li 
niżgura li d-differenzi bejn is-sistemi ġudizzjarji nazzjonali ma jkomplux jissarfu fi xkiel 
għall-aċċess taċ-ċittadini għall-ġustizzja; u li r-rikonoxximent u l-fiduċja reċiproċi jitqawwew 
bejn is-27 Stat Membru filwaqt li jingħaqdu magħhom miżuri ta' armonizzazzjoni xierqa. Fir-
rigward tal-ġustizzja ċivili u kummerċjali, irrid ngħin biex ir-relazzjonijiet kuntrattwali fis-suq 
intern tagħna, partikolarment fir-relazzjonijiet bejn in-negozji u l-konsumaturi, jitqiegħdu fuq 
sisien iktar siguri u koerenti sabiex jiġu ffaċilitati t-tranżazzjonijiet li jinvolvu iktar minn 
pajjiż wieħed. Għaldaqstant, beħsiebi naħdem fuq l-ewwel tliet pilastri li fuqhom isserraħ liġi 
kuntrattwali Ewropea koerenti, jiġifieri termini u kundizzjonijiet standard, drittijiet għall-
konsumatur u prinċipji komuni tal-liġi kuntrattwali, bil-għan li nwittu t-triq biex meta jasal il-
waqt insawru Kodiċi Ċivili Ewropea (li tista' tieħu l-għamla jew ta' strument volontarju għal 
koerenza mtejba, jew tat-28 sistema ta' liġi kuntrattwali opzjonali jew inkella ta' proġett iktar 
ambizzjuż). Se nniedi wkoll dibattitu dwar kif nistgħu nirregolaw aħjar il-liġi tan-negozju fis-
suq intern, billi pereżempju niddefinixxu regoli komuni dwar il-liġi applikabbli għal-liġi tal-
kumpaniji, il-kuntratti tal-assikurazzjoni u t-trasferiment tal-klejms. Barra minn hekk, 
beħsiebi nipproponi azzjonijiet li jsostnu l-attività ekonomika billi jiżguraw li d-deċiżjonijiet 
legali jiġu infurzati b’mod iktar effettiv (bħall-abolizzjoni tal-exequatur), inkluż bl-użu tat-
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teknoloġiji moderni. L-aspetti tal-liġi tal-familja li jinvolvu iktar minn pajjiż wieħed se jkunu 
prominenti wkoll fl-aġenda tal-Ġustizzja tiegħi. Rigward il-ġustizzja kriminali, għandna 
nikkonċentraw kemm fuq il-miżuri li jsaħħu d-drittijiet taċ-ċittadini fil-qafas tal-proċeduri 
kriminali li jolqtu iktar minn pajjiż wieħed; kif ukoll fuq l-assistenza għall-awtoritajiet 
relevanti biex jiġġieldu l-kriminalità li tolqot iktar minn pajjiż wieħed abbażi ta’ sanzjonijiet 
ta’ deterrent paragunabbli. Dan jinkludi l-iżvilupp ta' sistema komprensiva għall-kisba tal-
evidenza f’każijiet kriminali li jolqtu iktar minn pajjiż wieħed. It-tisħiħ tal-Eurojust biex dan 
jissawwar f’Uffiċċju Ewropew ta’ Prosekutur Pubbliku huwa oġġettiv ewlieni tat-Trattat li tul 
il-mandat tiegħi beħsiebi nagħmel progress sostanzjali dwaru.

L-oġġettiv li jmiss tiegħi li noħloq żona Ewropea ta’ drittijiet fundamentali b’saħħitha u 
koerenti jfisser li t-tliet sistemi ta’ drittijiet fundamentali li għandna fl-UE (il-Karta tal-UE 
tad-Drittijiet Fundamentali, il-Konvenzjoni Ewropea għall-protezzjoni tad-Drittijiet tal-
Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali u d-drittijiet fundamentali garantiti permezz tal-
kostituzzjonijiet tal-Istati Membri) jaħdmu b’mod effettiv flimkien, filwaqt li 
jikkumplimentaw u jqawwu lil xulxin fl-interess ta’ kull persuna fl-UE. Fir-rigward tal-Karta 
tal-UE (li hija indirizzata qabelxejn lill-istituzzjonijiet u l-entitajiet kollha tal-UE), se jkolli 
kompitu ewlieni li niżgura l-konformità tal-leġiżlazzjoni kollha proposta mill-UE mad-
drittijiet fundamentali kollha tal-Karta, inklużi d-dinjità tal-bniedem, il-libertà tal-espressjoni, 
id-dritt għall-privatezza, id-dritt għall-proprjetà, il-libertà li wieħed imexxi negozju, l-
ugwaljanza quddiem il-liġi, in-nondiskriminazzjoni, l-aċċess għall-ġustizzja u t-trattament 
ġust fil-proċedimenti ġuridiċi. Se nagħti attenzjoni partikolari lill-Valutazzjonijiet tal-Impatt u 
l-proposti tad-dipartimenti l-oħrajn tal-Kummissjoni ħalli niżgura li dawn ikunu kompatibbli 
bi sħiħ mal-Karta tal-UE tad-Drittijiet Fundamentali. Beħsiebi wkoll insaħħaħ l-leġiżlazzjoni 
tal-UE li tħares id-drittijiet tat-tfal u niżgura li nkunu attrezzati bi strateġija politika moderna 
u koerenti li tindirizza d-diskriminazzjoni abbażi ta’ sess, razza jew oriġini etnika, reliġjon 
jew twemmin, diżabbiltà, età jew orjentazzjoni sesswali (cf. Artikolu 10 u 19 TFUE). Il-
protezzjoni tad-dejta hija kwistjoni ta' importanza partikolari. Id-dritt għall-privatezza 
(Artikolu 7 tal-Karta tal-UE) huwa essenzjali għal-libertà individwali. Dan jirrikjedi 
attenzjoni speċjali fi żmien meta t-teknoloġiji moderni li permezz tagħhom titqassam jew 
tinħażen id-dejta qed isiru l-għodda standard użata kemm min-negozji (speċjalment għal 
tekniki ġodda ta' marketing permezz tal-internet) kif ukoll mill-gvernijiet (speċjalment fir-
rigward tal-prevenzjoni tal-kriminalità u l-attivitajiet għall-infurzar tal-liġi). Nemmen bi sħiħ 
li ċ-ċittadini ma jistgħux jafdaw lill-Ewropea jekk ma nibqgħux viġilanti fl-iżgurar li d-dejta 
personali qed tiġi protetta kontra użu mhux awtorizzat; u li ċ-ċittadini għandhom id-dritt li 
jiddeċiedu huma stess jekk iridux li d-dejta tagħhom tiġi proċessata jew le. Għaldaqstant, 
beħsiebi niġbor flimkien ir-regoli tal-UE rigward il-protezzjoni tad-dejta fi strument ġuridiku 
modern u komprensiv. Fir-rigward tal-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet 
tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali, se naħdem mill-qrib mal-Kunsill tal-Ewropa ħalli 
niżgura li jkun hemm koerenza effettiva fl-azzjoni tagħna fil-qasam tad-drittijiet 
fundamentali, b’kunsiderazzjoni xierqa tal-kompetenzi differenti tagħna. Se naħdem mal-
President dwar il-proposta li għandha titressaq mill-aktar fis possibbli taħt l-awtorità tiegħu 
għal mandat ta' negozjati għall-adeżjoni tal-UE fi ħdan il-Konvenzjoni ta' Strasburgu, kif 
previst mit-Trattat ta' Lisbona. Fir-rigward tal-livell nazzjonali tal-protezzjoni tad-drittijiet 
fundamentali, beħsiebi nsegwi mill-qrib il-bidliet kostituzzjonali u l-ġurisprudenza tal-qrati 
supremi jew kostituzzjonali nazzjonali, u nħeġġeġ li jkun hemm skambju ta’ ħiliet esperti 
ġuridiċi bejn il-livell nazzjonali u dak Ewropew ħalli jiġi sostnut l-istabbiliment ta' kultura 
Ewopea ta' drittijiet fundamentali. Se nistaqsi lill-Aġenzija tad-Drittijiet Fundamentali fi 
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Vjenna biex tassisti lill-Kummissjoni f’dan ir-rigward.

Dwar il-prijorità l-oħra tiegħi (l-Ewropa taċ-Ċittadini), nixtieq niffoka fuq miżuri konkreti li 
jippromwovu u jipproteġu d-drittijiet taċ-ċittadini f'ħajjithom ta' kuljum. Jista’ u għandu jsir 
iktar f’dan ir-rigward, kif enfasizza r-rapport ta' Alain Lamassoure tat-8 ta' Ġunju 2008 "Le 
citoyen et l'application du droit communautaire". Beħsiebi naħdem mill-qrib mal-Parlament 
Ewropew sabiex inżid l-isforzi ħalli niżguraw li ċ-ċittadini jkunu informati aħjar dwar 
drittijiethom u sabiex l-lakuni eżisteni fil-qafas leġiżlattiv jiġu eliminati. Għalija, jeħtieġ li 
tingħata attenzjoni partikolari ħalli jiġi żgurat li l-liġijiet Ewropej li jagħtu d-drittijiet liċ-
ċittadini jiġu implimentati u applikati b’mod effettiv u malajr. Se nkompli bl-istrateġija 
dupplika ta’ sħubija mal-Istati Membri ħalli niżgura konformità malajr mal-liġi tal-UE imma, 
ma naħsibhiex darbtejn li, fin-nuqqas ta' dan, nadotta strateġija robusta fir-rigward tal-
infrazzjonijiet tal-leġiżlazzjoni tal-UE li jolqtu d-drittijiet taċ-ċittadini mill-Istati Membri, 
b'enfasi speċjali fuq l-implimentazzjoni effettiva tad-Direttiva 2004/38/KE dwar il-moviment 
liberu fi ħdan is-27 Stat Membru tal-UE kollha. Se tingħata attenzjoni simili lill-
implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni komprensiva li għandna kontra d-diskriminazzjoni. Nixtieq 
inniedi wkoll riflessjoni dwar l-aħjar metodi biex neliminaw id-diskriminazzjoni abbażi tan-
nazzjonalità, inkluża r-residenza, fi ħdan l-UE, li s'issa għadha mhix koperta mil-leġiżlazzjoni 
eżistenti kontra d-diskriminazzjoni. Barra minn hekk, fl-ispirtu ta' Ewropea taċ-Ċittadini, 
beħsiebi nuża - b’kooperazzjoni mal-Kummissarju l-oħrajn - il-possibiltajiet il-ġodda offruti 
permezz tat-Trattat ta’ Lisbona sabiex id-drittijiet taċ-ċittadini sal-protezzjoni diplomatika u 
konsulari jsiru iktar effettivi.

Fir-rigward ta’ dawn it-tliet prijoritajiet politiċi, se nuża l-istrumenti disponibbli għall-
Kummissjoni ħalli niżgura li jkun hemm komunikazzjoni iktar effettiva tal-politiki tal-UE u l-
impatt konkret tagħhom għaċ-ċittadin, inkluż permezz tal-użu tal-internet. Barra minn dan, se 
niżgura, flimkien mal-President, li l-kwistjonijiet kollha tal-UE relevanti għaċ-ċittadini jiġu 
kkomunikati bil-qawwa u b'mod professjonali. Beħsiebi nagħti sehmi biex niżgura, bi sħubija 
mal-Parlament, li kull ċittadin ikun infurmat sew dwar drittijietu u dmirijietu fil-kuntest tal-
UE u jkun konxju ta' x'tagħmel u xi tfisser l-UE.

5. X'inhuma l-inizjattivi speċifiċi leġiżlattivi u mhux leġiżlattivi li biħsiebek tressaq, u 
skont liema kalendarju? X'impenji speċifiċi tista' tintrabat li twettaq rigward, 
b'mod partikulari, il-prijoritajiet u t-talbiet tal-kumitati mehmuża ma' dan il-
kwestjonarju u li huma parti mill-portafoll tiegħek? Kif tiżgura inti stess il-kwalità 
tajba ta' proposti leġiżlattivi?

Ftit wara li tibda tiffunzjona l-Kummissjoni l-ġdida, beħsiebi nressaq (flimkien mal-
Kummissarju għall-Affarijiet Interni) Pjan ta’ Azzjoni li jwassal għall-Programm ta’ 
Stokkolma. Dan se jinkludi ħarsa ġenerali komprensiva tal-azzjonijiet futuri konkreti tal-UE 
biex tiżviluppa u ssaħħaħ iż-żona Ewropea tal-ġustizzja, il-libertà u s-sigurtà għas-servizz taċ-
ċittadin. Il-Programm ta’ Stokkolma jinkludi madwar 170 inizjattiva; b’hekk dan huwa 
programm leġiżlattiv li minn bosta aspetti huwa paragunabbli għall-Programm dwar is-Suq 
Waħdieni għall-1992. Biex il-Programm ta’ Stokkolma jiġi implimentat b’mod effettiv, 
jeħtieġ li jkun hemm konċentrazzjoni u prijoritajiet.

Tul l-ewwel parti tal-mandat tiegħi (2010-2012), beħsiebi niddedika parti mill-ħin u l-enerġija 
tiegħi b’mod partikolari għal dawn l-inizjattivi li ġejjin:
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- Irrid nagħmel progress sostanzjali fil-ħidma għal liġi kuntrattwali Ewropea biex jiġu 
ffaċilitati t-tranżazzjonijiet li jinvolvu iktar minn pajjiż wieħed, speċjalment fil-kuntest 
tan-negozji mal-konsumaturi. Għalhekk beħsiebi nikkonkludi - bl-għajnuna ta’ għarfien 
akkademiku espert minn madwar l-Ewropa - il-ħidma fuq il-qafas ta' referenza komuni 
matul l-2010,  u mbagħad ninkludih fi strument legali ppubbliċizzat sew. Nixtieq ukoll 
nħaffef il-pass tal-ħidma dwar it-termini u l-kundizzjonijiet standard, li huma strument 
essenzjali għal relazzjonijiet bejn in-negozji u l-konsumaturi iktar affidabbli u b'anqas 
spejjeż fis-suq intern tagħna. Barra minn hekk, nixtieq naħdem mill-qrib mal-Parlament u 
l-Kunsill dwar it-tlestija b’suċċess tal-proċedura leġiżlattiva pendenti dwar id-Direttiva 
tad-Drittijiet tal-Konsumatur. Din id-Direttiva għandha importanza kruċjali kemm għal 
drittijiet solidi tal-konsumatur kif ukoll għal kuntest ekwu li fih joperaw in-negozji.
Prijorità għalija se tkun li niżgura li din id-Direttiva tkompli tiżvolġi b’mod konsistenti 
mal-ħidma usa’ tal-liġi kuntrattwali Ewropea, u li twassal għal tisħiħ kumplessiv tal-
jeddijiet tal-konsumaturi, biex b'hekk jiġi garantit livell għoli ta' protezzjoni tal-
konsumatur. Fil-kwistjonijiet kollha li jolqtu lill-konsumaturi, se naħdem mill-qrib mal-
Kummissarju għas-Saħħa u l-Politika tal-Konsumatur.

- Irrid nagħmel progress bla dewmien fuq il-proposta pendenti dwar il-liġi applikabbli fil-
kwistjonijiet matrimonjali (“Ruma III”). Jien nemmen bis-sħiħ fil-parteċipazzjoni tal-Istati 
Membri kollha f’kull politika tal-UE. Madankollu, ninsab konvinta wkoll li d-dimensjoni 
umana ta' din il-proposta - li tista' tneħħi ħafna inċertezza ġuridika għat-tfal u l-ġenituri 
tagħhom f'sitwazzjonijiet binazzjonali li spiss ikunu konflinġenti - ma tippermettilniex 
nistennew iktar. Jekk ma tinstabx soluzzjoni oħra, ninsab lesta li nressaq proposta għal 
kooperazzjoni mtejba dwar “Ruma III” fl-ewwel ftit xhur tal-mandat tiegħi.
Kooperazzjoni mtejba f’dan ir-rigward tibgħat sinjal b’saħħtu lill-Istati Membri kollha.
M’għandniex xi ngħidu, sinċerament nittama li proposta tajba mill-Kummissjoni, 
appoġġjata minn bosta Stati Membri, ma ddumx ma tiġbed lejha s-sostenn tal-Istati 
Membri kollha.

- F’dak li jolqot l-infurzar tal-jeddijiet mgħotija permezz tal-liġi tal-UE, nemmen li b’mod 
urġenti jeħtiġilna ndaħħlu l-koerenza proċedurali fil-forom preżenti ta' azzjoni kollettiva li 
jeżistu jew li qed jiġu proposti fl-oqsma differenti tal-politiki tal-UE. Għaldaqstant 
beħsiebi nipproponi lill-Kummissarju tas-Saħħa u tal-Politika tal-Konsumatur u lil dak tal-
Kompetizzjoni sabiex fl-2010 jikkonsultaw, b’kooperazzjoni ma' xulxin, lill-partijiet 
interessati kollha bil-ħsieb li jiżguraw il-koerenza fil-liġi proċedurali ċivili u biex ifeġġ 
aċċess għal soluzzjonijiet possibbli li jevitaw li jkun hemm leġiżlazzjoni frammentata.

- Fir-rigward tal-protezzjoni tad-dejta, nippjana li nirrevedi bir-reqqa l-acquis tal-UE fil-
protezzjoni tad-dejta bil-ħsieb li dan jiġi mmodernizzat bla dewmien. L-intenzjoni tiegħi 
hija li niġbor flimkien l-istrumenti ġuridiċi eżistenti (b’mod partikolari d-Direttiva 
Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Dejta tal-1995 u d-Deċiżjoni ta' Qafas tal-2008 
applikabbli għall-kooperazzjoni fil-qasam ġuridiku u dak tal-pulizija fi kwistjonijiet 
kriminali) fi strument ġuridiku modern u komprensiv li jirrifletti l-bidliet li ġab miegħu t-
Trattat ta' Lisbona u li jkun konformi bi sħiħ mal-Artikolu 7 tal-Karta tal-UE, filwaqt li 
jqis l-iżviluppi rapidi fis-soċjetà tal-informatika.

- Iċ-ċittadini tal-UE għadhom iħabbtu wiċċhom ma bosta ostakli meta jfittxu li jeżerċitaw 
id-dritt tagħhom ta' moviment ħieles jew biex jissorsjaw oġġetti u servizzi bejn pajjiż u 
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ieħor. Għandhom ikollhom il-jedd li jużaw drittijiethom bħala ċittadini tal-UE bl-istess 
mod kif igawdu drittijiethom bħala ċittadini nazzjonali. L-ewwel prijorità tiegħi f’dan ir-
rigward se tkun li niżgura l-implimentazzjoni sħiħa tad-Direttiva 2004/38/KE dwar il-
moviment ħieles fis-27 Stat Membru kollha. Barra minn hekk, irrid li fl-2010 nressaq 
rapport komprensiv dwar l-ostakli l-oħra diretti jew indiretti li joħolqu l-fruntieri 
nazzjonali fil-ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini u dwar l-eżerċizzju effettiv tad-drittijiet 
tagħhom li jirriżultaw miċ-ċittadinanza tal-Unjoni. Abbażi ta' dan, beħsiebi nressaq 
proposti sabiex niffaċilita iktar ('il hinn mil-leġiżlazzjoni li diġà tinsab fis-seħħ) l-
eżerċizzju tad-drittijiet taċ-ċittadini tal-UE li jiċċaqilqu u jmorru jgħixu liberament fi ħdan 
it-territorju tal-Istati Membri, abbażi tal-Artikolu 21(2) TFUE. Irrid nesplora wkoll il-
valur miżjud potenzjali tal-użu tal-Artikolu 18(2) TFUE li jneħħi, fejn huwa xieraq u 
prattiku, id-diskriminazzjoni abbażi tan-nazzjonalità, inkluża r-residenza, li għadha ttaffi 
l-effett sħiħ taċ-ċittadinanza tal-Unjoni.

- Fil-materji ċivili, beħsiebi nirrevedi r-Regolament Brussel I dwar il-ġurisdizzjoni, ir-
rikonoxximent u l-infurzar tal-verdetti fil-materji ċivili u kummerċjali sabiex jiġi abolit l-
exequatur fil-każ ta’ deċiżjonijiet ċivili u kummerċjali u jiġi estiż ir-rikonoxximent 
reċiproku għal oqsma li għadhom mhumiex koperti.

- Fir-rigward tan-nondiskriminazzjoni abbażi tas-sess, ir-razza jew l-oriġini etnika, ir-
reliġjoni jew twemmin, diżabbiltà, l-età jew l-orjentazzjoni sesswali (cf. l-Artikoli 10 u 19 
TFUE, beħsiebi neżerċita r-rwol istituzzjonali tiegħi bi sħiħ bil-ħsieb li jiġu adottati l-
proposti leġiżlattivi mressqa mill-Kummissjoni fl-2008 (kontra d-diskriminazzjoni barra l-
post tax-xogħol, il-liv tal-maternità, il-ħaddiema li jaħdmu għal rashom). Se naħdem ukoll 
sabiex it-trattament ugwali bejn in-nisa u l-irġiel isir effettiv bis-sħiħ fl-UE kollha u jsir 
iktar viżibbli fir-rigward tar-riżultati prattiċi tiegħu, fost oħrajn billi jsostni l-ħidma fuq 
Karta tan-Nisa li fl-2010  tikkommemora l-15-il anniversarju mill-konferenza ta’ Beijing, 
li favurha tkellem il-President Barroso fid-diskors tiegħu quddiem is-sessjoni plenarja tal-
Parlament Ewropew f'Settembru 2009. Nagħti importanza kbira lill-Istitut Ewropew għall-
Ugwaljanza bejn l-Irġiel u n-Nisa u beħsiebi nagħti l-appoġġ kollu tiegħi ħalli ngħinu jsir 
operazzjonali f’Vilnius sas-sajf tal-2010. Fl-istess waqt, jeħtiġilna niżviluppaw strateġija 
moderna ħalli nħeġġu l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, u beħsiebi nippreżenta strateġija 
multiannwali f’dan ir-rigward fl-2010. Strateġija dwar id-diżabbiltà li tkopri l-perjodu 
mill-2010 se tiġi preżentata wkoll matul l-ewwel sena tal-mandat tiegħi. B'mod iktar 
ġenerali, irrid li nkabbar iż-żieda fl-għarfien fost il-pubbliku ġenerali dwar il-progress 
soċjetali miksub mill-UE tul id-diċennji li għaddew fir-rigward tan-nondiskriminazzjoni. 
Beħsiebi naħdem mill-qrib dwar il-kwistjonijiet kollha li jolqtu n-nondiskriminazzjoni -
b'mod partikolari fir-rigward tas-sitwazzjoni tar-Roma fl-UE - u dwar id-drittijiet soċjali 
mal-Kummissarju għall-Impjiegi, l-Inklużjoni u l-Affarijiet Soċjali. 

- Nemmen li l-vjolenza kontra n-nisa hija kwistjoni serja fis-soċjetà tagħna li tolqot il-valuri 
Ewropej u tikkonċerna s-27 Stat Membru kollha. Għalhekk irrid li naħdem fuq rispons 
komuni determinat għal dan il-fenomenu u nsawwar qafas politiku li fi ħdanu l-
Istituzzjonijiet tal-UE u l-Istati Membru jkunu jistgħu jiġġieldu l-vjolenza kontra n-nisa 
flimkien.

- Se naħdem mal-President fuq il-proposta li għandha titressaq taħt l-awtorità tiegħu bi 
tħejjija għall-adeżjoni tal-UE fil-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet u l-Libertajiet 
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Fundamentali tal-Bniedem (Artikolu 6(2) TUE) u fuq ir-rakkomandazzjonijiet preżenti 
għat-tnedija ta' negozjati mal-Kunsill tal-Ewropea mill-aktar fis possibbli fl-2010.

- Se naħdem mal-President u l-Viċi-President għar-relazzjonijiet Inter-Istituzzjonali u l-
Amministrazzjoni biex jitressaq, taħt l-awtorità tal-President, abbażi tal-Artikolu 24(1) 
TFUE u tar-riżultati tal-konsultazzjoni pubblika mibdija fl-2009, regolament dwar il-
proċedura u l-kundizzjonijiet meħtieġa għall-inizjattiva l-ġdida taċ-ċittadini, prevista fl-
Artikolu 11 TUE.

- Se nutilizza wkoll l-ewwel parti tal-mandat tiegħi biex insaħħaħ l-ħidma fuq l-E-Justice 
bħala għodda effettiva għal aċċess faċli u mhux burokratiku għal-liġi fis-27 Stat Membru; 
u biex nesplora aktar miżuri konkreti għat-titjib tat-taħriġ ġuridiku u l-iżvilupp ta' kultura 
ġuridika Ewropea fost l-avukati nazzjonali (p.eż., permezz ta' programm ġdid "Erasmus 
għall-Maġistrati").

- Nixtieq inġedded il-programm eżistenti “Ċittadini għall-Ewropa” li jiskadi fl-2013. Il-
ġenerazzjoni li jmiss ta' dan il-programm għandha tiffoka fuq programmi prattiċi li jsaħħu 
l-identità Ewropea (bħall-ġemellaġġ tal-bliet), jgħinu fl-iskambju tal-kulturi u l-lingwi u 
anki ta' esperjenzi konkreti tal-valuri komuni Ewropej tagħna. 

Ħa nagħti importanza wkoll lil żewġ proġetti li nixtieq nidħol għalihom f'terminu medju ta' 
żmien:

- Il-mixja mill-ewwel fażijiet tal-liġi dwar il-kuntratti Ewropea (qafas ta’ referenza komuni, 
termini u kundizzjonijiet standard, drittijiet tal-konsumaturi) għal Kodiċi Ċivili Ewropea, 
li tista’ tieħu l-għamla jew ta’ strument volontarju li jtejjeb il-koerenza, jew tkun it-28 
sistema opzjonali tal-liġi dwar il-kuntratti jew inkella tieħu l-għamla ta’ proġett aktar 
ambizzjuż;

- l-iżvilupp tal-Eurojust f’Uffiċċju ta' Prosekutur Pubbliku Ewropew, kif previst mill-
Artikolu 86 TFUE.

Fl-opinjoni tiegħi, l-aċċess taċ-ċittadini għal informazzjoni dwar l-Istituzzjonijiet tal-UE u l-
liġi tal-UE huwa parti importanti miċ-ċittadinanza Ewropea. Għaldaqstant, se nappoġġja bis-
sħiħ l-isforzi tal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet - li huwa komuni għall-Istituzzjonijiet kollha 
tal-UE - ħalli matul il-mandat tiegħi jinħoloq portal ta' aċċess waħdieni għal-liġi tal-Unjoni 
Ewropea, li jkopri l-istadji kollha tal-proċeduri tat-teħid tad-deċiżjonijiet, inkluża t-
traspożizzjoni tal-liġi tal-UE fil-liġi nazzjonali, kif ukoll il-ġuriprudenza tal-Qorti tal-
Ġustizzja u tal-qrati nazzjonali li japplikaw il-liġi tal-UE. 

Fir-rigward tal-ħtieġa li jiġi żgurat li jkun hemm proposti leġiżlattivi ta’ kwalità għolja, dan 
għalija se jkun kompitu orizzontali fi ħdan il-portafoll tiegħi kollu. Proposti ta' kwalità għolja 
huma l-ewwel pass biex tirnexxi l-implimentazzjoni u jkun hemm infurzar effettiv tal-acquis
ħalli l-Ewropa titwassal għand iċ-ċittadin fl-għamla ta' riżultati konkreti għas-servizz tiegħu. 

The secretariat


