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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern jappella 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 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; 

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 ssaħħaħ il-kredibilità tal-UE fil-qasam tal-ħarsien
tad-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja; 

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;

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 tajba; 

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;

6. Jenfasizza li fl-istess ħin, is-sħubija se tirrikjedi koperazzjoni msaħħa bejn il-qrati 
nazzjonali, il-QEĠ u l-ECtHR fir-rigward tal-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali. Il-
koperazzjoni bejn iż-żewġ qrati Ewropej se tkompli tiżviluppa sistema ta’ ġurisprudenza 
koerenti fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem;
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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:

– 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;

– 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 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;

– 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;

8. Jenfasizza li, flimkien mal-impenn politiku, huwa ta’ importanza enormi li jinsabu r-
risposti u s-soluzzjonijiet xierqa għall-mistoqsijiet tekniċi ewlenin sabiex is-sħubija tal-UE 
mal-ECHR tkun tista’ tintuża għall-benefiċċju taċ-ċittadini. Dettalji mhux riżolti u mhux 
ċari jistgħu joħolqu konfużjoni u jippreġudikaw l-għan propju tas-sħubija. Għaldaqstant, 
dan m’għandux ifisser li l-ostakoli tekniċi jdewmu l-proċess;

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;

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;

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 
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jkollhom.


