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ABBOZZ TA' AĠENDA
SEMINAR
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Il-Ħamis 6 ta’ Ottubru 2011, 9.00 – 12.30   u   14.00 – 17.00
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1. Adozzjoni tal-abbozz ta' aġenda  (1) PE 472.398
FdR 878657

SEMINAR DWAR IL-ĠESTJONI TAL-PETIZZJONIJIET U L-ILMENTI TAĊ-ĊITTADINI DWAR ID-
DRITTIJIET FUNDAMENTALI

Sfond

Mindu t-Trattat ta' Lisbona u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali daħlu fis-seħħ kważi sentejn ilu, il-
Parlament Ewropew u l-Kummissjoni ttrattaw ħafna petizzjonijiet u lmenti rigward l-applikazzjoni tal-
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Karta. 

L-interess u l-aspettattivi taċ-ċittadini fir-rigward tal-infurzar tal-Karta huma kbar. Madankollu, il-
Karta ma tapplikax fiċ-ċirkustanzi kollha li fihom ikun allegat ksur tad-drittijiet fundamentali fl-Istati 
Membri. Hemm riskju li l-perċezzjoni taċ-ċittadini tal-ambitu tal-applikazzjoni tal-Karta tinbidel 
f'diżillużjoni bl-Unjoni Ewropea nnifsha. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea għandhom 
responsabbiltà li jindirizzaw din is-sitwazzjoni.

Għalhekk huwa importanti li l-persuni li jqisu li d-drittijiet fundamentali tagħhom qed jiġu pperikolati 
jkollhom aċċess għal informazzjoni prattika dwar ir-rimedji ġudizzjarji u mhux ġudizzjarji miftuħa 
għalihom fil-livel tal-UE u f'dak tal-Istati Membri. Għandhom ikunu jistgħu jidentifikaw b'mod aktar 
ċar liema istituzzjoni jew korp jistgħu jgħinuhom l-aħjar. Ir-Rapport Annwali 2010 tal-Kummissjoni 
dwar l-applikazzjoni tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE jipprovdi l-ewwel valutazzjoni tas-
sitwazzjoni attwali1.

Dan is-seminar, organizzat b'mod konġunt mill-Kummissjoni u l-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-
Parlament Ewropew, se jeżamina kif l-ilmenti dwar id-drittijiet fundamentali jiġu ttrattati fil-livell tal-
UE u f'dak tal-Istati Membri; se jidentifika l-aħjar prattiki f'dan il-qasam u jeżamina modi biex tittejjeb 
il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet u l-istituzzjonijiet responsabbli, fil-livell nazzjonali u f'dak tal-UE. 

Viviane Reding, Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea u Erminia Mazzoni, President tal-Kumitat 
għall-Petizzjonijiet, se jippresiedu dan l-avveniment u jintroduċu s-Seminar.

Is-seminar se jlaqqa' lil esperti legali eminenti li se jeżaminaw l-applikazzjoni tal-Karta b'rabta mal-
problemi speċifiċi mqajma fl-ilmenti u l-petizzjonijiet imressqa miċ-ċittadini. Il-Membri tal-Parlament 
Ewropew u l-parteċipanti se jiġu mistiedna jeżaminaw it-toroq ġudizzjarji u mhux ġudizzjarji possibbli 
bħala reazzjoni għall-preokkupazzjonijiet taċ-ċittadini. 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0160:FIN:MT:PDF
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I. SESSJONI TA' FTUĦ 09.00-09.30
Viviane Reding, Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea

Erminia Mazzoni, President tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-Parlament Ewropew 
II. IL-KARTA TAD-DRITTIJIET FUNDAMENTALI XI TFISSER FIL-PRATTIKA GĦAĊ-ĊITTADINI 

EWROPEJ? KIF NGĦARRFU LIĊ-ĊITTADINI DWAR META TAPPLIKA L-KARTA?

Għan: Id-diskussjoni għandha teżamina kif iċ-ċittadini għandhom jiġu mgħarrfa dwar meta l-Karta tapplika u 
meta ma tapplikax. Id-diskussjoni se tgħin biex jiġu identifikati problemi ta' nuqqas ta' ftehim dwar l-ambitu tal-
applikazzjoni b'referenza għal eżempji konkreti (45' preżentazzjonijiet, 45' diskussjoni)

President: Erminia Mazzoni, President tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-Parlament Ewropew 

Kelliema

o Monika Flašíková Beňová, Membru tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
(LIBE) tal-Parlament Ewropew, Rapporteur għar-Rapport Annwali tal-Parlament Ewropew dwar 
is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea 

o Il-Professur Giuseppe Tesauro, ex Avukat Ġenerali tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, Membru tal-
Qorti Kostituzzjonali Taljana 

o Il-Professur Sjef van Erp, Università ta' Maastricht 
o Il-Professoressa Elspeth Guild, Associate Senior Research Fellow taċ-Ċentru għall-Istudji Politiċi 

Ewropej 
o Il-Professur Jean-Paul Jacqué, Kulleġġ tal-Ewropa 

09.30-11.00

III. IL-ĠESTJONI TAL-ILMENTI DWAR ID-DRITTIJIET FUNDAMENTALI: ĦARSA ĠENERALI LEJN IL-
PRATTIKI FL-ISTATI MEMBRI TAL-UE

Għan: Skambju ta' informazzjoni dwar il-ġestjoni tal-ilmenti dwar id-drittijiet fundamentali fl-Istati Membri tal-
UE. Identifikazzjoni tal-aħjar prattiki, anke dwar is-segwitu għall-ilmenti li ma jaqgħux fl-ambitu ta' kompetenza 
tal-awtorità konċernata. Din l-informazzjoni għandha tippermetti wkoll li jiġi vvalutat aħjar kemm spiss "il-
persuni jħabbtu l-bieb ħażin" meta jkunu qed ifittxu rimedju għal ksur tad-drittijiet fundamentali (45' 
preżentazzjonijiet, 45' diskussjoni).

President: Paul Nemitz, Direttur għad-Drittijiet Fundamentali u ċ-Ċittadinanza tal-Unjoni, Direttorat 
Ġenerali għall-Ġustizzja tal-Kummissjoni Ewropeqa

Kelliema 

o Dominique Baudis, Défenseur des Droits (Franza)
o Manuel Aguilar Belda, Viċi Ombudsman (Spanja)
o Des Hogan, Viċi CEO tal-Kummissjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Irlanda, President tal-Grupp 

ta' Ħidma Legali tal-Grupp Ewropew tal-Istituzzjonijiet Nazzjonali tad-Drittijiet tal-Bniedem
o Tamás Kádár, Segretarjat tan-Netwerk Ewropew ta' Korpi għall-Promozzjoni tal-Ugwaljanza 
o Peter Reading, Direttur għall-Politika Legali, Kummissjoni għall-Ugwaljanza u d-Drittijiet tal-

Bniedem (Renju Unit) 
o Serge Leonard, Konsulent Legali tal-Conseiller du Délégué général aux droits de l'enfant (BE) 

(għad irid jiġi kkonfermat)
o Dr. Israel Butler, Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali 

11.00-12.30
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IKLA – ŻONA YEHUDI MENUHIN – L-1 SULAR PAUL HENRI SPAAK 12.30-14.00
IV. IL-ĠESTJONI TAL-ILMENTI DWAR ID-DRITTIJIET FUNDAMENTALI: ĦARSA ĠENERALI LEJN IL-

PRATTIKI FIL-LIVELL EWROPEW 

Għan: Skambju ta' informazzjoni dwar il-ġestjoni tal-ilmenti dwar id-drittijiet fundamentali fl-istituzzjonijiet 
Ewropej. Identifikazzjoni tal-aħjar prattiki, anke dwar is-segwitu għall-ilmenti li ma jaqgħux fl-ambitu ta' 
kompetenza tal-awtorità konċernata. Identifikazzjoni tal-prattiki tal-istituzzjonijiet Ewropej u tal-Qorti Ewropea 
għad-Drittijiet tal-Bniedem biex iċ-ċittadini jiġu mgħarrfa dwar il-mekkaniżmi ta' rimedju meta jressqu lmenti li 
ma jkunux fl-ambitu ta' kompetenza tagħhom (45' preżentazzjonijiet, 45' diskussjoni).

President: Emmanuel Crabit, Kap tal-Unità għad-Drittijiet Fundamentali u d-Drittijiet tat-Tfal, 
Direttorat Ġenerali għall-Ġustizzja tal-Kummissjoni Ewropea 

Kelliema

o David Lowe, Kap tas-Segretarjat tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-Parlament Ewropew 
o Sabine Hackspiel, Kap tal-Unità fid-Direttorat għar-Riċerka u d-Dokumentazzjoni fil-Qorti tal-

Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
o Victor Soloveytchik, Kap ta' Diviżjoni fil-Qorti Ewropea għad-Drittijiet tal-Bniedem 
o Giovanni Buttarelli, Assistent Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (għad irid jiġi 

kkonfermat)
o Margaret Tuite, Viċi Kap tal-Unità għal-Liġi Kriminali, Direttorat Ġenerali għall-Ġustizzja tal-

Kummissjoni Ewropea

14.00-15.30 

V. NGĦNU LIĊ-ĊITTADINI JSIBU RIMEDJU F'KAŻIJIET TA' KSUR TAD-DRITTIJIET FUNDAMENTALI 

Għan: Iċ-ċittadini li jesperjenzaw ksur tad-drittijiet fundamentali tagħhom għandu jkollhom aċċess għal 
mekkaniżmu ta' rimedju effikaċi. L-għan ta' din is-sessjoni huwa li jiġi eżaminat kif tista' tittejjeb il-kooperazzjoni 
bejn il-korpi/l-istituzzjonijiet rigward il-ġestjoni ta' lmenti dwar id-drittijiet fundamentali, partikolarment bejn il-
livell nazzjonali u dak tal-UE (45' preżentazzjonijiet, 45' diskussjoni)

President: Emmanuel Crabit, Kap tal-Unità għad-Drittijiet Fundamentali u d-Drittijiet tat-Tfal fid-
Direttorat Ġenerali għall-Ġustizzja tal-Kummissjoni Ewropea

Kelliema 

o Ian Harden, Segretarju Ġenerali tal-Ombudsman Ewropew
o Sonia Masini, President tal-Provinċja ta' Reggio Emilia u l-1 Viċi President tal-Kummissjoni għaċ-

Ċittadinanza, il-Governanza, u l-Affarijiet Istituzzjonali u Esterni tal-Kumitat tar-Reġjuni
o Gabriele Bischoff, Kap tad-Dipartiment tal-Poitika Ewropea, Konfederazzjoni Ġermaniża tat-Trade 

Unions (DGB), Membru tal-Kunsill Ekonomiku u Soċjali Ewropew

o Il-Professur Alan Miller, President tal-Kummissjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Iskozja u 
President tal-Grupp Ewropew tal-Istituzzjonijiet Nazzjonali tad-Drittijiet tal-Bniedem

15.30-17.00


