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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet jistieden lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-
Intern, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 
għal riżoluzzjoni tiegħu:

– wara li kkunsidra r-rapport tal-2011 mill-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tal-Karta tal-
UE dwar id-Drittijiet Fundamentali (COM(2012)169(finali)),

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Parlament dwar ir-Rapport tal-2010 dwar iċ-Ċittadinanza 
tal-UE – Inżarmaw l-ostakoli għad-drittijiet taċ-ċittadini tal-UE1 ,

– billi kważi terz tal-petizzjonijiet irċevuti mill-Parlament jirreferu għal allegati ksur ta’ 
drittijiet fundamentali li hemm referenza għalihom fil-Karta,

Ġenerali

1. Jemmen li l-aspettattivi ta’ ħafna ċittadini Ewropej u residenti li jindirizzaw lill-
istituzzjonijiet tal-UE sabiex jiddenunzjaw vjolazzjonijiet u jitolbu l-protezzjoni tad-
drittijiet fundamentali u valuri Ewropej stabbiliti fil-Karta u fit-Trattati spiss ikunu ttrattati 
b’għaġġla bħala riżultat tal-interpretazzjoni restrittiva tal-poteri u r-rwoli tal-UE fil-qasam 
tad-drittijiet fundamentali minn xi istituzzjonijiet tal-UE, u jenfasizza li dan joħloq riskju 
għall-kredibbilità tal-UE, tal-Kummissjoni bħala ‘gwardjan tat-Trattati’ u tal-ordni legali 
tal-UE bbażata fuq it-Trattati u fuq il-Karta kollha kemm hi2;

2. Jirriafferma, f’dan il-kuntest, li l-UE u l-istituzzjonijiet tagħha għandhom id-dmir li 
jirrispettaw, jiggarantixxu, jipproteġu u jippromwovu d-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini 
Ewropej fl-UE, fuq il-bażi tal-Karta u tal-Artikoli 2, 7 u 9-12 TFUE, partikolarment 
f’każijiet fejn dawn id-drittijiet mhumiex iggarantiti b’mod effettiv u xieraq fil-livell 
nazzjonali, ifakkar li l-Artikolu 51 tal-Karta m’għandux jintuża biex inaqqas l-importanza 
tal-Karta u tal-applikazzjoni tagħha, u jenfasizza li dan l-artikolu ma jħassarx ir-rwol u l-
poteri li l-istituzzjonijiet tal-UE għandhom fir-rigward tal-protezzjoni tal-prinċipji 
fundamentali Ewropej u l-valuri tad-demokrazija, l-istat tad-dritt, iċ-ċittadinanza u l-
ugwaljanza;

3. Ifakkar fir-rwol u r-responsabbilità tal-Parlament lejn iċ-ċittadini Ewropej b’mod ġenerali, 
u b’mod partikolari permezz tal-proċess tal-petizzjonijiet, stabbiliti bit-Trattat, li joħolqu 
obbligu li jiġu mfittxija rimedji non-ġudizzjarji f’isem il-petizzjonanti, fejn xieraq u 
bbażati fuq il-fatti ta’ kull każ, sabiex jassistu liċ-ċittadini fl-eżerċizzju tad-drittijiet 
fundamentali tagħhom, u sabiex jassiguraw li l-valuri u l-prinċipji inklużi fil-Karta u fit-
Trattat jiġu applikati b’mod xieraq;

4. Jistieden lill-Istati Membri jissodisfaw l-obbligi tagħhom sabiex jipproteġu d-drittijiet 
fundamentali taċ-ċittadini tagħhom, u jħeġġeġ lill-Istati Membri jonoraw l-impenn 

                                               
1 Testi adottati, P7_TA(2012)0120.
2 Flash Eurobarometer 340, punt 2.
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tagħhom magħmul skont it-termini tat-Trattat ta' Lisbona1 sabiex l-UE tkun tista’ tiffirma 
l-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, u b’hekk tagħlaq il-lakuni fil-
protezzjoni legali billi tagħti liċ-ċittadini Ewropej l-istess drittijiet fir-rigward tal-atti tal-
Unjoni li preżentement igawdu fir-rigward tal-Istati Membri tal-Unjoni; 

Kwistjonijiet speċifiċi

5. Jistieden lill-Kunsill jirrispetta l-impenji tiegħu fir-rigward tad-drittijiet fundamentali, 
jiżblokka b’urġenza l-proposta tal-Kummissjoni tat-2 ta’ Lulju 2008 għal Direttiva tal-
Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ trattament ugwali tal-persuni 
irrispettivament mir-reliġjon jew twemmin, diżabbilità, età jew orjentazzjoni sesswali, 
jenfasizza f’dan il-kuntest id-drittijiet tal-persuni b’diżabilitajiet, li jaħdmu sabiex jgħixu 
ħajja normali kemm jista’ jkun, u d-drittijiet tat-tfal, b’mod partikolari fil-kuntest ta’ 
tilwim dwar kustodja transkonfinali u drittijiet ta’ viżitazzjoni tal-ġenituri;

6. Jiddeplora każijiet ta’ diskriminazzjoni kontra l-minoritajiet, u jistieden lill-Kunsill jaġixxi 
b’mod effettiv u responsabbli biex jinżammu l-valuri tal-Unjoni fir-rigward tal-Istati 
Membri li jonqsu milli jirrispettaw b’mod sħiħ l-obbligi li għandhom taħt it-Trattat dwar 
dawn il-kwistjonijiet, u jitlob għal leġiżlazzjoni, politiki u azzjonijiet tal-UE dwar ir-
razziżmu, il-ksenofobija u l-omofobija aktar b'saħħithom;

7. Jiġbed l-attenzjoni għar-restrizzjonijiet fuq il-libertà tal-midja regolarment riflessi f’ħafna 
petizzjonijiet irċevuti, u jistieden lill-Kummissjoni tagħti lill-Aġenzija għad-Drittijiet 
Fundamentali (FRA) rwol ta’ monitoraġġ f’dan il-qasam u tirrevedi l-leġiżlazzjoni tal-UE 
sabiex tassigura li jiġu applikati standards komuni għall-pluraliżmu fil-midja u l-libertà 
fil-midja;

8. Jenfasizza partikolarment il-kwistjoni – li hi s-suġġett ta’ numru kbir ħafna ta’ 
petizzjonijiet lill-Parlament – ta’ esproprju mingħajr kumpens xieraq ta’ proprjetà 
immobbli akkwistata minn ċittadini li jeżerċitaw il-libertà tal-moviment tagħhom u dik 
tal-kapital tagħhom;

9. Jistieden lill-Kummissjoni tassigura b’urġenza li l-Istati Membri jittrasponu u japplikaw 
korrettement id-Direttiva 2004/38/KE dwar il-moviment ħieles taċ-ċittadini, minħabba r-
ripetizzjoni frekwenti ta’ petizzjonijiet dwar is-suġġett tal-problemi li jiltaqgħu magħhom, 
fost l-oħrajn, konjugi ġejjin minn pajjiżi terzi li huma legalment residenti, imsieħba 
rreġistrati u msieħba ta’ ċittadini tal-UE fl-eżerċizzju tad-drittijiet tagħhom, kif iggarantit 
bil-Karta;

10. Ifakkar li l-portabbilità tal-benefiċċji tas-sigurtà soċjali, tal-pensjonijiet, tal-kura tas-saħħa 
u tar-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali u ta’ dokumenti dwar l-istatus ċivili u tal-
effetti tagħhom huma drittijiet importanti li jistgħu jassiguraw li ċ-ċittadini jgawdu d-
drittijiet fundamentali tagħhom b’mod sħiħ, inkluż fuq il-bażi tat-tkomplija tas-suq intern, 
iżda jinnota li diversi ċittadini xorta jiltaqgħu ma’ problemi biex jaffermaw dawn id-
drittijiet, jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri, għalhekk, biex jassiguraw li dawn 
id-drittijiet jiġu rrispettati, applikati u żviluppati b’mod xieraq;

                                               
1 TUE, Artikolu 6§2.



PA\902859MT.doc 5/5 PE489.608v01-00

MT

11. Jenfasizza li r-rwol tal-Kummissjoni bħala gwardjan tat-trattati mhux limitat biex 
jassigura li l-leġiżlazzjoni tkun trasposta mill-Istati Membri iżda jestendi wkoll għall-
applikazzjoni sħiħa u korretta tal-liġijiet, b’mod partikolari bil-ħsieb li jkunu protetti d-
drittijiet fundamentali taċ-ċittadini, jiġbed l-attenzjoni għall-vakwu legali fir-rigward tal-
aċċess taċ-ċittadini għal rimedju legali meta l-Istati Membri ma jkunux daħħlu, jew ikunu
daħħlu tard, leġiżlazzjoni tal-UE li tikkonċernahom direttament;

12. Jissuġġerixxi li r-Rapport Annwali tal-Kummissjoni dwar id-Drittijiet tal-Bniedem 
għandu jinkludi evalwazzjoni tas-sitwazzjoni fl-Istati Membri, iniedi l-proposta għall-
Parlament biex jorganizza konferenza annwali, ospitata b’mod konġunt bejn il-Kumitati 
għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u għall-Petizzjonijiet, bil-parteċipazzjoni tas-
soċjetà ċivili u persuni oħra li għandhom interess f’dan il-qasam;

13. Jilqa’ l-politika tal-Kummissjoni li tipprovdi liċ-ċittadini b’informazzjoni konkreta dwar 
id-drittijiet tagħhom u l-azzjonijiet li jistgħu jieħdu għal rimedju legali f’każ ta’ ksur tad-
drittijiet fundamentali tagħhom, jenfasizza fl-istess ħin il-fatt li dan ma jeżonerax lill-
Kummissjoni mid-dmir istituzzjonali tagħha li tanalizza l-ilmenti taċ-ċittadini fir-rigward 
ta’ vjolazzjonijiet possibbli ta’ drittijiet fundamentali mhux biss mill-UE u mill-Istati 
Membri fl-applikazzjoni tal-liġi tal-UE, iżda wkoll fir-rigward ta’ sitwazzjonijiet ta’ 
nuqqas sistematiku fil-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Istati Membri, jistieden 
lill-Kummissjoni żżomm sħiħ mar-rwol tagħha li tiddefendi l-ordni ġuridiku Ewropew 
ibbażata fuq id-demokrazija u d-drittijiet fundamentali u li tressaq dawn is-sitwazzjonijiet 
għall-attenzjoni tal-Istati Membri kkonċernati, tikkunsidra li l-Parlament Ewropew, li 
għandu qasam ta' attività politika ferm aktar wiesgħa, għandu jkun espliċitu maċ-ċittadini 
u r-residenti kollha tal-UE u jinfurmahom bl-azzjonijiet li qiegħed jieħu biex 
jissalvagwardja u jiddefendi d-drittijiet fundamentali tagħhom;

14. Jistieden lill-Kummissjoni tirrevedi r-regolament li jistabbilixxi l-Aġenzija għad-Drittijiet 
Fundamentali bl-għan li ssaħħaħ il-mandat u l-poteri tagħha, kif ukoll l-indipendenza 
tagħha.


