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SUĠĠERIMENTI

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

A. billi d-drittijiet inerenti taċ-ċittadinanza tal-Unjoni huma inkorporati fit-Trattati u fil-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea; billi t-Trattat ta' Lisbona saħħaħ l-
infurzabbiltà tad-drittijiet fundamentali fir-rigward tal-implimentazzjoni tad-dritt tal-UE 
mill-Istati Membri fil-livell nazzjonali; billi l-Artikolu 51 tal-Karta jgħid li l-Istati Membri 
u l-Kummissjoni jeħtieġ li jirrispettaw dawn id-drittijiet;

B. billi kważi terz tal-petizzjonijiet li jirċievi l-Parlament huma relatati ma' allegat ksur tad-
drittijiet fundamentali msemmija fil-Karta, u jinvolvu kwistjonijiet bħaċ-ċittadinanza, l-
erba' libertajiet, l-impjieg, iċ-ċirkostanzi ekonomiċi, is-sistemi tal-ġustizzja, id-drittijiet 
tal-ivvotar, id-diżabilità u d-drittijiet tat-tfal; billi wħud mill-petizzjonijiet iqajmu 
mistoqsijiet relatati ma' kwistjonijiet tas-saħħa u passi lura fl-aċċess għall-kura tas-saħħa u 
għas-servizzi tal-kura tas-saħħa b'konsegwenza diretta tal-kriżi ekonomika; billi l-
petizzjonijiet iservu ta' strument biex jiżgura d-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini;

C. billi l-kriżi ekonomika u l-miżuri ġenerali meħuda b'riżultat tagħha kellhom ukoll impatt 
fuq l-aċċess universali għal edukazzjoni ta' kwalità, id-dritt għal xogħol ġust u deċenti u d-
dritt tal-proprjetà;

D. billi l-Artikolu 21 tal-Karta jirrikonoxxi d-dritt ta' nondiskriminazzjoni abbażi ta' 
kwalunkwe raġuni;

1. Jiddeplora każijiet ta' diskriminazzjoni kontra minoranzi, għar-raġuni li d-dinjità tal-
bniedem hija invjolabbli; jitlob li d-Direttiva kontra d-diskriminazzjoni, li għandha l-għan 
li timplimenta l-prinċipju ta' trattament indaqs bejn il-persuni, indipendentement minn 
reliġjon jew twemmin, diżabilità, età jew orjentazzjoni sesswali, tiġi żblokkata fil-Kunsill;

2. Jenfasizza li r-rwol tal-Kummissjoni bħala l-għassiesa 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 bl-għan li jiġu mħarsa d-
drittijiet fundamentali taċ-ċittadini, 

3. Jistieden lill-Istati Membri jadottaw il-miżuri kollha meħtieġa biex ikun żgurat li d-
drittijiet fundamentali ta' aċċess universali għall-kura tas-saħħa u l-edukazzjoni jintraddu 
lura lil kull ċittadin tal-UE;

4. Ifakkar li l-portabbiltà tal-benefiċċji tas-sigurtà soċjali, il-pensjonijiet u l-kura tas-saħħa 
hija importanti biex ikun żgurat it-twettiq sħiħ tad-drittijiet fundamentali u l-libertajiet 
ċivili, anke abbażi tal-kisba tal-mobilità tal-ħaddiema;

5. Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex meta jipproponu leġiżlazzjoni jsibu 
bilanċ bejn miżuri kontra t-terroriżmu u l-ħarsien tad-drittijiet fundamentali;
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6. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw li d-drittijiet fundamentali jiġu 
rispettati kif jixraq, garantiti, applikati u żviluppati ulterjorment.


