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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 27a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

 27a. Jissottolinja li, b'rispett sħiħ għad-
drittijiet tal-bniedem, l-introduzzjoni mill-
ġdid tal-kontrolli tal-fruntieri nazzjonali, 
fil-maġġoranza vasta tal-każijiet, kienet 
neċessità u suċċess, peress li ppreveniet li 
migranti, drogi u armi illegali jaqsmu 
bejn l-Istati Membri; f'dan ir-rigward, 
jistieden lill-Kummissjoni tirrispetta l-
Istati Membri li jagħżlu li jikkontrollaw il-
fruntieri tagħhom, fl-aħjar interessi tal-
Unjoni kollha;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 28

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

28. Ifakkar fl-obbligu ta' adeżjoni mal-
KEDB stabbilit fl-Artikolu 6 tat-TUE; 
jitlob lill-Kummissjoni sabiex tieħu l-passi 
meħtieġa biex telimina l-ostakli legali li 
jipprevjenu l-konklużjoni tal-proċess ta' 
adeżjoni, u biex tippreżenta abbozz ta' 
ftehim ġdid għall-adeżjoni tal-Unjoni 
għall-KEDB li jipprovdi soluzzjonijiet 
pożittivi għall-oġġezzjonijiet imqajma 
mill-QEDB fl-Opinjoni 2/13 tat-
18 ta' Diċembru 2014; jikkunsidra li t-
tlestija tiegħu tintroduċi salvagwardji 
ulterjuri li jipproteġu d-drittijiet 
fundamentali taċ-ċittadini u tar-residenti 
tal-Unjoni u tipprovdi mekkaniżmu 
addizzjonali għall-infurzar tad-drittijiet tal-
bniedem, jiġifieri l-possibilità ta' tressiq ta' 
lment quddiem il-QEDB fir-rigward ta' 
ksur tad-drittijiet tal-bniedem li jirriżulta 
minn min-naħa ta' istituzzjoni tal-UE jew 
ta' Stat Membru fl-implimentazzjoni tal-
liġi tal-UE, li jaqa' fil-mandat tal-KEDB; 
huwa tal-fehma, barra minn hekk, li l-
każistika tal-QEDB għalhekk ser tipprovdi 
kontribut għall-azzjoni attwali u futura tal-
UE għar-rispett għal, u l-promozzjoni tad-
drittijiet tal-bniedem u tal-libertajiet 
fundamentali fl-oqsma tal-libertajiet ċivili, 
il-ġustizzja u l-intern, minbarra l-każistika 
tal-QĠUE f'dan il-qasam; 

28. Ifakkar fl-obbligu ta' adeżjoni mal-
KEDB stabbilit fl-Artikolu 6 tat-TUE; 
jitlob lill-Kummissjoni sabiex tieħu l-passi 
meħtieġa biex telimina l-ostakli legali li 
jipprevjenu l-konklużjoni tal-proċess ta' 
adeżjoni, u biex tippreżenta abbozz ta' 
ftehim ġdid għall-adeżjoni tal-Unjoni 
għall-KEDB li jipprovdi soluzzjonijiet 
pożittivi għall-oġġezzjonijiet imqajma 
mill-QEDB fl-Opinjoni 2/13 tat-
18 ta' Diċembru 2014; jikkunsidra li t-
tlestija tiegħu tintroduċi salvagwardji 
ulterjuri li jipproteġu d-drittijiet 
fundamentali taċ-ċittadini u tar-residenti 
tal-Unjoni u tipprovdi mekkaniżmu 
addizzjonali għall-infurzar tad-drittijiet tal-
bniedem, jiġifieri l-possibilità ta' tressiq ta' 
lment quddiem il-QEDB fir-rigward ta' 
ksur tad-drittijiet tal-bniedem li jirriżulta 
minn azzjoni min-naħa ta' istituzzjoni tal-
UE jew ta' Stat Membru fl-
implimentazzjoni tal-liġi tal-UE, li jaqa' fil-
mandat tal-KEDB; huwa tal-fehma, barra 
minn hekk, li l-każistika tal-QEDB 
għalhekk ser tipprovdi kontribut għall-
azzjoni attwali u futura tal-UE għar-rispett 
għal, u l-promozzjoni tad-drittijiet tal-
bniedem u tal-libertajiet fundamentali fl-
oqsma tal-libertajiet ċivili, il-ġustizzja u l-
intern, minbarra l-każistika tal-QĠUE f'dan 
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il-qasam; f'dik il-perspettiva, jiddispjaċih 
dwar il-fatt li l-QĠUE għadha ma tatx lill-
imħallfin id-dritt li jesprimu liberament 
opinjonijiet kuntrarji, li jmur kontra r-
rwol dejjem aktar politiku li qed jiżvolġu 
s-sentenzi tal-Qorti; jesprimi dubji dwar 
jekk din il-politika tistax tiġi difiża 
f'demokrazija moderna; jinnota li l-
QEDB fi Strasburgu għal ħafna snin 
kellha prattika li tippermetti opinjonijiet 
kuntrarji, li wasslet għal ġurisprudenza 
aħjar u aktar ċara;
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