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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3. Jirrikonoxxi li l-Unjoni għadha 
strutturalment mhux mgħammra tajjeb 
biex tindirizza l-ksur u r-rigressjonijiet fir-
rigward tad-demokrazija, id-drittijiet 
fundamentali u l-istat tad-dritt fl-Istati 
Membri; jiddispjaċih dwar in-nuqqas ta' 
ħila tal-Kunsill li jagħmel progress 
sinifikanti fl-infurzar tal-valuri tal-Unjoni 
fil-proċeduri tal-Artikolu 7 tat-TUE li 
għaddejjin bħalissa; jinnota li n-nuqqas 
min-naħa tal-Kunsill li japplika l-
Artikolu 7 tat-TUE b'mod effettiv fil-fatt 
qed jippermetti diverġenza kontinwa mill-
valuri previsti fl-Artikolu 2 tat-TUE; 
jinnota bi tħassib in-natura diżassoċjata 
tal-għodda tal-Unjoni f'dak il-qasam, u 
jitlob li dawn jiġu razzjonalizzati u 
infurzati kif suppost; 

3. Jenfasizza li l-Unjoni hija 
mgħammra tajjeb biex tindirizza l-każijiet 
ta' ksur fir-rigward tad-demokrazija, id-
drittijiet fundamentali u l-istat tad-dritt u 
jemmen li l-artikoli rilevanti tat-Trattati 
fir-rigward tar-rimedji u s-sanzjonijiet 
kontra l-Istati Membri diġà huma 
eżawrjenti; ifakkar li l-uniċi proċeduri 
disponibbli għat-trattament ta' Stati 
Membri li jonqsu milli jissodisfaw obbligu 
skont id-dritt tal-Unjoni huma dawk 
stabbiliti fit-Trattati nnifishom.
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15. Jiddispjaċih li l-Kunsill Ewropew, 
fil-konklużjonijiet tiegħu tal-
21 ta' Lulju 2020, dgħajjef il-mekkaniżmu 
tal-kundizzjonalità baġitarja propost mill-
Kummissjoni; itenni t-talba tiegħu li jiġi 
żgurat li l-ksur sistemiku tal-valuri 
msemmija fl-Artikolu 2 tat-TUE jsir 
inkompatibbli mal-finanzjament tal-
Unjoni; jisħaq fuq il-ħtieġa li tiġi 
implimentata maġġoranza kwalifikata 
inversa għall-protezzjoni tal-baġit tal-
Unjoni, li mingħajrha, l-effikaċja tal-
mekkaniżmu l-ġdid tal-kundizzjonalità 
baġitarja tkun taħt theddida; jitlob li l-
applikazzjoni tal-kundizzjonalità baġitarja 
tkun akkumpanjata minn miżuri li 
għandhom l-għan li jnaqqsu kwalunkwe 
impatt potenzjali fuq il-benefiċjarji 
individwali tal-finanzjament tal-Unjoni, 
inklużi l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili; jissottolinja li l-mekkaniżmu tal-
kundizzjonalità baġitarja ma jistax jiġi 
ssostitwit unikament miċ-Ċiklu ta' 
Monitoraġġ Annwali propost; iħeġġeġ lill-
Kunsill Ewropew jaġixxi fuq il-wegħda 
tiegħu li saret fid-Dikjarazzjoni ta' Sibiu 
tad-9 ta' Mejju 2019 li jipproteġi d-
demokrazija u l-istat tad-dritt;

15. Jiddispjaċih li l-Kunsill Ewropew, 
fil-konklużjonijiet tiegħu tal-
21 ta' Lulju 2020, adotta l-mekkaniżmu 
tal-kondizzjonalità baġitarja propost mill-
Kummissjoni; ifakkar li l-Kunsill 
Ewropew qabel li tiġi implimentata 
maġġoranza kwalifikata għall-protezzjoni 
tal-baġit tal-Unjoni; jitlob li l-applikazzjoni 
tal-kundizzjonalità baġitarja tkun 
akkumpanjata minn miżuri li għandhom l-
għan li jnaqqsu kwalunkwe impatt 
potenzjali fuq il-benefiċjarji individwali 
tal-finanzjament tal-Unjoni;
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