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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, bħala 

l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 

tiegħu: 

1. Jirrimarka li l-applikazzjoni korretta tad-dritt tal-UE hija fundamentali biex titħeġġeġ u 

titrawwem il-fiduċja reċiproka bejn l-istituzzjonijiet pubbliċi kemm fil-livell tal-UE kif 

ukoll fil-livell nazzjonali kif ukoll bejn l-istituzzjonijiet u ċ-ċittadini, filwaqt li kemm il-

fiduċja kif ukoll iċ-ċertezza tad-dritt jikkostitwixxu l-bażi għal kooperazzjoni tajba u l-

applikazzjoni effettiva tad-dritt tal-UE; isostni li ċ-ċittadini tal-Unjoni jħossuhom aktar 

kunfidenti dwar id-dritt tal-Unjoni meta dan ikun implimentat fl-Istati Membri b'mod 

effikaċi; jistieden lill-Istati Membri jżidu l-isforzi tagħhom biex jittrasponu u 

jimplimentaw id-dritt tal-Unjoni b'mod effikaċi u fi żmien utli; 

2. Iqis li l-għadd kbir ta' proċeduri għal ksur fl-2015 juri li l-iżgurar tal-applikazzjoni 

f'waqtha u korretta tal-leġiżlazzjoni tal-UE fl-Istati Membri għadu sfida kbira u 

jikkostitwixxi prijorità għall-UE; 

3. Jemmen li l-applikazzjoni korretta tal-acquis tal-UE tikkostitwixxi element ċentrali sabiex 

l-individwi u n-negozji jkunu jistgħu jibbenefikaw mill-politiki tal-Unjoni; jenfasizza, 

għalhekk, l-intenzjoni tal-Kummissjoni li ssaħħaħ l-infurzar tad-dritt tal-UE fuq il-bażi ta' 

traspożizzjoni strutturata u sistematika u kontrolli tal-konformità tal-leġiżlazzjoni 

nazzjonali; jenfasizza l-importanza tar-rispett għall-prinċipji tal-għoti tal-kompetenzi, tas-

sussidjarjetà u tal-proporzjonalità, skont l-Artikolu 5 TUE, kif ukoll tal-ugwaljanza 

quddiem il-liġi fid-dawl ta' titjib fil-monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-UE; 

jirrimarka li l-leġiżlazzjoni tal-UE hija r-riżultat ta' proċess demokratiku u ma tistax tidħol 

fis-seħħ mingħajr ma tkun kisbet maġġoranza kwalifikata – u f'xi każijiet b'unanimità – 

tal-Istati Membri fi ħdan il-Kunsill; jilqa' bi pjaċir il-prattika mill-Kummissjoni li tieħu 

kont debitu tal-prinċipji ta' tfassil aħjar tal-liġijiet meta tkun qed timmonitorja l-

applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni fl-Istati Membri; 

4. Jirrikonoxxi li huma l-Istati Membri li għandhom ir-responsabbiltà primarja għall-

implimentazzjoni u l-applikazzjoni korretti tad-dritt tal-UE; Josserva, madankollu, li dan 

ma jeżonerax lill-istituzzjonijiet tal-UE mid-dmir tagħhom li jirrispettaw id-dritt primarju 

tal-UE meta jkunu qed jistabbilixxu d-dritt sekondarja tal-UE; 

5. Jenfasizza l-importanza tat-trasparenza fit-tfassil u l-applikazzjoni tad-dritt mill-

istituzzjonijiet tal-UE u l-Istati Membri; jindika li, kemm biex tiġi ffaċilitata l-

implimentazzjoni tad-dritt tal-UE mill-Istati Membri u kemm biex dan ikun aċċessibbli 

għaċ-ċittadini tal-UE, il-leġiżlazzjoni tal-UE trid tkun ċara, tinftiehem, konsistenti u 

preċiża, filwaqt li tieħu wkoll inkunsiderazzjoni l-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja 

tal-UE, li tinsisti fuq il-ħtieġa tal-prevedibbiltà tar-regoli tal-UE1; 

6. Ifakkar, kif diġà ddikjarat fil-passat, li f'Unjoni Ewropea msejsa fuq l-istat tad-dritt u fuq 

iċ-ċertezza u l-prevedibbiltà tal-liġijiet, iċ-ċittadini tal-UE għandhom id-dritt li jsiru jafu 

                                                 
1 Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-10 ta' Settembru 2009, Plantanol GmbH & Co.KG vs Hauptzollamt 

Darmstadt, C-201/08, ECLI:EU:C:2009:539, punt 46. 
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b'mod ċar, aċċessibbli, trasparenti u fi żmien utli liema u jekk il-liġijiet nazzjonali ġewx 

adottati fit-traspożizzjoni tad-dritt tal-UE; 

7. Jenfasizza l-prinċipju tat-trasparenza kif minqux fit-Trattati tal-UE kif ukoll id-dritt taċ-

ċittadini tal-UE għall-ġustizzja u l-amministrazzjoni tajba, kif stipulat fl-Artikoli 41 u 47 

tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE, peress li dawn l-artikoli jeżiġu li ċ-ċittadini 

jkollhom aċċess adegwat għall-abbozzi tal-atti legali li jikkonċernawhom; ifakkar li dawn 

id-drittijiet u l-prinċipji għandhom ukoll ikunu ta' importanza fundamentali għall-Istati 

Membri meta jipproponu abbozzi ta' atti li jimplimentaw id-dritt tal-UE; 

8. Jitlob, f'dan ir-rigward, l-impenn tal-istituzzjonijiet kollha tal-UE li huma involuti fil-

proċess leġiżlattiv biex titjieb aktar il-kwalità tal-abbozzar ta' testi leġiżlattivi, 

f'konformità mal-impenn meħud fl-Aġenda ta' Tfassil Aħjar tal-Liġijiet; iqis li l-Ftehim 

Interistituzzjonali dwar linji gwida komuni għall-kwalità tal-abbozzar ta' leġiżlazzjoni 

Komunitarja tal-1998 għandu jiġi adattat sabiex jintlaħaq dak l-objettiv; itenni d-

dispożizzjoni tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar Tfassil Aħjar tal-Liġijiet li titlob li l-Istati 

Membri, meta jkunu qed jittrasponu direttivi tal-UE fid-dritt nazzjonali, jekk jagħżlu li 

jżidu elementi li bl-ebda mod ma huma relatati ma' dik il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, 

jagħmlu dawn iż-żidiet identifikabbli jew permezz tal-att ta' traspożizzjoni jew permezz ta' 

dokumenti assoċjati; 

9. Jenfasizza l-importanza tar-rwol tas-sħab soċjali, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u 

partijiet ikkonċernati oħra fir-rappurtar ta' nuqqasijiet fit-traspożizzjoni u l-applikazzjoni 

tad-dritt tal-UE mill-Istati Membri; jissuġġerixxi li l-awtoritajiet nazzjonali u l-

istituzzjonijiet tal-UE jippromovu dan ir-rwol; 

10. Jemmen li l-inklużjoni tal-parlamenti nazzjonali fi djalogu dwar il-kontenut ta' proposti 

leġiżlattivi, fejn ikun rilevanti, se trawwem l-applikazzjoni effettiva tad-dritt tal-UE; 

jirrimarka li skrutinju aktar rigoruż mill-parlamenti nazzjonali tal-gvernijiet rispettivi 

tagħhom meta dawn tal-aħħar ikunu involuti fil-proċess leġiżlattiv se jippromwovi 

applikazzjoni aktar effettiva tad-dritt tal-UE kif previst fit-Trattati; jenfasizza, għal dik ir-

raġuni, il-bżonn għall-parlamenti nazzjonali li jkunu involuti fl-istadji bikrin tal-proċeduri 

leġiżlattivi Ewropej, u jħeġġeġ lill-istituzzjonijiet Ewropej u lill-Istati Membri jagħtu bidu 

għal dibattitu dwar il-Protokolli 1 u 2, dwar ir-rwol tal-parlamenti nazzjonali fl-Unjoni 

Ewropea u dwar is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità, possibbilment billi tiġi kkunsidrata 

reviżjoni tal-hekk imsejħa sistema ta' twissija bikrija, u b'hekk tkun żgurata l-

applikazzjoni ta' proċedura ta' karta safra; 

11. Iħeġġeġ kooperazzjoni aktar mill-qrib u t-tisħiħ tar-rabtiet bejn il-Parlament Ewropew u l-

parlamenti nazzjonali; ifakkar fil-funzjoni ta' skrutinju tal-parlamenti nazzjonali fir-

rigward tal-involviment tal-gvernijiet tagħhom fil-proċess deċiżjonali fil-Kunsill tal-

Unjoni Ewropea, u jenfasizza l-ħtieġa għal konsultazzjoni u skambju regolari ta' fehmiet 

bejn il-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali, b'mod speċjali fil-fażijiet inizjali 

tal-proċess leġiżlattiv; 

12. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tipprovdi liċ-ċittadini b'pjattaforma integrata biex tassisti fiċ-

ċentralizzazzjoni tal-ilmenti u l-irregolaritajiet fl-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-

UE; 

13. Ifakkar li l-parlamenti nazzjonali għandhom rwol essenzjali x'jaqdu fl-iskrutinju tal-
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implimentazzjoni korretta tad-dritt tal-UE mill-Istati Membri; jistedinhom isegwu dan ir-

rwol b'mod proattiv; jiġbed l-attenzjoni fuq ir-rwol tal-parlamenti nazzjonali li jevitaw 

prattiki ta' regolamentazzjoni żejda fil-leġiżlazzjoni tal-UE fil-livell nazzjonali, u b'hekk 

jevitaw regolamentazzjoni żejda u piżijiet amministrattivi mhux meħtieġa; jistenna li l-

Istati Membri jindikaw u jiddokumentaw b'mod ċar l-obbligi nazzjonali meta dawn 

jiżdiedu mal-leġiżlazzjoni tal-UE fil-proċess ta' implimentazzjoni; jinsab imħasseb dwar 

il-fatt li miżuri nazzjonali eċċessivi li jiddaħħlu fil-leġiżlazzjoni tal-UE jżidu mingħajr 

ħtieġa l-ewroxettiċiżmu; 

14. Jappoġġja l-inizjattiva tal-Kummissjoni li tipprovdi gwida u assistenza lill-Istati Membri 

permezz ta' għodod konkreti biex jinkiseb titjib fir-riżultati għal dak li għandu x'jaqsam 

mal-implimentazzjoni tad-dritt tal-UE; 

15. Jinnota li s-sistema ta' skambju ta' informazzjoni u kooperazzjoni bejn il-kumitati tal-

parlamenti nazzjonali li jaħdmu mal-UE tista' tgħin fil-ksib ta' leġiżlazzjoni effiċjenti u 

għandha tintuża wkoll bħala appoġġ għal applikazzjoni aktar effettiva tad-dritt tal-UE 

mill-Istati Membri; jippromwovi l-użu tal-pjattaforma IPEX bħala għodda għal skambju 

reċiproku ta' informazzjoni bejn il-parlamenti nazzjonali u l-Parlament Ewropew; iħeġġeġ 

ukoll lill-parlamenti nazzjonali biex jieħdu sehem attiv fil-Laqgħat Interparlamentari tal-

Kumitati organizzati regolament mill-Parlament Ewropew; 

16. Jenfasizza n-neċessità li l-Parlament ikun jista' jissorvelja wkoll l-infurzar tar-regolamenti 

mill-Kummissjoni bl-istess mod li hu jagħmel fir-rigward tad-direttivi; jitlob lill-

Kummissjoni tiżgura li d-data dwar l-implimentazzjoni ta' regolamenti tkun qiegħda fir-

rapporti annwali futuri tagħha dwar il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-UE; 

jistieden lill-Istati Membri jressqu leġiżlazzjoni nazzjonali li tittrasponi jew timplimenta 

regolamenti lill-Kummissjoni bil-ħsieb li tiġi żgurata l-konformità korretta tagħha u 

jispeċifikaw liema partijiet joriġinaw mil-leġiżlazzjoni tal-UE u liema partijiet huma żidiet 

nazzjonali; 

17. Jemmen li l-isforzi tal-Kummissjoni biex toħroġ linji gwida huma ta' min ifaħħarhom; 

jilqa' b'sodisfazzjon, barra minn hekk, il-firxa wiesgħa ta' għodod użati mill-Kummissjoni 

biex tippromwovi l-konformità fil-fażi ta' qabel il-ksur; jiddispjaċih li l-verifika tat-

traspożizzjoni korretta tad-direttivi mill-Istati Membri għadha problema; iħeġġeġ lill-Istati 

Membri jonoraw l-impenn tagħhom li jipprovdu dokumenti ta' spjegazzjoni flimkien ma' 

miżuri nazzjonali li jittrasponu d-direttivi fl-ordni ġuridika tagħhom, inklużi t-tabelli ta' 

korrelazzjoni, jekk applikabbli; 

18. Jiddispjaċih dwar il-fatt li għad ma għandux informazzjoni trasparenti u disponibbli fi 

żmien utli dwar l-implimentazzjoni tad-dritt tal-UE; ifakkar li, fil-Ftehim ta' Qafas rivedut 

dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni, il-Kummissjoni 

timpenja ruħha biex "tqiegħed għad-dispożizzjoni tal-Parlament informazzjoni fil-qosor 

dwar il-proċeduri kollha ta' ksur mill-ittra ta' tqegħid fil-mora, inkluż, jekk il-Parlament 

jitlob li jsir hekk, [...] dwar kwistjonijiet li tirrigwardahom il-proċedura ta' ksur" u jistenna 

li din il-klawżola tiġi applikata in bona fede fil-prattika; 

19. Jilqa' b'sodisfazzjon l-istabbiliment ta' djalogu kontinwu bejn il-Kummissjoni u l-Istati 

Membri bl-għan li jissaħħaħ l-infurzar tad-dritt tal-UE permezz ta' approċċ strutturat u 

sistematiku; 
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20. Ifakkar li l-effikaċja tal-integrazzjoni Ewropea tiddependi wkoll fuq sa liema punt il-

politiki tal-UE jiġu inkorporati fil-leġiżlazzjoni u applikati mill-Istati Membri; ifakkar 

f'dan il-kuntest fl-Artikolu 197 TFUE li jistipula "l-implimentazzjoni effettiva tad-dritt tal-

Unjoni mill-Istati Membri, li hija essenzjali għall-funzjonament tajjeb tal-Unjoni, għandha 

titqies bħala kwistjoni ta' interess komuni". 
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