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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. Jenfasizza li l-UE twaqqfet bħala Unjoni msejsa fuq l-istat tad-dritt u r-rispett għad-

drittijiet tal-bniedem (l-Artikolu 2 tat-TUE); jenfasizza li monitoraġġ bir-reqqa tal-

azzjonijiet u l-omissjonijiet tal-Istati Membri u tal-istituzzjonijiet tal-UE huwa tal-akbar 

importanza; 

2. Jisħaq fuq il-punt li implimentazzjoni effikaċi tad-dritt tal-UE hija essenzjali biex 

tissaħħaħ il-fiduċja taċ-ċittadini fil-politiki u l-istituzzjonijiet tal-UE; ifakkar li l-

Artikolu 197 tat-TFUE jistipula, f'dan ir-rigward, li "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"; isostni li ċ-ċittadini tal-

Unjoni jħossuhom aktar kunfidenti dwar id-dritt tal-Unjoni meta dan ikun implimentat 

fl-Istati Membri b'mod effikaċi; 

3. Jirrikonoxxi li huma l-Istati Membri li għandhom ir-responsabilità primarja li 

jimplimentaw u japplikaw kif suppost id-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; 

4. Jilqa' dan l-ewwel rapport dwar il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-UE wara d-

dħul fis-seħħ tal-Aġenda għal Regolamentazzjoni Aħjar fl-2015; ifakkar li l-prinċipji ta' 

tfassil aħjar tal-liġijiet jinkludu fihom ir-rekwiżit li tintwera l-ħtieġa li jitfasslu liġijiet 

fil-livell tal-UE, b'mod strettament proporzjonat mal-għanijiet tal-azzjoni leġiżlattiva, u 

bil-għan li l-leġiżlazzjoni tiġi implimentata b'mod korrett fil-livell adegwat; jisħaq fuq l-

importanza tar-rispett għall-prinċipji tal-għoti tal-kompetenzi, tas-sussidjarjetà u tal-

proporzjonalità, skont l-Artikolu 5 tat-TUE, kif ukoll taċ-ċertezza tad-dritt u l-

ugwaljanza quddiem il-liġi fid-dawl ta' titjib fis-sorveljanza tal-applikazzjoni tad-dritt 

tal-UE; 

5. Jiddispjaċih li applikazzjoni f'waqtha u kif suppost tal-leġiżlazzjoni tal-UE fl-Istati 

Membri tibqa' kwistjoni ta' tħassib serju, kif jidher min-numru kbir ta' proċeduri ta' 

ksur; jiddeplora n-numru għoli ta' tendenzi negattivi żvelati fir-rapport kurrenti, b'mod 

partikolari ż-żieda sostanzjali fil-ftuħ ta' kawżi ta' ksur, li jirrappreżentaw żieda ta' 

67,5 % fuq is-sena l-oħra u domanda massima fuq ħames snin, flimkien ma' żieda 

rreġistrata fl-ilmenti u tnaqqis fir-rati ta' riżoluzzjoni; jinnota li skont it-tqassim tal-

kawżi ta' ksur li nfetħu fi tmiem l-2016, l-erba' oqsma ta' politika li fihom inbdew l-

ogħla numru ta' proċedimenti ta' ksur kontra l-Istati Membri kienu s-suq intern, l-

ambjent, l-istabilità finanzjarja, is-servizzi finanzjarja u l-unjoni tas-swieq kapitali, u l-

mobilità u t-trasport;  

6. Jinnota li l-impenn tal-Kummissjoni li tkun aktar strateġika fl-infurzar tad-dritt tal-UE 

dan l-aħħar wassal għall-għeluq tal-kawżi ta' ksur għal raġunijiet politiċi; jistieden lill-

Kummissjoni, għaldaqstant, tispjega l-kunsiderazzjonijiet wara tali deċiżjonijiet 

f'rapporti ta' monitoraġġ futuri; 
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7. Jilqa' t-tnaqqis fin-numru totali ta' fajls ġodda tal-EU Pilot, li laħqu l-aktar livell baxx 

mill-2011 'il hawn; jinnota l-għan tal-Kummissjoni, f'konformità mal-komunikazzjoni 

tagħha bit-titolu "Id-Dritt tal-UE: Riżultati aħjar permezz ta' applikazzjoni aħjar"1, li jsir 

użu tal-mekkaniżmu tal-EU Pilot biss meta dan jipprovdi valur miżjud effikaċi fil-

proċess ta' riżoluzzjoni tal-ksur; ifakkar, madankollu, li l-EU Pilot huwa għodda ta' 

ħidma li m'għandha l-ebda status legali u li tagħti setgħa diskrezzjonali lill-

Kummissjoni li ma tikkonformax mal-istandards xierqa ta' trasparenza u responsabilità; 

iqis li dawn in-nuqqasijiet jistgħu jiġi indirizzati permezz tal-adozzjoni ta' regolament li 

għandu jikkjarifika d-drittijiet u l-obbligi legali tal-ilmentaturi individwali u l-

Kummissjoni; 

8. Jilqa' l-fatt li r-rapport jirrikonoxxi r-rwol tal-Parlament li jattira l-attenzjoni tal-

Kummissjoni dwar in-nuqqasijiet fl-applikazzjoni tad-dritt tal-UE fl-Istati Membri 

permezz ta' mistoqsijiet parlamentari u petizzjonijiet; jirrimarka li skrutinju aktar 

rigoruż min-naħa tal-parlamenti nazzjonali tal-gvernijiet rispettivi tagħhom meta dawn 

tal-aħħar ikunu involuti fil-proċess leġiżlattiv se jippromwovi applikazzjoni aktar 

effikaċi tad-dritt tal-UE kif previst fit-Trattati; 

9. Jisħaq fuq l-importanza tat-trasparenza u r-responsabilità, apparti l-effiċjenza, fl-

abbozzar u l-applikazzjoni tad-dritt tal-UE min-naħa tal-istituzzjonijiet tal-UE, jiġifieri 

li l-leġiżlazzjoni tal-UE trid tkun ċara, li tinftiehem, konsistenti, preċiża u 

immedjatament disponibbli għaċ-ċittadini, filwaqt li tqis ukoll il-ġurisprudenza tal-Qorti 

tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, li tinsisti fuq il-ħtieġa għall-prevedibilità tal-istat tad-

dritt tal-UE2; 

10. Jissottolinja li ċ-ċittadini tal-UE għandhom id-dritt li jkunu tal-ewwel li jsiru jafu, b'mod 

ċar, effettivament aċċessibbli, trasparenti u b'mod f'waqtu, jekk u liema liġijiet 

nazzjonali ġew adottati bi traspożizzjoni tal-liġijiet tal-UE, u liema awtoritajiet 

nazzjonali huma responsabbli biex jiġi żgurat li dawn jiġu implimentati b'mod korrett; 

jirrikonoxxi r-rwol essenzjali li s-sħab soċjali u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili 

għandhom fil-monitoraġġ u t-tisħiħ ta' rimedju effikaċi tad-dritt tal-UE; 

11. Itenni d-dispożizzjoni fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet li 

jistieden lill-Istati Membri biex meta jittrasponu d-direttivi tal-UE fil-liġi nazzjonali, 

fejn jagħżlu li jżidu elementi li mhuma bl-ebda mod relatati mal-leġiżlazzjoni tal-

Unjoni, jiżguraw li dawn l-elementi jkunu identifikabbli jew permezz ta' att ta' 

traspożizzjoni jew permezz ta' dokumenti assoċjati; 

12. Jesprimi t-tħassib li minħabba t-traduzzjonijiet inkonsistenti ta' bosta direttivi fil-lingwi 

uffiċjali tal-UE, huwa probabbli li verżjonijiet lingwistiċi differenti jwasslu għal 

interpretazzjonijiet differenti tat-testi rispettivi u differenzi fit-traspożizzjoni tagħhom 

fl-Istati Membri; jiddeplora, għaldaqstant, li tali differenzi fit-traspożizzjoni u fl-

interpretazzjonijiet legali tad-direttivi jaf ma jinkixfux b'mod sistematiku, iżda biss meta 

jiġu kkjarifikati mis-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea; 

13. Ifakkar li l-parlamenti nazzjonali għandhom rwol essenzjali kemm fl-iskrutinju 

                                                 
1 C(2016)8600, ĠU C 18, 19.1.2017, p. 10.  
2 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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preleġiżlattiv tal-abbozzi ta' atti legali tal-UE kif ukoll fl-iskrutinju postleġiżlattiv tal-

implimentazzjoni korretta tad-dritt tal-UE min-naħa tal-Istati Membri; jistieden lill-

parlamenti nazzjonali jiżvolġu dan ir-rwol b'mod proattiv; 

14. Jistieden lill-Kummissjoni tikkontrolla b'mod effikaċi li l-qrati nazzjonali josservaw ir-

responsabilità tagħhom li jitolbu lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea tagħti 

deċiżjoni preliminari, kif iddikjarat fl-Artikolu 267 tat-TFUE; jistieden lill-

Kummissjoni, għaldaqstant, tikkunsidra li tistabbilixxi reġistru li jkun fih id-

deċiżjonijiet tal-qrati nazzjonali kollha li għandhom x'jaqsmu mal-interpretazzjoni tad-

dritt tal-UE f'każijiet fejn il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea ma tkunx talbet 

deċiżjoni preliminari; 

15. 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-Unjoni Ewropea; josserva li dawk id-

drittijiet u l-prinċipji jirrikjedu li ċ-ċittadini jingħataw aċċess adegwat u faċli 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 mmirati biex jimplimentaw id-dritt tal-UE; 

16. Jitlob lill-istituzzjonijiet tal-UE involuti fil-proċess leġiżlattiv biex jimpenjaw ruħhom 

biex itejbu l-kwalità tat-testi leġiżlattivi, f'konformità mal-impenn meħud fl-Aġenda 

għat-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet; ifakkar li l-Ftehim Interistituzzjonali tal-1998 dwar linji 

gwida komuni għall-kwalità tal-abbozzar ta' leġiżlazzjoni Komunitarja għandu bżonn 

jiġi adattat sabiex jintlaħaq dak l-objettiv; 

17. Jilqa' l-impenn tal-Kummissjoni li tgħin b'mod attiv lill-Istati Membri jittrasponu u 

jimplimentaw il-leġiżlazzjoni billi tħejji pjanijiet ta' implimentazzjoni għal ċerti direttivi 

u regolamenti; jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi gwida u assistenza lill-Istati Membri 

permezz ta' għodod konkreti, bil-għan li jintlaħqu riżultati aħjar f'dak li jikkonċerna l-

implimentazzjoni tad-dritt tal-UE; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tassisti lill-Istati Membri li 

jaf iħabbtu wiċċhom ma' sfidi marbuta mal-implimentazzjoni u t-traspożizzjoni a priori 

u tindirizzahom kif xieraq billi ttejjeb il-kapaċità istituzzjonali tal-awtoritajiet pubbliċi 

fil-livell tekniku; 

18. Jissottolinja l-importanza tar-rwol importanti tas-sħab soċjali, l-organizzazzjonijiet tas-

soċjetà ċivili u partijiet ikkonċernati oħra fit-tfassil tal-leġiżlazzjoni u fil-monitoraġġ u 

fir-rappurtar ta' nuqqasijiet fit-traspożizzjoni u l-applikazzjoni tad-dritt tal-UE mill-Istati 

Membri; jissuġġerixxi li dan ir-rwol għandu jitħeġġeġ mill-awtoritajiet nazzjonali u l-

istituzzjonijiet Ewropej; 

19. Ifakkar fin-neċessità għall-Parlament li jkun jista' jissorvelja wkoll l-infurzar tar-

regolamenti mill-Kummissjoni bl-istess mod li jagħmel fir-rigward tad-direttivi; 

iħeġġeġ, għaldaqstant, lill-istituzzjonijiet tal-UE jikkooperaw b'mod aktar effikaċi u 

effiċjenti, f'konformità mal-Artikolu 13(2) tat-TUE; itenni t-talba tiegħu lill-

Kummissjoni biex tiżgura li d-data dwar l-implimentazzjoni ta' regolamenti tiġi 

pprovduta b'mod ċar fir-rapporti annwali futuri tagħha dwar il-monitoraġġ tal-

applikazzjoni tad-dritt tal-UE; ifakkar lill-Istati Membri fl-obbligu li jressqu 

leġiżlazzjoni nazzjonali li tittrasponi jew timplimenta r-regolamenti quddiem il-

Kummissjoni, f'konformità mal-prinċipju tal-kooperazzjoni leali minqux fl-
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Artikolu 4(3) tat-TUE;  

20. Itenni l-appell tiegħu biex, fid-Direttorati Ġenerali rilevanti (DĠ IPOL, DĠ EXPO u 

DĠ EPRS), tinħoloq sistema awtonoma għall-valutazzjoni ex post tal-impatt tal-liġijiet 

ewlenin tal-UE adottati mill-Parlament taħt kodeċiżjoni u f'konformità mal-proċedura 

leġiżlattiva ordinarja; 

21. Itenni li l-istituzzjonijiet tal-UE, anki jekk jaġixxu bħala membri ta' gruppi ta' kredituri 

internazzjonali, huma marbuta mit-Trattati tal-UE u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali 

tal-UE; 

22. Jistieden lill-Kummissjoni tagħti attenzjoni partikolari lill-kontroll tagħha fuq l-

implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE li tistabbilixxi regoli kontra l-prattiki ta' 

korruzzjoni li jaffettwaw direttament il-funzjonament tas-suq intern, u tieħu l-miżuri 

xierqa biex tindirizza dawn il-fenomeni. 
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