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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali 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:

1. Ifakkar li l-Unjoni hija bbażata fuq il-valuri minquxa fl-Artikolu 2 tat-TUE;

2. Jilqa' r-Rapport tal-2020 tal-Kummissjoni dwar l-Istat tad-Dritt (ir-Rapport) u l-
importanza li dan jagħti lis-sistema ġudizzjarja;

3. Jisħaq, f'konformità mar-Rapport, li sistemi ġudizzjarji effettivi li jkunu indipendenti u 
effiċjenti huma essenzjali għad-difiża tal-istat tad-dritt; jenfasizza, b'mod partikolari, il-
ħtieġa li l-ġudikatura tkun tista' teżerċita l-funzjonijiet tagħha b'awtonomija sħiħa, 
mingħajr intervent minn kwalunkwe istituzzjoni jew korp ieħor, f'konformità mal-
prinċipju tas-separazzjoni tas-setgħat;

4. Jinsab imħasseb ħafna dwar il-fatt li l-indipendenza ġudizzjarja għadha s-suġġett ta' 
tħassib serju f'uħud mill-Istati Membri; jesprimi d-dispjaċir tiegħu li l-Ungerija u l-
Polonja ressqu azzjoni għall-annullament tar-Regolament (UE, Euratom) 2020/2092 
dwar reġim ġenerali ta' kondizzjonalità għall-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni 
f'Marzu 2021, li għandu l-għan li jindirizza l-ksur tal-istat tad-dritt b'impatt fuq l-
interessi finanzjarji tal-Unjoni;

5. Iqis li r-rieżami perjodiku tal-istat tad-dritt huwa ta' sinifikat kbir u jfaħħar l-isforzi tal-
Kummissjoni li tinkoraġġixxi riformi strutturali fl-oqsma koperti mir-Rapport; jemmen, 
madankollu, li filwaqt li hija għodda ta' monitoraġġ essenzjali, rakkomandazzjonijiet 
ċari dwar l-isfidi identifikati u l-azzjoni ta' segwitu meħtieġa huma indispensabbli; 
iħeġġeġ lill-Kummissjoni tagħmel użu qawwi tal-proċeduri ta' ksur fejn xieraq, biex 
tipprevjeni rigress tal-istat tad-dritt fis-sistemi ġudizzjarji nazzjonali u jħeġġeġ lill-
Kunsill jerġa' jibda l-proċeduri pendenti kollha skont l-Artikolu 7(1) tat-TFUE u 
jinforma lill-Parlament b'dan;

6. Jinnota b'sodisfazzjon li r-Rapport fih kapitoli nazzjonali separati li jippruvaw 
jistabbilixxu metodoloġija komuni; jistieden lill-Kummissjoni, madankollu, tipprovdi 
tqabbil sinifikanti bejn is-sistemi ġudizzjarji nazzjonali differenti, biex tissottolinja fejn 
jistgħu jiġu applikati l-aħjar prattiki għal sistemi komparabbli u kif nuqqasijiet simili 
jistgħu jiġu indirizzati;

7. Jinnota li r-Rapport jindirizza b'mod korrett id-diġitalizzazzjoni meħtieġa tal-
proċedimenti tal-ġustizzja u t-taħriġ għall-imħallfin, inkluż dwar l-istat tad-dritt u l-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali (il-Karta); jiddispjaċih li r-Rapport ma jgħid xejn dwar 
it-taħriġ għall-avukati; jiddispjaċih li r-Rapport ma jkoprix id-drittijiet stabbiliti fl-
Artikolu 47 tal-Karta, bħad-dritt li wieħed jiġi difiż u rappreżentat u d-dritt għall-
għajnuna legali; jistieden lill-Kummissjoni testendi l-ambitu tar-Rapport tagħha li jmiss 
għal dawk l-oqsma.


