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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-istabbiliment ta' Mekkaniżmu tal-UE għad-Demokrazija, l-Istat tad-Dritt u d-
Drittijiet Fundamentali
(2020/2072(INL))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 295 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra, b'mod partikolari, l-Artikolu 2, l-Artikolu 3(1), it-tieni subparagrafu 
tal-Artikolu 3(3) u l-Artikoli 6, 7 u 11 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, 

– wara li kkunsidra l-Artikoli tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE) relatati mar-rispett lejn id-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet 
fundamentali fl-Unjoni, u l-promozzjoni u l-protezzjoni tagħhom, inklużi l-
Artikoli 70, 258, 259, 260, 263 u 265 tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 4(3) u l-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, l-
Artikolu 295 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u l-Protokolli Nru 1 
dwar ir-rwol tal-parlamenti nazzjonali fl-Unjoni Ewropea u Nru 2 dwar l-applikazzjoni 
tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità, annessi mat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea u mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, 

– wara li kkunsidra l-kriterji ta' Copenhagen, u l-grupp ta' regoli tal-Unjoni li pajjiż 
kandidat għandu jissodisfa jekk ikun jixtieq jissieħeb fl-Unjoni (l-acquis),

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem,

– wara li kkunsidra l-istrumenti tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-ħarsien tad-drittijiet tal-
bniedem u l-libertajiet fundamentali u l-ġurisprudenza tal-korpi tat-trattati tan-
Nazzjonijiet Uniti,

– wara li kkunsidra l-Karta Soċjali Ewropea, b'mod partikolari l-Artikolu E tagħha;

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u 
tal-Libertajiet Fundamentali, il-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-
Bniedem, il-konvenzjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet, ir-riżoluzzjonijiet u r-rapporti tal-
Assemblea Parlamentari, il-Kumitat tal-Ministri, il-Kummissarju għad-Drittijiet tal-
Bniedem u l-Kummissjoni ta' Venezja tal-Kunsill tal-Ewropa,

– wara li kkunsidra l-Memorandum ta' Qbil bejn il-Kunsill tal-Ewropa u l-Unjoni 
Ewropea, tat-23 ta' Mejju 2007,

– wara li kkunsidra l-Lista tal-Kriterji tal-Istat tad-Dritt adottata mill-Kummissjoni ta' 
Venezja fil-106 Sessjoni Plenarja tagħha, fit-18 ta' Marzu 2016,
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– wara li kkunsidra l-għodda tal-Kunsill tal-Ewropa għall-Istati Membri "Respecting 
democracy, rule of law and human rights in the framework of the COVID-19 sanitary 
crisis" (Ir-Rispett għad-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet tal-bniedem fil-qafas 
tal-kriżi sanitarja COVID-19) tas-7 ta' April 2020,

– wara li kkunsidra r-Rapport Annwali tal-2020 mill-organizzazzjonijiet imsieħba għall-
Pjattaforma tal-Kunsill tal-Ewropa għall-Promozzjoni tal-Protezzjoni tal-Ġurnaliżmu u 
s-Sikurezza tal-Ġurnalisti,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-17 ta' Lulju 2019 dwar "It-
tisħiħ tal-istat tad-dritt fl-Unjoni - Pjan ta' azzjoni" (COM(2019)0343),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta' Jannar 2020 li tinkludi l-
Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni 2020 (COM(2020)0027) u l-Programm ta' Ħidma 
tal-Kummissjoni aġġustat tas-27 ta' Mejju 2020 (COM(2020)440),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-25 ta' Ottubru 2016 b'rakkomandazzjonijiet lill-
Kummissjoni dwar l-istabbiliment ta' mekkaniżmu tal-UE dwar id-demokrazija, l-istat 
tad-dritt u d-drittijiet fundamentali1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tad-19 ta' April 2018 dwar il-ħtieġa li jiġi stabbilit 
Strument għall-Valuri Ewropej biex jiġu appoġġjati l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili li jippromwovu d-demokrazija, l-istat tad-dritt u l-valuri fundamentali fl-Unjoni 
Ewropea fil-livell lokali u nazzjonali2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni leġiżlattiva tiegħu tas-17 ta' April 2019 dwar il-proposta 
għar regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Programm dwar 
id-Drittijiet u l-Valuri3,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Novembru 2018 dwar il-ħtieġa ta' 
mekkaniżmu komprensiv tal-UE għall-protezzjoni tad-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-
drittijiet fundamentali4,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Jannar 2019 dwar is-sitwazzjoni tad-
drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea fl-20175,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-28 ta' Marzu 2019 dwar is-sitwazzjoni tal-
istat tad-dritt u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni fl-UE, b'mod speċifiku f'Malta u fis-
Slovakkja6

1 ĠU C 215, 19.6.2018, p. 162.
2 ĠU C 390, 18.11.2019, p. 117.
3 Testi adottati, P8_TA(2019)0407.
4 Testi adottati, P8_TA (2018)0456.
5 Testi adottati, P8_TA(2019)0032.
6 Testi adottati, P8_TA(2019)0328.
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– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta' Diċembru 2019 dwar diskriminazzjoni 
pubblika u diskors ta' mibegħda kontra persuni LGBTI, inklużi ż-żoni mingħajr 
LGBTI7, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Jannar 2020 dwar id-drittijiet tal-
bniedem u d-demokrazija fid-dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni - 
rapport annwali 20188,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Jannar 2020 dwar is-seduti ta' smigħ li 
għaddejjin bħalissa skont l-Artikolu 7(1) tat-TUE fir-rigward tal-Polonja u l-Ungerija9,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' April 2020 dwar azzjoni koordinata tal-
UE biex tikkumbatti l-pandemija tal-COVID-19 u l-konsegwenzi tagħha10,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjonijiet konġunti tal-organizzazzjoni tas-soċjetà ċivili 
"From blueprint to footprint: Safeguarding media freedom and pluralism through the 
European Rule of Law Mechanism" (Minn pjan ta' azzjoni għal impronta: 
Nissalvagwardjaw il-libertà u l-pluraliżmu tal-midja permezz tal-Mekkaniżmu 
Ewropew tal-Istat tad-Dritt) ta' April 2020,

– wara li kkunsidra r-rapport tan-Network Ewropew tal-Istituzzjonijiet Nazzjonali tad-
Drittijiet tal-Bniedem "L-Istat tad-Dritt fl-Unjoni Ewropea" tal-11 ta' Mejju 2020, 

– wara li kkunsidra l-preżentazzjoni tal-Grupp ta' Ħidma tan-Network dwar id-Drittijiet 
tal-Bniedem u d-Demokrazija dwar il-Politika Interna tal-UE dwar id-Drittijiet tal-
Bniedem, tal-4 ta' Mejju 2020 lill-Kummissjoni Ewropea fil-qafas tal-konsultazzjoni 
tal-partijiet ikkonċernati għar-Rapport dwar l-Istat tad-dritt,

– wara li kkunsidra l-valutazzjoni tal-valur miżjud Ewropew li jakkumpanja r-rapport ta' 
inizjattiva leġiżlattiva dwar mekkaniżmu tal-UE dwar id-demokrazija, l-istat tad-dritt u 
d-drittijiet fundamentali ta' Ottubru 2016, 

– wara li kkunsidra l-Valutazzjoni Preliminari tal-Parlament dwar il-valur miżjud 
Ewropew ta' mekkaniżmu tal-UE dwar id-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet 
fundamentali ta' April 2020,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 47 u 54 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali u tal-
Kumitat għall-Affarijiet Legali,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern 
(A9-0000/2020), 

A. billi l-Unjoni hija bbażata fuq il-valuri tar-rispett għad-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-
demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, inklużi 

7 Testi adottati, P9_TA(2019)0101.
8 Testi adottati, P9_TA(2020)0007.
9 Testi adottati, P9_TA(2020)0014.
10 Testi adottati, P9_TA(2020)0054.
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d-drittijiet tal-persuni li jagħmlu parti minn minoranzi, kif stipulat fl-Artikolu 2 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE); billi dawk il-valuri huma valuri li huma komuni 
għall-Istati Membri u li l-Istati Membri kollha ssottoskrivew għalihom b'mod ħieles;

B. billi d-deċennju preċedenti ra attakki ta' kuraġġ kontra l-valuri tal-Unjoni f'diversi Stati 
Membri; billi t-tqabbil internazzjonali u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament urew rigress 
demokratiku konsiderevoli fl-Ungerija u fil-Polonja b'mod partikolari; billi l-Parlament 
ilu jitlob mill-2016 biex isir monitoraġġ komprensiv, preventiv u bbażat fuq l-evidenza 
f'dan il-qasam permezz ta' mekkaniżmu tal-UE għad-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-
drittijiet fundamentali; 

C. billi l-ksur tal-valuri msemmija fl-Artikolu 2 tat-TUE jdgħajjef il-koeżjoni tal-proġett 
Ewropew, id-drittijiet taċ-ċittadini kollha tal-Unjoni u l-fiduċja reċiproka fost l-Istati 
Membri;

D. billi l-Kummissjoni qed tħejji biex tippubblika rapport annwali dwar l-istat tad-dritt, li 
għandu jiġi segwit minn Strateġija għall-Implimentazzjoni tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali u Pjan ta' Azzjoni Ewropew għad-Demokrazija;

E. billi regolament dwar il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni fil-każ ta' nuqqasijiet 
ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-dritt fl-Istati Membri, ladarba jiġi adottat, isir 
għodda indispensabbli għas-salvagwardja tal-istat tad-dritt fl-Unjoni;

F. billi kwalunkwe mekkaniżmu ta' monitoraġġ għandu jinvolvi mill-qrib lill-partijiet 
ikkonċernati attivi fil-protezzjoni u l-promozzjoni tad-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-
drittijiet fundamentali, inklużi s-soċjetà ċivili, il-korpi tal-Kunsill tal-Ewropa u tan-
Nazzjonijiet Uniti, l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali, l-
istituzzjonijiet nazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem, il-parlamenti nazzjonali u l-
awtoritajiet lokali; 

G. billi l-Parlament, il-Kummissjoni u l-Kunsill jaqsmu r-responsabbiltà politika għaż-
żamma tal-valuri tal-Unjoni, fil-limiti tal-poteri mogħtija lilhom mit-Trattati; billi 
ftehim interistituzzjonali bbażat fuq l-Artikolu 295 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea (TFUE) jiżgura l-arranġamenti meħtieġa biex tiġi ffaċilitata l-
kooperazzjoni tat-tliet istituzzjonijiet f'dak ir-rigward; billi, skont l-Artikolu 295 tat-
TFUE, kwalunkwe waħda mit-tliet istituzzjonijiet tista' tipproponi tali ftehim; 

1. Jenfasizza l-ħtieġa urġenti li l-Unjoni tiżviluppa aġenda robusta u pożittiva għall-
protezzjoni u t-tisħiħ tad-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali għaċ-
ċittadini kollha tagħha; jinsisti li l-Unjoni għandha tibqa' promotur tal-libertà u l-
ġustizzja fl-Ewropa u fid-dinja;

2. Iwissi li l-Unjoni qed tiffaċċja kriżi bla preċedent u li qed tikber tal-valuri fundamentali 
tagħha, li qed thedded is-sopravivenza fit-tul bħala proġett ta' paċi demokratika; huwa 
mħasseb b'mod serju dwar iż-żieda u t-tisħiħ tat-tendenzi awtokratiċi u mhux liberali, li 
qed ikomplu jaggravaw minħabba l-pandemija tal-COVID-19 u r-reċessjoni ekonomika, 
kif ukoll il-korruzzjoni u l-manipulazzjoni tal-Istat, f'diversi Stati Membri; jissottolinja 
l-perikli ta' din ix-xejra għall-koeżjoni tal-ordni legali tal-Unjoni, il-funzjonament tas-
suq uniku tagħha, l-effikaċja tal-politiki komuni tagħha u l-kredibilità internazzjonali 
tagħha;
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3. Jirrikonoxxi li l-Unjoni għadha strutturalment mhux mgħammra biex tindirizza r-rigress 
demokratiku u tal-istat tad-dritt fl-Istati Membri; jiddispjaċih dwar l-inabbiltà tal-
Kunsill li jagħmel progress sinifikanti fl-infurzar tal-valuri tal-Unjoni fil-proċeduri tal-
Artikolu 7 tat-TUE li għaddejjin bħalissa; jinnota bi tħassib in-natura diżassoċjata tal-
għodda tal-Unjoni f'dak il-qasam;

4. Jilqa' l-ħidma tal-Kummissjoni dwar ir-Rapport Annwali dwar l-Istat tad-Dritt; jinnota, 
madankollu, li dan ma jinkludix l-oqsma tad-demokrazija u tad-drittijiet fundamentali; 
itenni l-ħtieġa ta' mekkaniżmu ta' monitoraġġ komprensiv stabbilit f'att legali li jorbot 
lill-Parlament, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni għal proċess trasparenti u regolarizzat, 
b'responsabilitajiet definiti b'mod ċar, sabiex il-protezzjoni u l-promozzjoni tal-valuri 
tal-Unjoni jsiru parti permanenti u viżibbli tal-aġenda tal-Unjoni;

5. Jipproponi l-istabbiliment ta' mekkaniżmu tal-UE għad-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-
drittijiet fundamentali (il-"Mekkaniżmu"), abbażi tal-proposta tal-Parlament tal-2016 u 
r-Rapport tal-Istat tad-Dritt tal-2020 tal-Kummissjoni, li għandu jkun regolat minn 
ftehim interistituzzjonali bejn il-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni, li jkun 
jikkonsisti f'Ċiklu ta' Monitoraġġ Annwali dwar il-valuri tal-Unjoni, li jkopri l-aspetti 
kollha tal-Artikolu 2 tat-TUE, u japplika b'mod ugwali, oġġettiv u ġust għall-Istati 
Membri kollha; 

6. Jissottolinja li ċ-Ċiklu ta' Monitoraġġ Annwali għandu jinkludi rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiż, bi skedi ta' żmien u miri għall-implimentazzjoni, li għandhom jiġu 
segwiti f'rapporti annwali jew urġenti sussegwenti; jisħaq li n-nuqqasijiet li jiġu 
implimentati r-rakkomandazzjonijiet għandhom ikunu marbuta ma' miżuri konkreti ta' 
infurzar tal-Unjoni;

7. Jinnota li l-Mekkaniżmu għandu jikkonsolida u jieħu post l-istrumenti eżistenti, b'mod 
partikolari r-Rapport Annwali dwar l-Istat tad-Dritt, il-Qafas tal-Istat tad-Dritt tal-
Kummissjoni, id-Djalogu tal-Kunsill dwar l-Istat tad-Dritt u l-Mekkaniżmu għall-
Kooperazzjoni u l-Verifika (CVM), filwaqt li jżid il-komplementarjetà u l-koerenza 
b'għodod oħra disponibbli, fosthom proċeduri ta' ksur skont l-Artikolu 7 tat-TUE, il-
kondizzjonalità baġitarja ladarba tkun fis-seħħ, u s-Semestru Ewropew; huwa tal-fehma 
li ċ-Ċiklu ta' Monitoraġġ Annwali jista' jissodisfa l-għanijiet tas-CVM għall-Bulgarija u 
r-Rumanija, u b'hekk jikkontribwixxi għat-trattament ugwali tal-Istati Membri kollha; 
iqis li t-tliet istituzzjonijiet għandhom jużaw is-sejbiet miċ-Ċiklu ta' Monitoraġġ 
Annwali fil-valutazzjoni tagħhom sabiex jingħata bidu għall-Artikolu 7 tat-TUE u tar-
Regolament (UE) 2020/xxxx tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni 
tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-dritt fl-
Istati Membri11;

8. Ifakkar fir-rwol indispensabbli li għandhom is-soċjetà ċivili, l-istituzzjonijiet nazzjonali 
tad-drittijiet tal-bniedem u atturi rilevanti oħra fl-istadji kollha taċ-Ċiklu ta' Monitoraġġ 
Annwali, mill-għoti ta' kontribut għall-faċilitazzjoni tal-implimentazzjoni; jinnota li l-
istatus ta' akkreditazzjoni tal-istituzzjonijiet nazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem u l-
ispazju għas-soċjetà ċivili jistgħu jservu huma stess bħala indikaturi għal skopijiet ta' 
evalwazzjoni; iqis li l-parlamenti nazzjonali għandu jkollhom dibattiti pubbliċi u 

11 [minflok xxxx daħħal in-numru finali ta' 2018/136(COD) fit-test u kkoreġi r-referenza tal-ĠU fin-nota ta' 
qiegħ il-paġna] ĠU C ..., ....., p. ....



PE653.810v01-00 8/14 PR\1207632MT.docx

MT

jadottaw pożizzjonijiet dwar l-eżitu taċ-ċiklu ta' monitoraġġ;

9. Jafferma mill-ġdid ir-rwol tal-Parlament, f'konformità mal-Artikolu 7 tat-TUE, fil-
monitoraġġ tal-konformità mal-valuri tal-Unjoni; itenni t-talba li l-Parlament ikun 
preżenti fis-seduti ta' smigħ tal-Artikolu 7 meta jkun il-Parlament li jkun ta bidu għall-
proċedura; jemmen li l-Mekkaniżmu, sostnut minn ftehim interistituzzjonali, se 
jipprovdi l-qafas meħtieġ għal koordinazzjoni aħjar;

10. Huwa tal-fehma li, fuq perjodu twil ta' żmien, it-tisħiħ tal-kapaċità tal-Unjoni li 
tippromwovi u tiddefendi l-qalba kostituzzjonali tagħha se jirrikjedi bidla fit-Trattat; 
jistenna bil-ħerqa r-riflessjoni u l-konklużjonijiet tal-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-
Ewropa f'dak ir-rigward; 

11. Jemmen bil-qawwa li l-indirizzar tal-kriżi tal-valuri tal-Unjoni, inkluż permezz tal-
Mekkaniżmu propost, huwa prekundizzjoni biex terġa' tiġi stabbilita l-fiduċja reċiproka 
fost l-Istati Membri, biex b'hekk l-Unjoni kollha tkun tista' ssostni u tkompli l-politiki 
komuni kollha; 

12. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jidħlu mingħajr dewmien f'negozjati mal-
Parlament dwar ftehim interistituzzjonali f'konformità mal-Artikolu 295 tat-TFUE; iqis 
li l-proposta stabbilita fl-Anness hawnhekk tikkostitwixxi bażi xierqa għal dawn in-
negozjati;

13. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni u l-proposta li 
takkumpanjaha lill-Kummissjoni u lill-Kunsill.
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ANNESS GĦALL-MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI:

Proposta għal Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tisħiħ tal-Valuri tal-Unjoni

IL-PARLAMENT EWROPEW, IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA U L-
KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari 
l-Artikolu 295 tiegħu,

Billi:

(1) Skont l-Artikolu 2 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE), l-Unjoni hija bbażata fuq 
il-valuri tar-rispett għad-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-
istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, inkluż id-drittijiet ta' persuni li 
jagħmlu parti minn minoranzi ("valuri tal-Unjoni").

(2) Skont l-Artikolu 49 tat-TUE, ir-rispett u l-impenn għall-promozzjoni tal-valuri tal-
Unjoni huma kundizzjoni fundamentali tas-sħubija fl-Unjoni. F'konformità mal-
Artikolu 7 tat-TUE, l-eżistenza ta' ksur serju u persistenti minn Stat Membru tal-valuri 
tal-Unjoni tista' twassal għas-sospensjoni tad-drittijiet tal-vot tar-rappreżentant tal-gvern 
ta' dak l-Istat Membru fil-Kunsill. Ir-rispett għall-valuri tal-Unjoni jifforma l-bażi ta' 
livell għoli ta' fiduċja u fiduċja reċiproka bejn l-Istati Membri.

(3) Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni ("it-tliet istituzzjonijiet") 
jirrikonoxxu l-importanza kbira tar-rispett għall-valuri tal-Unjoni. Ir-rispett għall-valuri 
tal-Unjoni huwa meħtieġ għall-funzjonament tajjeb tal-Unjoni u l-kisba tal-għanijiet 
tagħha kif stabbiliti fl-Artikolu 3 tat-TUE. It-tliet istituzzjonijiet huma impenjati favur 
kooperazzjoni sinċiera reċiproka bil-għan li jippromwovu u jiżguraw ir-rispett għall-
valuri tal-Unjoni.

(4) It-tliet istituzzjonijiet jirrikonoxxu l-ħtieġa li tiġi ssimplifikata u tissaħħaħ l-effikaċja 
tal-għodod eżistenti mfassla biex irawmu l-konformità mal-valuri tal-Unjoni. Għalhekk 
għandu jiġi stabbilit mekkaniżmu interistituzzjonali komprensiv sabiex titjieb il-
koordinazzjoni bejn it-tliet istituzzjonijiet u jiġu kkonsolidati l-inizjattivi li ttieħdu 
qabel. F'konformità mal-Konklużjonijiet tal-Kunsill Ġustizzja u Affarijiet Interni tas-6 u 
s-7 ta' Ġunju 2013, mekkaniżmu bħal dan għandu jopera b'"mod trasparenti, abbażi tal-
evidenza miġbura b'mod oġġettiv, imqabbla u analizzata u abbażi tal-ugwaljanza tat-
trattament bejn l-Istati Membri kollha" [Traduzzjoni mhux uffiċjali].

(5) It-tliet istituzzjonijiet jaqblu li huwa meħtieġ Ċiklu ta' Monitoraġġ Annwali dwar il-
Valuri tal-Unjoni sabiex jissaħħu l-promozzjoni u r-rispett għall-valuri tal-Unjoni. Iċ-
Ċiklu ta' Monitoraġġ Annwali għandu jkun komprensiv, oġġettiv, imparzjali, ibbażat 
fuq l-evidenza u applikat b'mod ugwali u ġust għall-Istati Membri kollha. L-għan 
ewlieni taċ-Ċiklu ta' Monitoraġġ Annwali għandu jkun li jevita l-ksur tal-valuri tal-
Unjoni u n-nuqqas ta' konformità magħhom, filwaqt li tiġi pprovduta bażi kondiviża 
għal azzjonijiet oħra mit-tliet istituzzjonijiet. It-tliet istituzzjonijiet jaqblu wkoll li jużaw 
dan il-Ftehim Interistituzzjonali biex jintegraw l-istrumenti u l-inizjattivi eżistenti 
relatati mal-promozzjoni u r-rispett għall-valuri tal-Unjoni, b'mod partikolari r-Rapport 



PE653.810v01-00 10/14 PR\1207632MT.docx

MT

Annwali dwar l-Istat tad-Dritt, id-Djalogu Annwali tal-Kunsill dwar l-Istat tad-Dritt u l-
Qafas tal-Istat tad-Dritt tal-Kummissjoni, sabiex tiġi evitata d-duplikazzjoni u tissaħħaħ 
l-effikaċja ġenerali.

(6) Iċ-Ċiklu ta' Monitoraġġ Annwali għandu jikkonsisti fi stadju preparatorju, il-
pubblikazzjoni tar-rapport annwali ta' monitoraġġ dwar il-valuri tal-Unjoni inklużi r-
rakkomandazzjonijiet, u l-istadju ta' segwitu. Iċ-Ċiklu ta' Monitoraġġ Annwali għandu 
jitwettaq fi spirtu ta' trasparenza u ftuħ.

(7) It-tliet istituzzjonijiet huma tal-istess fehma li l-Mekkaniżmu għall-Kooperazzjoni u l-
Verifika għall-Bulgarija u r-Rumanija għandu jintemm fil-forma eżistenti tiegħu fl-
interess li tiġi evitata d-duplikazzjoni tal-kompiti u li jissaħħaħ it-trattament ugwali tal-
Istati Membri kollha. Iċ-Ċiklu ta' Monitoraġġ Annwali għandu għalhekk jissostitwixxi 
d-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni 2006/928/KE1 u 2006/929/KE2 u jissodisfa, inter alia, 
l-għanijiet ta' dawn id-Deċiżjonijiet fir-rigward tal-Bulgarija u r-Rumanija. Dan il-
Ftehim Interistituzzjonali huwa mingħajr preġudizzju għall-Att tal-Adeżjoni tal-2005, 
b'mod partikolari l-Artikoli 37 u 38 tiegħu.

(8) Iċ-Ċiklu ta' Monitoraġġ Annwali għandu jkun komplementari għal strumenti oħra 
relatati mal-promozzjoni u t-tisħiħ tal-valuri tal-Unjoni, u koerenti magħhom. B'mod 
partikolari, it-tliet istituzzjonijiet għandhom jimpenjaw ruħhom li jużaw is-sejbiet tar-
rapporti annwali ta' monitoraġġ fil-valutazzjoni tagħhom dwar jekk hemmx riskju ċar ta' 
ksur serju jew eżistenza ta' ksur serju u persistenti minn Stat Membru tal-valuri tal-
Unjoni fil-kuntest tal-Artikolu 7 tat-TUE. Bl-istess mod, it-tliet istituzzjonijiet 
għandhom jimpenjaw ruħhom li jużaw is-sejbiet tar-rapport annwali ta' monitoraġġ fil-
valutazzjoni tagħhom dwar jekk hemmx nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-istat 
tad-dritt fl-Istati Membri, f' konformità mal-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) 2020/xxxx 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill3. It-tliet istituzzjonijiet jaqblu li r-rapporti annwali 
ta' monitoraġġ għandhom b'mod aktar ġenerali jiggwidaw l-azzjonijiet tagħhom fir-
rigward tal-valuri tal-Unjoni.

(9) Skont l-Artikolu 295 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), dan 
il-Ftehim Interistituzzjonali jistabbilixxi biss arranġamenti għall-faċilitazzjoni tal-
kooperazzjoni bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni, u, skont l-
Artikolu 13(2) tat-TUE, dawk l-istituzzjonijiet għandhom jaġixxu fil-limiti tas-setgħat 
mogħtija lilhom mit-Trattati, u f'konformità mal-proċeduri, kundizzjonijiet u għanijiet 
stipulati fihom. Dan il-Ftehim Interistituzzjonali huwa mingħajr preġudizzju għall-
prerogattivi tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fl-interpretazzjoni awtentika tad-
dritt tal-Unjoni,

1 Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta' Diċembru 2006 dwar it-twaqqif ta' mekkaniżmu għall-
kooperazzjoni u l-verifika tal-progress fir-Rumanija sabiex jiġu indirizzati punti ta' riferiment speċifiċi fl-
oqsma tar-riforma ġudizzjarja u tal-ġlieda kontra l-korruzzjoni (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 56).

2 Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta' Diċembru 2016 dwar it-twaqqif ta' mekkaniżmu għall-
kooperazzjoni u l-verifika tal-progress fil-Bulgarija sabiex tindirizza punti ta' riferiment speċifiċi fl-
oqsma tar-riforma ġudizzjarja u tal-ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata (ĠU L 354, 
4.12.2006, p. 58).

3 [minflok xxxx daħħal in-numru tal-2018/136 (COD) fit-test u n-nota ta' qiegħ il-paġna u r-referenza 
korretta tal-ĠU fin-nota ta' qiegħ il-paġna] Ir-Regolament (UE) .../... tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta 'nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-
dritt fl-Istati Membri ĠU C ..., ....., p. ....
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QABLU DWAR DAN LI ĠEJ

I. GĦANIJIET

1. It-tliet istituzzjonijiet b'dan jaqblu li jikkoordinaw u jikkooperaw bil-għan li 
jippromwovu u jsaħħu r-rispett għall-valuri tal-Unjoni, f'konformità mal-Artikolu 2 tat-TUE.

II. IĊ-ĊIKLU TA' MONITORAĠĠ ANNWALI

2. It-tliet istituzzjonijiet jaqblu li jorganizzaw f'kooperazzjoni sinċiera u reċiproka Ċiklu 
ta' Monitoraġġ Annwali dwar il-Valuri tal-Unjoni, li jkopri kwistjonijiet u l-aħjar prattiki fl-
oqsma tal-valuri tal-Unjoni. Iċ-Ċiklu ta' Monitoraġġ għandu jikkonsisti fi stadju preparatorju, 
il-pubblikazzjoni ta' rapport annwali ta' monitoraġġ dwar il-valuri tal-Unjoni ("Rapport 
Annwali") inklużi rakkomandazzjonijiet, u stadju ta' segwitu.

3. It-tliet istituzzjonijiet jaqblu li jistabbilixxu Grupp ta' Ħidma Interistituzzjonali 
permanenti dwar il-Valuri tal-Unjoni ("Grupp ta' Ħidma"). Il-Grupp ta' Ħidma għandu 
jiffaċilita l-koordinazzjoni u l-kooperazzjoni bejn it-tliet istituzzjonijiet fiċ-Ċiklu ta' 
Monitoraġġ Annwali. Il-Grupp ta' Ħidma għandu jistieden lill-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea 
għad-Drittijiet Fundamentali biex tipparteċipa fil-laqgħat tiegħu. Il-Grupp ta' Ħidma għandu 
jikkonsulta wkoll mal-esperti indipendenti fuq bażi regolari.

Stadju preparatorju

4. Fuq bażi annwali, il-Kummissjoni għandha torganizza konsultazzjoni mmirata mal-
partijiet ikkonċernati biex tiġbor l-informazzjoni għar-Rapport Annwali. Il-konsultazzjoni 
mal-partijiet ikkonċernati għandha ssir fl-ewwel trimestru ta' kull sena. Il-konsultazzjoni 
għandha tkun trasparenti u bbażata fuq metodoloġija ċara u rigoruża miftiehma mill-Grupp ta' 
Ħidma. Il-metodoloġija għandha, fi kwalunkwe każ, tinkludi f'forma xierqa l-punti ta' 
riferiment elenkati fl-Annessi għad-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni 2006/928/KE u 
2006/929/KE.

5. Il-konsultazzjoni mal-partijiet ikkonċernati għandha tagħti opportunità lill-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, lill-assoċjazzjonijiet u lin-networks professjonali, lill-
korpi tal-Kunsill tal-Ewropa, lill-istituzzjonijiet, lill-korpi, lill-uffiċċji u lill-aġenziji tal-
Unjoni u lill-Istati Membri, inklużi l-parlamenti nazzjonali u l-awtoritajiet lokali, biex 
jikkontribwixxu għar-Rapport Annwali. Il-Kummissjoni għandha tinkorpora l-informazzjoni 
pprovduta mill-partijiet ikkonċernati fir-Rapport Annwali. Il-Kummissjoni għandha 
tippubblika l-kontribuzzjonijiet rilevanti għall-konsultazzjoni fuq is-sit web tagħha qabel il-
pubblikazzjoni tar-Rapport Annwali.

6. Il-Kummissjoni għandha tibbaża fuq l-informazzjoni kollha li jkollha għad-
dispożizzjoni tagħha meta tħejji r-Rapport Annwali. Ta' rilevanza partikolari f'dan ir-rigward 
huma r-rapporti u d-data mill-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali, il-
Kunsill tal-Ewropa, inklużi l-Kummissjoni ta' Venezja u l-Grupp ta' Stati kontra l-
Korruzzjoni, u organizzazzjonijiet internazzjonali oħra li jipproduċu studji rilevanti.

7. Ir-rappreżentanti maħtura ta' kwalunkwe waħda mit-tliet istituzzjonijiet għandu 
jkollhom il-possibbiltà li jwettqu għadd limitat ta' żjarat ta' ġbir ta' informazzjoni fl-Istati 
Membri bil-għan li jiksbu informazzjoni addizzjonali u kjarifika dwar l-istat tal-valuri tal-
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Unjoni fl-Istati Membri kkonċernati. Il-Kummissjoni għandha tinkorpora s-sejbiet fir-Rapport 
Annwali.

8. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Grupp ta' Ħidma dwar il-progress li jkun sar 
matul l-istadju preparatorju.

Rapport Annwali u rakkomandazzjonijiet

9. Il-Kummissjoni għandha tfassal ir-Rapport Annwali abbażi tal-informazzjoni miġbura 
matul l-istadju preparatorju. Ir-Rapport Annwali għandu jkopri kemm l-iżviluppi pożittivi kif 
ukoll dawk negattivi relatati mal-valuri tal-Unjoni fl-Istati Membri. Ir-Rapport Annwali 
għandu jkun imparzjali, ibbażat fuq evidenza miġbura b'mod oġġettiv u jirrispetta t-trattament 
ugwali bejn l-Istati Membri kollha. Il-profondità tar-rappurtar għandha tirrifletti l-gravità tas-
sitwazzjoni inkwistjoni.

10. Ir-Rapport Annwali għandu jkun fih rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-Istati 
Membri bil-għan li jissaħħu l-valuri tal-Unjoni. Ir-rakkomandazzjonijiet għandhom 
jispeċifikaw miri konkreti u skedi ta' żmien għall-implimentazzjoni. Ir-rakkomandazzjonijiet 
għandhom iqisu d-diversità tas-sistemi politiċi u legali tal-Istati Membri. L-implimentazzjoni 
tar-rakkomandazzjonijiet għandha tiġi vvalutata fir-Rapporti Annwali jew fir-rapporti urġenti 
sussegwenti, kif ikun xieraq.

11. Ir-Rapport Annwali, inklużi r-rakkomandazzjonijiet tiegħu, għandu jiġi ppubblikat 
f'Settembru ta' kull sena. Id-data tal-pubblikazzjoni għandha tkun ikkoordinata bejn it-tliet 
istituzzjonijiet fil-Grupp ta' Ħidma.

Segwitu

12. Mhux aktar tard minn xahrejn mid-data tal-pubblikazzjoni tiegħu, il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill għandhom jiddiskutu l-kontenut tar-Rapport Annwali. Id-diskussjonijiet 
għandhom isiru pubbliċi. Il-Parlament u l-Kunsill għandhom jadottaw pożizzjonijiet dwar ir-
Rapport Annwali permezz ta' riżoluzzjonijiet u konklużjonijiet. Bħala parti mis-segwitu, il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom jivvalutaw u jirriflettu dwar sa liema punt ir-
rakkomandazzjonijiet preċedenti ġew implimentati mill-Istati Membri. It-tliet istituzzjonijiet 
għandhom jagħmlu ħilithom sabiex jippromwovu dibattitu dwar ir-Rapport Annwali fl-Istati 
Membri, b'mod partikolari fil-parlamenti nazzjonali.

13. Fuq il-bażi tas-sejbiet tar-Rapport Annwali, il-Kummissjoni tista', fuq inizjattiva 
tagħha stess jew fuq talba mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill, tidħol fi djalogu ma' 
Stat Membru wieħed jew aktar, inklużi l-parlamenti nazzjonali u l-awtoritajiet lokali, bil-għan 
li tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet. Il-Kummissjoni għandha 
tirrapporta regolarment dwar il-progress tad-djalogu. Il-Kummissjoni tista', fi kwalunkwe ħin, 
tipprovdi assistenza teknika lill-Istati Membri permezz ta' attivitajiet differenti. Il-Parlament 
Ewropew għandu jorganizza, b'koperazzjoni mal-parlamenti nazzjonali, dibattitu 
interparlamentari dwar is-sejbiet tar-Rapport Annwali.

14. Mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-Kummissjoni skont l-Artikolu 258 tat-TFUE u 
d-dritt tal-Parlament Ewropew u tal-Kummissjoni li jippreżentaw lill-Kunsill proposta 
motivata f'konformità mal-Artikolu 7(1) tat-TUE, it-tliet istituzzjonijiet jaqblu li r-Rapporti 
Annwali għandhom jiggwidaw l-azzjonijiet tagħhom rigward il-valuri tal-Unjoni.
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Rapport urġenti

15. Fejn is-sitwazzjoni fi Stat Membru wieħed jew aktar tipprevedi ħsara imminenti u 
serja għall-valuri tal-Unjoni, il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jistgħu eċċezzjonalment 
jitolbu lill-Kummissjoni biex tfassal rapport urġenti dwar is-sitwazzjoni. Il-Kummissjoni 
għandha tħejji r-rapport b'konsultazzjoni mal-Grupp ta' Ħidma. Il-Kummissjoni għandha 
tippubblika r-rapport urġenti mhux aktar tard minn xahrejn wara talba mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill. Is-sejbiet tar-rapport urġenti għandhom jiġu inkorporati fir-
Rapport Annwali li jmiss. Ir-rapport urġenti jista' jispeċifika rakkomandazzjonijiet bl-għan li 
tiġi indirizzata t-theddida imminenti għall-valuri tal-Unjoni.

III. KOMPLEMENTARJETÀ MA' STRUMENTI OĦRA

16. It-tliet istituzzjonijiet jirrikonoxxu n-natura komplementari taċ-Ċiklu ta' Monitoraġġ 
Annwali u mekkaniżmi oħra għall-protezzjoni u l-promozzjoni tal-valuri tal-Unjoni, b'mod 
partikolari l-proċedura stabbilita fl-Artikolu 7 tat-TUE u r-Regolament (UE) 2020/xxxx. It-
tliet istituzzjonijiet jimpenjaw ruħhom li jqisu l-għanijiet ta' dan il-Ftehim Interistituzzjonali 
fil-politiki tal-Unjoni.

17. Meta r-Rapport Annwali jidentifika nuqqasijiet sistemiċi fir-rigward ta' valur wieħed 
jew aktar tal-Unjoni, it-tliet istituzzjonijiet għandhom jimpenjaw ruħhom li jieħdu azzjoni 
xierqa, mingħajr dewmien, fis-setgħat rispettivi tagħhom kif mogħtija lilhom mit-Trattati. It-
tliet istituzzjonijiet jistgħu jqisu, inter alia, jekk il-politiki tal-Unjoni li jeħtieġu livell għoli ta' 
fiduċja reċiproka jistgħux jiġu sostnuti fid-dawl tan-nuqqasijiet sistemiċi identifikati fir-
Rapport Annwali. 

18. Iċ-Ċiklu ta' Monitoraġġ Annwali stabbilit b'dan il-Ftehim għandu jissostitwixxi l-
mekkaniżmu għall-kooperazzjoni u l-verifika tal-progress fir-Rumanija biex jindirizza punti 
ta' riferiment speċifiċi fl-oqsma tar-riforma ġudizzjarja u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni 
stabbiliti bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/928/KE u l-mekkaniżmu għall-kooperazzjoni u 
l-verifika tal-progress fil-Bulgarija biex jindirizza punti ta' riferiment speċifiċi fl-oqsma tar-
riforma ġudizzjarja u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata stabbiliti bid-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/929/KE u għandu jissodisfa, inter alia, l-għanijiet segwiti 
minn dawn id-Deċiżjonijiet. Għalhekk, il-Kummissjoni għandha tieħu ħsieb li tħassar dawk 
id-Deċiżjonijiet fi żmien xieraq.

Arranġamenti komuni għall-Artikolu 7 tat-TUE

19. It-tliet istituzzjonijiet jaqblu li jużaw is-sejbiet tar-Rapport Annwali fil-valutazzjoni 
tagħhom dwar jekk hemmx riskju ċar ta' ksur serju jew eżistenza ta' ksur serju u persistenti 
minn Stat Membru tal-valuri tal-Unjoni skont l-Artikolu 7 tat-TUE.

20. Sabiex isaħħu t-trasparenza u l-effiċjenza tal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 7 tat-
TUE, it-tliet istituzzjonijiet jaqblu li jiżguraw li l-istituzzjoni li tibda proposta skont l-
Artikolu 7(1) tat-TUE tkun tista' tipparteċipa fis-seduta ta' smigħ meta dik il-proposta tiġi 
ppreżentata u tiġi kkonsultata f'kull stadju matul il-proċedura. It-tliet istituzzjonijiet jaqblu li 
jikkonsultaw lil xulxin regolarment fil-Grupp ta' Ħidma dwar proċeduri eżistenti u potenzjali 
mnedija skont l-Artikolu 7 tat-TUE.
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21. It-tliet istituzzjonijiet jaqblu li jużaw is-sejbiet tar-Rapport Annwali fil-valutazzjoni 
tagħhom dwar jekk hemmx nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-dritt fl-Istati 
Membri, skont l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) 2020/xxxx.

IV. DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

22. It-tliet istituzzjonijiet għandhom jieħdu l-passi meħtieġa biex jiżguraw li huma 
jkollhom il-mezzi u r-riżorsi meħtieġa għall-implimentazzjoni xierqa ta' dan il-Ftehim 
Interistituzzjonali.

23. It-tliet istituzzjonijiet għandhom jimmonitorjaw l-implimentazzjoni ta' dan il-Ftehim 
Interistituzzjonali b'mod konġunt u kontinwu, kemm fil-livell politiku permezz ta' 
diskussjonijiet regolari kif ukoll fil-livell tekniku fil-Grupp ta' Ħidma.

24. Dan il-Ftehim għandu jidħol fis-seħħ fil-jum li fih jiġi ffirmat.


