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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet 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. Jissottolinja l-għadd kbir ta' petizzjonijiet li waslu mingħand ċittadini kkonċernati dwar il-
każijiet ta' ksur tal-istat tad-dritt fil-pajjiżi rispettivi tagħhom u bil-konsegwenzi ta' tali każijiet 
ta' ksur fuq ħajjithom; jenfasizza li l-protezzjoni sħiħa tad-drittijiet taċ-ċittadini tal-UE tista' tiġi 
żgurata fl-Unjoni kollha biss jekk l-Istati Membri kollha jikkonformaw mal-prinċipji kollha 
sottostanti għall-Istat tad-Dritt peress li n-nuqqasijiet fi Stat Membru wieħed għandhom impatt 
fuq Stati Membri oħra u l-UE kollha kemm hi; 

2. Jinnota li, minkejja talbiet ripetuti mill-Parlament, ir-Rapport tal-Kummissjoni tal-2020 dwar 
l-Istat tad-Dritt jonqos milli jinkludi l-oqsma tad-demokrazija u d-drittijiet fundamentali; 
jistieden lill-Kummissjoni tiżgura trattament ugwali tal-valuri fundaturi kollha tal-Unjoni fir-
rapport tagħha li jmiss; jemmen li f'dan l-eżerċizzju annwali l-Kummissjoni għandha tinvolvi 
wkoll esperti indipendenti biex tiggarantixxi kredibbiltà sħiħa u tipprovdi indikazzjonijiet ċari 
dwar azzjonijiet ta' segwitu għan-nuqqasijiet kollha identifikati;

3. Jikkritika n-nuqqas tal-Kunsill li jagħmel progress billi japplika sanzjonijiet fil-proċeduri 
kurrenti tal-Artikolu 7 tat-TUE, filwaqt li jikkonferma li l-Unjoni tibqa' strutturalment 
mgħammra ħażin biex tiġġieled il-każijiet ta' ksur tal-istat tad-dritt; jenfasizza li, fi kwalunkwe 
każ, irid isir użu sħiħ u effettiv tal-għodod kollha disponibbli fil-livell tal-UE, bħall-proċeduri 
ta' ksur, il-proċeduri minquxa fir-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni u r-Regolament 
dwar il-Kondizzjonalità1, il-Qafas tal-Istat tad-Dritt, l-Artikolu 7 tat-TUE, biex jiġu indirizzati 
l-każijiet ta' ksur tal-istat tad-dritt; jissottolinja l-aspettattivi għolja taċ-ċittadini espressi fil-
petizzjonijiet riċevuti li jitolbu rispons xieraq u rapidu fil-livell tal-Unjoni biex jintemm dan il-
ksur;

4. Jiddispjaċih li r-riformi adottati f'uħud mill-Istati Membri heddew serjament l-indipendenza 
tas-sistema ġudizzjarja, u żiedu l-influwenza tal-fergħa eżekuttiva u leġiżlattiva fuq il-
funzjonament tagħha, u b'hekk wasslu lill-Kummissjoni biex tniedi proċedimenti ta' ksur u 
tqajjem tħassib fil-kuntest tal-proċeduri skont l-Artikolu 7 tat-TUE;

5. Jenfasizza li l-pandemija tal-COVID-19 ikkonfermat l-importanza tat-tisħiħ tal-ġurnaliżmu 
indipendenti u l-aċċess għal informazzjoni pluralistika bħala faċilitaturi ewlenin tal-istat tad-
dritt u r-responsabbiltà demokratika li kapaċi jipprovdu liċ-ċittadini b'informazzjoni verifikata 
tal-fatti u b'hekk jikkontribwixxu għall-ġlieda kontra d-diżinformazzjoni; jiddeplora l-fatt li 
f'għadd ta' Stati Membri l-ġurnalisti qed jiffaċċjaw dejjem aktar theddid fiżiku u fastidju online, 
speċjalment il-ġurnalisti nisa;

6. Jenfasizza li l-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE dan l-aħħar iddikjarat f'sentenza tagħha2 li l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili għandhom ikunu jistgħu joperaw mingħajr indħil mhux 

1 Ir-Regolament (UE, Euratom) 2020/2092 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2020 dwar 
reġim ġenerali ta' kondizzjonalità għall-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni;
2 Is-Sentenza tat-18 ta' Ġunju 2020, Il-Kummissjoni vs l-Ungerija, C-78/18, EU:C:2020:476, il-paragrafi 112 u 
113;
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ġustifikat mill-Istat, filwaqt li rrikonoxxiet li d-dritt għal-libertà ta' assoċjazzjoni jikkostitwixxi 
waħda mill-bażijiet essenzjali ta' soċjetà demokratika u pluralista; jinsab imħasseb serjament li 
xi NGOs attivi fil-qasam tal-migrazzjoni u d-drittijiet tal-LGBTI+ huma soġġetti għal kampanji 
ta' malafama u jiffaċċjaw restrizzjoni severa tal-ispazju ċiviku biex joperaw fuq il-post.


