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TESTI ADOTTATI 
 

P8_TA(2015)0322 

It-30 u l-31 rapport annwali dwar il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-Dritt 

tal-UE (2012-2013)  

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-10 ta' Settembru 2015 dwar it-30 u l-31 

rapport annwali dwar il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-Dritt tal-UE (2012-2013) 

(2014/2253(INI)) 

 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra t-30 rapport annwali dwar il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tal-liġi tal-

UE (2012) (COM(2013)0726), 

– wara li kkunsidra l-31 rapport annwali dwar il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tal-liġi tal-

UE (2013) (COM(2014)0612), 

– wara li kkunsidra r-rapport mill-Kummissjoni intitolat 'Rapport ta' Evalwazzjoni tal-

Proġett "EU Pilot"' (COM(2010)0070), 

– wara li kkunsidra r-rapport mill-Kummissjoni intitolat 'It-Tieni Rapport ta' 

Evalwazzjoni dwar l-EU Pilot' (COM(2011)0930), 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta' Marzu 2002 dwar ir-

relazzjonijiet ma' min jilmenta fir-rigward ta' ksur tal-Liġi Komunitarja 

(COM(2002)0141), 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-2 ta' April 2012 intitolata 'L-

aġġornament tal-immaniġġjar tar-relazzjonijiet mal-kwerelant rigward l-applikazzjoni 

tal-liġi tal-Unjoni' (COM(2012)0154), 

– wara li kkunsidra l-Ftehim Qafas dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-

Kummissjoni Ewropea1, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-4 ta' Frar 2014 dwar is-27 rapport annwali 

dwar il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-UE (2011)2, 

– wara li kkunsidra l-istudju: 'L-impatt tal-kriżi fuq id-drittijiet fundamentali fl-Istati 

                                                 
1  ĠU L 304, 20.11.2010, p. 47. 
2  Testi adottati, P7_TA(2014)0051. 



 

 

Membri tal-UE - Analiżi Komparattiva'1, 

– wara li kkunsidra l-pakkett ta' Regolamentazzjoni Aħjar adottat mill-Kummissjoni fid-

19 ta' Mejju 2015, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 52 u l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-

opinjonijiet tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, il-

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, il-Kumitat għall-Affarijiet 

Kostituzzjonali u l-Kumitat għall-Petizzjonijiet (A8-0242/2015), 

A. billi l-Artikolu 17 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) jiddefinixxi r-rwol 

fundamentali tal-Kummissjoni bħala 'gwardjan tat-Trattati'; 

B. billi, skont l-Artikolu 6(1) tat-TUE, il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 

Ewropea għandha l-istess valur legali tat-Trattati, u hija intiża għall-istituzzjonijiet, 

għall-korpi, għall-uffiċċji u għall-aġenziji tal-Unjoni u l-Istati Membri meta jkunu qed 

jimplimentaw id-dritt tal-Unjoni (l-Artikolu 51(1) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali 

tal-Unjoni Ewropea; 

C. billi, skont l-Artikolu 258 (1) u (2) tat-TFUE, il-Kummissjoni għandha tagħti opinjoni 

motivata lil Stat Membru meta tqis li dan ikun naqas li jwettaq xi obbligu tiegħu skont 

dawn it-Trattati, u tista' tressaq il-kwistjoni quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja jekk l-Istat 

Membru kkonċernat ma jikkonformax mal-opinjoni fi żmien skadenza stabbilita mill-

Kummissjoni; 

D. billi l-Ftehim Qafas dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni 

Ewropea jipprevedi l-kondiviżjoni tal-informazzjoni dwar il-proċeduri ta' ksur kollha 

bbażati fuq l-avviżi ta' tqegħid fil-mora, iżda ma jkoprix il-proċedura informali tal-EU 

Pilot li tippreċedi l-bidu tal-proċedimenti ta' ksur formali; 

E. billi l-Artikolu 41 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea jiddefinixxi 

d-dritt għal amministrazzjoni tajba bħala dritt ta' kull persuna li jkollha l-affarijiet 

tagħha indirizzati b'mod imparzjali, ġust u fi żmien debitu min-naħa tal-istituzzjonijiet, 

u l-Artikolu 298 tat-TFUE jistipula li, fit-twettiq tal-missjonijiet tagħhom, l-

istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni għandu jkollhom l-appoġġ ta' 

amministrazzjoni Ewropea miftuħa, effiċjenti u indipendenti; 

F. billi l-Artikolu 51 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea jillimita l-

obbligu għall-konformità tal-Istati Membri mal-Karta f'sitwazzjonijiet fejn ikunu qed 

jimplimentaw id-dritt tal-UE, iżda ma jipprevedix tali limitazzjoni tal-obbligi li 

joriġinaw mill-Karta intiża għall-istituzzjonijiet, għall-korpi, għall-uffiċċji u għall-

aġenziji tal-UE; 

G. billi, fil-kuntest tal-kriżi finanzjarja reċenti, l-Istati Membri kellhom jieħdu miżuri li 

jikkompromettu d-dritt primarju tal-UE, b'mod partikolari d-dispożizzjonijiet dwar il-

protezzjoni tad-drittijiet soċjali u ekonomiċi; 

                                                 
1  Dipartiment Tematiku C: Id-Drittijiet taċ-Ċittadini u l-Affarijiet Kostituzzjonali għall-

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (2015).  



 

 

1. Jinnota li, skont id-Dikjarazzjoni Politika Konġunta tas-27 ta' Ottubru 2011 tal-

Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar id-dokumenti ta' spjegazzjoni, 

il-Kummissjoni rrappurtat liż-żewġ koleġiżlaturi dwar l-implimentazzjoni tad-

dikjarazzjoni; 

2. Jilqa' t-30 u l-31 rapport annwali tal-Kummissjoni dwar il-monitoraġġ tal-applikazzjoni 

tad-dritt tal-UE, u jinnota li, skont dawn ir-rapporti, l-erba' oqsma li fihom l-Istati 

Membri kienu l-aktar soġġetti għal proċedimenti ta' ksur b'rabta mat-traspożizzjoni tul 

is-sena 2012 kienu t-trasport, il-ħarsien tas-saħħa u tal-konsumaturi, il-ħarsien tal-

ambjent, u kwistjonijiet marbuta mas-suq u s-servizzi interni, filwaqt li, fl-2013, l-aktar 

oqsma problematiċi kienu l-ambjent, il-ħarsien tas-saħħa u tal-konsumaturi, is-suq u s-

servizzi interni, u t-trasport; ifakkar, madankollu, li din l-evalwazzjoni ex post 

m'għandhiex tissostitwixxi d-dmir tal-Kummissjoni li twettaq monitoraġġ effikaċi u 

f'waqtu tal-applikazzjoni u l-implimentazzjoni tad-dritt tal-UE, u jinnota li l-Parlament 

jista' jgħin fir-rieżami tal-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni permezz tal-iskrutinju 

tiegħu tal-Kummissjoni; 

3. Jirrimarka li, f'Unjoni Ewropea msejsa fuq l-istat tad-dritt u fuq iċ-ċertezza u l-

prevedibbiltà tal-liġijiet, iċ-ċittadini Ewropej jeħtiġilhom, bi dritt, ikunu l-ewwel li jsiru 

jafu, b'mod ċar, aċċessibbli, trasparenti u f'waqtu (permezz tal-internet u ta' mezzi 

oħrajn) jekk hemmx liġijiet nazzjonali li ġew adottati u trasposti mil-liġijiet tal-UE, u 

jekk iva, liema huma, kif ukoll liema awtoritajiet nazzjonali għandhom ir-responsabbiltà 

li jiżguraw l-implimentazzjoni korretta tagħhom; 

4. Jinnota li ċ-ċittadini u n-negozji jistennew qafas regolatorju sempliċi, prevedibbli u 

affidabbli; 

5. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex, meta tkun qiegħda tfassal u tivvaluta l-leġiżlazzjoni, tqis 

aktar il-piż li din tista' timponi fuq l-SMEs; 

6. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jikkoordinaw l-isforzi tagħhom fi stadju 

aktar bikri tal-proċess leġiżlattiv bil-ħsieb li jiżguraw li r-riżultat aħħari jkun jista' jiġi 

implimentat b'mod aktar effikaċi; 

7. Jinnota li traspożizzjoni tardiva, traspożizzjoni inkorretta u applikazzjoni ħażina tad-

dritt tal-UE jistgħu jirriżultaw f'diskrepanzi bejn l-Istati Membri u jikkompromettu l-

kundizzjonijiet ekwi madwar l-UE; 

8. Jistieden lill-Kummissjoni tittratta lill-Istati Membri kollha b'mod ugwali, 

irrispettivament mid-daqs tagħhom jew minn meta ssieħbu fl-UE; 

9. Jinnota li l-implimentazzjoni u t-traspożizzjoni tad-dritt tal-UE għadhom mhux uniformi 

madwar l-Istati Membri; jinnota li ċittadini li jixtiequ jgħixu, jaħdmu jew jagħmlu 

negozju fi Stat Membru ieħor jiffaċċjaw ir-realtà ta' kuljum ta' diffikultajiet kontinwi 

dovuti għall-implimentazzjoni mhux uniformi tad-dritt tal-UE fis-sistemi ġuridiċi tal-

Istati Membri; 

10. Ifakkar li l-Kummissjoni, skont l-Artikolu 17 tat-TUE, għandha r-responsabilità li 

tiżgura l-applikazzjoni tad-dritt tal-UE, inkluża l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-

Unjoni Ewropea (l-Artikolu 6(1) tat-TUE), li d-dispożizzjonijiet tagħha huma intiżi 

għall-istituzzjonijiet, għall-korpi, għall-uffiċċji u għall-aġenziji tal-Unjoni u lill-Istati 



 

 

Membri meta jkunu qed jimplimentaw il-liġi tal-Unjoni (l-Artikolu 51(1) tal-Karta tad-

Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea); ifakkar li l-Kummissjoni għandha s-setgħa 

li tagħti bidu għal proċedimenti ta' ksur skont l-Artikoli 258 sa 260 tat-TFUE bil-għan li 

tiżgura r-rispett tad-dritt tal-UE; Jistieden lill-Kummissjoni, madankollu, biex lill-

Parlament tiffaċilitalu l-eżerċizzju tar-rwol tiegħu bħala koleġiżlatur billi tipprovdilu 

informazzjoni adegwata u tibqa' responsabbli għaliha; 

11. Jinnota li total ta' 731 każ ta' ksur ingħalqu peress li l-Istat Membru inkwistjoni jkun 

wera l-konformità tiegħu mad-dritt tal-UE; jindika li l-Qorti tal-Ġustizzja tat 

52 sentenza skont l-Artikolu 258 tat-TFUE fl-2013, li minnhom 31 sentenza (59.6 %) 

kienu mogħtija kontra Stati Membri; ifakkar, bil-għan li jqiegħed f'perspettiva din l-

istatistika, li s'issa 3 274 (87.3 %) sentenza dwar ksur mogħtija mill-Qorti kienu favur 

il-Kummissjoni; jitlob lill-Kummissjoni tagħti attenzjoni speċjali lill-infurzar attwali ta' 

dawn is-sentenzi kollha; 

12. Jilqa' ż-żieda fl-użu min-naħa tal-Kummissjoni ta' pjanijiet ta' implimentazzjoni għal atti 

leġiżlattivi ġodda tal-UE indirizzati lill-Istati Membri, peress li din żżid il-probabilità 

għal implimentazzjoni f'waqtha u korretta, traspożizzjoni preventiva u problemi fl-

applikazzjoni u, b'riżultat ta' dan, ikollhom impatt fuq l-għadd ta' petizzjonijiet rilevanti 

mressqa; 

13. Itenni l-ħtieġa li l-Kummissjoni tiffoka fuq soluzzjoni effikaċi tal-problemi, il-ġestjoni 

effettiva u miżuri preventivi, iżda jissuġġerixxi li l-Kummissjoni għandha taħseb f'modi 

ġodda, minbarra l-proċedimenti formali ta' ksur, biex jittejbu t-traspożizzjoni u l-

infurzar tad-dritt tal-UE; 

14. Isostni li l-leġiżlazzjoni tal-UE trid tiġi trasposta kif suppost u fil-pront fl-ordinament 

ġuridiku ta' kull Stat Membru; iħeġġeġ lill-awtoritajiet tal-Istati Membri jevitaw il-

prattika ta' regolamentazzjoni żejda, peress li spiss tagħti lok għal diverġenzi notevoli 

fil-proċess ta' implimentazzjoni fil-livell tal-Istati Membri, li, min-naħa tagħha, 

iddgħajjef ir-rispett lejn id-dritt tal-Unjoni peress li ċ-ċittadini jsiru konxji ta' 

varjazzjonijiet sinifikanti madwar l-UE; jiġbed l-attenzjoni għall-ħtieġa li tiġi 

intensifikata l-kooperazzjoni bejn il-Membri tal-Parlament Ewropew u l-kumitati għall-

affarijiet Ewropej tal-parlamenti nazzjonali u reġjonali; jilqa' b'sodisfazzjon l-

innovazzjoni fit-Trattat ta' Lisbona li, permezz tagħha, il-Qorti tal-Ġustizzja, wara talba 

mill-Kummissjoni, se tkun tista' timponi penali fuq l-Istati Membri minħabba 

traspożizzjoni tardiva mingħajr ma jkollha tistenna li toħroġ it-tieni sentenza; iħeġġeġ 

lill-istituzzjonijiet tal-UE (il-Kunsill, il-Kummissjoni, il-BĊE) biex jirrispettaw id-dritt 

primarju tal-UE (it-Trattati u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali) huma u jistabbilixxu r-

regoli tad-dritt sekondarju, jew jadottaw politiki dwar kwistjonijiet ekonomiċi u soċjali, 

li jaffettwaw id-drittijiet tal-bniedem u l-ġid komuni; 

15. Jinnota l-użu, min-naħa tal-Kummissjoni, tat-terminu 'gold-plating' (regolamentazzjoni 

żejda), li jirreferi għal obbligi li jmorru lilhinn mir-rekwiżiti tal-UE, jiġifieri, eċċess tan-

normi, linji gwida u proċeduri akkumulati fil-livelli nazzjonali, reġjonali u lokali li 

jxekkel l-għanijiet tal-politika mistennija; jistieden lill-Kummissjoni tiddefinixxi t-

terminu b'mod ċar; jisħaq li definizzjoni bħal din jeħtieġ tikkjarifika l-fatt li l-Istati 

Membri għandhom id-dritt jistabbilixxu standards aktar stretti fejn meħtieġ, filwaqt li 

jżommu f'moħħhom il-fatt li armonizzazzjoni aħjar tal-implimentazzjoni tal-

leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE hija importanti għall-funzjonament tas-suq intern; 



 

 

16. Jinnota li t-tnaqqis fil-ksur minħabba traspożizzjoni tardiva fl-2012, meta mqabbel mas-

sena ta' qabel, irriżulta minħabba l-fatt li kien hemm anqas direttivi li kellhom jiġu 

trasposti fl-2012 meta mqabbla mas-snin preċedenti; jirrikonoxxi, madankollu, li l-

istatistika għall-2013 turi tnaqqis reali fil-każijiet ta' ksur minħabba traspożizzjoni 

tardiva, u li, fi tmiem is-sena, in-numru ta' tali każijiet ta' ksur laħaq minimu storiku 

wara ħames snin, fatt li jista' jitqies bħala eżitu pożittiv tal-introduzzjoni fl-

Artikolu 260(3)tat-TFUE tal-proċedura "rapida" għal pieni f'każijiet ta' nuqqas ta' 

traspożizzjoni; 

17. Jinnota li t-tnaqqis fil-ksur b'rabta ma' traspożizzjoni tardiva fl-2013, l-2012 u tul l-

aħħar ħames snin jista' jiġi spjegat permezz tal-użu ta' EU Pilot u mekkaniżmi oħrajn 

(inkluż SOLVIT 2) u permezz tal-introduzzjoni fl-Artikolu 260(3) tat-TFUE tal-

proċedura "rapida"għall-penali f'każijiet ta' nuqqas ta' traspożizzjoni; jisħaq li t-

traspożizzjoni f'waqtha għandha tibqa' prijorità għolja fi ħdan il-Kummissjoni, u li l-

iskadenzi tat-traspożizzjoni jeħtieġ jiġu infurzati; 

18. Josserva li ż-żieda fin-numru ta' dossiers b'rabta ma' EU Pilot, relatati b'mod partikolari 

mal-ambjent, it-tassazzjoni, il-ġustizzja u d-dwana, tul il-perjodu eżaminat, kif ukoll it-

tnaqqis fin-numru ta' każijiet ta' ksur miftuħa, jitfgħu dawl fuq tendenza pożittiva fl-

Istati Membri f'dak li għandu x'jaqsam mal-implimentazzjoni tad-dritt tal-UE, u juru li 

EU Pilot irriżulta effikaċi fil-ksib ta' riżoluzzjoni bikrija ta' ksur potenzjali;  iqis, 

madankollu, li għandhom isiru aktar sforzi fil-qasam tal-infurzar tad-dritt tal-UE bil-

għan li jissaħħu t-trasparenza u s-sorveljanza min-naħa tal-kwerelanti u l-partijiet 

interessati, u jiddispjaċih għall-fatt li, minkejja t-talbiet imtennija tiegħu, il-Parlament 

għad m'għandux aċċess adegwat għall-informazzjoni dwar il-proċedura EU Pilot u l-

każijiet pendenti; jinnota l-ħtieġa li jissaħħaħ l-istatus legali u l-leġittimità ta' EU Pilot, 

u jqis li dan jista' jinkiseb permezz ta' aktar trasparenza u parteċipazzjoni akbar min-

naħa tal-kwerelanti u min-naħa tal-Parlament Ewropew;  

19.  Jistieden għal darba oħra, għaldaqstant, lill-Kummissjoni biex tipproponi regoli 

vinkolanti fil-forma ta' regolament taħt il-bażi legali l-ġdida tal-Artikolu 298 tat-TFUE, 

sabiex jiġi żgurat ir-rispett sħiħ lejn id-dritt taċ-ċittadini għal amministrazzjoni tajba kif 

stipulat fl-Artikolu 41 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali; 

20. Jirrikonoxxi li r-responsabbiltà primarja għall-implimentazzjoni u l-applikazzjoni 

korretta tad-dritt tal-UE hija f'idejn l-Istati Membri, u jisħaq fuq id-dmir tal-

istituzzjonijiet Ewropej li jirrispettaw id-dritt primarju tal-UE huma u jipproduċu d-dritt 

sekondarju tal-UE jew jiddeċiedu, jimplimentaw u jimponu politiki soċjali, ekonomiċi 

jew politiki oħrajn fuq l-Istati Membri, u jenfasizza wkoll id-dmir tagħhom li jassistu l-

Istati Membri bil-mezzi kollha disponibbli fl-isforzi tagħhom li jirrispettaw il-valuri 

demokratiċi u soċjali u biex jittrasponu l-leġiżlazzjoni tal-UE fi żminijiet ta' awsterità u 

restrizzjonijiet ekonomiċi; ifakkar li l-istituzzjonijiet tal-UE huma marbuta bil-prinċipju 

ta' sussidjarjetà u l-prerogattivi tal-Istati Membri; 

21. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-fatt li l-miżuri ta' awsterità imposti fuq Stati Membri 

tal-UE li għandhom wisq djun, u li sussegwentement ġew inkorporati f'atti fl-ambitu 

tad-dritt sekondarju tal-UE qabel ma ġew trasposti fil-leġiżlazzjoni domestika, tul il-

perjodu kopert miż-żewġ rapporti annwali li qed jiġu eżaminati, u b'mod partikolari t-

tnaqqis drastiku tan-nefqa pubblika, kellhom l-impatt li jnaqqsu b'mod sinifikanti l-

kapaċità amministrattiva u ġudizzjarja tal-Istati Membri li jieħdu r-responsabilità 

tagħhom li jimplimentaw korrettament id-dritt tal-UE; 



 

 

22. Iqis li l-Istati Membri li qed isegwu programmi ta' aġġustament ekonomiku għandhom 

xorta waħda jkunu jistgħu jissodisfaw l-obbligu tagħhom li jirrispettaw id-drittijiet 

ekonomiċi u soċjali; 

23. Ifakkar li l-istituzzjonijiet tal-UE, anki meta jaġixxu bħala membri ta' gruppi ta' 

kredituri internazzjonali ('trojkas'), huma marbuta mit-Trattati u l-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea; 

24. Jisħaq li huwa ta' importanza kbira li l-istituzzjonijiet tal-UE jirrispettaw it-Trattati; 

jinnota li l-Kummissjoni jeħtiġilha tgħin lill-Istati Membri biex jimplimentaw b'mod 

korrett id-dritt tal-UE, bil-għan li jissaħħaħ l-appoġġ għall-UE u l-kunfidenza fil-

leġittimità tagħha; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tippubblika l-punti ta' tħassib imqajjma 

mill-Istati Membri tul il-proċess ta' implimentazzjoni; jisħaq li l-appoġġ tal-parlamenti 

nazzjonali fit-traspożizzjoni tal-leġiżlazzjoni huwa essenzjali fit-titjib tal-applikazzjoni 

tad-dritt tal-UE u għaldaqstant jitlob biex id-djalogu mal-parlamenti nazzjonali 

jissaħħaħ, anki meta jiġi espress tħassib dwar is-sussidjarjetà; jinnota r-rwol kruċjali ta' 

valutazzjonijiet ex post regolari u l-importanza li jintalbu l-fehmiet tal-parlamenti 

nazzjonali biex jiġu indirizzati kumplessitajiet jew tħassib fir-rigward tal-leġiżlazzjoni li 

setgħu ma kinux evidenti qabel; 

25. Jinnota li d-dritt għall-petizzjoni fil-Parlament huwa wieħed mill-pilastri taċ-

ċittadinanza Ewropea, kif stabbilit fl-Artikolu 44 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali 

tal-Unjoni Ewropea u fl-Artikolu 227 tat-TFUE; jindika li dan id-dritt jagħti l-għodod 

meħtieġa, iżda mhux suffiċjenti, biex tiżdied il-parteċipazzjoni tal-pubbliku fil-proċess 

ta' teħid ta' deċiżjonijiet fl-Unjoni Ewropea, u għandu rwol importanti fl-

identifikazzjoni u l-valutazzjoni ta' lakuni u ksur potenzjali fl-implimentazzjoni tal-

leġiżlazzjoni tal-UE mill-Istati Membri u fl-informazzjoni tal-istituzzjonijiet tal-UE 

dwarhom; jissottolinja, fid-dawl ta' dan, ir-rwol kruċjali tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 

bħala l-ħolqa effikaċi bejn iċ-ċittadini tal-UE, il-Parlament, il-Kummissjoni u l-

parlamenti nazzjonali; 

26. Jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni tirrikonoxxi r-rwol vitali tal-kwerelant biex jgħin lill-

Kummissjoni tidentifika ksur tad-dritt tal-UE; 

27. Ifakkar li l-istituzzjonijiet Ewropej, b'mod partikolari l-Kummissjoni u l-Kunsill, 

jeħtiġilhom japplikaw u jikkonformaw bis-sħiħ mad-dritt u mal-ġurisprudenza tal-UE 

fil-qasam tat-trasparenza u l-aċċess għad-dokumenti; jitlob, f'dan ir-rigward, 

applikazzjoni effikaċi tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 dwar l-aċċess pubbliku 

għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni1 u għas-

sentenzi relatati tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea; 

28. 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); itenni li monitoraġġ bir-reqqa tal-atti u l-

omissjonijiet tal-Istati Membri u l-istituzzjonijiet tal-UE huwa ta' importanza kbira, u 

jenfasizza li l-għadd ta' petizzjonijiet lill-Parlament u ta' lmenti lill-Kummissjoni dwar 

problemi allegatament solvuti mill-Kummissjoni juri li ċ-ċittadini qed jagħtu aktar 

attenzjoni għall-ħtieġa li jkun hemm applikazzjoni aħjar tad-dritt tal-UE; jistieden lill-

                                                 
1  Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-

30 ta' Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-
Kunsill u tal-Kummissjoni (ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43). 



 

 

Kummissjoni tirreaġixxi aktar malajr u b'mod ċar għan-notifiki mingħand iċ-ċittadini li 

jkunu relatati ma' ksur tad-dritt tal-Unjoni; 

29. Jinnota l-għadd kbir ta' każijiet ta' ksur li ngħalqu fl-2013 qabel ma tressqu quddiem il-

Qorti tal-Ġustizzja, filwaqt li l-każijiet kollha li ngħalqu permezz ta' deċiżjoni tal-qorti 

kienu biss madwar 6.6 %; iqis li huwa essenzjali, għaldaqstant, li jitkompla l-

monitoraġġ bir-reqqa tal-azzjonijiet tal-Istati Membri, filwaqt li jitqies il-fatt li ċerti 

petizzjonijiet għadhom jirreferu għal problemi li jippersistu anke wara li l-kwistjoni 

tkun ingħalqet; 

30. Jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni qiegħda kull ma jmur tagħti dejjem aktar importanza lill-

petizzjonijiet bħala sors ta' informazzjoni kemm dwar l-ilmenti taċ-ċittadini kontra 

awtoritajiet pubbliċi, inkluża l-UE stess, kif ukoll ksur potenzjali tad-dritt tal-UE fl-

implimentazzjoni konkreta tiegħu, kif muri mill-fatt li ż-żewġ rapporti annwali 

ddedikaw attenzjoni partikolari lill-petizzjonijiet; jinnota li dan kien akkumpanjat 

b'żieda korrispondenti fin-numru ta' petizzjonijiet imressqa mill-Kumitat għall-

Petizzjonijiet lill-Kummissjoni flimkien ma' talbiet għal informazzjoni; jiddispjaċih, 

madankollu, għad-dewmien min-naħa tal-Kummissjoni biex twieġeb meta mitluba 

tagħti opinjoni fil-każ ta' bosta petizzjonijiet; 

31. Jinnota wkoll il-ħtieġa għal djalogu kostruttiv mal-Istati Membri fi ħdan il-qafas tal-

Kumitat għall-Petizzjonijiet u jitlob lill-Istati Membri kkonċernati dwar il-petizzjonijiet 

rilevanti jibagħtu rappreżentanti biex jindirizzaw lill-Kumitat matul il-laqgħat tiegħu; 

32. Jindika li l-petizzjonijiet imressqa minn ċittadini tal-UE jew minn residenti ta' Stat 

Membru jirreferu għal vjolazzjonijiet tad-dritt tal-UE, b'mod partikolari fl-oqsma tad-

drittijiet fundamentali, l-affarijiet interni, il-ġustizzja, is-suq intern, is-saħħa, il-

konsumatur, it-trasport, it-tassazzjoni, l-agrikoltura, l-iżvilupp rurali u l-ambjent; iqis li 

l-petizzjonijiet jagħtu xhieda tal-fatt li għad hemm każijiet frekwenti u mifruxin ta' 

traspożizzjoni mhux sħiħa u nuqqas ta' infurzar adegwat li effettivament iwassal għall-

applikazzjoni ħażina tad-dritt tal-UE; jisħaq li tali sitwazzjoni titlob sforzi akbar mill-

Istati Membri u monitoraġġ kontinwu mill-Kummissjoni; jenfasizza, b'mod partikolari, 

l-għadd kbir ta' petizzjonijiet imressqa li jirrapportaw l-eżistenza ta' diskriminazzjoni u 

ostakli kontra persuni b'diżabilità; 

33. Jirrimarka li għad hemm diffikultajiet fi djalogu ma' ċerti Stati Membri u reġjuni li 

jżommu lura milli jipprovdu d-dokumenti jew l-ispjegazzjonijiet mitluba; 

34. Jilqa' l-impenn tas-servizzi tal-Kummissjoni fit-tisħiħ tal-iskambju ta' informazzjoni 

mal-Kumitat għall-Petizzjonijiet, u jixtieq itenni t-talbiet tiegħu għal: 

(a) komunikazzjoni mtejba bejn iż-żewġ partijiet, b'mod partikolari rigward il-bidu u 

l-progress ta' proċeduri ta' ksur mibdija mill-Kummissjoni, inkluża l-proċedura 

EU Pilot, sabiex jiġi żgurat li l-Parlament Ewropew ikun infurmat b'mod sħiħ bl-

għan li titjieb kontinwament il-ħidma leġiżlattiva tiegħu; 

(b) li jsiru sforzi biex tingħata l-informazzjoni rilevanti kollha dwar petizzjonijiet 

b'rabta mal-investigazzjoni u mal-proċeduri ta' ksur lill-Kumitat għall-

Petizzjonijiet fi żmien raġonevoli, biex b'hekk il-kumitat ikun jista' jwieġeb għat-

talbiet taċ-ċittadini b'mod aktar effikaċi; 



 

 

(c) qbil min-naħa tal-Kummissjoni li tikkunsidra r-rapporti tal-Kumitat għall-

Petizzjonijiet, u b'mod partikolari s-sejbiet u r-rakkomandazzjonijiet li jinsabu 

fihom, hi u tfassal il-komunikazzjonijiet tagħha u meta tkun qed tħejji emendi 

għal-leġiżlazzjoni; 

35. Jiddeplora l-fatt li l-Parlament, li jirrappreżenta direttament liċ-ċittadini Ewropej u li 

issa huwa koleġiżlatur sħiħ b'involviment dejjem aktar mill-qrib fil-proċeduri ta' lmenti, 

b'mod partikolari permezz tal-mistoqsijiet parlamentari u l-attivitajiet tal-Kumitat għall-

Petizzjonijiet, għadu ma jirċevix awtomatikament informazzjoni trasparenti u f'waqtha 

dwar l-implimentazzjoni tal-liġijiet tal-UE, minkejja l-fatt li tali informazzjoni hija 

essenzjali, mhux biss bħala mezz kif jissaħħu l-aċċessibbiltà u ċ-ċertezza tad-dritt għaċ-

ċittadini Ewropej, iżda wkoll għall-finijiet tal-adozzjoni ta' emendi li jkollhom l-għan li 

jtejbu dawk il-liġijiet; iqis li komunikazzjoni mtejba bejn il-Parlament Ewropew u l-

parlamenti nazzjonali taf tkun pass siewi f'dan ir-rigward; iħeġġeġ kooperazzjoni aktar 

effikaċi u effiċjenti bejn l-istituzzjonijiet tal-UE, u jistenna li l-Kummissjoni tapplika 

bona fede l-klawsola tal-Ftehim Qafas rivedut dwar ir-relazzjonijiet mal-Parlament fejn 

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"; 

36. Jappella għall-ħolqien fi ħdan id-Direttorati Ġenerali rilevanti tal-Parlament (DĠ IPOL, 

DĠ EXPO u DĠ Riċerka) ta' sistema awtonoma għall-valutazzjoni ex post tal-impatt 

tal-liġijiet ewlenin tal-UE adottati mill-Parlament Ewropew skont il-proċedura ta' 

kodeċiżjoni u l-proċedura leġiżlattiva ordinarja, fosthom permezz ta' kooperazzjoni mal-

parlamenti nazzjonali; 

37. Jinnota li l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja rrimarkat li "d-danni kkawżati minn 

istituzzjonijiet nazzjonali (…) jistgħu biss jagħtu lok għal responsabbiltà min-naħa ta' 

dawk l-istituzzjonijiet, u l-qrati nazzjonali jibqgħu l-uniċi kompetenti sabiex jordnaw 

kumpens għal tali danni"1; jissottolinja, għaldaqstant, l-importanza li jissaħħu l-mezzi ta' 

rimedju disponibbli fil-livell nazzjonali, li jippermettu lill-kwerelanti jasserixxu d-

drittijiet tagħhom b'mod aktar dirett u aktar personali; 

38. Jinnota li l-biċċa l-kbira tal-ilmenti li ġejjin minn ċittadini fil-qasam tal-ġustizzja 

jikkonċernaw il-libertà ta' moviment u l-ħarsien ta' data personali; itenni li d-dritt tal-

libertà ta' moviment hu wieħed mill-erba' drittijiet fundamentali tal-UE minquxa fit-

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u hu ggarantit liċ-ċittadini Ewropej 

kollha; ifakkar li bħala waħda mil-libertajiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea, id-dritt 

taċ-ċittadini tal-UE għal moviment ħieles u li jirrisjedu u jaħdmu fi Stati Membri 

oħrajn, għandu jiġi garantit u protett; 

39. Jissottolinja li t-traspożizzjoni sħiħa u l-implimentazzjoni effikaċi tas-Sistema Ewropea 

Komuni tal-Asil hija prijorità assoluta; jistieden lill-Istati Membri biex jagħmlu kull 

sforz biex jittrasponu l-Pakkett dwar l-Asil il-ġdid b'mod korrett u f'waqtu u bis-sħiħ; 

40. Jinnota li fil-qasam tal-affarijiet interni kien hemm 22 każ ta' ksur miftuħ fl-2012 u 44 

fl-2013; jiddeplora l-fatt li fl-2013 il-biċċa l-kbira tal-każijiet ta' ksur infetħu minħabba 

traspożizzjoni tardiva tad-Direttiva 2011/36/UE dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-

traffikar tal-bnedmin; jinnota li l-asil għadu qasam fejn tressqu għadd kbir ta' lmenti; 

                                                 
1 Ara s-sentenza fil-Kawża 175/84. 



 

 

41. Jinnota li fil-qasam tal-ġustizzja kien hemm 61 każ ta' ksur miftuħ fl-2012 u 67 fl-2013; 

jirrimarka li l-biċċa l-kbira ta' dawn il-każijiet ikkonċernaw iċ-ċittadinanza u l-

moviment ħieles tal-persuni; jiddeplora l-fatt li l-biċċa l-kbira tal-każijiet ta' ksur 

minħabba traspożizzjoni tardiva nfetħu minħabba dewmien fit-traspożizzjoni tad-

Direttiva 2010/64/UE dwar id-drittijiet għall-interpretazzjoni u għat-traduzzjoni fi 

proċedimenti kriminali; jesprimi t-tħassib tiegħu dwar iż-żieda sinifikanti fl-għadd ta' 

lmenti fil-qasam tal-ġustizzja fl-2013; 

42. Jilqa' l-progress sinifikanti li sar matul dawn l-aħħar snin fit-tisħiħ tad-drittijiet tad-

difiża ta' persuni suspettati jew akkużati fl-UE; jissottolinja l-importanza kruċjali tat-

traspożizzjoni f'waqtha, sħiħa u korretta tal-miżuri kollha stipulati fil-Pjan Direzzjonali 

tal-Kunsill għat-tisħiħ tad-drittijiet proċedurali ta' persuni suspettati jew akkużati fi 

proċedimenti kriminali; jirrimarka li dawn il-miżuri huma kruċjali għall-funzjonament 

tajjeb tal-kooperazzjoni ġudizzjarja tal-UE f'materji kriminali; 

43. Jisħaq li t-traffikar tal-bnedmin huwa reat serju u jikkostitwixxi ksur tad-drittijiet tal-

bniedem u tad-dinjità umana li l-Unjoni ma tistax tittollera; jiddeplora l-fatt li l-għadd 

ta' persuni li qed ikunu traffikati minn u lejn l-UE kulma jmur qiegħed dejjem jikber; 

jirrimarka li, għalkemm il-qafas legali huwa adegwat, l-implimentazzjoni konkreta 

tiegħu mill-Istati Membri għadha mhux biżżejjed; jenfasizza li s-sitwazzjoni attwali fil-

Mediterran ma tagħmel xejn ħlief iżżid ir-riskju tat-traffikar tal-bnedmin u talab lill-

Istati Membri biex juru determinazzjoni qawwija fil-konfront ta' dawk responsabbli għal 

dawn ir-reati kriminali u tipproteġi lill-vittmi bl-aktar mod effiċjenti possibbli; 

44. Ifakkar li l-perjodu tranżitorju previst mill-Protokoll 36 għat-Trattat ta' Lisbona wasal fi 

tmiemu fl-1 ta' Diċembru 2014; jissottolinja li t-tmiem ta' dan il-perjodu tranżitorju jrid 

ikun segwit minn proċess rigoruż ta' valutazzjoni ta' dawk li kienu l-miżuri tat-tielet 

pilastru u l-implimentazzjoni tagħhom fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tal-Istati Membri; 

jirrimarka li f'April 2015 il-Parlament ma ġiex infurmat dwar is-sitwazzjoni attwali ta' 

kull strument legali ta' qabel it-Trattat ta' Lisbona fil-qasam tal-kooperazzjoni 

ġudizzjarja u tal-pulizija f'kull Stat Membru; jistieden lill-Kummissjoni tikkonforma 

mal-prinċipju ta' kooperazzjoni leali u biex din l-informazzjoni ssir disponibbli għall-

Parlament mill-aktar fis possibbli; 

45. Ifakkar li l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta' Ġunju 2014 identifikaw it-

traspożizzjoni konsistenti, l-implimentazzjoni effikaċi u l-konsolidazzjoni tal-istrumenti 

legali u l-miżuri ta' politika fis-seħħ bħala prijorità ġenerali fl-Ispazju ta' Libertà, 

Sigurtà u Ġustizzja (AFSJ) għall-ħames snin li ġejjin; jitlob lill-Kummissjoni tagħmel 

aktar enfasi fuq is-sorveljanza u tiżgura l-implimentazzjoni konkreta tad-dritt tal-UE 

min-naħa tal-Istati Membri; iqis li din trid tkun prijorità politika minħabba d-distakk 

wiesa' li spiss jiġi osservat bejn politiki adottati fil-livell tal-Unjoni u l-implimentazzjoni 

tagħhom fil-livell nazzjonali; iħeġġeġ lill-parlamenti nazzjonali jsiru aktar parteċipi fid-

dibattitu Ewropew u fil-monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-UE, partikolarment 

fil-qasam tal-affarijiet interni; 

46. Jisħaq li fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Settembru 2013 dwar il-lingwi Ewropej fil-

periklu ta' estinzjoni u d-diversità lingwistika fl-Unjoni Ewropea1, il-Parlament fakkar li 

l-Kummissjoni għandha tagħti attenzjoni għall-fatt li, permezz tal-politiki tagħhom, xi 

Stati Membri u r-reġjuni qed ipoġġu fil-periklu s-sopravivenza tal-lingwi fi ħdan il-

                                                 
1  Testi adottati, P7_TA(2013)0350. 



 

 

konfini tagħhom, anke jekk dawk il-lingwi ma jinsabux fil-periklu fil-kuntest Ewropew, 

u stieden lill-Kummissjoni biex tikkunsidra l-ostakli amministrattivi u leġiżlattivi li 

għalihom huma soġġetti l-proġetti relatati mal-lingwi li jinsabu fil-periklu minħabba ċ-

ċokon tal-komunitajiet lingwistiċi kkonċernati; jistieden lill-Kummissjoni, f'dan ir-

rigward, biex hija u tevalwa l-applikazzjoni tad-dritt tal-UE tikkunsidra b'mod xieraq id-

drittijiet ta' persuni li jagħmlu parti minn minoranzi; 

47. Jenfasizza li kemm fl-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja kif ukoll f'oqsma ta' 

politika oħra, hemm ħtieġa li jittejjeb l-aċċess taċ-ċittadini għal informazzjoni u 

dokumentazzjoni fir-rigward tal-applikazzjoni tad-dritt tal-UE; jistieden lill-

Kummissjoni tidentifika l-aħjar modi possibbli biex jinkiseb dan, tagħmel użu mill-

għodod ta' komunikazzjoni eżistenti sabiex iżżid it-trasparenza, u tiżgura aċċess xieraq 

għal informazzjoni u dokumentazzjoni fir-rigward tal-applikazzjoni tad-dritt tal-UE; 

jitlob lill-Kummissjoni tipproponi strument legalment vinkolanti dwar il-proċedura 

amministrattiva li tikkonċerna t-trattament tal-ilmenti taċ-ċittadini; 

48. Ifakkar li l-funzjonament bla xkiel ta' spazju Ewropew reali ta' ġustizzja msejjes fuq ir-

rispett tas-sistemi u t-tradizzjonijiet legali differenti tal-Istati Membri huwa essenzjali 

għall-UE, u li l-implimentazzjoni sħiħa, korretta u f'waqtha tal-leġiżlazzjoni tal-UE hi 

kundizzjoni essenzjali biex jinkiseb dan il-għan. 

49. Jenfasizza li t-titjib fl-implimentazzjoni huwa waħda mill-prijoritajiet tas-Seba' 

Programm ta' Azzjoni Ambjentali; 

50. Jiddeplora l-fatt li l-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-ambjent u s-saħħa għadha qed tiġi 

affettwata minn numri kbar ta' każijiet ta' traspożizzjoni tardiva, traspożizzjoni 

inkorretta u applikazzjoni ħażina min-naħa tal-Istati Membri; jinnota li l-31 rapport 

annwali tal-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tad-dritt tal-UE juri li, fl-2013, l-akbar 

kategorija ta' proċedimenti ta' ksur kienet relatata mal-ambjent; ifakkar li l-ispejjeż 

marbuta man-nuqqas ta' implimentazzjoni tal-politika ambjentali – inklużi l-ispejjeż tal-

proċedimenti ta' ksur – huma għolja, stmati f'madwar EUR 50 biljun fis-sena (COWI et 

al., 2011); jisħaq, barra minn hekk, li l-implimentazzjoni tal-politika ambjentali ġġib 

magħha ħafna benefiċċji soċjoekonomiċi li mhux dejjem jiġu reġistrati fl-analiżi tal-

ispejjeż imqabbla mal-benefiċċji; 

51. Jistieden lill-Kummissjoni tkun aktar rigoruża fir-rigward tal-applikazzjoni tal-

leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE u twettaq investigazzjonijiet aktar rapidi u effikaċi dwar 

il-ksur relatat mat-tniġġis ambjentali; 

52. Jistieden lill-Kummissjoni tieħu azzjoni aktar b'saħħitha kontra t-traspożizzjoni tardiva 

tad-direttivi ambjentali u tagħmel użu akbar mill-ħlas ta' penali; 

53. Jistieden lill-Kummissjoni tressaq proposta ġdida dwar l-aċċess għall-ġustizzja fi 

kwistjonijiet ambjentali u proposta dwar l-ispezzjonijiet ambjentali, jekk possibbli 

mingħajr ma jiżdiedu l-burokrazija u l-ispejjeż amministrattivi; 

54. Jenfasizza l-ħtieġa li jinżamm livell għoli ta' protezzjoni ambjentali u jwissi kontra l-

periklu li livelli għolja ta' ksur jiġu assoċjati mal-ħtieġa li jitnaqqas il-livell ta' 

ambizzjoni tal-leġiżlazzjoni ambjentali; 

55. Jesprimi t-tħassib tiegħu li l-politika ta' komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-



 

 

Programm dwar l-Idoneità u l-Prestazzjoni tar-Regolamentazzjoni (REFIT) tenfasizza 

b'mod eċċessiv id-diffikultà li teżisti fl-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni ambjentali u 

tas-saħħa; jenfasizza li l-istandards fil-qasam tal-ambjent, tas-sikurezza tal-ikel u tas-

saħħa m'għandhomx jiddgħajfu fil-kuntest tal-programm REFIT; jirrikonoxxi l-ħtieġa 

ta' regolamentazzjoni aħjar, u huwa tal-fehma li s-simplifikazzjoni regolatorja għandha, 

fost l-oħrajn, tindirizza l-problemi li jinqalgħu matul l-implimentazzjoni; huwa tal-

fehma li REFIT għandu jiġġenera riżultati għaċ-ċittadini u n-negozji bl-inqas piżijiet 

żejda possibbli; 

56. Jilqa' l-prassi l-ġdida li biha l-Kummissjoni tista', f'każijiet ġustifikati, titlob lill-Istati 

Membri jinkludu dokumenti ta' spjegazzjoni meta jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar 

il-miżuri ta' traspożizzjoni tagħhom; itenni, madankollu, l-appell tiegħu għal tabelli ta' 

korrelazzjoni obbligatorji dwar it-traspożizzjoni tad-direttivi, li għandhom ikunu 

disponibbli għall-pubbliku fil-lingwi kollha tal-UE, u jiddispjaċih għall-fatt li REFIT 

kien ir-riżultat ta' deċiżjoni unilaterali mill-Kummissjoni, mingħajr ebda djalogu 

parlamentari u soċjali reali; 

57. Jirrimarka li f'dak li għandu x'jaqsam ma' REFIT, jeħtieġ li l-Kummissjoni tiffaċilita d-

djalogu dwar l-idoneità regolatorja maċ-ċittadini, mal-Istati Membri, man-negozji u 

mas-soċjetà ċivili b'mod ġenerali bil-għan li tiżgura li l-kwalità u l-aspetti soċjali tal-

leġiżlazzjoni tal-UE jkunu ppreservati u li ideal wieħed ma jipprogredix għad-detriment 

ta' ieħor; 

58. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 

lill-Kummissjoni. 

 


