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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Kostituzzjonali, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni li se jadotta:

It-Trattat il-ġdid: soluzzjoni li ilha mistennija għal taħwid legali u istituzzjonali fil-politiki 
relatati maz-zona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja

1. Jilqa' b'sodisfazzjon it-titjib ġenerali li ġej li ddaħħal mit-Trattat il-ġdid fir-rigward tal-
politiki relatati maz-zona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja (FSJA):

(a) li ssir legalment konsistenti, li torbot u trasparenti, fil-livell tat-Trattati, ir-relazzjoni 
bejn id-drittijiet fundamentali stipulati fil-Karta tad-Drittijiet tal-Bniedem ta' l-Unjoni 
Ewropea u l-politiki relatati ta' l-UE li huma meħtieġa biex tiġi żgurata l-protezzjoni 
u l-promozzjoni ta' dawk id-drittijiet. B'Karta li torbot, il-leġiżlatur ta' l-UE issa se 
jkun jista' jimplimenta b'mod aktar konsistenti l-politiki kollha li jistgħu jaffettwaw 
id-drittijiet fundamentali tal-persuna. Dan mhux se japplika biss fir-rigward tal-
politiki inklużi b'mod ċar fil-qasam tal-libertà, is-sigurtà u l-ġustizzja, bħad-dritt 
għall-ażil, jew id-dritt għal proċess ġuridiku ġust, iżda wkoll għall-politiki aktar 
ġenerali marbuta mal-ħarsien tad-dinjità umana kontra kull forma ta' 
diskriminazzjoni, il-ħarsien tal-minoranzi, id-dritt għat-trasparenza u għal tmexxija 
tajba fil-livell Ewropew, id-drittijiet soċjali u d-dritt għall-ħarsien tad-dejta. L-
adeżjoni mal-Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, barra minn hekk, se 
ssaħħaħ din ir-relazzjoni billi żżomm lill-istituzzjonijiet ta' l-UE responsabbli 
quddiem il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem;

(b) li jtemm is-sitwazzjoni istituzzjonali u legali mħawda li inħolqot ħmistax-il sena ilu 
bit-Trattat ta' Maastricht, li introduċa reġim legali parallel u temporanju għall-politiki 
tal-ġustizzja u ta' l-intern (l-hekk imsejjaħ "it-tielet pilastru"). Billi terġa' tiġi 
stabbilita l-kompetenza sħiħa tal-Qorti tal-Ġustizzja, se jerġa' jiġi stabbilit l-istat tad-
dritt f'dawk l-oqsma fejn għadu ma japplikax, u billi jiġi assoċjat il-Parlament 
Ewropew fil-kodeċiżjoni, il-leġittimità demokratika ta' dawn il-politiki se tittejjeb 
b'mod sostanzjali;

(c) li tissaħħaħ ir-responsabilità demokratika ta' l-UE billi tiġi estiża l-proċedura tal-
kodeċiżjoni ("il-proċedura leġiżlattiva ordinarja") għall-miżuri li jikkonċernaw il-
koperazzjoni bejn il-pulizija u dik ġudizzjarja f'affarijiet kriminali.  Għandu wkoll 
jintlaqa' b'sodisfazzjon il-fatt li l-kunsens tal-Parlament se jkun meħtieġ meta l-
Kunsill ikun jixtieq jistabbilixxi regoli minimi dwar aspetti speċifiċi "oħrajn" tal-
proċedura kriminali, biex jinħoloq Uffiċċju ta' Prosekutur Pubbliku Ewropew mill-
Eurojust u biex jiġu estiżi s-setgħat tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew;

(d) li l-Parlament Ewropew ikun assoċjat meta l-UE tikkonkludi t-trattati internazzjonali. 
S'issa, minkejja l-Artikolu 21 tat-Trattat ta' l-UE, li jippermetti lill-Parlament 
Ewropew ikun ikkonsultat, il-PE qatt ma ġie kkonsultat mill-Kunsill, anke meta t-
trattat li kien qiegħed jiġi negozjat kien b'mod ċar "aspett ewlieni tal-politika 
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barranija u ta' sigurtà komuni" (bħalma kien il-każ tal-Ftehima bejn l-UE u l-Istati 
Uniti dwar l-estradizzjoni u l-assistenza legali reċiproka);

(e) li jiġi abolit, f'bosta każi, il-prinċipju ta' l-unanimità fil-Kunsill. Il-maġġoranza 
kwalifikata se tiffaċilita n-negozjati fl-istituzzjonijiet ta' l-UE u se twassal għall-
adozzjoni ta' standards ogħla ta' ħarsien tad-drittijiet fundamentali (bil-kontra tal-
prinċipju ta' l-unanimità li jiffavorixxi d-denominatur komuni minimu u f'bosta każi 
iqiegħed f'dubju l-valur miżjud tal-leġiżlazzjoni ta' l-UE).

Permezz ta' l-allinjament tal-proċeduri fir-rigward tal-maġġoranza kwalifikata u l-
kodeċiżjoni, it-Trattat il-ġdid se jiffaċiolita l-adozzjoni ta' miżuri f'qafas politiku 
konsistenti, li issa huma parzjalment soġġetti għar-rekwiżit ta' l-unanimità u 
parzjalment soġġetti għall-maġġoranza kwalifikata (bħalma hu attwalment il-każ fir-
rigward tal-migrazzjoni legali u illegali);

(f) li jiġu armonizzati l-istrumenti legali. Minflok "pożizzjonijiet komuni", "deċiżjonijiet 
ta' qafas", "deċiżjonijiet" u "konvenzjonijiet" kif imsemmijin fl-Artikolu 34 tat-
Trattat ta' l-UE attwali, l-Unjoni Ewropea se tadotta l-istrumenti Komunitarji 
normali, ir-regolamenti, id-direttivi u d-deċiżjonijiet li huma regolati mil-liġi 
Komunitarja, u dan għandu jwassal għal bidla importanti oħra, jiġifieri l-possibilità li 
dawn l-atti leġiżlattivi jkollhom effett dirett;

(g) li tittejjeb it-trasparenza u r-responsabilità fir-relazzjonijiet bejn l-istituzzjonijiet ta' l-
UE u ċ-ċittadini individwali, is-soċjetà ċivili, il-partiti politiċi u l-parlamenti 
nazzjonali. F'dan ir-rigward, huwa ta' benefiċċju kbir il-fatt li għall-politiki relatati 
ma' l-FSJA, ġie stabbilit reġim speċifiku li permezz tiegħu l-Kummissjoni, il-
gvernijiet ta' l-Istati Membri u l-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali se 
jkunu involuti fl-evalwazzjoni ta' l-impatt ta' dawk il-politiki fl-UE. Fir-rigward tat-
tmexxija tajba fl-UE, il-Parlament jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex 
iħaffu l-pass tad-deliberazzjonijiet dwar l-implimentazzjoni prattika tal-pjan li 
jitwaqqaf Prosekutur Pubbliku Ewropew, bħala prerekwiżit ewlieni biex jintlaħqu l-
miri stipulati fl-ewwel sentenza ta' dan il-punt.

2. Jiddispjaċih li l-prezz ta' dan it-titjib kien li:

(a) skond l-Artiklu 10 tal-Protokoll dwar id-dispożizzjonijiet tranżizzjonali għat-Trattat, 
il-miżuri adottati skond ir-reġim tat-tielet pilastru, għal perjodu ta' ħames snin wara 
d-dħul fis-seħħ tat-Trattat il-ġdid, se jkunu lil hinn mill-kontroll tal-Kummissjoni u, 
minbarra dan, mill-kontroll tal-Qorti tal-Ġustizzja.  Huwa diffiċli li wieħed jifhem 
għala l-Istati Membri ddeċidew li jtawlu għal tant żmien sitwazzjoni li huma stess 
irrikonoxxew li hija legalment difettuża. Il-mistoqsija issa hija kif jiġi mminimizzat 
l-impatt negattiv għaċ-ċittadini ta' l-UE:

- l-ewwel tweġiba għal dan tinsab fl-istess protokoll, li jistipula li meta att jiġi 
emendat, il-perjodu tranżizzjonali ma jkunx japplika iktar għall-att emendat. L-
istituzzjonijiet issa għandhom jiddeċiedu jekk hux aħjar li immedjatament wara d-
dħul fis-seħħ tat-Trattat il-ġdid, jiġu emendati xi wħud mill-miżuri pre-eżistenti 
tat-tielet pilastru li huma inqas sodisfaċenti,
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- soluzzjoni oħra tista' tkun li tiġi posposta sal-perjodu ta' bejn l-1 ta' Jannar u Mejju 
2009 l-adozzjoni formali tal-miżuri li attwalment huma bbażati fuq it-tielet 
pilastru u li jistgħu jaffettwaw id-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini. Dewmien ta' 
ftit xhur jista' jinftiehem miċ-ċittadini ta' l-UE faċilment  jekk ir-regoli l-ġodda se 
jkunu jistgħu jiġu infurzati quddiem il-ġudikatura Ewropea;

(b) qegħdin jiġu introdotti dispożizzjonijiet ġodda kemmxejn kumplessi għall-każ fejn 
Stat Membru jqis li abbozz ta' direttiva jaffettwa aspetti fundamentali tas-sistema tal-
ġustizzja kriminali tiegħu jew fejn ma jkunx possibbli li tintlaħaq l-unanimità 
(koperazzjoni bejn il-pulizija).  F'dawk iċ-ċirkustanzi, l-Istat Membru inkwistjoni 
jista' jitlob li l-abbozz tad-direttiva jiġi riferit lill-Kunsill Ewropew. L-ewwel raġuni 
tinftiehem perfettament u hija anke ġustifikabbli, bħalma jkun ukoll il-każ 
f'sitwazzjonijiet oħra fejn Stat Membru jkun qed jiffaċċja r-riskju ta' tnaqqis 
sostanzjali fil-livell tal-ħarsien tad-drittijiet fundamentali; it-tieni waħda hija iktar 
problema ta' bilanċ ta' poteri.

F'dawn il-każijiet, il-proċedura leġiżlattiva "ordinarja" għandha tiġi sospiża għal 
erba' xhur.  F'każ ta' nuqqas ta' qbil, u jekk mill-inqas disa' Stati Membri jixtiequ li 
jistabbilixxu koperazzjoni msaħħa fuq il-bażi ta' l-abbozz ta' direttiva kkonċernat, l-
awtorizzazzjoni biex jipproċedu b'koperazzjoni msaħħa għandha titqies li tkun 
ingħatat (u għaldaqstant ma jkunx hemm bżonn il-kunsens tal-Parlament, kif meħtieġ 
mill-Artikolu 280 tat-Trattat KE). Madankollu, meta tapplika l-proċedura ordinarja, 
huwa importanti li jiġi enfasizzat li l-adozzjoni tal-miżura nnifisha xorta tkun teħtieġ 
kodeċiżjoni flimkien mal-Parlament;

(c) is-sistema ta' Stati Membri li jagħżlu li jipparteċipaw jew li ma jipparteċipawx se ssir 
aktar kumplessa. Għalkemm id-dispożizzjonijiet il-ġodda dwar il-koperazzjoni 
msaħħa mhux se japplikaw għal miżuri li jibnu fuq l-acquis ta' Schengen, ir-reġim ta' 
Schengen se jiġi mmodifikat (ara aktar 'l isfel). Barra minn hekk, il-possibilitajiet l-
oħra li Stati Membri għandhom li ma jipparteċipawx u li japplikaw fir-rigward ta' 
miżuri mhux relatati ma' Schengen, bħall-koperazzjoni ġudizzjarja f'affarijiet ċivili, 
se jiġu estiżi biex japplikaw għall-koperazzjoni bejn il-pulizija u dik ġudizzjarja (ara 
l-modifiki għall-protokolli dwar Schengen u l-pożizzjoni tar-Renju Unit, l-Irlanda u 
d-Danimarka);

(d) fir-rigward tas-sitwazzjoni partikulari tar-Renju Unit u ta' l-Irlanda, għandu jitfakkar 
li l-Parlament ma kienx ġie formalment ikkonsultat meta kien ġie deċiż reġim separat 
għal dawn il-pajjiżi fir-reġim ta' Schengen fl-2000 u fl-2001. Is-sitwazzjoni attwali hi 
li, fejn ir-Renju Unit għażel li jipparteċipa fl-acquis ta' Schengen, irid jipparteċipa, u 
fejn m'għażilx li jipparteċipa, ma jistax jipparteċipa1. Il-modifiki għall-protokoll ta' 
Schengen m'humiex se jbiddlu dan l-aspett, iżda se jżidu l-possibilità għar-Renju 
Unit u għall-Irlanda li ma jipparteċipawx f'miżura li tibni fuq l-acquis ta' Schengen li 

                                               

1 Riżultat ta' dan, il-Kunsill ma ppermettiex li r-Renju Unit li jipparteċipa fil-ħolqien tal-Frontex u f'regolament dwar 
standards għall-passaporti u għad-dokumenti ta' l-ivvjaġġar, u r-Renju Unit istitwixxa żewġ proċeduri kontra l-Kunsill (Każi 
C-77/05 ir-Renju Unit v il-Kunsill [2007] ECR I-0000 u  C-137/05 ir-Renju Unit v il-Kunsill [2007] ECR I-0000).
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diġà kienu għażlu li jipparteċipaw fiha.

Dan x'aktarx se jikkawża aktar frammentazzjoni tar-regoli. Il-Parlament mhux se jiġi 
kkonsultat fir-rigward tal-parteċipazzjoni f'miżura u l-effett fuq l-acquis ta' 
Schengen. Madankollu, il-miżuri attwali xorta jridu jiġu adottati permezz ta' 
kodeċiżjoni, fejn tkun tapplika l-proċedura ta' kodeċiżjoni;

(e) Barra minn hekk, ir-Renju Unit u l-Irlanda se jkunu jistgħu jagħżlu li ma 
jipparteċipawx fi proposti li jemendaw miżuri tat-Titolu IV li preċedentament kienu 
għażlu li jipparteċipaw fihom, u mhux se jkunu marbuta b'regoli ġodda ta' ħarsien 
tad-dejta adottati fuq il-bażi tad-dispożizzjoni l-ġdida tat-trattat, fejn ir-Renju Unit u 
l-Irlanda huma eżentati mir-regoli sostantivi dwar il-koperazzjoni bejn il-pulizija u 
dik ġudizzjarja fi kwistjonijiet kriminali;

3. Iqis li t-titjib li ddaħħal mit-Trattat il-ġdid ipattu għan-nuqqasijiet tiegħu. L-
istituzzjonijiet ta' l-UE issa għandhom jagħmlu l-almu tagħhom sabiex jiżguraw li t-
Trattat il-ġdid ikun irratifikat b'suċċess mill-Istati Membri. Għandhom ukoll:

(a) jinfurmaw liċ-ċittadini ta' l-UE dwar id-drittijiet il-ġodda tagħhom u dwar il-qafas 
legali l-ġdid ta' l-UE u, bl-istess mod, l-Istati Membri qed jiġu mistiedna jniedu 
kampanji ta' informazzjoni fuq skala wiesa' u jintroduċu taħriġ professjonali 
speċifiku għall-ġudikaturi nazzjonali u s-servizzi tas-sigurtà bl-għan li tiġi evitata 
kull diskriminazzjoni illegali bejn iċ-ċittadini Ewropej,

(b) jassoċjaw lill-parlamenti nazzjonali fid-definizzjoni tal-programm plurijennali li 
jmiss fil-qasam tal-libertà, is-sigurtà u l-ġustizzja; din l-assoċjazzjoni tista' sseħħ bl-
aktar mod xieraq permezz ta'

- fora informali (bħall-Grupp "Future" li se jiltaqa' perjodikament matul l-erba' 
Presidenzi tal-Kunsill fl-2008 u fl-2009);

- - it-trażmissjoni formali, regolari u f'waqtha tat-testi leġiżlattivi preparatorji 
kollha, mill-proposti leġiżlattivi oriġinali 'l quddiem, sabiex tiġi evitata 
diskriminazzjoni bejn il-parlamentari nazzjonali u bejn iċ-ċittadini Ewropej;

(c) imexxu n-negozjati fl-2008 għall-adozzjoni fil-bidu ta' l-2009 tal-miżuri kollha 
meħtieġa bħala bażi biex titnieda b'suċċess l-FSJA il-ġdida mill-Parlament il-ġdid 
elett mill-2010. Filwaqt li wieħed iżomm f'moħħu r-riżervi nazzjonali u/jew 
parlamentari li ġew espressi fir-rigward ta' numru ta' proċeduri leġiżlattivi, jistieden 
lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex jerġgħu jeżaminaw, mill-perspettiva tal-bażijiet 
legali l-ġodda introdotti mit-Trattat ta' Liżbona u filwaqt li jiġi kkunsidrat id-dibattitu 
politiku, it-testi leġiżlattivi li ġejjin:

Drittijiet ġenerali

 Deċiżjoni ta' Qafas dwar drittijiet proċedurali (2004/0113(CNS))
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 Deċiżjoni ta' Qafas tal-Kunsill dwar il-protezzjoni ta' dejta personali dejta għal skopijiet 
ta' sigurtà (li għandha tiġi integrata fir-reviżjoni tad-Direttiva 95/46) (2005/0202(CNS)) 
(riżervi parlamentari minn DK, IE, NL, SE u UK). 

Koperazzjoni ġudizzjarja

 Deċiżjoni ta' Qafas rigward il-ġlieda kontra r-razziżmu u l-ksenofobija 
(2007/2067(CNS)) (riżervi parlamentari minn SE, NL, DK, IE u LV)

 Deċiżjoni ta' Qafas dwar deċiżjonijiet "in absentia" (għad trid titressaq)

 Deċiżjoni ta' Qafas dwar il-mandat Ewropew għall-provi (2003/0270(CNS)) (riżervi 
parlamentari minn SE u DK) 

 Deċiżjoni ta' Qafas tal-Kunsill dwar deċiżjonijiet ta' kundanna li jitqiesu bejn l-Istati 
Membri ta' l-Unjoni Ewropea fl-okkażjoni ta' proċedura penali ġdida (2005/0018(CNS)) 
(riżervi parlamentari minn SE, NL u IE)

 Deċiżjoni ta' Qafas dwar ordnijiet ta' superviżjoni fi proċeduri ta' qabel il-kawża 
(2006/0158(CNS))

 Deċiżjoni ta' Qafas dwar l-iskambju ta' l-informazzjoni meħuda mill-kondotta kriminali 
(2005/0267(CNS)) (riżervi parlamentari minn SE, FI, NL, IE, EL u DK)

 Deċiżjoni ta' Qafas dwar il-EUROJUST (għad trid titressaq).

Koperazzjoni bejn il-Pulizija

 Deċiżjoni ta' Qafas dwar il-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata (riżerva parlamentari 
minn SE)

 Deċiżjoni ta' Qafas dwar l-aċċess għall-konsultazzjoni tas-Sistema ta' Informazzjoni dwar 
il-Viżi (VIS) (li għandha tiġi integrata bħala emenda għar-Regolament dwar il-VIS) 
(2005/0232(CNS)) 

 Deċiżjoni ta' Qafas dwar l-aċċess għall-EURODAC għal skopijiet ta' sigurtà (li għandha 
tiġi integrata bħala emenda għar-Regolament dwar il-VIS) (2006/0310(CNS))

 Deċiżjoni ta' Qafas dwar il-EUROPOL (il-konsultazzjoni tal-Parlament Ewropew hija 
pendenti)

4. Jiddikjara r-rieda tiegħu li jipparteċipa, fi spirtu ta' koperazzjoni mal-Kummissjoni u mal-
Presidenza tal-Kunsill, fl-abbozzar mill-ġdid ta' dawn il-proposti matul l-2008, u 
jirriżerva d-dritt tiegħu li jagħmel kwalunkwe rakkomandazzjonijiet formali meħtieġa 
biex jittejjeb il-ftehim politiku li diġà intlaħaq, kif previst fl-Artikolu 39 tat-Trattat UE; 
għal dan il-għan, jipproponi l-ħolqien ta' grupp ta' ħidma ta' livell għoli mill-bidu ta' l-
2008, li jkun kompetenti li jiddiskuti b'mod miftuħ it-titjib li għandu jsir fit-testi 
msemmija hawn fuq.
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5. Jilqa' b'sodisfazzjon id-Dikjarazzjoni tal-Konferenza li tikkonċerna l-artikolu 10 tal-
Protokoll dwar id-dispożizzjonijiet tranżizzjonali (Dikjarazzjoni 39a) u jistieden lill-
Kummissjoni biex tibda x-xogħol fuq l-emendar jew is-sostituzzjoni ta' atti legali li diġà 
jidhru li mhumiex sodisfaċenti jew li mhumiex effettivi (bħall-Konvenzjoni dwar l-
Assistenza Legali Reċiproka fi kwistjonijiet kriminali jew testi oħra li l-esperjenza wriet 
li jistgħu jittejbu), u dan sa mill-2008;

6. Jikkunsidra li, mill-2008, il-Parlament għandu jiġi regolarment infurmat u kkonsultat 
dwar il-programmi u l-ftehimiet ewlenin li jikkonċernaw pajjiżi terzi, bħaz-zona ta' 
libertà, sigurtà u ġustizzja mar-Russja, l-istrateġija internazzjonali kontra t-traffikar tal-
bnedmin, u kwistjonijiet li huma relatati mat-traffikar u l-prevenzjoni tad-drogi u l-ġlieda 
kontra t-terroriżmu, anke fejn tali konsultazzjoni mhix obbligatorja;
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