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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, biex jinkorpora dawn is-suġġerimenti li ġejjin 
fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

It-Trattat ta’ Liżbona: sfida interistituzzjonali fiż-żona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja

1. Hemm ftehim komuni li permezz tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Liżbona u l-Karta tad-
Drittijiet tal-Bniedem ta' l-Unjoni Ewropea (il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali) se jkun 
possibbli li l-Unjoni Ewropea ssir "...żona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja (FSJA) fir-
rigward tad-Drittijiet Fundamentali u s-sistemi legali u t-tradizzjonijiet differenti ta' l-
Istati Membri". (Artikolu 67 tat-Trattat dwar il-Funzjonament ta' l-Unjoni Ewropea 
(TFEU)). Issa li m'għadux limitat b'objettivi speċifiċi, kif kien il-każ tat-Trattat ta' 
Maastricht, l-FSJA se ssir element prinċipali fir-relazzjonijiet fil-futur bejn l-Istati 
Membri u l-UE. Barra minn hekk dan, f’dan il-qasam relattivament ġdid li jolqot il-qalba 
ta’ l-ordnijiet kostituzzjonali nazzjonali, il-protagonisti kollha fil-livell nazzjonali u 
Ewropew għandhom interess partikulari fiż-żamma ta’ djalogu komuni.

2. F’din il-perspettiva u biex il-Parlament ikun lest b’mod immedjat mill-ewwel jum tad-
dħul fis-seħħ tat-Trattat il-ġdid, ikun ta' importanza enormi li l-istituzzjonijiet ta' l-UE 
jinnegozjaw ftehima interistituzzjonali li tkopri:

a) viżjoni ġdida u l-objettivi prinċipali li jridu jintlaħqu mill-UE wara l-2009;
b) metodi ġodda ta’ koperazzjoni li jinkludu l-parlamenti nazzjonali f’dawn il-politiki;
c) il-miżuri li jridu jkunu adottati biex it-tranżizzjoni tkun ta' suċċess għall-

istituzzjonijiet u għaċ-ċittadini Ewropej.

Meta titqies l-istrateġija interistituzzjonali, kull istituzzjoni wara għandha tadatta l-
organizzazzjoni u l-metodi interni tagħha stess.

Viżjoni ġdida u l-objettivi prinċipali li jridu jintlaħqu mill-UE wara l-2009

3. Il-futur ta’ l-FSJA għandu jkun definit mill-Kunsill Ewropew qabel it-tmiem ta’ l-2009. 
L-Istati Membri stess qed jippreparaw, billi jiddibattu fil-Grupp ta’ livell għoli “Future” 
(Grupp Konsultattiv ta’ Livell Għoli dwar il-Futur tal-Politika Interna Ewropea), ideat 
possibbli għall-formazzjoni tal-programm plurijennali li jmiss. Il-Kummissjoni qed 
tipprepara wkoll rapport komprensiv għar-Rebbiegħa ta' l-2009 li jista' jkun il-bażi għad-
deliberazzjonijiet Parlamentari u tal-Kunsill li jmiss.

Meta jitqies dan il-kalendarju, il-Parlament jista’ jfassal ir-rapport ta’ analiżi tiegħu stess 
qabel ir-rebbiegħa ta’ l-2009.

Fuq il-bażi tal-kontribuzzjonijiet ta' l-Istati Membri (rapport tal-Grupp Future), tal-
Kummissjoni u fuq il-bażi tar-rakkomandazzjonijiet tiegħu stess, il-Parlament kif elett 
f'Ġunju 2009 se jkun jista' jinnegozja programm leġiżlattiv għall-FSJA mal-Kummissjoni 
ġdida u mal-Kunsill Ewropew.
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4. Il-programm leġiżlattiv tal-futur għall-FSJA għandu jippromwovi miżuri fil-qasam tal-
koperazzjoni tal-pulizija u ġudizzjarja fi kwistjonijiet ċivili u kriminali, billi jitqies il-
prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku tad-deċiżjonijiet ġudizzjarji li jinsab fit-Trattat il-
ġdid, b'hekk tkun iffaċilitata l-koperazzjoni transkonfinali bejn l-Istati Membri u jkun 
hemm moviment lejn liġi kriminali Ewropea fil-futur.

5. Bi qbil ma’ dan l-approċċ, jilqa' b'mod konsiderevoli l-fatt li l-Kummissjoni tadotta 
strateġija mmirata lejn:-

a) it-tisħiħ tar-relazzjoni bejn ir-regoli tat-Trattati li jiffurmaw il-bażi legali għal 
politiki speċifiċi (bħall-prevenzjoni tad-diskriminazzjoni, il-protezzjoni ta’ dawk li 
jfittxu ażil, it-titjib tat-trasparenza, il-protezzjoni tad-dejta, id-drittijiet tal-minoritajiet 
u d-drittijiet tal-vittmi u s-suspettati) u l-Artikoli eqwivalenti tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali. L-adozzjoni ta' Karta tad-Drittijiet Fundamentali li torbot se 
tippermetti reviżjoni ta’ dan l-acquis, billi jitqies id-dover primarju ta’ l-istituzzjonijiet 
ta’ l-UE biex iħarsu d-drittijiet fundamentali. Din l-evoluzzjoni qed tintwera bil-
kwistjoni tal-ħarsien tad-dejta, li se ssir dritt fundamentali indipendenti;

b) l-istabbilizzar ta' relazzjonijiet permanenti u aktar b'saħħithom bejn il-leġiżlaturi 
Ewropej u nazzjonali, min-naħa waħda, u bejn l-imħallfin Ewropej u nazzjonali, min-
naħa l-oħra, dwar kwistjonijiet ta' kompetenzi komuni bejn l-Istati Membri. 

6. Kif diġà sostna l-Parlament1, il-Kummissjoni u l-Istati Membri m’għandhomx 
jikkontrollaw biss il-konformità ma’ proposti leġiżlattivi fil-futur mal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali, iżda wkoll ma’ l-istrumenti kollha Ewropej u internazzjonali rigward 
drittijiet fundamentali li għalihom l-Istati Membri huma partijiet. Il-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali, il-karatteristika tagħha li t-torbot u l-adegwatezza tagħha, kif ukoll 
is-sħubija ta' l-Unjoni fil-Konvenzjoni Ewropea għall-Ħarsien tad-Drittijiet tal-
Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali (ECHR), se jtejbu r-rispett għad-drittijiet 
fundamentali f’dan il-qasam. L-introduzzjoni tal-proċedura leġiżlattiva ordinarja se tagħti 
spinta lill-proċess leġiżlattiv ukoll. 

7. Il-programm plurijennali għall-FSJA għandu jkompli jkun diskuss f’dibattitu annwali li 
għandu jiffoka fuq il-ħarsien tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea, fuq l-
implimentazzjoni tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali u fuq il-konformità ta’ l-Istati 
Membri mal-valuri u l-prinċipji stabbiliti bl-Artikolu 6 ġdid tat-Trattat ta’ l-Unjoni
Ewropea (TEU)2. Għandu jkun imsejjes fuq rapport mill-Kunsill, mill-Kummissjoni u 
mill-Aġenziji ta' l-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet tal-Bniedem (FRA).  Il-Parlament 
għandu l-istess opinjoni tal-'Presidenzi tal-Kunsill Trio'3 (Franża, ir-Repubblika Ċeka u l-

                                               
1 Ara r-riżoluzzjoni tal-Parlament tal-15 ta’ Marzu 2007 dwar konformità mal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali fil-proposti leġiżlattivi tal-Kummissjoni: metodoloġija għal 
immonitorjar sistematiku u strett (ĠU C 301 E, 13.12.2007, p. 229).
2[2] Għandu jkun innutat li skond ir-regoli Parlamentari attwali l-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-
Intern huwa responsabbli għal bosta mill-politiki relatati ma’ l-FSJA u għas-“sistema ta’ avviż” stipulata fl-
Artikolu 7 TEU.
3 Abbozz ta' programm ta' 18-il xahar tal-Kunsill dok Nru. 10093/08.
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Iżvezja) li "sal-31 ta' Diċembru 2009 huwa possibbli li se ssir reviżjoni tal-mandat ta' l-
Aġenzija għad-Drittijiet tal-Bniedem" u li reviżjoni bħal din toffri opportunità li tisaħħaħ 
il-koperazzjoni mal-Kunsill ta' l-Ewropa, mas-Segretarju Ġenerali tiegħu, mal-
Kummissarju tiegħu għad-Drittijiet tal-Bniedem u mal-kumitati rilevanti tiegħu ta' l-
Assemblea Parlamentari.

Metodi ġodda ta’ koperazzjoni li jinkludu l-parlamenti nazzjonali fil-politiki ta’ l-FSJA 

8. Il-problema ewlenija li jiltaqa’ magħha l-Parlament, meta jeżerċita responsabilitajiet 
leġiżlattivi kondiviżi mal-Kunsill fir-rigward tal-koperazzjoni tal-pulizija u ġudizzjarja fi 
kwistjonijiet kriminali, se tkun aċċess għal informazzjoni rilevanti fl-Istati Membri. 
Minħabba l-kwistjonijiet sensittivi ħafna indirizzati bħala parti mill-politiki relatati ma’ l-
FSJA, huwa aktar milli meħtieġ li jkunu implimentati malajr kemm jista’ jkun, id-
dispożizzjonijiet ġodda tat-Trattat dwar trasparenza fl-istituzzjonijiet ta’ l-UE u wkoll 
biex ikun permess l-iskrutinju Parlamentari ta’ informazzjoni kunfidenzjali bħal dik 
indirizzata mill-Europol, miċ-Ċentru ta’ Sitwazzjoni Konġunta ta’ l-UE (SitCen) u l-
Kumitat Permanenti għas-Sigurtà Interna (COSI) li se jkun hemm fil-futur (Artikolu 71 
TFEU). L-Artikolu 15 il-ġdid tat-TFEU se jtejjeb ir-responsabilità ta' l-istituzzjonijiet ta' 
l-UE, b'mod partikulari f'dawn l-oqsma billi jestendi d-dritt attwali ta' aċċess għad-
dokumenti Parlamentari, tal-Kummissjoni u tal-Kunsill lill-istituzzjonijiet u l-aġenziji 
kollha ta' l-UE; 

9. Fl-istess perspettiva ta' responsabilità demokratika, huwa essenzjali, fl-interess tal-
Parlament, li:

a) il-Parlamenti nazzjonali jkunu assoċjati b'mod permanenti meta jitfasslu l-istrateġiji 
ġenerali ta' l-FSJA, meta jiġu adottati miżuri leġiżlattivi jew jiġi evalwat l-impatt 
tagħhom fuq il-livell nazzjonali1. 

b) jingħata l-pożizzjoni formali tal-Kummissjoni2 dwar l-inizjattivi ta' l-Istati Membri, 
notevolment dwar l-impatt possibbli tar-regoli ġodda proposti dwar il-ħarsien tad-
drittijiet fundamentali u ż-żamma ta' l-ordni ġuridiku Ewropew.

c) is-soċjetà ċivili tkun involuta billi tqis id-dispożizzjonijiet tat-Trattat ta’ Liżbona 
rigward l-inizjattiva taċ-ċittadini, billi ċ-ċittadini jkunu infurmati dwar dan id-dritt 
ġdid u billi tiżgura li r-regolament li jrid ikun adottat għall-implimentazzjoni ta’ “l-
Inizjattiva taċ-Ċittadini” joħloq kundizzjonijiet ċari, sempliċi u faċli għall-utenti 
għall-eżerċizzju ta' dan id-dritt.

d) in-netwerks tas-soċjetà ċivili jkunu assoċjati li mbagħad jinteraġixxu ma’ 
istituzzjonijiet Ewropej u nazzjonali fir-rigward ta’ l-FSJA (ara n-netwerks 
magħquda ma’ l-FRA, il-Forum Ewropew għall-Ġustizzja Kriminali, eċċ...).

10. Il-mod kif ikunu implimentati d-dispożizzjonijiet il-ġodda tat-Trattat dwar poteri delegati 
u ta' implimentazzjoni (l-Artikolu 290 u l-Artikolu 291, TFEU) se tkun kwistjoni aktar 
ġenerali, f'dak li jirrigwarda l-politiki relatati ma’ l-FSJA. Prinċipju ġenerali li jrid ikun 
segwit għandu jkun li miżura li tista’ taffettwa l-ambitu tal-ħarsien tad-drittijiet 

                                               
1[ Ara b'mod partikulari l-Artikolu 70 tat-TFEU.
2 Xi drabi dan diġà huwa l-każ skond il-prattika mnedija mill-Kummissarju Vitorino waqt il-leġiżlatura 
preċedenti.
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fundamentali għandha tkun adottata skond ir-reġim tal-poteri delegati li jagħti lill-
Parlament is-setgħa li jirrevoka d-deċiżjoni.

11. Għandu jkun innutat ukoll li l-Parlament issa se jkun assoċjat man-negozjati u ma’ l-
adozzjoni ta’ ftehimiet internazzjonali bl-implikazzjoni ta’ dimensjoni ta’ drittijiet 
fundamentali, eż. it-trażmissjoni ta’ dejta personali lejn pajjiżi terzi. B’konsegwenza, il-
kumitati rilevanti għandhom jistabbilixxu wkoll rabtiet sodi ma’ l-istituzzjonijiet 
ekwivalenti fil-Kunsill ta’ l-Ewropa, fl-Aġenziji tan-NU u mal-parlamenti tal-pajjiżi terzi 
involuti. 

Kif tindirizza proposti leġiżlattivi pendenti fil-fażi ta’ tranżizzjoni

12. Fil-perjodu ta’ tranżizzjoni l-Parlament se jiffaċċja bosta tibdiliet fil-forma u sustanza ta’ 
leġiżlazzjoni pendenti. F'dak li jirrigwarda l-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja 
u l-Intern, il-Parlament għandu jkompli jisħaq dwar l-ilħuq ta' ftehima 
interistituzzjonali li, fir-rigward ta' proposti leġiżlattiv pendenti taħt it-tielet pilastru, 
għandha tipprovdi l-ekwivalenti ta' proċedura ta' konsultazzjoni bl-ewwel qari tal-
proċedura ta' kodeċiżjoni, sabiex ikun hemm stħarriġ ġudizzjarju komplet. 

Għalhekk, il-proposti pendenti kollha li jaqgħu taħt it-tielet pilastru li għandhom impatt 
limitat fuq id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali jistgħu jkunu adottati mingħajr 
dewmien, eż. id-deċiżjonijiet ta’ qafas dwar l-infurzar ta’ deċiżjonijiet stabbiliti bħala in 
absentia, id-deċiżjoni dwar it-tisħiħ tal-Eurojust, id-deċiżjoni dwar in-Netwerk 
ġudizzjarju Ewropew. Dawn il-fajls kollha huma importanti għat-titjib tal-koperazzjoni 
ġudizzjarja.

13. Tħassib ieħor għal Parlament se jkun il-qbil mal-Kunsill biex jippostponi, wara l-1 ta’ 
Jannar 2009, il-miżuri li jaqgħu taħt ir-reġim tal-kodeċiżjoni u li l-Parlament iqis li 
politikament mhumiex xierqa fil-formulazzjoni attwali tagħhom. Proposta tipika li 
hija stabbilita f’din il-kategorija hija l-proposta għal deċiżjoni ta’ qafas dwar l-użu ta’ 
Reġistru ta’ l-Isem tal-Passiġġieri (PNR) għal skopijiet ta’ nfurzar tal-liġi.

14. Proposta leġiżlattiva pendenti sensittiva oħra affettwata bil-bidla ta’ proċedura hija d-
deċiżjoni ta’ qafas dwar il-protezzjoni tad-dejta personali fil-qafas ta’ koperazzjoni tal-
pulizija u ġudizzjarja fi kwistjonijiet kriminali. Din il-proposta tkopri biss b’mod parzjali 
il-vojt legali li se jeżisti wara t-tneħħija tat-tielet pilastru. Strateġija b’żewġ aspetti 
possibbli tista’ tkun l-adozzjoni tal-proposta attwali tat-tielet pilastru bil-kundizzjoni li 
hija tkun kumplimentata b’test ġdid immedjatament wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ 
Liżbona.

15. Hemm ukoll żewġ proċeduri pendenti fil-qasam ta’ l-emigrazzjoni legali, b’mod 
partikulari l-kundizzjonijiet ta’ dħul u residenza ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi għall-
iskopijiet ta’ impjieg kwalifikat ħafna (blue card) u l-proċedura ta’ applikazzjoni unika 
għal permess uniku għal ċittadini ta’ pajjiż terz li jgħixu u jaħdmu fit-territorju ta’ Stat 
Membru u dwar sett komuni ta’ drittijiet għal ħaddiema ta’ pajjiżi terzi li jgħixu b’mod 
legali fi Stat Membru. Jekk dawn il-proposti ma jkunux adottati qabel id-dħul fis-seħħ 
tat-Trattat ta’ Liżbona, il-proċedura trid tinbeda mill-ġdid.
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16. Xi proposti leġiżlattivi ilhom pendenti għal snin minħabba li mhux possibbli li tintlaħaq 
deċiżjoni unanima, pereżempju fid-deċiżjoni ta’ qafas dwar drittijiet proċedurali fi 
proċedimenti kriminali, iżda huma mhumiex skaduti. Huma aktar urġenti u meħtieġa 
minn qatt qabel, u l-proċedura leġiżlattiva ordinarja se tipprovdi mod kif ikunu evitati 
dawn l-ostakoli.

17. Hemm ukoll proposta pendenti approvata mill-Parlament biex jittrasforma l-bażi legali 
ta’ l-Europol (bħalissa Konvenzjoni) f’deċiżjoni tat-tielet pilastru li tipprovdi ffinanzjar 
għall-Europol mill-baġit Komunitarju). Jekk ma tkunx adottata qabel id-dħul fis-seħħ tat-
Trattat ta’ Liżbona, il-Parlament għandu jiftaħ mill-ġdid il-proċedura biex jittrasforma l-
Europol f'korp Komunitarju ġenwin. 

18. Meta l-Istati Membri jagħmlu użu mill-proċedura ta' blukkar ta' emerġenza maħsuba fit-
TFEU fir-rigward ta' kwistjonijiet kriminali (Atikoli 82(3) u 83(3)), iċ-Ċhairman tal-
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern għandu jikteb lill-Kunsill Ewropew 
u jispjega l-pożizzjoni attwali milħuqa fid-dibattiti tiegħu.

19. Jidher li wara l-1 ta’ Jannar 2009, l-inizjattivi l-aktar urġenti li għandha tieħu l-
Kummissjoni minn issa ‘l quddiem se jkunu relatati ma’:

a) l-obbligu ta’ l-UE biex tirratifika l-ECHR;
b) l-obbligu ta’ l-UE biex tirratifika ftehimiet internazzjonali negozjati iżda għad mhux 

konklużi skond l-Artikolu 24 tat-Trattat ta’ l-UE attwali;
c) ir-rekwiżiti tal-Qorti tal-Ġustizzja (ara l-każ tar-regolament tal-‘Black Lists’); 
d) il-twaqqif ta' Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew biex jittejjeb il-Eurojust.

Fl-istess perspettiva, il-Kummissjoni għandha tieħu l-inizjattiva biex tistabbilixxi 
strumenti leġiżlattivi attwali tat-tielet pilastru b’dimensjoni ta’ drittijiet fundamentali fil-
pilastru tal-Komunità (eż. Europol). Bidla ta’ bażi legali għal strumenti tat-tielet pilastru
attwali għandha tiżgura wkoll il-kompetenza tal-Qorti tal-Ġustizzja qabel l-iskadenza ta’ 
5 snin (ara l-Artikolu 10 tal-Protokoll ta’ dispożizzjonijiet tranżittivi).

20. Il-Parlament jilqa' l-evalwazzjoni tat-Trio tal-Presidenza li "Miżuri li jimponu obbligu 
għandhom ikunu akkumpanjati minn regoli ekwivalenti biex jissaħħu d-drittijiet ta' l-
individwu, kemm jekk suspettat u kemm jekk vittma jew xhud. Il-possibilità ta' żvilupp 
tad-drittijiet tal-vittmi se tkun eżaminata fuq il-bażi ta' l-evalwazzjoni tal-Kummissjoni ta' 
l-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni ta' Qafas dwar il-Pożizzjoni tal-Vittmi fi Proċeduri 
Kriminali. Wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Liżbona, se tkun mistennija proposta għal 
strument legali dwar id-drittijiet proċedurali fi proċeduri kriminali mill-Kummissjoni jew 
mill-Istati Membri."
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