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IS-SETT TA’ GĦODOD TAL-UE GĦALL-ISTAT TAD-DRITT
L-UE għandha għadd ta’ għodod għad-dispożizzjoni tagħha biex tara li jkun hemm ir-rispett tal-istat tad-dritt fl-Istati
Membri kollha. Ħafna Stati Membri għandhom standards għolja fejn jidħol l-istat tad-dritt iżda hemm ukoll sfidi
importanti li jvarjaw minn Stat Membru għall-ieħor. Peress li l-isfidi għall-istat tad-dritt ivarjaw, l-għodod tagħna huma
daqstant ieħor varjati. Kull waħda hija mfassla għas-sitwazzjoni speċifika inkwistjoni, u għandha l-għan li tippromwovi,
tipprevjeni jew tirrispondi għal-kwistjonijiet marbuta mal-istat tad-dritt.

GĦALIEX HUWA IMPORTANTI L-ISTAT
TAD‑DRITT?
L-istat tad-dritt huwa wieħed mill-valuri fundamentali
li fuqhom hija msejsa l-Unjoni Ewropea; Dan mhux xi
terminu astratt. L-istat tad-dritt għandu impatt dirett
fuq il-ħajja ta’ kull ċittadin. Dan ifisser li l-membri
kollha ta’ soċjetà – inklużi l-gvernijiet u l-membri talparlamenti – huma soġġetti għal-liġi b’mod ugwali,
taħt il-kontroll ta’ qrati indipendenti irrispettivament
mill-maġġoranzi politiċi.

X’INHU R-RWOL TAL-KUMMISSJONI?
Il-Kummissjoni Ewropea, kif rikonoxxut mill-Qorti talĠustizzja tal-Unjoni Ewropea, hija responsabbli biex
tiggarantixxi r-rispett tal-istat tad-dritt bħala valur
fundamentali minqux fit-Trattati tal-UE, u biex tara li
l-liġi, il-valuri u l-prinċipji tal-UE jiġu rispettati.

IL-PREVENZJONI U L-PROMOZZJONI
IL-MEKKANIŻMU EWROPEW TAL-ISTAT TAD-DRITT

TABELLA TA’ VALUTAZZJONI TAL-ĠUSTIZZJA
TAL‑UE

Ċiklu annwali b’regola annwali ta’ rappurtat legali
fil-qalba tiegħu, li jippromwovi l-istat tad-dritt fl-Istati
Membri kollha u jara li ma jitfaċċawx problemi, jew li
l-problemi ma jisserjawx.

Rapport annwali li jipprovdi data li tista’ titqabbel dwar
l-indipendenza, il-kwalità u l-effiċjenza tas-sistemi
ġudizzjarji nazzjonali.

IS-SEMESTRU EWROPEW

MEKKANIŻMU TA’ KOPERAZZJONI U VERIFIKA

Proċess annwali li jirriżulta f’rakkomandazzjonijiet
speċifiċi għall-pajjiż dwar kwistjonijiet makroekonomiċi
u strutturali, inkluż dwar is-sistemi ġudizzjarji u kontra
l-korruzzjoni, bil-għan li tingħata spinta lit-tkabbir
ekonomiku.

Monitoraġġ u rappurtar regolari dwar il-progress li sar
fir-Rumanija u l-Bulgarija biex jiġu indirizzati n-nuqqasijiet
marbuta mar-riforma ġudizzjarja, il-korruzzjoni u, fil-każ
tal-Bulgarija, il-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata.

APPOĠĠ GĦAS-SOĊJETÀ ĊIVILI, NETWORKS
U PROĠETTI

RIFORMI STRUTTURALI

Strumenti ta’ finanzjament tal-UE, kampanji ta’
komunikazzjoni u attivitajiet ta’ promozzjoni, inkluż
appoġġ għal networks ġudizzjarji, għall-pluraliżmu
u l-libertà tal-media.

Appoġġ tekniku u finanzjarju lill-Istati Membri biex iwettqu
riformi strutturali.

REAZZJONI
KSUR

L-ARTIKOLU 7 TUE

Jiġi żgurat li l-liġi tal-UE tiġi implimentata b’mod
korrett u li tkun qed tiġi rrispettata fil-livell nazzjonali

Strument tat-trattat li jindirizza ksur serju tal-istat
tad-dritt, b’sanzjonijiet possibbli.

IL-QAFAS TAL-ISTAT TAD-DRITT
Strument ta’ twissija bikrija adottat mill-Kummissjoni
f’Marzu 2014 li jippermettilha tidħol fi djalogu ma’ Stat
Membru biex jiġi indirizzat theddid sistemiku għallistat tad-dritt sabiex ma jkunx hemm eskalazzjoni.

SISTEMA PROPOSTA TA’ KUNDIZZJONALITÀ BIEX
JIĠI PROTETT IL-BAĠIT TAL-UE
Proposta li torbot l-istat tad-dritt mal-użu ta’ fondi
tal-UE, li jippermetti lill-UE tissospendi, tnaqqas jew
tirrestrinġi l-aċċess għall-finanzjament tal-UE f’każ
ta’ ksur

KIF JAĦDEM IL-MEKKANIŻMU EWROPEW TAL-ISTAT TAD-DRITT:

ORGANIZZAZZJONIJIET,
ASSOĊJAZZJONIJIET
PROFESSJONALI, PARTIJIET
INTERESSATI OĦRA

L-ISTATI MEMBRI

NETWORK TA’ KUNTATT PUNTI
DWAR L-ISTAT TAD-DRITT

INPUT BIL-MIKTUB

INPUT BIL-MIKTUB

ŻJARAT TAL-KUMMISSJONI
FIL‑PAJJIŻI

ANNWALI

L-ISTAT TAD-DRITT RAPPORT

KOOPERAZZJONI INTERISTITUZZJONALI
BEJN L-ISTITUZZJONIJIET TAL-UE: ILKUNSILL, IL-PARLAMENT EWROPEW,...

DJALOGU FL-ISTATI MEMBRI:
IL-PARLAMENTI NAZZJONALI
L-AWTORITAJIET, IS-SOĊJETÀ ĊIVILI

KIF JAĦDEM IL-QAFAS TAL-ISTAT TAD-DRITT:
QAFAS TAL-ISTAT TAD-DRITT GĦALL-UNJONI EWROPEA

ALLERT DWAR THEDDID SISTEMIKU GĦALLISTAT TAD-DRITT
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TNEDIJA TAL-ARTIKOLU 7 TUE
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MEKKANIŻMU
TA’
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KIF JAĦDEM L-ARTIKOLU 7 TAT-TRATTAT TAL-UE:
L-Artikolu 7(1): MIŻURI PREVENTIVI
Determinazzjoni ta’ RISKJU ċar ta’ ksur serju tal-valuri fl-Artikolu 2 TUE

Proposta motivata minn:
1/3 tal-Istati Membri

Smigħ tal-UE pajjiż
ikkonċernat fil-Kunsill

Kunsens mill- Parlament
Ewropew
(maġġoranza ta’ 2/3
tal-voti mitfugħa, li
jirrappreżentaw ilmaġġoranza tal-membri li
jiffurmawh)

jew
mill-Kummissjoni
Ewropea
jew
mill-Parlament Ewropew

Deċiżjoni mill-Kunsill
biex jiġi ddeterminat irriskju ċar ta’ xi ksur serju
tal-valuri msemmija flArtikolu 2 tat-TUE
(b’maġġoranza ta’ 4/5
tal-Istati Membri minbarra
l-pajjiż tal-UE kkonċernat)
Il-Kunsill jista’ joħroġ
rakkomandazzjonijiet

(maġġoranza ta’ 2/3
tal-voti mitfugħa, li
jirrappreżentaw ilmaġġoranza tal-membri li
jiffurmawh)

(b’maġġoranza ta’ 4/5 ta’
Istati Membri minbarra
l-pajjiż tal-UE kkonċernat)

Artikolu 7 (2-3) MEKKANIŻMU TA’ SANZJONIJIET

1/3 tal-Istati Membri
jew
mill-Kummissjoni Ewropea

Osservazzjonijiet
ippreżentati mill-pajjiż talUE kkonċernat

Kunsens mill-Parlament
Ewropew
(maġġoranza ta’ 2/3
tal-voti mitfugħa, li
jirrappreżentaw ilmaġġoranza tal-Membri
tal-PE)

Il-Kunsill Ewropew
jiddetermina l-eżistenza
ta’ ksur serju
u persistenti (deċiżjoni
B’UNANIMITÀ bl-esklużjoni
tal-pajjiż tal-UE kkonċernat)

L-Artikolu 7(3) TUE: Is-sospensjoni ta’ ċerti
drittijiet
Il-Kunsill jista’ jissospendi d-drittijiet ta’ sħubija, inklużi
d-drittijiet tal-vot
Il-vot jeħtieġ maġġoranza kwalifikata, li huwa definit
bħala:
• 72% tal-Istati Membri, bl-esklużjoni tal-Istat Membru
kkonċernat;
• U li jinkludi 65% tal-popolazzjoni tal-Istati Membri
tal-UE li jipparteċipaw fil-votazzjoni.
Il-pajjiż tal-UE kkonċernat ma jipparteċipax
fil-votazzjoni.
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L-Artikolu 7(2):
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Determinazzjoni tal-EŻISTENZA ta’ ksur serju u persistenti tal-valuri fl-Artikolu 2 tat-TUE

