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Riżoluzzjoni tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni dwar il-Proposta tal-Kummissjoni għal Deċiżjoni talKunsill dwar id-determinazzjoni ta’ riskju ċar ta’ ksur gravi tal-istat tad-dritt mill-Polonja
(2018/C 176/03)

IL-KUMITAT EWROPEW TAR-REĠJUNI (KtR),

— wara li kkunsidra l-Proposta tal-Kummissjoni tal-20 ta’ Diċembru 2017 lill-Kunsill biex jadotta deċiżjoni skont lArtikolu 7(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea;
— wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta’ Marzu 2017 dwar l-istat tad-dritt fl-UE minn perspettiva lokali
u reġjonali;
— wara li kkunsidra l-Opinjoni tiegħu tat-12 ta’ Frar 2015 dwar “L-awtoritajiet lokali u reġjonali fil-ħarsien f’diversi livelli
tal-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali fl-UE”;
— wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta’ Novembru 2017 dwar is-sitwazzjoni tal-istat tad-dritt
u d-demokrazija fil-Polonja;
— wara li kkunsidra l-Opinjoni tal-Kummissjoni ta’ Venezja tat-8 u d-9 ta’ Diċembru 2017 dwar l-Abbozz ta’ Att li
jemenda l-Att dwar il-Kunsill Nazzjonali tal-Ġudikatura; dwar l-Abbozz ta’ Att li jemenda l-Att dwar il-Qorti Suprema
tal-Polonja, propost mill-President tal-Polonja; u dwar l-Att dwar l-Organizzazzjoni tal-Qrati Ordinarji, adottat millKummissjoni fil-113-il sessjoni plenarja;
1.
itenni l-adeżjoni tiegħu mas-sett komuni ta’ valuri fundamentali li fuqhom hija msejsa l-Unjoni Ewropea, li jinkludu rrispett tad-demokrazija u l-istat tad-dritt, kif stipulat fl-Artikolu 2 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE), il-Karta tadDrittijiet Fundamentali tal-UE u l-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem (KEDB);
2.
iqis li dawn il-valuri jiffurmaw il-bażi għall-fiduċja reċiproka bejn l-Istati Membri, bejn l-Istati Membri u listituzzjonijiet tal-UE, u bejn il-livelli kollha tal-gvern;
3.
jenfasizza li bosta prinċipji li fuqhom huwa msejjes l-istat tad-dritt – il-legalità, ir-rispett għad-drittijiet fundamentali,
l-ugwaljanza quddiem il-liġi, il-libertà tal-espressjoni u l-libertà tal-għaqda, it-trasparenza, ir-responsabbiltà, is-separazzjoni
tas-setgħat, proċess demokratiku u pluralist għall-promulgazzjoni tal-liġijiet, iċ-ċertezza legali, il-projbizzjoni ta’ atti
arbitrarji mis-setgħat eżekuttivi, qrati indipendenti u imparzjali u stħarriġ ġudizzjarju effettiv – huma ta’ rilevanza diretta
u immedjata għall-funzjonament tal-awtoritajiet lokali u reġjonali kif ukoll prerekwiżit għall-parteċipazzjoni attiva tagħhom
fil-proċess ta’ integrazzjoni Ewropea;
4.
jappoġġja, għalhekk, il-Proposta tal-Kummissjoni tal-20 ta’ Diċembru 2017 lill-Kunsill biex jadotta Deċiżjoni skont lArtikolu 7(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea bbażata fuq il-valutazzjoni li hemm riskju ċar ta’ ksur serju tal-istat tad-dritt
fil-Polonja;
5.
jistenna li l-gvern Pollakk u l-Kummissjoni jidħlu fi djalogu kostruttiv dwar kif għandha tiġi indirizzata s-sitwazzjoni
qabel l-20 ta’ Marzu 2018, speċjalment sabiex jiġu evitati l-effetti konsegwenzjali ta’ ħsara fuq il-proċess tat-teħid taddeċiżjonijiet tal-UE, inkluż fir-rigward ta’ proposti li għandhom jiġu ppreżentati mill-Kummissjoni għall-perjodu ta’
programmazzjoni ta’ wara l-2020;
6.
jirrifjuta kwalunkwe kundizzjonalità politika ex-post, li tkun tfisser li l-awtoritajiet lokali u reġjonali jistgħu jisfaw
ostaġġi tal-politiki segwiti mill-gvernijiet nazzjonali li jkunu jwasslu għas-sospensjoni tal-finanzjament tal-UE għall-bliet u rreġjuni. Il-Politika ta’ Koeżjoni m’għandhiex tkun soġġetta għal kondizzjonalitajiet fil-livell Ewropew li ma jistgħux jiġu
influwenzati mill-awtoritajiet lokali u reġjonali u benefiċjarji oħrajn. Madankollu, il-KtR jiġbed l-attenzjoni dwar iddispożizzjonijiet diġà eżistenti fil-Ftehimiet ta’ Sħubija li jippermettu li l-finanzjament jiġi sospiż f’każ ta’ ksur tal-istat taddritt mill-awtoritajiet lokali u reġjonali. Jesprimi tħassib dwar il-konformità ta’ kundizzjonalitajiet politiċi potenzjali fuq laċċess għall-fondi tal-UE għal bliet u reġjuni skont il-prinċipju ta’ proporzjonalità;
7.
jenfasizza wkoll li proċedura ta’ ksur kontra Stat Membru quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja tista’ twassal biex
din tal-aħħar tiddeċiedi li l-multi jkollhom jitħallsu bi spejjeż għall-gvern ċentrali;
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8.
jagħti struzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex iressaq din ir-Riżoluzzjoni quddiem il-Kummissjoni Ewropea, ilParlament Ewropew, il-Presidenza Bulgara tal-Kunsill u l-President tal-Kunsill Ewropew.
Brussell, l-1 ta’ Frar 2018.
Il-President
tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni
Karl-Heinz LAMBERTZ

