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IL-KOOPERAZZJONI ĠUDIZZJARJA
F'MATERJI KRIMINALI

Il-kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji kriminali hija bbażata fuq il-prinċipju ta' rikonoxximent
reċiproku ta' sentenzi u deċiżjonijiet ġudizzjarji u tinkludi miżuri għall-approssimazzjoni tal-
liġijiet tal-Istati Membri f'diversi oqsma. It-Trattat ta' Lisbona ipprovda bażi aktar soda għall-
iżvilupp ta' spazju ta' ġustizzja kriminali, filwaqt li stabilixxa wkoll setgħat ġodda għall-
Parlament Ewropew.

IL-BAŻI LEGALI

L-Artikoli 82 sa 86 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).

L-OBJETTIVI

L-eliminazzjoni progressiva tal-kontrolli fil-fruntieri fl-UE ffaċilitat konsiderevolment il-
moviment liberu taċ-ċittadini Ewropej, iżda għamlitha wkoll aktar faċli għall-persuni
kriminali biex joperaw fuq livell transnazzjonali. Sabiex tiġi indirizzata l-isfida tal-kriminalità
transfruntiera, l-ispazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja jinkludi miżuri biex tippromwovi l-
kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji kriminali. Il-punt ta' tluq huwa l-prinċipju ta' rikonoxximent
reċiproku. Ġew adottati miżuri speċifiċi biex tiġi miġġielda l-kriminalità transnazzjonali u tiġi
żgurata l-protezzjoni tad-drittijiet tal-vittmi, il-persuni suspettati u l-priġunieri fl-Unjoni kollha.

IL-KISBIET

A. Il-qafas istituzzjonali
1. It-Trattat ta' Lisbona
Skont dak li qabel kien "it-tielet pilastru" (il-kooperazzjoni tal-pulizija u dik ġudizzjarja f'materji
kriminali) il-Parlament Ewropew kien jiġi kkonsultat biss. Ir-rwol tiegħu issaħħaħ bit-Trattat ta'
Lisbona, li introduċa aktar effikaċja, responsabbiltà u leġittimità fl-ispazju tal-libertà, is-sigurtà
u l-ġustizzja (AFSJ). It-Trattat ta' Lisbona ġġeneralizza (bi ftit eċċezzjonijiet) il-metodu tal-
Komunità, ibbażat fuq il-kodeċiżjoni (li sar il-proċedura leġiżlattiva ordinarja) bejn il-Parlament
u l-Kunsill (fejn l-unanimità kienet issostitwita b'votazzjoni b'maġġoranza). L-istruttura
antika tal-pilastri sparixxiet. Fir-rigward tal-ftehimiet internazzjonali, iddaħħlet proċedura
ġdida, li hija l-proċedura ta' "kunsens". It-tneħħija ta' dak li kien it-tielet pilastru wasslet
għall-armonizzazzjoni ta' strumenti leġiżlattivi. Minflok deċiżjonijiet qafas, deċiżjonijiet u
konvenzjonijiet, anke fil-qasam tal-liġi kriminali, l-UE tadotta l-istrumenti normali tal-UE
(regolamenti, direttivi u deċiżjonijiet).
Ir-rwol tal-Qorti tal-Ġustizzja ssaħħaħ ukoll permezz tat-Trattat ta' Lisbona: il-proċeduri
ordinarji għal talbiet għal deċiżjoni preliminari u proċedimenti ta' ksur imnedija mill-
Kummissjoni japplikaw. Arranġamenti tranżitorji kienu fis-seħħ sal-1 ta' Diċembru 2014 għall-
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atti li diġà kienu fis-seħħ fl-oqsma tal-kooperazzjoni tal-pulizija u l-kooperazzjoni ġudizzjarja
f'materji kriminali.
L-Istati Membri xorta għadhom jistgħu jipproponu miżuri leġiżlattivi, iżda issa inizjattiva
teħtieġ l-appoġġ ta' kwart minnhom. Huma previsti miżuri speċjali għall-kooperazzjoni
msaħħa, l-esklużjoni fakultattiva u l-hekk imsejjaħ "brejk ta' emerġenza". Il-Karta tad-Drittijiet
Fundamentali tal-UE hija integrata fit-Trattat ta' Lisbona, u torbot ġuridikament lill-Unjoni
Ewropea (u lill-istituzzjonijiet u l-korpi tagħha) u lill-Istati Membri meta jimplimentaw il-liġi
tal-UE.
2. Il-linji gwida strateġiċi fl-ispazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja
Wara l-Programmi ta' Tampere u tal-Aja (ta' Ottubru 1999 u Novembru 2004, rispettivament),
f'Diċembru 2009, il-Kunsill Ewropew approva l-programm pluriennali rigward l-AFSJ għall-
perjodu 2010-2014: il-Programm ta' Stokkolma. Fil-konklużjonijiet tiegħu ta' Ġunju 2014, il-
Kunsill Ewropew iddefinixxa l-linji gwida strateġiċi għall-ippjanar leġiżlattiv u operattiv għas-
snin li ġejjin fl-AFSJ, skont l-Artikolu 68 tat-TFUE. Wieħed mill-objettivi ewlenin huwa li tiġi
żviluppata kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji kriminali fl-UE. Ser isir rieżami ta' nofs it-term
tal-linji gwida fl-2017.
B. L-assistenza legali reċiproka f'materji kriminali
Fid-29  ta' Mejju 2000, il-Kunsill tal-Ministri tal-UE adotta l-Konvenzjoni dwar Assistenza
Reċiproka f'Materji Kriminali, li għandha l-għan li tħeġġeġ il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet
ġudizzjarji, tal-pulizija u tad-dwana fl-Unjoni billi tissupplimenta dispożizzjonijiet fl-istrumenti
legali eżistenti, filwaqt li tosserva wkoll il-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet
tal-Bniedem tal-1950. Ġew adottati għadd ta' ftehimiet minn organizzazzjonijiet internazzjonali
bħall-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa tal-1959 dwar l-Assistenza Reċiproka f'Materji
Kriminali.
C. Ir-rikonoxximent reċiproku ta' deċiżjonijiet ġudizzjarji f'materji kriminali
Il-Kunsill Ewropew ta' Tampere ddikkjara li r-rikonoxximent reċiproku għandu jsir il-pedament
tal-kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji kriminali. Il-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku ġie
kkonfermat fil-Programm tal-Aja u l-programm ta' Stokkolma. Dan huwa kunċett ewlieni
għall-ispazju ġudizzjarju Ewropew, għaliex permezz tar-rikonoxximent reċiproku biss huwa
possibbli li jingħelbu d-diffikultajiet li nħolqu mid-differenzi bejn sistemi ġudizzjarji nazzjonali.
Madankollu l-prinċipju jista' jiżviluppa fit-totalità tiegħu biss jekk ikun hemm livell għoli ta'
fiduċja reċiproka bejn l-Istati Membri.
D. Mandat ta' Arrest Ewropew
Id-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill tat-13 ta' Ġunju 2002 dwar il-Mandat ta' Arrest Ewropew (MAE)
biddlet b'mod radikali s-sistema tradizzjonali ta' estradizzjoni bl-adozzjoni ta' regoli innovattivi:
eż. raġunijiet limitati għar-rifjut tal-eżekuzzjoni, it-teħid ta' deċiżjonijiet li għadda mingħand l-
awtoritajiet politiċi għal dawk ġudizzjarji, il-possibbiltà tal-konsenja ta' ċittadini ta' Stat Membru
li jeżegwixxi u limiti ta' żmien ċari għall-eżekuzzjoni ta' kull MAE. Kien hemm xi diffikultajiet
waqt l-implimentazzjoni tal-MAE, kemm fil-livell tal-UE kif ukoll fil-livell nazzjonali,
u li d-Deċiżjoni Kwadru ġiet emendata darba, fl-2009, fir-rigward tar-regoli applikabbli
għall-proċessi in absentia. Il-Europol, il-Eurojust u n-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew jistgħu
jagħtu kontribuzzjoni importanti fil-qasam tal-assistenza legali reċiproka u t-talbiet għal
MAE. Fis-27 ta' Frar 2014, il-Parlament adotta riżoluzzjoni li fiha rakkomandazzjonijiet lill-
Kummissjoni dwar ir-rieżami tal-MAE.
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E. Approssimazzjoni tal-leġiżlazzjoni u l-istabbiliment ta' regoli minimi
Il-funzjonament tal-ispazju ġudizzjarju tal-UE jista' jkun ippreġudikat mid-differenzi fil-liġi
kriminali nazzjonali. L-approssimazzjoni tal-liġi kriminali fl-UE, li tista' sservi biex jingħelbu
dawn difficulties - b'mod partikolari fir-rigward ta' reati partikolarment serji b'dimensjoni
transkonfinali - tinvolvi aġġustament għal standard minimu komuni, u mhux unfikazzjoni
fuq skala sħiħa. Il-kriminalità organizzata, it-traffikar tal-bnedmin, l-isfruttament tat-tfal u l-
pornografija tat-tfal, it-terroriżmu, il-kriminalità finanzjarja (frodi, ħasil tal-flus, korruzzjoni),
iċ-ċiberkriminalità, il-kriminalità ambjentali, il-falsifikazzjoni u r-razziżmu u l-ksenofobija
huma kollha oqsma li fihom ġew adottati jew qed jiġu negozjati testi ġuridiċi sabiex jinkisbu
definizzjonijiet komuni u jiġi armonizzat il-livell tal-penali. L-Artikolu 83 TFUE jipprevedi
li l-Parlament u l-Kunsill, permezz tal-proċedura leġiżlattiva ordinarja, jistgħu "jistabbilixxu
regoli minimi dwar id-definizzjoni ta' reati kriminali u sanzjonijiet fl-oqsma tal-kriminalità
partikolarment gravi ta' dimensjoni transkonfinali li jirriżultaw min-natura jew l-impatt ta' dawn
ir-reati jew minn ħtieġa partikolari li jiġu miġġielda fuq bażi komuni".
F. Il-Eurojust, in-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew u l-Iskwadri ta' Investigazzjoni Konġunti
u l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew
Il-Eurojust huwa korp tal-UE stabbilit fl-2002 bid-deċiżjoni tal-Kunsill emendata
f'Diċembru 2008. Jistimula u jtejjeb il-koordinazzjoni tal-investigazzjonijiet u l-
prosekuzzjonijiet bejn awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri, b'mod partikolari billi jiffaċilita
l-għoti ta' assistenza legali reċiproka transkonfinali u l-implimentazzjoni tat-talbiet ta'
estradizzjoni u l-MAEs. It-Trattat ta' Lisbona jipprevedi li "sabiex jiġġieled il-kriminalità
li qed taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, il-Kunsill, permezz ta' regolamenti adottati
skont proċedura leġiżlattiva speċjali, jista' jistabbilixxi Uffiċċju ta' Prosekutur Pubbliku
Ewropew mill-Eurojust", filwaqt li jipprevedi l-possibbiltà, fi stadju aktar tard, li jestendi
s-setgħat tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (EPPO) biex jinkludu kriminalità
serja b'dimensjoni transkonfinali. Fis-17 ta' Lulju 2013, il-Kummissjoni ppreżentat proposti
leġiżlattivi biex tistabbilixxi l-EPPO u biex tirriforma lill-Eurojust, li se ssir Aġenzija tal-
UE għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali. In-negozjati rriżultaw pjuttost kumplessi, u
f'April 2017, 16-il Stat Membru nnotifikaw l-intenzjoni tagħhom li jniedu kooperazzjoni msaħħa
biex jiġi stabbilit l-EPPO.
F'Ġunju 1998, in-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew (NĠE) f'materji kriminali inħoloq sabiex
titjieb il-kooperazzjoni ġudizzjarja bejn l-Istati Membri. In-NĠE huwa mmirat li jgħin l-
imħallfin u l-prosekuturi jwettqu investigazzjonijiet u prosekuzzjonijiet transkonfinali.
Il-Kunsill Ewropew ta' Tampere talab biex jiġu stabbiliti Skwadri tal-Investigazzjoni Konġunti
(SIK) sabiex jiġi miġġieled it-traffikar tad-drogi u tal-bnedmin, kif ukoll it-terroriżmu. Il-
Konvenzjoni dwar l-Assistenza Reċiproka f'Materji Kriminali ta' Mejju 2000 tipprovdi għall-
istabbiliment ta' SIK. F'Ġunju 2002, il-Kunsill adotta deċiżjoni qafas dwar il-kwistjoni. Żewġ
Stati Membri jew aktar jistgħu jistabbilixxu SIK, li tista' tinkludi wkoll rappreżentanti tal-
Europol u tal-Eurojust. Dan huwa strument li s'issa ma ġiex żviluppat bis-sħiħ.
G. Id-drittijiet proċedurali
Id-dritt ta' persuni suspettati u akkużati għal proċess ġust huwa rikonoxxut bħala dritt
fundamentali. Il-proposta inizjali għal deċiżjoni qafas tal-Kunsill dwar salvagwardji proċedurali
fil-proċedimenti kriminali, imressqa mill-Kummissjoni fl-2004, ġiet ibblukkata minħabba l-
fehmiet differenti tad-delegazzjonijiet nazzjonali. F'Novembru 2009, il-Kunsill adotta Pjan
Direzzjonali għat-tisħiħ tad-drittijiet proċedurali ta' persuni suspettati u akkużati fi proċedimenti
kriminali u stieden lill-Kummissjoni tippreżenta proposti ad hoc. Il-pjan direzzjonali identifika
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sitt oqsma prinċipali li dwarhom huma mixtieqa inizjattivi leġiżlattivi jew inizjattivi oħrajn:
traduzzjoni u interpretazzjoni; informazzjoni dwar drittijiet u informazzjoni dwar l-akkużi; parir
ġuridiku u għajnuna ġuridika; komunikazzjoni ma' qraba, ma' min iħaddem u ma' awtoritajiet
konsulari; salvagwardji speċjali għall-persuni ssuspettati jew akkużati li huma vulnerabbli; u (l-
proposta ta' Green Paper dwar) id-detenzjoni ta' qabel il-proċess. F'Ottubru 2010, il-Parlament
u l-Kunsill adottaw id-Direttiva 2010/64/UE dwar id-dritt għal intepretazzjoni u traduzzjoni
fi proċedimenti kriminali. F'Mejju 2012, il-Parlament u l-Kunsill adottaw Direttiva 2012/13/
UE dwar id-dritt għall-informazzjoni fi proċedimenti kriminali (l-hekk imsejħa 'ittra tad-
drittijiet'). F'Ottubru 2013, il-Parlament u l-Kunsill adottaw id-Direttiva 2013/48/UE dwar id-
dritt għal avukat fi proċedimenti kriminali u d-dritt li tikkomunika wara l-arrest. F'Ġunju 2011,
il-Kummissjoni ppubblikat Green Paper dwar l-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar
il-ġustizzja kriminali fil-qasam tad-detenzjoni. il-Parlament Ewropew bħalissa qed jaħdem
fuq rapport fuq inizjattiva proprja dwar is-sistemi u l-kundizzjonijiet fil-ħabsijiet fl-UE.
F'Diċembru 2011, il-Parlament Ewropew adotta riżoluzzjoni għall-istabbiliment ta' standards
komuni tal-UE għall-kundizzjonijiet ta' detenzjoni. Fis-27 ta' Novembru 2013, il-Kummissjoni
ppreżentat pakkett ta' proposti leġiżlattivi sabiex tlesti l-pjan direzzjonali dwar salvagwardji
proċedurali. F'Marzu 2016, il-Parlament u l-Kunsill adottaw id-Direttiva (UE) 2016/343 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tisħiħ ta' ċerti aspetti tal-preżunzjoni tal-innoċenza
u tad-dritt li wieħed ikun preżenti waqt il-proċess fil-proċedimenti kriminali. F'Mejju 2016, il-
Parlament u l-Kunsill adottaw id-Direttiva (UE) 2016/800 dwar il-garanziji proċedurali għal tfal
li huma suspettati jew li huma persuni akkużati fi proċedimenti kriminali. F'Ottubru 2016, il-
Parlament u l-Kunsill adottaw id-Direttiva (UE) 2016/1919 dwar għajnuna legali għal persuni
ssuspettati u akkużati fi proċedimenti kriminali u għal persuni rikjesti fi proċedimenti ta' mandat
ta' arrest Ewropew.
H. Lejn politika tal-UE fil-qasam kriminali
F'Settembru 2011, il-Kummissjoni ppubblikat komunikazzjoni bit-titlu "Lejn Politika Kriminali
tal-UE: L-iżgurar ta' implimentazzjoni effettiva tal-politiki tal-UE permezz tal-liġi kriminali".
Il-komunikazzjoni tispjega kif ir-regoli minimi komuni ta' liġi kriminali madwar l-UE kollha
jistgħu jipproteġu aktar iċ-ċittadini minn imġiba kriminali u tistabbilixxi l-prinċipji li se
jikkontribwixxu sabiex jiġi żgurat li l-leġiżlazzjoni tal-UE fil-qasam kriminali tkun konsistenti
u koerenti.

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW

It-Trattat ta' Lisbona daħħal aktar effikaċja, responsabbiltà u leġittimità fil-qasam tal-ġustizzja
kriminali. Dan iġġeneralizza (bi ftit eċċezzjonijiet, bħall-Prosekutur Pubbliku Ewropew), il-
metodu tal-Komunità, ibbażat fuq il-kodeċiżjoni u l-votazzjoni permezz tal-maġġoranza fil-
Kunsill. L-istruttura antika tal-pilastri sparixxiet. Il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE
hija integrata fit-Trattat ta' Lisbona, u torbot legalment lill-Unjoni (lill-istituzzjonijiet u l-korpi
tagħha) u lill-Istati Membri tagħha fl-implimentazzjoni tal-liġi tal-UE. Fir-rigward tal-ftehimiet
internazzjonali, qed tiġi prevista proċedura ġdida, il-proċedura ta' "kunsens".
Il-Parlament adotta riżoluzzjonijiet dwar diversi kwistjonijiet fil-qasam tal-kooperazzjoni
ġudizzjarja f'materji kriminali, bħar-riżoluzzjoni ta' konflitti fuq l-eżerċizzju tal-ġurisdizzjoni,
miżuri ta' kontroll bħala alternattiva għad-detenzjoni provviżorja, miżuri ta' kontroll wara l-
proċess, it-trasferiment ta' proċedimenti, il-Mandat ta' Arrest Ewropew u l-Mandat ta' Evidenza
Ewropew, il-Eurojust, in-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew, deċiżjonijiet magħmula fl-assenza
tal-persuna akkużata, il-kriminalità ambjentali, it-terroriżmu, il-kriminalità organizzata u l-
ġustizzja elettronika, it-traffikar tal-bnedmin, l-isfruttament sesswali tat-tfal u l-pornografija
tat-tfal, l-ordni Ewropea ta' protezzjoni u standards minimi dwar id-drittijiet, l-appoġġ u l-
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protezzjoni tal-vittmi ta' delitt. F'Mejju 2009, il-Parlament adotta riżoluzzjoni (li kienet tinkludi
wkoll rakkomandazzjoni lill-Kunsill) dwar l-iżvilupp tal-ispazju ta' ġustizzja kriminali tal-UE.
F'Mejju 2012, huwa adotta riżoluzzjoni, abbażi ta' rapport fuq inizjattiva proprja, dwar "Approċċ
tal-UE dwar il-liġi kriminali", li fiha ġew indirizzati l-kwistjonijiet dwar liema kriterji jistgħu
jintużaw sabiex ikun stabbilit jekk hemmx il-ħtieġa għal-leġiżlazzjoni tal-liġi kriminali tal-UE
u kif tkun żgurata l-koerenza u l-kwalità tal-liġi kriminali. F'Ottubru 2013, il-Parlament adotta
riżoluzzjoni dwar il-kriminalità organizzata, il-korruzzjoni u l-ħasil tal-flus, ibbażata fuq ir-
rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat speċjali dwar is-suġġett (CRIM).
Riċentement, il-Parlament adotta riżoluzzjonijiet li japprovaw abbozz ta' direttivi dwar l-iffriżar
u l-konfiska tar-rikavat minn attività kriminali, minn abbuż minn informazzjoni privileġġata u
minn manipulazzjoni tas-suq, il-protezzjoni tal-euro kontra l-falsifikazzjoni, u l-prevenzjoni tal-
użu tas-sistema finanzjarja għall-għanijiet ta' ħasil tal-flus u ta' finanzjament tat-terroriżmu. Il-
Parlament bħalissa qed jirrevedi xi proposti importanti tal-Kummissjoni dwar suġġetti bħalma
huma r-riforma tal-Eurojust, l-istabbiliment tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew, l-
isforzi fil-ġlieda kontra l-frodi kontra l-interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-liġi kriminali,
u l-ġlieda kontra t-terroriżmu.
Il-Parlament se jkun involut fil-valutazzjoni u l-monitoraġġ tal-ispazju ta' libertà, sigurtà u
ġustizzja, inkluża l-ġustizzja kriminali, kif previst fit-Trattat ta' Lisbona. L-Artikolu 70 tat-
TFUE jiddikkjara li "il-Parlament Ewropew u l-Parlamenti nazzjonali għandhom jinżammu
informati bil-kontenut u bir-riżultati ta' din il-valutazzjoni" tal-"implimentazzjoni tal-politiki
tal-Unjoni prevista f'dan it-Titolu mill-awtoritajiet tal-Istati Membri", b'mod partikolari
sabiex tiġi ffaċilitata l-applikazzjoni sħiħa tal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku.' L-
Artikolu 85 tat-TFUE jipprevedi li l-Parlament u l-parlamenti nazzjonali għandhom ikunu
involuti 'fil-valutazzjoni tal-attivitajiet tal-Eurojust': dawn l-arranġamenti se jiġu stabbiliti
minn regolamenti ġodda li għandhom jiġu adottati mill-Parlament u mill-Kunsill fil-qafas tal-
proċedura leġiżlattiva ordinarja.
Rosa Raffaelli
04/2017
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