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OPINJONI
tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali

għall-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

dwar l-Inizjattiva tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Franċiża, tar-
Repubblika Ċeka, tar-Renju ta' l-Iżvezja, tar-Repubblika Slovakka, tar-Renju 
Unit u tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' 
Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill dwar l-infurzar ta' deċiżjonijiet mogħtija in 
absentia u li temenda d-Deċiżjoni Qafas 2002/584/ĠAI dwar il-mandat ta' 
arrest Ewropew u l-proċeduri ta' ċediment bejn l-Istati Membri, id-Deċiżjoni 
Qafas 2005/214/ĠAI dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ rikonoxximent 
reċiproku ta’ penali finanzjarji, id-Deċiżjoni Qafas 2006/783/ĠAI dwar l-
applikazzjoni tal-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku ta’ ordnijiet ta’ 
konfiska u d-Deċiżjoni Qafas 2008/.../ĠAI dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju 
ta' rikonoxximent reċiproku ta' sentenzi f'materji kriminali li jimponu sentenzi 
jew miżuri ta' kustodja li jinvolvu ċ-ċaħda tal-libertà għall-finijiet ta' l-
eżekuzzjoni tagħhom fl-Unjoni Ewropea
(05598/2008 – C6-0075/2008 – 2008/0803(CNS))

Rapporteur għal opinjoni: Neena Gill
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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Ir-regoli stabbiliti fid-Deċiżjonijiet Qafas differenti (id-Deċiżjoni Qafas 2002/584/ĠAI dwar 
il-mandat ta' arrest Ewropew u l-proċeduri ta' ċediment bejn l-Istati Membri, id-Deċiżjoni 
Qafas 2005/214/ĠAI dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku ta’ penali 
finanzjarji, u d-Deċiżjoni Qafas 2006/783/ĠAI dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ 
rikonoxximent reċiproku ta’ ordnijiet ta’ konfiska) ivarjaw rigward in-nuqqas ta' infurzar ta' 
deċiżjonijiet ġudizzjarji mogħtija in absentia u d-diskrezzjoni konsiderevoli mogħtija lill-
awtoritajiet eżekuttivi,

Din il-proposta leġiżlattiva dwar l-infurzar tad-deċiżjonijiet mogħtija in absentia hija proposta 
leġiżlattiva sinifikanti, minn naħa waħda, għax twassal għall-uniformità tar-regoli dwar l-
eżekuzzjoni fi Stat Membru ta' deċiżjonijiet ġudizzjarji maħruġa minn xi Stat Membru ieħor 
wara proċeduri li fihom il-persuna ma kinitx preżenti u, min-naħa l-oħra, għax tipprovdi 
soluzzjonijiet ċari u komuni li jiddefinixxu r-raġunijiet għar-rifjut.

L-għan ewlieni tal-proposta hu li jkunu limitati r-raġunijiet għar-rifjut, li r-rapporteur għal 
opinjoni tilqa' b'sodisfazzjon. Madankollu, hi għamlet għadd ta' suġġerimenti mfassla biex 
jitqies il-bilanċ ta' interessi bejn id-drittijiet fundamentali u l-libertà taċ-ċittadin u l-ħtieġa għal
koperazzjoni ġudizzjarja effettiva u r-rikonoxximent reċiproku.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jistieden lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-
Intern, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kunsill Emenda

2. Din id-Deċiżjoni Qafas m'għandhiex 
ikollha l-effett li timmodifika l-obbligu tar-
rispett tad-drittijiet fundamentali u prinċipji 
legali fundamentali kif proklamati fl-
Artikolu 6 tat-Trattat, u kwalunkwe 
obbligu li jaqa' fuq awtoritajiet ġudizzjarji 
f'dan ir-rigward ma għandux jiġi milqut.

2. Din id-Deċiżjoni Qafas m'għandhiex 
ikollha l-effett li timmodifika l-obbligu tar-
rispett tad-drittijiet fundamentali u prinċipji 
legali fundamentali kif proklamati fl-
Artikolu 6 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea, u kwalunkwe obbligu li jaqa' fuq 
awtoritajiet ġudizzjarji f'dan ir-rigward ma 
għandux jiġi milqut.
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Ġustifikazzjoni

Aħjar li jkun speċifikat liema hu t-Trattat li japplika.

Emenda 2

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 2
Deċiżjoni ta’ Qafas 2002/584/ĠAI
Artikolu 4 a – punt a

Test propost mill-Kunsill Emenda

(a) ġiet imsejħa personalment jew 
informata kif xieraq skond il-liġi 
nazzjonali ta' l-Istat emittent permezz ta'
rappreżentant kompetenti jew b’mezzi oħra 
u fi żmien debitu, bid-data u l-post skedati 
tas-seduta li wasslet għad-deċiżjoni 
mogħtija in absentia u informata dwar il-
fatt li tali deċiżjoni tista' tingħata fil-każ li 
l-persuna ma tidhirx għall-kawża;

(a) ġiet imsejħa personalment jew permezz 
ta' notifika minn rappreżentant kompetenti 
maħtur mill-konvenut u f'kuntatt ma' dan 
ta' l-aħħar;

Ġustifikazzjoni

L-iskop hu li ma jkunx hemm il-periklu li l-obbligu tan-notifika jkun sodisfat minn notifika lil 
xi avukat maħtur mill-qorti li jista' ma jkollu l-ebda mezz biex jikkuntattja lill-konvenut.

Emenda 3

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 2
Deċiżjoni ta’ Qafas 2002/584/ĠAI
Artikolu 4 a – punt c – punt i

Test propost mill-Kunsill Emenda

(i) ser tiġi notifikata bid-deċiżjoni sa mhux 
iktar tard mill-ħames jum wara ċ-
ċediment u ser tkun informata 
espressament dwar id-dritt għal kawża 
mill-ġdid u d-dritt li tkun preżenti għal dik 
il-kawża;

(i) ser tiġi notifikata bid-deċiżjoni waqt iċ-
ċediment u ser tkun informata 
espressament dwar id-dritt għal kawża 
mill-ġdid u d-dritt li tkun preżenti għal dik 
il-kawża;
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Ġustifikazzjoni

Hu fundamentali li jkun iggarantit li l-persuna tingħatalha l-protezzjoni massima 
b'konformità ma' l-Artikolu 6 tal-Konvenzjoni Ewropea għall-Ħarsien tad-Drittijiet tal-
Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali.

Emenda 4

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 2
Deċiżjoni ta’ Qafas 2002/584/ĠAI
Artikolu 4 a – punt c – punt ii

Test propost mill-Kunsill Emenda

(ii) ser ikollha mill-inqas [...] jiem sabiex 
titlob kawża mill-ġdid;

(ii) ser ikollha mill-inqas il-perjodu 
preskritt mil-liġi nazzjonali jew, jekk ma 
jkunx preskritt mil-liġi nazzjonali, 
minimu ta' 10 ijiem u massimu ta' 15-il 
jum sabiex titlob kawża mill-ġdid;

Ġustifikazzjoni

Hu fundamentali li jkun iggarantit li l-persuna tingħatalha l-protezzjoni massima 
b'konformità ma' l-Artikolu 6 tal-Konvenzjoni Ewropea għall-Ħarsien tad-Drittijiet tal-
Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali.
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