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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-irwol ta’ l-imħallef nazzjonali fis-sistema ġudizzjali Ewropea
(2007/2027(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 61 tat-Trattat KE, li jipprovdi għall-istabbiliment progressiv 
ta’ żona ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja inklużi miżuri fil-qasam tal-koperazzjoni 
ġudizzjarja fi kwistjonijiet ċivili u kriminali,

– wara li kkunsidra l-Programm ta’ L-Aja għat-tisħiħ tal-libertà, tas-sikurezza u tal-ġustizzja 
fl-Unjoni Ewropea1, adottat mill-Kunsill Ewropew fi Brussell fil-5 ta’ Novembru 2004, u 
l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni ta' l-10 ta' Mejju 2005 dwar “Il-Programm ta’ L-Aja: 
Għaxar prijoritajiet għall-ħames snin li ġejjin” (COM(2005)0184),

– wara li kkunsidra t-talba li saret fl-14-15 ta' Diċembru 2001 mill-Kunsill Ewropew ta' 
Laeken, sabiex ikun hemm netwerk Ewropew li jħeġġeġ it-twaqqif mgħaġġel ta’ taħriġ 
għall-ġudikatura, bl-għan li tiġi żviluppata fiduċja bejn dawk involuti fil-koperazzjoni 
ġudizzjarja, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu ta’ l-10 ta’ Settembru 1991 dwar it-twaqqif ta’ 
Akkademja tal-Liġi Ewropea għall-Komunitajiet Ewropej2 u ta’ l-24 ta’ Settembru 2002 
dwar in-Netwerk Ewropew għat-Taħriġ Ġudizzjarju3,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta’ Ġunju 2006 dwar it-taħriġ 
ġudizzjarju ta’ l-Unjoni Ewropea (COM(2006)0356), tal-5 ta’ Settembru 2007 dwar 
Ewropa li tikseb ir-riżultati: l-applikazzjoni tal-liġi Komunitarja (COM(2007)0502), u ta’ 
l-4 ta’ Frar 2008 dwar il-ħolqien ta’ Forum għad-diskussjoni dwar il-politiki u l-prattika 
tal-ġustizzja ta’ l-UE (COM(2008)0038),

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/79/KE, Euratom ta’ l-20 ta’ Diċembru 
2007 li temenda l-Protokoll dwar l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja4, u l-modifiki 
sussegwenti tar-Regoli ta’ Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja li permezz tagħhom iddaħħlet 
proċedura ta' deċiżjoni preliminari urġenti,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 65(2)(h) u 69a(1)(c) tat-Trattat fil-futur dwar l-Iffunzjonar ta’ 
l-Unjoni, kif iddaħħlu mit-Trattat ta’ Liżbona, li se jipprovdu bażi legali għal miżuri 
mmirati biex jipprovdu appoġġ għat-taħriġ tal-ġudikatura u ta’ l-istaff ġudizzjarju,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A6-0000/2008),

                                               
1 ĠU C 53, 3.3.2005, p. 1.
2 ĠU C 267, 14.10.1991, p. 33.
3 ĠU C 273 E, 14.11.2003, p. 99.
4 ĠU L 24, 29.1.2008, p. 42.
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A. billi stħarriġ li sar mir-Rapporteur waqt it-tieni nofs ta’ l-2007 ġibed l-attenzjoni għal:
– Id-disparitajiet sinifikanti fl-għarfien tal-liġi Komunitarja5 li għandhom l-imħallfin 

nazzjonali fl-Unjoni Ewropea, b’attenzjoni li dan l-għarfien xi kultant huwa limitat 
ħafna,

– l-urġenza għat-titjib tal-kapaċitajiet ġenerali ta’ lingwa barranija ta’ l-imħallfin 
nazzjonali,

– id-diffikultajiet li l-imħallfin nazzjonali għaddew minnhom biex jaċċessaw 
informazzjoni speċifika u aġġornata dwar il-liġi Komunitarja,

– il-ħtieġa li jittejjeb u li jkun intensifikat it-taħriġ inizjali u tul il-ħajja ta’ l-imħallfin 
nazzjonali fil-liġi Komunitarja,

– in-nuqqas relattiv min-naħa ta’ l-imħallfin, tal-familjarità mal-proċedura ta' deċiżjoni 
preliminari u l-ħtieġa għall-infurzar tad-djalogu bejn l-imħallfin nazzjonali u l-Qorti 
tal-Ġustizzja,

– il-fatt li ħafna mħallfin jipperċepixxu l-liġi Komunitarja bħala waħda kumplessa u 
opaka żżejjed,

– il-ħtieġa li jkun żgurat li l-liġi Komunitarja ikollha valur ogħla fl-applikazzjoni tagħha 
mill-imħallfin nazzjonali,

B. billi r-responsabilità primarja għat-taħriġ ġudizzjarju, inkluża d-dimensjoni Ewropea 
tiegħu, tibqa’ f’idejn l-Istati Membri; billi d-dikjarazzjoni tal-Kunsill Ewropew tgħid li 
“komponent ta’ l-UE għandu jiġi inkluż b’mod sistematiku fit-taħriġ ta’ awtoritajiet 
ġudizzjarji”6, u billi t-taħriġ tal-ġudikatura f’kull Stat Membru huwa madankollu kwistjoni 
ta’ tħassib komuni għall-istituzzjonijiet ta’ l-UE u għal kull Stat Membru,

C. billi l-liġi Komunitarja m’għandhiex tkun perċepita bħala żona riżervata għal entità elitista 
ta’ speċjalisti, u billi l-opportunitajiet ta’ taħriġ f’dan il-qasam m’għandhomx ikunu 
limitati għal imħallfin ta' qrati ogħla,

D. billi ċertu entitajiet li għandhom appoġġ finanzjarju mill-Komunità dejjem qed ikollhom 
suċċess ikbar , u diġà qed ħarrġu numri kbar ta’ mħallfin u ta’ prosekuturi statali,

E. billi l-għarfien ta’ lingwi barranin huwa kruċjali sabiex tiġi żgurata koperazzjoni 
ġudizzjarja xierqa f’oqsma fejn isir kuntatt dirett bejn l-imħallfin, b’mod partikolari fi 
kwistjonijiet ċivili u kummerċjali, u biex ikun żgurat l-aċċess għall-programmi ta’ 
skambju għall-imħallfin,

F. billi d-dewmien medju attwali ta' proċedura ta' deċiżjoni preliminari, minkejja l-isforzi 
kostanti min-naħa tal-Qorti tal-Ġustizzja, jibqa’ twil iżżejjed u jnaqqas b’mod 
konsiderevoli l-attrazzjoni ta’ din il-proċedura għall-imħallfin nazzjonali,

G. billi l-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li hija r-responsabilità ta’ l-Istat Membru li tiġi 
stabbilita sistema ta' soluzzjonijiet u proċeduri legali li jiżguraw ir-rispett għad-dritt ta' 
protezzjoni ġudizzjarja effettiva ta’ drittijiet li joriġinaw mil-liġi Komunitarja7,

                                               
5 Għall-iskopijiet ta’ dan ir-rapport, ir-referenzi għal-liġi Komunitarja għandhom ifissru li jinkludu wkoll il-liġi 
ta’ l-Unjoni.
6 ĠU C 53, 3.3.2005, p. 1.
7 Każ C-50/00 P UPA [2002] ECR I-6677, fil-para.41.
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H. billi xejn minn din ir-riżoluzzjoni m’għandu jitqies li qed jaffetwa l-indipendenza ta’ l-
imħallfin, skond ir-Rakkomandazzjoni Nru R(94)12 tal-Kumitat tal-Ministri tal-Kunsill 
ta’ l-Ewropa u skond iċ-Ċarter Ewropew ta’ l-1998 dwar l-istatut ta’ l-imħallfin,

L-imħallef nazzjonali bħala l-ewwel imħallef tal-liġi Komunitarja

1. Jinnota li l-liġi Komunitarja tibqa ittra mejta jekk ma tiġix applikata kif suppost fl-Istati 
Membri, inkluża l-applikazzjoni mill-imħallfin nazzjonali, li għalhekk huma l-ġebla tax-
xewka tas-sistema ġudizzjarja ta' l-Unjoni Ewropea;

2. Jilqa’ b’sodisfazzjon ir-rikonoxximent tal-Kummissjoni li l-imħallfin nazzjonali 
għandhom irwol essenzjali biex jiżguraw ir-rispett lejn il-liġi Komunitarja, pereżempju 
permezz tal-prinċipji tal-preminenza tal-liġi Komunitarja, ta’ l-effett dirett, tal-konsistenza 
fl-interpretazzjoni u r-responsabiltà ta' l-Istat meta jsir ksur tal-liġi Komunitarja;  Jistieden 
lill-Kummissjoni biex tkompli miexja bl-isforzi tagħha f’din id-direzzjoni flimkien ma' l-
inizzjattivi settorjali li diġà jeżistu; aktar minn hekk, jistieden lill-Kummissjoni biex 
tipproċedi mingħajr dewmien bil-pubblikazzjoni ta’ nota ta’ informazzjoni dwar azzjoni 
ta’ danni għall-ksur tal-liġi Komunitarja mill-awtoritajiet nazzjonali;

Kwistjonijiet relatati ma' lingwa

3. Jikkunsidra li l-lingwa hija l-għodda ewlenija għal min jipprattika l-ġustizzja; iqis li l-
livell attwali ta’ taħriġ ta’ lingwa barranija għall-imħallfin nazzjonali jillimita mhux biss 
il-possibilitajiet għall-koperazzjoni ġudizzjarja dwar strumenti speċifiċi, imma jillimita 
wkoll l-iżvilupp ta’ fiduċja reċiproka, l-użu xieraq tad-duttrina acte clair, u l-
parteċipazzjoni fi programmi ta' skambju;  jistieden lil kull min hu involut fit-taħriġ 
ġudizzjarju sabiex jagħti attenzjoni speċifika lit-taħriġ ta’ l-imħallfin fil-lingwi barranin;

4. Aktar minn hekk, huwa ta’ l-opinjoni li billi saru sensiela ta’ regolamenti li fihom regoli 
ta’ kunflitt tal-liġi, il-leġiżlatura Komunitarja għamlet għażla ta’ politika li tinvolvi l-
applikazzjoni ta’ liġi barranija mill-imħallfin nazzjonali, li possibilment  tkun tinvolvi 
wkoll approċċ komparattiv; jikkunsidra li dawn l-elementi, meħudin flimkien, isaħħu 
aktar il-każ għal aktar taħriġ f’lingwa barranija;

5. Iqis li hu fl-interess tal-pubbliku li jitjiebu l-kapaċitajiet lingwistiċi tal-ġudikatura fl-Istati 
Membri; għalhekk jistieden lill-Istati Membri sabiex jiżguraw li taħriġ bħal dan isir bla 
ħlas u jkun faċilment aċċessibbli; 

6. Iqis importanti l-aċċess għal-letteratura akkademika f'ilsien omm ta' mħallef, sabiex il-liġi 
Komunitarja tkun tinftiehem aktar, u jinnota nuqqas li jidher li hemm ta’ letteratura 
speċjalizzata dwar il-liġi Komunitarja f’ċertu lingwi uffiċjali ta’ l-UE, pereżempju rigward 
kwistjonijiet ta’ liġi internazzjonali privata, u jinnota l-konsegwenzi potenzjali gravi li dan 
għandu għall-bini ta’ ordni legali komuni li tirrifletti diversità ta’ tradizzjonijiet legali;  
għalhekk jistieden lill-Kummissjoni biex tappoġġja l-iżvilupp ta’ letteratura ta' dan it-tip, 
b'mod partikulari fil-lingwi uffiċjali l-inqas mitkellma;

Aċċess għal sorsi tal-liġi relevanti

7. Jinnota li informazzjoni sħiħa u aġġornata dwar il-liġi Komunitarja mhix disponibbli 
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b’mod sistematiku u xieraq għal ħafna mħallfin nazzjonali u li l-liġi Komunitarja hija 
kultant rappreżentata b’mod fqir f’ġurnali uffiċjali, f’kodiċi, f’kummentarji, f’rivisti u fil-
kotba ta' l-istudju fil-livell domestiku; jistieden lill-Istati Membri sabiex iġeddu l-isforzi 
tagħhom f’dan il-qasam;

8. Huwa ta’ l-opinjoni li żona ġudizzjarja Ewropea ta’ veru, fejn jista' jkun hemm 
koperazzjoni ġudizzjarja effettiva, għandha bżonn mhux biss għarfien tal-liġi Ewropea, 
imma wkoll għarfien reċiproku tas-sistemi legali ta' l-Istati Membri l-oħra; jenfasizza l-
inkonsistenzi fit-trattament tal-liġi barranija madwar l-Unjoni Ewropea u jqis li din il-
kwistjoni importanti għandha tiġi indirizzata fil-futur; f’dan ir-rigward, jieħu nota ta’ l-
istudju orizzontali li jmiss tal-Kummissjoni dwar it-trattament tal-liġi barranija fi 
kwistjonijiet ċivili u kummerċjali, u ta’ l-istudji li għaddejjin fi ħdan il-qafas tal-
Konferenza ta' L-Aja dwar il-Liġi Internazzjonali Privata;

9. Jilqa’ b’sodisfazzjon l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tappoġġja d-disponibilità mtejba tal-
bażijiet tad-dejta dwar sentenzi mill-qrati nazzjonali rigward il-liġi Komunitarja; iqis li 
dawn il-bażijiet tad-dejta għandhom ikunu sħaħ u kemm jista’ jkun faċli biex jintużaw; 
aktar minn hekk, iqis li l-Konvenzjonijiet u r-Regolament dwar il-ġurisdizzjoni u l-
infurzar ta’ sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali jkunu eżempju ċar għal bażi tad-
dejta Ewropea, minħabba l-użu frekwenti mill-imħallfin nazzjonali;

10. Huwa ta’ l-opinjoni li l-imħallfin kollha għandu jkollhom aċċess għal bażijiet tad-dejta li 
fihom referenzi sospiżi għal deċiżjonijiet preliminari mill-Istati Membri kollha; iqis 
daqstant ieħor importanti li tingħata pubbliċità ikbar lis-sentenzi ta’ qrati ta’ riferiment li 
jkunu applikaw deċiżjonijiet preliminari, kif diġà ssemma fin-nota ta' informazzjoni tal-
Qorti tal-Ġustizzja dwar riferimenti minn qrati nazzjonali għal deċiżjoni preliminari8;

11. Minħabba l-ammont kbir ta' informazzjoni disponibbli online dwar il-liġi Komunitarja, 
iqis li l-imħallfin għandhom jitħarrġu mhux biss fis-sustanza tal-liġi, imma wkoll kif 
wieħed għandu jkollu aċċess għal sorsi legali aġġornati b’mod effiċjenti;

12. Jilqa’ b’sodisfazzjon l-impenn tal-Kummissjoni biex tippubblika taqsiriet taċ-ċittadini ta’ 
l-atti legali Komunitarji, u jqis li dawn it-taqsiriet mhux legali jgħinu wkoll lil min 
jipprattika l-liġi biex jaċċessaw aktar malajr informazzjoni relevanti;

13. Iħeġġeġ l-iżvilupp ta’ għodod online u ta’ inizjattivi fil-qasam ta’ l-e-learning li 
għalkemm m'humiex is-soluzzjoni sħiħa għat-taħriġ, għandhom jitqiesu bħala 
kumplimentari għall-kuntat wiċċ'imb wiċċ bejn l-imħallfin u min qed iħarriġġhom 
(trainers);

Lejn qafas aktar strutturat għal taħriġ ġudizzjarju fl-Unjoni Ewropea

14. Jappella għall-komponent ta' l-UE fit-taħriġ fil-livell nazzjonali tal-membri kollha tal-
ġudikatura: 

– sabiex ikun obbligatorju, b’mod partikulari fil-kuntest ta’ l-eżamijiet tad-dħul għall-
professjonijiet ġudizzjarji,

                                               
8 ĠU C 143, 11.06.2005, p. 1, fil-para. 31.



PR\712384EN.doc 7/63 PE402.874v01-00

EN

– sabiex ikunu hemm aktar tisħiħ mill-ewwel stadju possibbli ’l quddiem, 
b’konċentrazzjoni akbar fuq l-aspetti ta’ prattika,

– sabiex ikunu koperti metodi ta’ interpretazzjoni u prinċipji legali li jista’ jkun  li ma 
jkunux magħrufa fl-ordni legali domestika, imma li għandhom irwol importanti fil-liġi 
Komunitarja;

15. Iħeġġeġ l-iżvilupp ta’ komponenti komuni fil-sillabi u fil-metodi ta’ taħriġ fl-Istati 
Membri fil-qasam tal-ġustizzja ċivili, flimkien ma’ l-inizjattivi eżistenti fil-qasam tal-
ġustizzja kriminali;

16. Jieħu nota tas-suċċess li qed jikber tal-programm ta’ skambju għal membri tal-ġudikatura; 
Jinkoraġixxi n-Netwerk Ewropew għat-Taħriġ Ġudizzjarju sabiex jipprovdi aċċess għal 
kemm jista’ jkun imħallfin, u sabiex tiġi żgurata inklużjoni adegwata ta’ imħallfin mill-
oqsma ċivili, kummerċjali u amministrattivi;   jilqa’ b’sodisfazzjon l-attivitajiet tan-
Netwerk fil-qasam tat-taħriġ fil-lingwi u l-estensjoni tal-programm ta’ skambju għall-
Qorti tal-Ġustizzja, għall-Eurojust u għall-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem;

17. Iqis id-disponibilità ta’ l-imħallfin nazzjonali sabiex jipparteċipaw f'taħriġ bażiku u 
avvanzat bħala kwistjoni loġistika u finanzjarja għall-Istati Membri; fil-prinċipju, iqis li l-
imħallfin m’għandhom iġarrbu l-ebda spejjeż marbuta mat-taħriġ tagħhom fil-liġi 
Komunitarja;  jitlob lill-Kummissjoni sabiex tipprovdi l-estimi ta’ l-ispejjeż involuti għal 
kull Stat Membru, sabiex dawk l-imħallfin li jipparteċipaw fi programmi ta’ skambju, 
jkunu hemm min jieħu posthom għal żmien qasir;

18. Jieħu nota ta’ l-evalwazzjoni tal-Kummissjoni li l-aktar għażla xierqa sabiex jiġi promoss 
it-taħriġ fil-qasam ġudizzjarju Ewropew bħalissa hija l-appoġġ finanzjarju ta’ korpi varji 
permezz tal-Programm ta' Qafas għad-Drittijiet Fundamentali u l-Ġustizzja għas-snin 
2007-2013, u li l-kwistjoni li l-istrutturi Ewropej ta’ taħriġ ġudizzjarju jiġu żviluppati 
f'forom oħra tista' terġa' titqajjem meta dan il-programm ikun wasal biex jintemm;

19. Madankollu, jikkunsidra li wasal ż-żmien għal soluzzjoni istituzzjonali prammatika għat-
taħriġ ġudizzjarju fil-livell ta’ UE li tagħmel użu sħiħ mill-istrutturi eżistenti filwaqt li 
tevita duplikazzjoni ta’ programmi bla bżonn;  għalhekk, jappella għall-ħolqien ta’ 
Akkademja Ewropea Ġudizzjarja komposta min-Netwerk Ewropew għat-Taħriġ 
Ġudizzjarju, li xogħlu jkun li jistipula l-prijoritajiet tat-taħriġ, u mill-Akkademja tal-Liġi 
Ewropea, li tkun l-id operattiva tan-Netwerk fl-applikazzjoni ta’ dawn il-prijoritajiet; 
jitlob li din is-soluzzjoni istituzzjonali tqis l-esperjenza relevanti li nkisbet fit-tħaddim tal-
Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija; 

20. Iqis li l-imħallfin nazzjonali ma jistgħux jadottaw attitudni passiva għal-liġi Komunitarja, 
u jkollhom reazzjoni biss għall-punti mqajma mill-partiti, kif jidher fil-każistika tal-Qorti 
tal-Ġustizzja dwar kif il-qrati nazzjonali jqajmu kwistjonijiet ta’ liġi Komunitarja minn 
jeddhom9;

21. Iqis li l-avukati għandhom irwol deċiżiv fl-applikazzjoni tal-liġi Komunitarja fil-qrati 
                                               
9 Każijiet C-312/93 Peterbroeck [1995] ECR I-4599, C-473/00 Cofidis [2002] ECR I-10875 u C-168/05 Mostaza 
Claro [2006] ECR I-10421.
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nazzjonali, u jitlob sabiex jiġi msaħħaħ ukoll it-taħriġ tagħhom permezz ta’ analoġija mat-
taqsimiet imsemmija hawn fuq li jikkonċernaw l-imħallfin nazzjonali;

Djologu infurzat mill-ġdid bejn l-imħallfin nazzjonali u l-Qorti tal-Ġustizzja

22. Iqis li l-proċedura ta' deċiżjoni preliminari hija garanzija essenzjali għall-koerenza ta’ l-
ordni legali tal-Komunità u għall-applikazzjoni uniformi tal-liġi Komunitarja;

23. Jistieden lill-Qorti tal-Ġustizzja u lill-partijiet kollha kkonċernati sabiex inaqqsu aktar it-
tul medju tal-proċedura ta' deċiżjoni preliminari, b’hekk din tkun opportunità kruċjali 
għad-djalogu aktar attraenti għall-imħallfin nazzjonali;

24. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex tinvestiga jekk xi regoli proċedurali nazzjonali humiex 
ta’ tfixkil proprju jew għandhom il-potenzjal li jfixklu l-possibilità li kwalunkwe qorti jew 
tribunal ta' Stat Membru jagħmel riferiment preliminari, kif provdut fit-tieni paragrafu ta' 
l-Artikolu 234 tat-Trattat KE, u biex b'mod vigoruż jinstab il-ksur li dan it-tfixkil 
jirrappreżenta;

25. Iqis li l-limitazzjonijiet tal-ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja, b’mod partikulari dawk li 
jirrigwardaw it-Titolu IV tat-Trattat KE, jippreġudikaw bla bżonn l-applikazzjoni 
uniformi tal-liġi Komunitarja u jintbagħat messaġġ negattiv lill-maġġoranza vasta ta' 
imħallfin li jiltaqgħu ma' kwistjonijiet bħal dawn, b'tali mod li jkun impossibbli għalihom 
li jagħmlu kuntatt dirett mal-Qorti tal-Ġustizzja u għalhekk jinħoloq dewmien bla bżonn;

26. Fid-dawl ta’ din l-introduzzjoni tal-proċedura ta' deċiżjoni preliminari urġenti, jaqbel mal-
Kunsill li huwa importanti għall-Qorti tal-Ġustizzja li tipprovdi gwida li jkunu jistgħu 
jirreferu għaliha l-imħallfin nazzjonali meta jiddeċiedu jekk għandhomx jitolbu l-
proċedura urġenti;

27. Jistieden lill-Qorti tal-Ġustizzja sabiex tqis it-titjib kollu possibbli għall-proċedura ta' 
deċiżjoni preliminari li tkun tinvolvi l-imħallef ta' riferiment aktar mill-qrib fil-proċeduri 
tiegħu, inkluż possibilitajiet imtejba għall-kjarifikazzjoni ta' riferiment u ta' 
parteċipazzjoni fil-proċeduri orali;

28. F’ordni legali Komunitarja deċentralizzata u matura, iqis li l-imħallfin nazzjonali 
m'għandhomx jiġu emarġinati, anzi għandhom jingħataw aktar responsabilità u jkunu 
mħeġġa aktar fl-irwol tagħhom bħala l-ewwel imħallfin tal-liġi Komunitarja; għalhekk 
iħeġġeġ li tkun ikkunsidrata  sistema ta’ “dawl aħdar” fejn l-imħallfin nazzjonali jinkludu 
r-risposti li huma jipproponu għall-kwistjonijiet li huma jirreferu lill-Qorti tal-Ġustizzja, li 
mbagħad din tista’ tiddeċiedi fi żmien stipulat jekk taċċettax is-sentenza proposta jew jekk 
tagħtix hi stess is-sentenza bħala qorti ta’ appell; 

Liġijiet imfassla aħjar għall-applikazzjoni mill-imħallfin nazzjonali

29. Jilqa' l-ħolqien ta’ Forum għad-diskussjoni tal-politiki u prattiki tal-ġustizzja ta' l-UE, u 
jistieden lill-Kummissjoni biex tiżgura kemm jista’ jkun li l-Forum iwettaq id-
deliberazzjonijiet tiegħu b'mod trasparenti sabiex tkun infurmata l-ħidma ta' l-
istituzzjonijiet ta' l-UE u ta’ l-awtoritajiet nazzjonali kollha;  jinnota b’sodisfazzjon l-
impenn tal-Kummissjoni li tirrapporta fuq bażi regolari kemm lill-Parlament kif ukoll lill-
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Kunsill; jilqa’ b’sodisfazzjon l-intenzjoni li jiġi kkoordinat ix-xogħol mal-korpi relevanti 
tal-Kunsill ta’ l-Ewropa u sabiex tkun evitata d-duplikazzjoni ta’ l-attivitajiet ta’ valur 
tagħhom;

30. Jappoġġa bis-saħħa l-insistenza tal-Kummissjoni li l-Istati Membri jipprovdu b'mod 
sistematiku tabelli ta’ korrelazzjoni li jistipulaw kif id-direttivi Komunitarji qed ikunu 
applikati fir-regolamenti nazzjonali; jaqbel li tabelli bħal dawn jipprovdi informazzjoni ta’ 
valur bl-inqas spejjeż u piż; barra minn hekk, iqis li t-tabelli ta’ korrelazzjoni jżidu t-
trasparenza fl-implimentazzjoni tal-liġi Komunitarja u jagħtu lill-imħallfin nazzjonali u 
lill-partijiet li jidhru quddiemhom, opportunità realistika jekk ikunx hemm liġi 
Komunitarja wara regola nazzjonali partikolari u sabiex jiċċekkjaw huma stess jekk, u kif, 
tkunx saret transpożizzjoni b’mod xieraq ;

31. Jinsisti fuq il-bżonn ta' lingwaġġ aktar sempliċi fil-leġiżlazzjoni Komunitarja, u aktar 
koerenza terminoloġika bejn l-istrumenti legali; jappoġġa bi sħiħ l-użu tal-Proġett tal-Liġi 
Ewropea dwar il-Kuntratti bħala strument aħjar għat-tfassil aħjar tal-liġijiet, pereżempju, 
fil-qasam tal-politika tal-konsumatur;

32. Jagħti istruzzjonijiet lill-President sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni u d-dokumenti 
mehmużin magħha lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Qorti tal-Ġustizzja u lill-
Ombudsman.
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NOTA SPJEGATTIVA

Ir-rapporteur tagħkom ħasbet biex l-ewwel u qabel kollox tisma' l-fehmiet tal-persuni 
kkonċernati direttament minn dan ir-rapport jiġifieri, l-imħallfin nazzjonali.  Fil-11 ta' Ġunju 
2007, hija organizzat seduta tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali li fiha, imħallfin mir-
Rumanija, mill-Ungerija, mir-Renju Unit u mill-Ġermanja kellhom il-possibilitá li jirrelataw 
l-esperjenzi tagħhom tal-liġi Komunitarja.  Fit-tieni nofs ta' l-2007, intbagħat survey 
iddettaljat lill-Istati Membri kollha sabiex tkun magħrufa l-fehma ta' kemm jista' jkun 
possibbli mħallfin nazzjonali. Iktar minn 2300 imħallef irrispondew dan is-survey, u l-ewwel 
riżultati tiegħu huma ppubblikati bħala anness għal dan l-abbozz ta' rapport.  Ir-rapporteur 
tagħkom ipparteċipat ukoll f'seduta dwar l-applikazzjoni tal-liġi Komunitarja organizzata fit-3 
ta' Mejju 2007 minn Monica Frassoni MEP, seduta li kienet tinkludi preżentazzjoni minn 
imħallef Franċiż li enfasizzat l-assoċjazzjoni bejn l-irwol ta' l-imħallfin nazzjonali min-naħa l-
waħda u l-applikazzjoni tal-liġi Komunitarja min-naħa l-oħra.

It-tieni nett, l-abbozz ta' rapport jiffoka fuq il-parteċipanti ewlenin Ewropej li x-xogħol 
tagħhom hu relatat ma' l-imħallfin nazzjonali.  Fl-10 ta' Settembru, is-Segretarju Ġenerali tan-
Netwerk Ewropew għat-Taħriġ Ġudizzjarju għamel preżentazzjoni lill-Kumitat għall-
Affarijiet Legali u wieġeb il-mistoqsijiet tal-Membri.  Fit-18 ta' Ottubru 2007, ir-Rapporteur 
tagħkom għamlet żjara fil-Qorti tal-Ġustizzja biex tindaga l-fatti u ltaqgħet ma' diversi 
mħallfin u Avukati Ġenerali. Hija ffukat primarjament fuq l-irwol ta' l-imħallfin nazzjonali 
fil-kuntest tal-proċedura għal deċiżjonijiet preliminari. Fl-aħħarnett, hija kienet rappreżentata 
fl-laqgħa ta' l-esperti dwar taħriġ ġudizzjarju organizzat mill-Kummissjoni fl-4 ta' Frar 2008, 
laqgħa li kienet tinkludi preżentazzjonijiet min-Netwerk Ewropew għat-Taħriġ Ġudizzjarju , 
mill-Akkademja tal-Liġi Ewropea, mill-Istitut Ewropew għall-Amministrazzjoni Pubblika u 
minn oħrajn. Dan l-abbozz ta' rapport ġie fi żmien ukoll meta l-Parlament qed jagħti iktar 
attenzjoni lill-applikazzjoni effettiva, inter alia mill-imħallfin nazzjonali, tal-liġijiet li huwa 
jadotta flimkien mal-Kunsill.

L-abbozz ta' rapport għandu l-għan li jibni fuq l-inizjattivi eżistenti biex ikun propost qafas 
iktar strutturat għat-taħriġ ġudizzjarju fl-Unjoni Ewropea li jkun kapaċi jissodisfa l-
ambizzjonijiet futuri.  L-ewwel prekundizzjoni għal dan hija attenzjoni ħafna ikbar għall-
kompetenzi lingwistiċi ta' l-imħallfin. L-abbozz ta' rapport jagħmel ukoll sensiela ta' 
rakkomandazzjonijiet li għandhom l-għan li jiżguraw li l-imħallfin nazzjonali jilagħbu rwol 
ikbar fis-sistema legali ta' l-Unjoni Ewropea.  Minbarra l-kwistjoni tal-lingwa, l-abbozz ta' 
rapport ikopri wkoll l-aċċess aħjar għall-informazzjoni, it-taħriġ ġudizzjarju, l-irwol ta' l-
imħallfin nazzjonali fil-proċedura għal deċiżjonijiet preliminari u finalment il-mod kif il-
leġiżlatur tal-Komunitá jista' jiffaċilita l-kompiti ta' l-imħallef nazzjonali billi jitjieb il-mod kif 
titfassal il-liġi, b'mod partikolari, billi l-proċess isir iktar trasparenti. 
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ANNESS: KWESTJONARJU MIBGĦUT LILL-IMĦALLFIN NAZZJONALI

Sommarju u analiżi tat-tweġibiet li waslu10

WERREJ
1. Informazzjoni ġenerali
    (a) Bilanċ ta’ tweġibiet bejn l-Istati Membri l-“qodma” u l-“ġodda” 
   (b) Tipi ta’ Qrati koperti

2. Aċċess għal-Liġi Komunitarja
   (a) Għarfien ta’ l-Aċċess għal-Liġi Komunitarja
   (b) Ostakoli Lingwistiċi

(i)  Każistika minn Stati Membri oħra
(ii)  Kwistjonijiet ta’ Traduzzjoni
(iii) Tqabbil ta’ verżjonijiet lingwistiċi differenti  ta’ atti tal-Komunità
(iv) Disponibilità ta’ informazzjoni oħra minbarra l-leġiżlazzjoni jew il-każistika
(v) Nuqqas ta’ ċarezza tal-liġi Komunitarja nnifisha

   (c) Taħriġ lingwistiku ġudizzjarju
(i) Parteċipazzjoni f’taħriġ lingwistiku ġudizzjarju f’kull Stat Membru
(ii) Fornituri tat-taħriġ lingwistiku ġudizzjarju

3. Taħriġ fil-Liġi Komunitarja
   (a) Ġenerali
   (b) Korsijiet ta’ taħriġ organizzati minn entitajiet Ewropej

4. Il-proċedura ta’ deċiżjoni preliminari
   (a) Familjarjetà mal-proċedura
   (b) Esperjenza prattika flimkien ma’ referenzi
   (c) Żmien tal-proċedura quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja
   (d) Formulazzjoni mill-ġdid tal-kwistjonijiet riferuti
   (e) Gwida għat-tressiq ta’ kwistjonijiet ta’ riferiment lill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja
   (f) Impatt tad-deċiżjoni tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fuq proċeduri nazzjonali 
   (g) Rakkomandazzjoni għat-titjib tal-proċedura

(i) Iktar taħriġ u aċċess aħjar għall-informazzjoni
(ii) Tħaffif tal-proċedura
(iii) Stil u kontenut tas-sentenzi tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja
(iv) Impenn iktar intensiv mal-Qorti ta’ riferiment
(v) Riforma ta’ l-Istrutturi ta’ ħidma tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja
(vi) Limitu fuq id-dritt għar-riferiment
(vii) Żieda tal-materjal ta’ ġurisdizzjoni tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja
(viii) Assistenza speċjalizzata
(ix) Laxkar tal-kriterju ‘acte clair’
(x) Titjib tal-liġi ta’ proċedura nazzjonali 

5. Tressiq tal-liġi Komunitarja mill-partijiet
   (a) Frekwenza
   (b) Oqsma kkonċernati
   (c) Għaliex oqsma bħal dawn jidhru quddiem imħallfin nazzjonali

6. L-imħallef nazzjonali bħala “l-ewwel imħallef” tal-liġi Komunitarja
   (a) Indikazzjoni ġenerali ta’ l-attitudnijiet ta’ l-imħallfin
                                               
10 Dan id-dokument huwa analiżi mir-Rapporteur ta’ tweġibiet individwali ta’ l-imħallfin li esprimew l-
opinjoni u l-esperjenzi personali tagħhom fir-rigward tal-liġi Komunitarja bħala tweġiba għal stħarriġ li 
sar matul it-tieni nofs ta’ l-2007. Għalhekk, dan l-eżerċizzju bl-ebda mod ma jista’ jkun eżawrenti, 
lanqas ma jista’ jkun li qed jippreżenta fatti oġġettivi jew xi "scoreboard" fis-sens ta’ dawk żviluppati 
mill-Kummissjoni Ewropea. Għall-iskopijiet ta’ dan ir-rapport, ir-referenzi għal-liġi Komunitarja 
għandhom ifissru li jinkludu wkoll il-liġi ta’ l-Unjoni.
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   (b) Idea ġenerali tar-risposti individwali
(i) Il-liġi tal-Komunità bħala parti integrali tal-liġi nazzjonali u l-imħallef nazzjonali    

bħala arbitru passiv
(ii) Osservazzjoni li l-liġi tal-Komunità taffettwa biss sitwazzjonijiet transkonfinali
(iii) Kwantità u kumplessità ta’ l-atti legali tal-Komunità 
(iv) Piż addizzjonali
(v) Ostilità għal-liġi tal-Komunità per se
(vi) Qasam li sfortunatament huwa riżervat għall-ispeċjalisti
(vii) Sfidi ġenerazzjonali
(viii) Irwol għal żvilupp fil-futur
(ix) Nuqqas ta’ sigurtà
(x) Realtà li tidher ċara
(xi) Attitudni proattiva ta’ l-imħallfin
(xii) Koperazzjoni ġudizzjarja f’oqsma ċivili
(xiii) Kwistjonijiet tal-konsumatur
(xiv) Diffikulta fl-applikazzjoni tad-duttrina acte clair 

7. Miżuri li jiżguraw fehim u użu aħjar tal-liġi tal-Komunità minn imħallfin nazzjonali 
   (a) Sommarju tas-suġġerimenti
   (b) Titjib fl-aspetti kollha tat-taħriġ dwar il-liġi tal-Komunità għall-imħallfin 

(i) Iktar taħriġ ġudizzjarju
(ii) Enfasi speċifika fuq aspetti prattiċi tat-taħriġ
(iii) Skambji u kuntatti bejn imħallfin minn Stati Membri differenti
(iv) Ħolqien ta’ kultura legali komuni
(v) E-learning
(vi) Kummenti speċifiċ rigward l-ERA
(vii) Skola Ewropea għall-qasam ġudizzjarju
(viii) Armonizzazzjoni tal-mod li bih jinkitbu s-sentenzi

   (c) Aċċess aħjar għall-informazzjoni 
(i) Iktar informazzjoni ġenerali
(ii) Letteratura akkademika jew speċjalizzata
(iii) ‘newsletters’ tematiċi regolari
(iv) Bażijiet ta’ dejta tas-sentenzi 
(v) Integrazzjoni tal-liġi tal-Komunità f’kodiċi nazzjonali u fil-kotba ta’ l-istudju 
(vi) Titjib tal-funzjoni ta’ tiftix fil-websajts Curia u Eur-Lex
(vii) Iktar kuxjenza u viżibilità aħjar tal-liġi tal-Komunità
(viii) Interoperabilità ta’ bażijiet ta’ dejta legali nazzjonali u tal-Komunità 

   (d) Titjib fil-mod kif issir il-leġiżlazzjoni tal-Komunità
(i) Tfassil aħjar tal-liġijiet
(ii) Kodifikazzjoni u kompendji uffiċjali tal-liġi tal-Komunità
(iii) Traduzzjoni aħjar ta’ l-atti legali u tas-sentenzi tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja

   (e) Titjib tal-kapaċità lingwistika ta’ l-imħallfin
   (f) Titjib mill-awtoritajiet nazzjonali u ġudizzjarji

(i) Traspożizzjoni aħjar u implimentazzjoni tal-liġi tal-Komunità 
(ii) Iktar ħin disponibbli għat-taħriġ
(iii) Entità fi ħdan il-ministeru li tassisti lill-imħallfin f’oqsma relatati mal-liġi tal-

Komunità
(iv) Imħallfin speċjalizzati fil-Qrati nazzjonali u mħallfin ta’ “koperazzjoni” (liaison 

judges)
(v) e-Justice
(vi) L-irwol tal-Qrati Supremi nazzjonali

   (g) L-UE għandha "tagħmel inqas aħjar" 
(vii) Inqas leġiżlazzjoni, iktar referenza għas-sussidjarjetà
(viii) It-tneħħija ta’ l-effett dirett

   (h) Titjib fil-livell tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja
(i) Forma u stil tas-sentenzi
(ii) Kuntatt iktar mill-qrib ma’ l-imħallfin nazzjonali

   (i) Taħriġ ta’ l-avukati  
   (j) Tibdil tal-karatteristiċi fundamentali ta’ l-Unjoni

8. Kopja tal-kwestjonarju mibgħut lill-imħallfin nazzjonali
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1. Informazzjoni ġenerali

Fit-18 ta’ Lulju 2007, intbagħat kwestjonarju mir-rapporteur tagħkom lir-
Rappreżentanti Permanenti kollha biex jiġi ċċirkulat fost l-imħallfin nazzjonali.  
Kien hemm iktar minn 2300 tweġiba fi 8 lingwi tal-Komunità.  Għal raġunijiet 
prattiċi, l-ewwel għażla saret fuq il-bażi tal-kompletezza tat-tweġibiet li waslu 
biex jirriflettu l-aħjar bilanċ possibbli fost l-Istati Membri.  L-ammont totali ta' 
tweġibiet ipproċessati bħala l-ewwel pass kien 1160. It-tweġibiet li fadal u 
diversi mistoqsijiet inżammu għal analiżi sussegwenti.  It-tweġibiet waslu minn 
27 Stat Membru u l-ikbar ammont ta' tweġibiet waslu mill-Ġermanja (44%), 
mill-Polonja (19%), minn Franza (6%), mill-Bulgarija (6%), mis-Slovenja (5%) 
u mill-Awstrija (4%).

 (a) Bilanċ ta’ tweġibiet bejn l-Istati Membri l-“qodma” u l-“ġodda” 

Numru sostanzjali ta’ dawk li wieġbu ġejjin mill-Istati Membri li saru membri ta’ 
l-Unjoni Ewropea fl-2004 u fl-2007 (37%) u għalhekk hemm bilanċ ġust bejn 
dawn it-tweġibiet u t-tweġibiet minn Stati Membri oħra  (63%).

(b) Tipi ta’ Qrati koperti

Is-survey kopra varjetà wiesgħa ta’ Qrati, bl-ikbar numru ta’ gruppi jkunu l-
Qrati ta’ l-amministrazzjoni, il-Qrati ta’ l-Impjieg, il-Qrati tal-Finanzi, il-Qrati 
Soċjali u l-Qrati tax-xogħol.

Administrative

Criminal

Employment

Family

Financial / Tax

Intellectual Property

Labour

Social
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2. Aċċess għal-Liġi Komunitarja

(a) Għarfien ta’ l-Aċċess għal-Liġi Komunitarja

Minoranza żgħira ta’ dawk li wieġbu  (8%) qalu li ma kellhom l-ebda idea kif 
ikollhom aċċess għas-sorsi tal-liġi tal-Komunità. Minn dawk li kienu jaf kif 
ikollhom aċċess għal-liġi tal-Komunità, 18% aċċessaw il-każistika tal-Qorti tal-
Ġustizzja (li minn issa ‘l quddiem tissejjaħ ECJ11) fuq bażi regolari filwaqt li l-
maġġoranza kbira (65%) rarament għamlu hekk  u 17% qatt ma għamlu hekk.

Ċertu diskrepanzi fl-għarfien kienu evidenti fl-UE kollha. L-għarfien ta’ l-aċċess 
għal-liġi tal-Komunità kien iktar mistenni li ma jkunx magħruf fl-Istati Membri 
“il-qodma” (10%) milli fl-Istati Membri l-ġodda (5%). Madanakollu, fost dawk l-
imħallfin li kienu jafu kif ikollhom aċċess għal-liġi tal-Komunità, l-imħallfin mill-
Istati Membri “l-qodma” ikkonsultaw il-każistika ta’ l-ECJ b’mod aktar regolari 
(ara t-tabella li tidher hawn taħt). 

"Old" Member States

22,93%

61,40%

15,67%

Regularly Rarely Never          

"New" Member States

9,67%

71,23%

19,10%

Regularly Rarely Never

It-tweġibiet varjaw ħafna wkoll b’relazzjoni mas-suġġett tal-Qorti nazzjonali. 
                                               
11 Din l-espressjoni għandha tinftiehem fl-iktar sens wiesa’ , u tinkludi l-Qorti tal-Prim Istanza u tat-
Tribunal tas-Servizz Ċivili

Rarely
65%

Never
17%

Regularly
18%
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Pereżempju l-imħallfin tal-proprjetà intelletwali, dawk li jitrattaw l-iktar 
kwistjonijiet finanzjarji jew ta’ tassazzjoni u l-imħallfin ta’ l-amministrazzjoni 
(75%, 60% u 46% rispettivament) ikkonsultaw b’mod ħafna iktar regolari l-
każistika ta’ l-ECJ mill-kollegi tagħhom fil-Qrati li jittrattaw kwistjonijiet dwar ix-
xogħol/l-impjieg jew il-liġi soċjali (20% u 25% rispettivament). Fl-aħħarnett, l-
ebda mħallef li jittratta l-liġi tal-familja u l-liġi kriminali ma qal li jikkonsulta l-
każistika ta’ l-ECJ b'mod regolari. 

(b) Ostakoli Lingwistiċi

39% ta’ dawk li wieġbu kkunsidraw li l-lingwi barranin jikkostitwixxu ostakolu 
għal informazzjoni adegwata dwar il-liġi tal-Komunità. 

(i)  Każistika minn Stati Membri oħra

L-ilment ewlieni kien jikkonċerna l-aċċess għal sentenzi barranin, inklużi 
pereżempju dawk tal-Qrati Suprema ta’ kull Stat Membru. Diversi mħallfin 
semmew il-fatt li t-termini tekniċi kienu partikolarment diffiċli biex wieħed 
jifhimhom b’lingwa barranija. Imħallef Ġermaniż speċjalizzat fi kwistjonijiet 
finanzjarji qies li, li wieħed jaqra deċiżjonijiet ta' qrati ta’ Stati Membri oħra kien 
importanti iżda dan tant jieħu ħin, li kien kważi impossibbli li jseħħ minħabba l-
limitazzjonijiet ġudizzjarji taż-żmien. Imħallef Franċiż ma rreferix għall-
ġurisprudenza barranija u ma kkummentax dwar dan minħabba r-riskju li ma 
jkunx preċiż jew li jiġi interpretat ħażin, fatt li jista’ jkollu konsegwenzi serji għal 
individwi. Fl-aħħarnett, imħallef ieħor kellu diffikultajiet reali meta ġie biex 
japplika l-liġi barranija meta dik il-liġi kienet assenjata mir-regoli ta' kunflitt 
relevanti. 

(ii)  Kwistjonijiet ta’ Traduzzjoni

Ħafna mħallfin mill-Istati Membri “l-ġodda”, b’mod partikolari mill-Polonja, mis-
Slovenja u mill-Ungerija, ilmentaw li mhux il-każistika kollha ta’ l-ECJ qabel l-
adeżjoni ma kienet tradotta fil-lingwa tagħhom. Diversi mħallfin mill-Istati 
Membri l-“ġodda" ma kinux konxji li l-acquis u b’mod partikolari, il-każistika ta’ 
l-ECJ, kienu jeżistu bil-lingwa tagħhom. Ammont sostanzjali ta’ mħallfin minn 
diversi Stati Membri ikkummentaw dwar il-kwistjoni tat-traduzzjoni tas-
sentenzi. Ħafna mħallfin esprimew it-tħassib tagħhom dwar iż-żmien 
ikkunsmat għall-verżjonijiet lingwistiċi kollha ta’ sentenza ta’ l-ECJ jew 
Opinjoni ta’ l-Avukat Ġenerali biex ikunu disponibbli. Diversi mħallfin qisu li l-
kwalità u l-affidabilità tat-traduzzjonijiet ta’ l-atti tal-Komunità jew tal-każistika 
fil-lingwa tagħhom mhumiex adegwati. Imħallef Ġermaniż innota wkoll ċertu 
diskrepanzi bejn verżjonijiet lingwistiċi ta’ l-istess att tal-Komunità.

(iii) Tqabbil ta’ verżjonijiet lingwistiċi different ta’ atti tal-Komunità

Diversi mħallfin kellhom diffikultajiet sostanzjali biex iqabblu verżjonijiet 
lingwistiċi differenti ta’ att tal-Komunità għal skopijiet ta’ interpretazzjoni, biex 
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jaraw jekk jeżistix il-bżonn li jsir riferiment preliminari. Id-dettall u l-kwalità ta’ 
dan l-eżerċizzju komparattiv jiddependi fuq il-kompetenza lingwistika ta’ l-
imħallef. Diversi mħallfin għamlu dan l-eżami u kkonkludew li huma ma 
setgħux jagħmluh b’mod li jagħmel sens (ara wkoll taqsima 4 (g)(ix) dwar punt 
relatat).

(iv) Disponibilità ta’ informazzjoni oħra minbarra l-leġiżlazzjoni jew il-
każistika

Ftit imħallfin semmew in-nuqqas ta’ disponibilità ta’ osservazzjonijiet 
akkademiċi dwar il-liġi tal-Komunità fil-lingwa tagħhom bħala problema. Fl-
aħħar saret referenza għal diversi punti ta’ informazzjoni speċifiċi, bħan-
‘newsletter’ ta’ aġenzija ta’ l-UE (l-OHMI12) jew ċertu spjegazzjonijiet ta’ 
proposti leġiżlattivi provduti mill-Kummissjoni.

(v) Nuqqas ta’ ċarezza tal-liġi Komunitarja nnifisha

Minbarra l-kwistjoni tat-traduzzjoni, ħafna mħallfin ikkunsidraw li dak li għamel 
l-iktar diffiċli għall-aċċess għal-liġi tal-Komunità kien il-mod kif il-liġi hija 
preżentata. Imħallef wieħed ikkummenta li n-nuqqas ta’ ċarezza tal-liġi tal-
Komunità b’mod ġenerali, qed tagħmilha iktar diffiċli biex din il-liġi tkun 
applikata fi qrati nazzjonali. Kumment simili sar b’mod iktar insistenti rigward l-
istil tas-sentenzi ta’ l-ECJ, u b’mod partikolari r-raġunar u l-ġustifikazzjonijiet li 
mhux dejjem kienu jinftiehmu b’mod ċar mill-imħallfin nazzjonali (ara taqsima 
7 iktar ‘l isfel).

(c) Taħriġ lingwistiku ġudizzjarju

Bħala medja 20% biss ta’ dawk li rrispondew il-kwestjonarju kienu 
pparteċipaw f’mill-inqas kors lingwistiku wieħed li jkopri kwistjonijiet ġudizzjarji. 
Din il-figura tidher li qed taħbi ċertu diskrepanzi bejn l-Istati Membri, kif turi t-
tabella li tidher hawn taħt. 

(i) Parteċipazzjoni f’taħriġ lingwistiku ġudizzjarju f’kull Stat Membru

                                               
12 In-‘newsletter’ tinsab http://oami.europa.eu/en/office/press/default.htm.
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Fit-tabella ta’ hawn fuq, kienu kkunsidrati 11 –il Stat Membru, minħabba li n-
numru ta’ tweġibiet mill-Istati Membri l-oħra ma kinux meqjusa biżżejjed biex 
jipprovdu dejta affidabbli. Jidher mid-dejta disponibbli li r-rati ta’ 
parteċipazzjoni f’korsijiet lingwistiċi ġudizzjarji ta’ dan it-tip tibqa’ relattivament 
limitata fl-Istati Membri kollha (inqas minn 40%), li hija baxxa għall-biċċa l-
kbira ta’ l-Istati Membri li ngħaqqdu ma’ l-UE fl-2004, iżda mhux għall-Istati 
Membri  kollha, u li hija baxxa ħafna (inqas minn 10%) għar-Rumanija u l-
Bulgarija.

(ii) Fornituri tat-taħriġ lingwistiku ġudizzjarju

It-tabella li tidher hawn fuq turi li l-maġġoranza ta’ dawk li wieġbu li studjaw 
terminoloġija ġudizzjarja barranija, għamlu dan l-università, generalment waqt 
l-istudji tagħhom fil-ġurisprudenza. Parti sostanzjali ta' dawn il-persuni 

66%

28%

6%

University

Justice ministry / National judicial training bodies

Other
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attendew korsijiet bħal dawn waqt li kienu l-università fi Stat Membru li mhux l-
Istat Membru tagħhom, pereżempju bħala parti mill-programm Erasmus, jew 
waqt li kienu qed jagħmlu LLM. Minoranza żgħira (6%) attendew korsijiet li ma 
kinux provduti mill-università, mill-ministeri nazzjonali tagħhom jew minn entità 
ġudizzjarja ta’ taħriġ. Korsijiet “oħra” bħal dawn kienu organizzati mill-Kunsill 
Brittanniku, mill-Istitut Goethe, mill-Akkademja Ewropea tal-Liġi, min-Netwerk 
Ewropew għat-taħriġ Ġudizzjarju, mill-PHARE, u f’każ minnhom minn għalliem 
privat. 
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L-Ingliż kien l-iktar lingwa mfittxija (53%), filwaqt li l-Franċiż kien il-lingwa 
ewlenija l-oħra (37%). Xi mħallfin ħadu korsijiet fl-Ispanjol u fil-Ġermaniż            
(4% kull wieħed), filwaqt li l-lingwi l-oħra dehru rarament  (ara t-tabella ta’ 
hawn taħt).  

                

53%

37%

4%
4%

English
French
Spanish
German
Dutch
Russian
Polish
Italian
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3. Taħriġ fil-Liġi Komunitarja

(a) Ġenerali

61% ta’ dawk li wieġbu qatt ma attendew programm Ewropew ta’ taħriġ jew 
kwalunkwe programm nazzjonali ta’ taħriġ ieħor dwar il-liġi tal-Komunità.  33% 
ta’ dawk li wieġbu attendew programm nazzjonali ta’ taħriġ dwar il-liġi tal-
Komunità. 14% ta’ dawk li pparteċipaw attendew programm organizzat minn 
entità Ewropea. Fl-aħħarnett, 10% ta’ dawk li wieġbu attendew korsijiet 
organizzati kemm minn awtoritajiet nazzjonali u kemm minn entità Ewropea. 

Teżisti rabta ċara bejn l-attendenza ta’ korsijiet nazzjonali u Ewropej ta’ taħriġ.  
L-imħallfin li attendew kors organizzat minn awtorità nazzjonali probabilment 
attendew ukoll korsijiet organizzati minn entitajiet Ewropej. 

(b) Korsijiet ta’ taħriġ organizzati minn entitajiet Ewropej

L-iktar li kienu kkwotati kienu seminars u korsijiet ta’ taħriġ organizzati mill-
Akkademja Ewropea tal-Liġi fi Trier. In-Netwerk Ewropew għat-Taħriġ 
Ġudizzjarju u l-programm ta’ skambju tiegħu għall-imħallfin isemma ħafna 
drabi, filwaqt li diversi mħallfin mill-Istati Membri l-"ġodda” attendew il-
programmi TAIEX u PHARE  (ara t-tabella li tidher hawn taħt). Diversi mħallfin 
qajmu l-kwistjoni ta’ l-ispejjeż u l-biċċa l-kbira kkunsidraw li korsijiet bħal dawn 
ma għandhomx ikunu ta’ piż finanzjarju personali għall-imħallfin ikkonċernati. 
Imħallef Ġermaniż ikkunsidra li il-ħlas ta’ l-ispejjeż għall-ivjaġġar u l-
akkomodazzjoni ma kienx biżżejjed minħabba li l-korsijiet ta’ taħriġ kienu 
jiswew ħafna flus ukoll. 

ERA EJTN TAIEX OLAF PHARE EIPA

Nota: din il-klassifikazzjoni hija purament indikattiva, minħabba li l-ERA 
organizzat numru kbir ta’ seminars f’isem it-TAIEX u l-PHARE pereżempju 
għall-Istati Membri “l-ġodda”.



PR\712384EN.doc 21/63 PE402.874v01-00

EN

4. Il-proċedura ta’ deċiżjoni preliminari

(a) Familjarjetà mal-proċedura

Maġġoranza ċara ta’ mħallfin li rrispondew (54%) ikkunsidraw li huma familjari 
mal-proċedura kif jirreferu għall-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Madanakollu 
jidher li 32%  kkunsidraw id-doppju li mhumiex familjari mal-proċedura, filwaqt 
li 14% kkunsidraw li ma kinux familjari ħafna mal-proċedura.

Jidher li jeżistu diskrepanzi kbar bejn Stati Membri differenti. Fil-Bulgarija, fil-
Belġju u fi Franza pereżempju, il-maġġoranza vasta ta’ dawk li wieġbu (84%, 
87% u 94% rispettivament) ikkunsidraw li ma kinux familjari mal-proċedura ta’ 
deċiżjoni preliminari. L-imħallfin mill-Awstrija, mir-Repubblika Ċeka u mill-
Ġermanja, ikkunsidraw lilhom infushom bħala l-inqas familjari mal-proċedura 
(12%, 13% u 18% ta’ tweġibiet mhux familjari rispettivament). 

Jidher ukoll li l-Istati Membri bl-ikbar proporzjon ta’ mħallfin li wieġbu li huma 
familjari ħafna mal-proċedura ta’ deċiżjoni preliminari, kienu l-imħallfin mid-
Danimarka, mill-Awstrija u mill-Iżvezja, jiġifieri,  mhux imħallfin mill-Istati 
Membri fundaturi. (ara t-tabella li tidher hawn taħt).

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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EU-27

Very Familiar Familiar Unfamiliar

Meta wieħed iqabbel il-familjarjetà mal-proċedura ta’ deċiżjoni preliminari ma’ 
l-oqsma li fihom joperaw il-Qrati li rrispondew, jidher li l-imħallfin speċjalizzati 
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fil-liġi finanzjarja jew tat-taxxa (pereżempju VAT eċċ) kienu iktar konxji mill-
proċedura (52% familjari ħafna – 48% familjari u 0% mhux familjari).

(b) Esperjenza prattika flimkien ma' Riferimenti

123 imħallef li rrispondew qalu li għamlu għall-inqas riferiment wieħed għal 
deċiżjoni preliminari matul il-karriera professjonali tagħhom.  Dan ifisser total 
ta’ aktar minn 5% minn numru totali ta’ tweġibiet. Din il-figura kienet maqsuma 
f’porzjonijiet differenti fost l-Istati Membri. L-Ungerija hija l-uniku Stat Membru 
“ġdid” rappreżentat, b’sitt riferimenti.

Diversi mħallfin ikkunsidraw jagħmlu riferiment, u mħallef wieħed fil-Qorti 
soċjali prefera li ma jagħmilx hekk minħabba li l-partijiet ikkonċernati kienu 
mħassbin li dan ir-riferiment kien se jtawwal il-proċeduri mingħajr l-ebda 
raġuni. Żewġ imħallfin oħra fil-Qorti tal-Prim Istanza kienu ħerqana biex 
jagħmlu riferiment lill-ECJ, iżda ma setgħux jagħmlu dan minħabba l-
limitazzjoniiet fuq il-ġurisdizzjoni ta’ l-ECJ skond it-Titolu IV KE, b’mod 
partikolari dwar kwistjonijiet ta’ immigrazzjoni.

Ħafna minn dawk li wieġbu, taw tweġibiet iddettaljati dwar dan il-punt, kif 
jidher fit-tabella li tidher hawn taħt.
  

  

79%

14%
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Gave an exact or estimated duration

Reference still pending
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PR\712384EN.doc 23/63 PE402.874v01-00

EN

(c) Żmien tal-proċedura quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja

It-tul ta’ żmien medju tal-proċedura ta’ deċiżjoni preliminari kien 18 –il xahar u 
nofs. Din il-figura impossibbli titqabbel ma’ l-istatistika ta’ l-ECJ, kif din l-
istatistika tidher fir-rapporti annwali tagħha, minħabba li xi riferimenti 
kkunsidrati mill-imħallfin fit-tweġibiet tagħhom f'dan il-kwestjonarju jmorru lura 
għas-snin tmenin u saħansitra iktar qabel.  Il-medja milħuqa hawnhekk hija 
madwar xahar u nofs inqas mill-aħħar medja disponibbli għall-każijiet kompluti 
mill-ECJ (19 –il xahar punt 8 fl-2006)13. Riferiment wieħed dam iktar minn 35 
xhar, filwaqt li 8 każijiet intemmu fi żmien sena.

Għall-mistoqsija dwar jekk jikkunsidrawx li kwalunkwe parti speċifika tal-
proċedura ta’ riferiment preliminari hija twila ħafna, il-biċċa l-kbira ta’ l-imħallfin 
(43%) wieġbu fin-negattiv.  Numru sostanzjali ta’ mħallfin (36%) ikkunsidraw li 
l-proċedura kollha kienet twila wisq. Imħallef mir-Renju Unit qal li dan jista’ 
jkun spjegat  mill-fatt li l-ECJ kellha wisq xogħol. Kemm imħallef Żvediż u 
kemm imħallef Ġermaniż stennew li r-riferiment ikun twil minħabba li l-
kwistjonijiet stess kienu twal ħafna u kumplessi.  Fl-aħħarnett, żewġ imħallfin 
ikkunsidraw li fil-każ tagħhom il-proċedura kienet waħda mgħaġġla, waħda 
mis-sentenzi ingħatat mill-ECJ mingħajr proċeduri orali jew mingħajr opinjoni 
ta' l-Avukat Ġenerali.

Rigward it-tweġibiet dwar partijiet speċifiċi  tal-proċedura, l-iktar parti li ġiet 
ikkritikata kienet il-proċedura orali. Din il-kritika kienet enfasizzata kemm mill-
imħallef Finlandiż u kemm mill-imħallef Ġermaniż.  Imħallef Ġermaniż fil-Qorti 
ta’ l-Amministrazzjoni kkritika t-tul ta’ żmien li fih Stat Membru jista’ jippreżenta 
l-osservazzjonijiet tiegħu bil-miktub. Fl-aħħarnett, riferiment ta’ imħallef li 
wieġeb il-kwestjonarju damet minħabba żewġ bidliet konsekuttivi fl-
allokazzjoni ta’ dan il-każ fl-istruttura tal-Qorti tal-Ġustizzja.

(d) Formulazzjoni mill-ġdid tal-kwistjonijiet riferuti

Minoranza żgħira biss ta’ mħallfin (11%) li għaddew minn proċedura ta’ 
deċiżjoni preliminari qalu li l-kwistjonijiet tagħhom kienu sa ċertu punt formulati 
mill-ġdid mill-Qorti tal-Ġustizzja.  Il-kwistjonijiet ta’ żewġ imħallfin kienu 
kompletament formulati mill-ġdid u mħallef mir-Renju Unit ikkunsidra din il-
formulazzjoni mill-ġdid bħala eċċessiva.  Erba’ riferiment oħra kellhom tibdiliet 
żgħar. F’każ wieħed, l-imħallef ikkunsidra li t-tifsira tal-kwistjoni kienet 
enfasizzata iktar mill-formulazzjoni mill-ġdid tal-Qorti tal-Ġustizzja.  F’każ 
ieħor, l-ECJ ikkombinat żewġ kwistjonijiet fi kwistjoni waħda.

(e) Gwida għat-tressiq ta’ kwistjonijiet ta’ riferiment lill-Qorti Ewropea tal-
Ġustizzja

60% ta’ l-imħallfin li għamlu riferiment qalu li huma kienu ggwidati biex 

                                               
13 Qorti tal-Ġustizzja, Rapport Annwali 2006, tabella 8 f’paġna 87.
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jifformulaw ir-riferimenti tagħhom, filwaqt li 40% ma kinux.  Fost dawk li ma 
kellhom l-ebda gwida, erba’ mħallfin ikkunsidraw li l-gwida la hi neċessarja u 
lanqas xierqa.

Dawk li kellhom bżonn il-gwida, għamlu dan permezz ta’ numru ta’ metodi. L-
iktar sors importanti ta’ gwida kien kollegi oħra fil-Qorti ta’ l-imħallef (29%).  Il-
sit elettroniku tal-Qorti tal-Ġustizzja, in-notifika tal-Qorti dwar il-kwistjoni 
(15%), it-taħriġ (13%), il-kotba ta’ l-istudju u l-kitbiet akkademiċi (13%) kienu 
kollha relattivament popolari. Sorsi oħra msemmija kienu l-każistika tal-Qorti 
tal-Ġustizzja stess (10%), is-sottomissjonijiet tal-partijiet (6%), il-każistika tal-
Qrati Suprema nazzjonali (4%), l-esperjenza personali tal-passat (4%), 
imħallef speċjalizzat jew kunsillier (advisor) fil-Qorti (4%), u fl-aħħarnett il-
ministeru tal-ġustizzja (2%). Numru sostanzjali ta’ mħallfin fittxew gwida minn 
kombinazzjoni ta’ sorsi msemmija hawn fuq.
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Past personal
practice

National
case-law (eg.

From a
supreme

court)

Parties ECJ case-law Textbooks /
Academic
writings

Training Curia website
/ ECJ notice

Colleagues /
Judges'
senate

(f) Impatt tad-deċiżjoni tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fuq proċeduri 
nazzjonali 

Maġġoranza kbira ta’ dawk li wieġbu l-kwestjonarju (89%) sabu d-deċiżjoni ta’ 
l-ECJ diġà disponibbli għall-fatti tal-każ, u b’hekk setgħu jaslu għal konklużjoni 
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mingħajr problemi għall-proċedura ta’ deċiżjoni preliminari.  Imħallef wieħed 
qal li s-sentenza tant kienet ċara li kien baqa' biss l-ispejjeż x'jiġu deċiżi fuq 
livell nazzjonali.

Minoranza ta’ 11% ma ħassewx li s-sentenza ppermettiet deċiżjoni ċara fuq 
livell nazzjonali.  Imħallef wieħed ikkunsidra t-tweġiba bħala kompletament 
inutli u mħallef ieħor qal li mistoqsija kruċjali u espliċita kienet speċifikament 
imwarrba mill-ECJ.  Imħallef ieħor ikkunsidra li l-aħjar mod kien li wieħed 
jistaqsi mistoqsijiet diretti lill-ECJ (mistoqsijiet ta’ iva/le) sabiex jiġu evitati 
risposti ambigwi li jkunu diffiċli li jiġu applikati għall-fatti tal-każ.

Fi tliet każijiet, id-deċiżjoni waslet għal bidla fil-leġiżlazzjoni nazzjonali u 
saħansitra anke għat-tneħħija ta’ leġiżlazzjoni nazzjonali, filwaqt li f’żewġ 
każijiet oħra, l-imħallfin nazzjonali kkunsidraw li l-applikazzjoni korretta 
tagħhom tad-deċiżjoni preliminari kienet iktar tard mibdula permezz ta’ appell.  
Imħallef wieħed ikkunsidra li din hija “problema ġenerazzjonali” filwaqt li l-
appell jew il-Qrati Suprema ma kinux qed jagħtu biżżejjed rikonoxximent lill-
importanza tal-liġi Komunitarja.

Każ ieħor kellu soluzzjoni barra l-Qorti (out-of-court settlement), li għalhekk 
neħħa l-bżonn li tkun applikata d-deċiżjoni preliminari.  Fl-aħħarnett, il-partijiet 
ta’ żewġ każijiet oħra, issottomettew fatti ulterjuri wara d-deċiżjoni ta’ l-ECJ, 
deċiżjoni li mbagħad ma baqgħetx applikabbli għall-fatti.

(g) Rakkomandazzjoni għat-titjib tal-proċedura

Din it-taqsima għandha tkun distinta mit-taqsimiet l-oħra msemmija hawn fuq 
(taqsimiet 4(b) sa (f)). Filfatt hawnhekk, is-suġġerimenti għat-titjib tal-
proċedura kienu mistennija mill-imħallfin kollha li rrispondew il-kwestjonarju, 
irrispettivament minn jekk għamlux riferiment jew le.

Il-210 tweġiba li waslu ġew ikklassifikati f’temi differenti, li huma żviluppati 
b’mod ulterjuri iktar ‘il quddiem.  Kif jidher fit-tabella f’paġna 19, l-imħallfin 
prinċiparjament talbu biex ikollhom iktar taħriġ u aċċess aħjar għal 
informazzjoni dwar il-proċedura (42%).  Numru kbir ħafna ta’ dawk li wieġbu 
(24%), ikkritikaw id-dewmien tal-proċedura.  L-istil u r-raġunar tas-sentenzi ta’ 
l-ECJ kienu kkritikati minn 10% ta’ dawk li wieġbu.  Barra minn hekk, numru 
ta’ imħallfin (6%) issuġġerixxew diversi riformi interni  fl-ECJ. Fl-aħħarnett, 
numru ugwali ta’ imħallfin ipproponew l-involviment aktar mill-qrib ta’ mħallfin 
ta’ riferiment fil-proċedura ta’ riferiment preliminari. 

(i) )                  Iktar taħriġ u aċċess aħjar għall-informazzjoni

L-iktar rakkomnadazzjoni frekwenti li saret għal titjib tal-proċedura ta’ deċiżjoni 
preliminari (42%) kienet relatata mat-taħriġ ta’ l-imħallfin nazzjonali u ma’ 
aċċess aħjar għall-informazzjoni dwar il-proċedura.  Imħallef Franċiż qal li 
ċertu ammont ta’ opinjoni esperta dwar dan is-suġġett u l-proċedura, kienet 
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prekundizzjoni essenzjali sabiex wieħed ikun jista’ biss jikkunsidra li jagħmel 
riferiment.  L-ewwel sensiela ta' suġġerimenti għalhekk fittxet li ssolvi l-“biża 
minn dak li mhux magħruf” (fear of the unknown) kif kien espress minn 
imħallef Ġermaniż.  Dan jinkludi sitwazzjonijiet li fihom l-imħallfin kienu 
miżmuma anke milli jagħmlu riferiment minħabba nuqqas ta’ ħila esperta, iżda 
wkoll minħabba l-biża li l-ECJ tiddikjarah bħala inammissibbli.  L-ideat jinkludu 
korsijiet ta’ taħriġ ġudizzjarju u lingwistiċi b’enfasi qawwija fuq aspetti konkreti 
(pereżempju ħafna mill-imħallfin Litwani u Estonjani ssuġġerixxew workshops 
prattiċi u każijiet fittizzji(mock cases)), pubblikazzjonijiet legali u żjarat fil-Qorti 
tal-Ġustizzja. 

Xi wħud minn dawk li rrispondew talbu li jkun hemm informazzjoni bażika 
aġġornata jew ‘newsletter’ regolari dwar deċiżjonijiet pendenti jew kompluti.  
Ħafna talbu li jkun hemm forma uffiċjali, ‘template’ jew linji gwida għal prattika 
tajba li huma jkunu jistgħu jużaw biex jagħmlu riferiment.  Imħallef ta’ Qorti tal-
Prim Istanza fil-Ġermanja rrakkomanda li titfassal gwida dwar riferimenti 
preliminari, b’koperazzjoni ma’ l-awtoritajiet nazzjonali, simili għall-gwida ta’ 
prattika użata għad-Direttiva dwar il-Kumpilazzjoni ta’ Evidenza. 14  Imħallef 
wieħed ikkummenta li hu jew hi jkunu iktar komdi bil-proċedura jekk ikun 
hemm istruzzjonijiet iktar ċari dwar kif għandhom jitqassru l-fatti fir-riferiment.  
Min-naħa l-oħra, żewġ imħallfin minn Franza u mill-Polonja kkummentaw li 
huma kienu kompletament sodisfatti bil-gwida uffiċjali li kienet provduta fl-
2005 mill-ministeri rispettivi tagħhom u li hija disponibbli ‘online’. 

It-tieni tema li kienet komuni ħafna kienet il-biża li tkun ripetuta kwistjoni li 
dwarha jkun diġa sar riferiment lill-ECJ.  F'dan ir-rigward, imħallef 
issuġġerixxa l-idea ta' atlas ta' kwistjonijiet li jkunu diġa ġew irriferuti, atlas li 
jkun organizzat skond il-qasam u skond il-mudell żviluppat fil-qasam tal-
koperazzjoni ġudizzjarja fl-oqsma ċivili.15  Idea oħra kienet mekkaniżmu 
orizzontali biex l-imħallfin Ewropej kollha jkunu sistematikament konxji tar-
riferimenti li jkunu saru fis-suġġett tagħhom. Imħallef Bulgaru kkummenta li l-
proċedura sabiex wieħed jiċċekkja jekk il-kwistjonijiet intenzjonati kinux diġà 
ġew riferuti, f’kull ċirkustanza għandha tkun issimplifikata.  Imħallef Ewropew 
għall-Privattivi kkunsidra li l-informazzjoni dwar riferimenti individwali 
ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea ma kinetx biżżejjed u din 
għandha tiġi kompluta. 

It-tielet tema rikorrenti kienet ix-xewqa li jkun hemm il-possibilità li tinkiseb l-
informazzjoni relevanti kollha dwar riferiment preliminari permezz ta’ l-Internet. 
Imħallef Pollakk mar oltre minn hekk u ssuġġerixxa li għandu jkun possibbli li 

                                               
14 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1206/2001 tat-28 ta' Mejju 2001 dwar koperazzjoni bejn 
il-qrati ta' l-Istati Membri fil-kumpilazzjoni ta' xhieda f'materji ċivili jew kummerċjali; Il-gwida 
hija disponibbli fl-indirizz:
http://ec.europa.eu/civiljustice/evidence/docs/evidence_ec_guide_en.pdf
15 L-Atlas Ġudizzjarju ta’ l-Oqsma Ċivili huwa disponibbli fl-indirizz:
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_en.htm
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jsir riferiment b’mod elettroniku.

(ii) Tħaffif tal-proċedura

Il-perċezzjoni ta’ tul eċċessiv ta’ żmien tal-proċedura dehret b’mod prominenti 
ħafna fil-kummenti ta’ l-imħallfin minn 16 –il Stat Membru. Il-konsegwenzi ta’ 
dan id-dewmien kien ikkunsidrat bħala effett ta’ stmerrija fuq ir-riferimenti. 
Ħafna mħallfin qalu li jafu l-proċedura iżda jibqgħu lura milli jużawha 
minħabba d-dewmien involut. Pereżempju, l-imħallef Awstrijakk ikkunsidra li 
dewmien ta’ dan it-tip huwa totalment inaċċettabbli fil-qasam tal-liġi soċjali. 
Imħallef Ġermaniż minn qorti superjuri sab diffikultà partikolari biex jifhem ir-
raġuni għal dan id-dewmien bejn it-tmiem tal-proċedura orali u l-għoti tad-
deċiżjoni preliminari u li dewmien simili f'kuntest purament domestiku 
probabbli jkun ikkunsidrat abbużiv u illegali. Diversi mħallfin biddlu r-raġunar 
biex jikkonkludu li l-potenzjal eżistenti li għadu mhux sfruttat fost imħallfin 
nazzjonali se jfisser li l-ECJ qiegħda f’riskju li tintlaqat minn ammont kbir ta' 
riferimenti jekk id-dewmien tal-proċedura jonqos. 

Diversi mħallfin talbu b'mod partikolari li titħaffef il-proċedura f'ċertu każijiet 
urġenti, bħal fil-qasam ta' l-ażil.Imħallef wieħed ikkunsidra li deċiżjoni 
preliminari għandha tingħata prijorità fuq tipi oħra ta’ każijiet li qed jidhru 
quddiem l-ECJ, filwaqt li mħallef ieħor ried jara l-proċedura eżistenti mħaffa 
użata iktar ta’ spiss.16

Filfatt, ftit imħallfin għamlu suġġerimenti dwar kemm bħala medja għandha 
ddum il-proċedura. Madanakollu, imħallef Finlandiż propona bejn 3 u 4 xhur u 
imħallef Żvediż issuġġerixxa bejn 7 u 8 xhur.

(iii) Stil u kontenut tas-sentenzi tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja

L-istil u l-kontenut tas-sentenzi ta’ l-ECJ kienu ta’ tħassib partikolari għal bosta 
mħallfin, b’mod partikolari iżda mhux b’mod esklussiv għall-imħallfin 
Ġermaniżi.  L-iktar ilment li sar ta’ spiss kien relatat maċ-ċarezza lingwistika 
tas-sentenzi. Sensiela ta’ tweġibiet oħra hija kienet relatata mat-tul eċċessiv 
tas-sentenzi. Imħallef Finlandiż pereżempju, ried jara sentenzi iqsar ikunu 
iktar simili għas-sentenzi tal-Qorti Suprema għall-Amministrazzjoni Finlandiża. 
Diversi mħallfin irraġunaw li r-raġunar ta’ l-ECJ ħafna drabi kien ġenerali wisq 
jew astratt biex ikun jista’ jiġi applikat għall-fatti ta’ każijiet nazzjonali. Xi 
mħallfin oħra ma kinux komdi bil-mod li bih l-ECJ titratta preċedent. Imħallef 
wieħed xtaq li s-sentenzi jkunu iktar espliċiti dwar kif ikunu relatati ma’ 
każistika preċedenti filwaqt li mħallef ieħor prefera sistema predominanti 
bbażata fuq prinċipji iktar milli fuq preċedent. Fl-aħħarnett, kien hemm imħallef 
li ssuġġerixxa li l-ECJ għandha tagħmel użu ikbar mill-obiter dicta.

Madanakollu, mhux it-tweġibiet kollha taħt din l-intestatura kienu lmenti. 
                                               
16 The accelerated procedure is provided for in Article 104a of the ECJ's Rules of Procedure 
whilst the newly inserted Article 104b introduce an urgent procedure and sets out the rules 
applicable thereto.
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Imħallef wieħed sab li d-djalogu ta’ l-ECJ mal-qrati nazzjonali kien “differenti 
b’mod rifreskanti” mill-mod li bih imħallfin ta’ riferiment kienu trattati mill-qorti 
kostituzzjonali domestika tagħhom.

(iv) Impenn iktar intensiv mal-Qorti ta’ riferiment

Numru sostanzjali ta’ imħallfin xtaqu jaraw involviment iktar mill-qrib min-naħa 
ta’ l-imħallef ta’ riferiment fl-istadji kollha tal-proċedura. Imħallef finanzjarju 
Ġermaniż qal li wara t-tkabbir, ir-riskju ta’ l-imħallfin, ta’ l-Avukati Ġenerali u ta’ 
l-istaff ta’ l-ECJ involuti fi kwalunkwe sentenza preliminari partikolari, li ma 
jkunux familjari ma kwalunkwe sistema legali domestika, kien ikbar minn qatt 
qabel. Hija enfasizzat il-fatt li dan ta’ spiss kien isir evidenti wara l-Opinjoni ta' 
l-Avukat Ġenerali, u imbagħad kien ikun tard wisq għall-imħallef nazzjonali 
biex jagħmel xi ħaġa. Hija għalhekk irrakkomandat opportunità formali għal 
kummenti mill-imħallef ta’ riferiment għalkemm irrealizzat li dan kien imur 
kontra t-tħaffif tal-proċedura u għalhekk għandu jkun limitat għal perjodu qasir 
ħafna. Diversi mħallfin ikkonkorrew b'mod iktar ġenerali.

Imħallef tal-Qorti tax-Xogħol irrakkomanda konsultazzjoni obbligatorja ta’ l-
imħallef ta’ riferiment qabel ma’ l-ECJ tkun tista’ tifformula mill-ġdid kwalunkwe 
parti tar-riferiment. Imħallef ieħor talab li jkun hemm “djalogu” biex il-
mistoqsijiet jiġu fformulati mill-ġdid kif xieraq. Proposta oħra li saret minn żewġ 
imħallfin oħra kienet tikkonsisti fi stedina għall-imħallfin ta’ riferiment biex 
jipparteċipaw fi proċedura orali, sabiex jiżguraw li d-deċiżjoni ta’ l-ECJ tibqa’ 
relevanti għall-każ domestiku pendenti. Imħallef speċjalizzat f’oqsma 
finanzjarji xtaq li jkun hemm "post speċjali" għall-imħallfin ta' riferiment li 
jagħmlu l-isforz li jkunu preżenti għas-smigħ fl-ECJ, u li jkollhom il-possibilità li 
jwieġbu l-mistoqsijiet tal-partijiet kollha u li jilqgħu lill-imħallef  rapporteur.

(v) Riforma ta’ l-istrutturi ta’ ħidma tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja

L-imħallfin minn diversi Stati Membri li wieġbu l-kwestjonarju proponew 
tibdiliet strutturali għall-ECJ. L-iktar proposta spissa kienet dik li tinkoraġġixxi l-
ispeċjalizzazzjoni ta’ l-imħallfin ta’ l-ECJ u biex jinħolqu swali apposta għal dak 
il-għan. Dan intqal biex is-sentenzi ta’ l-ECJ  jsiru aktar aċċettabbli għall-
imħallfin nazzjonali speċjalizzati.  

Imħallef Daniż issuġġerixxa t-trasferiment tal-kompetenza għall-għoti ta’ 
sentenzi preliminari lill-Qorti tal-Prim Istanza f’ċerti oqsma fejn il-każistika ta’ l-
ECJ diġà kienet żviluppata sew. Imħallef Ġermaniż minn qorti suprema 
reġjonali ta’ l-amministrazzjoni propona l-involviment iktar mill-qrib ta’ l-Avukati 
Ġenerali fil-proċeduri nazzjonali li huma s-suġġett tar-riferiment. Imħallef 
Awstrijakk mar oltre minn hekk u propona li jkun hemm Qrati tal-Prim Istanza 
bbażati fl-Istati Membri kollha. Idea oħra ġiet minn imħallef Ġermaniż li xtaq li 
l-imħallfin ta’ l-ECJ jiġu eletti b’mod dirett mill-imħallfin nazzjonali iktar milli 
jinħatru bi ftehim komuni tal-gvernijiet ta’ l-Istati Membri, kif inhu l-każ bħalissa 
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skond l-Artikolu 223(1)KE.

Fl-aħħarnett, żewġ imħallfin minn qorti suprema ta’ żewġ Stati Membri 
differenti kienu tal-fehma li l-ECJ għandha tikkunsidra biss deċiżjonijiet dwar l-
iktar każijiet relevanti għall-ordni legali tal-Komunità, jiġifieri forma ta’ 
ġurisdizzjoni li fiha għażla.

(vi) Limitu fuq id-dritt għar-riferiment

Numru żgħir ta’ mħallfin Ġermaniżi u Daniżi, li ġejjin l-iktar mill-qrati tat-Tieni 
Stanza, proponew limiti fuq id-dritt tal-qrati tal-Prim Istanza biex jirreferu 
kwistjonijiet lill-ECJ. Imħallef minnhom iqis li l-qrati minuri għandhom 
jikkonsultaw lill-qorti ogħla qabel ma tingħatalhom il-possibilità li jirreferu l-
kwistjoni lill-ECJ. Imħallef ieħor qal li imħallfin tal-qrati tal-Prim Istanza kienu 
jiddependu fuq mekkaniżmu ta’ riferenza preliminari bħala mod kif jevitaw li 
jieħdu deċiżjoni fuq każijiet diffiċli. Imħallef wieħed propona li l-partijiet 
jingħataw il-poter li jibblukkaw id-deċiżjoni ta’ l-imħallef biex jagħmel 
riferiment. 

(vii) Żieda tal-materjal ta’ ġurisdizzjoni tal-Qorti Ewropea tal-
Ġustizzja

Diversi mħallfin Ġermaniżi kienu ħerqana biex jaraw il-ġurisdizzjoni ta’ l-ECJ 
imwessgħa b’mod sħiħ għall-oqsma koperti mit-Titoli IV KE u VI UE, b’mod 
partikolari l-ażil u l-immigrazzjoni. B’mod simili, żewġ imħallfin Pollakki stiednu 
lill-Istati Membri tagħhom biex jagħmlu dikjarazzjoni skond it-tifsira ta’ l-
Artikolu 35(2) UE.

(viii) Assistenza speċjalizzata

Numru ta’ tweġibiet, speċjalment mill-Istati Membri l-“ġodda” talbu li jkun 
hemm il-ħolqien jew it-tisħiħ ta’ entitajiet nazzjonali jew ‘helpdesks’ assenjati 
biex jgħinu lill-imħallfin li jkollhom l-intenzjoni li jagħmlu riferiment. Oħrajn 
preferew l-idea li jkun hemm assitenti speċjalizzati f’kull qorti jew f’kull qorti 
suprema. Fl-aħħarnett, maġistrat li jaħdem f’qorti tal-kassazzjoni talab li 
jitwaqqaf servizz fil-Qorti tal-Ġustizzja li l-imħallfin nazzjonali jkunu jistgħu 
jikkuntatjawh direttament biex jindirizzaw aħjar l-isforzi ta' riċerka tagħhom.

(ix) Laxkar tal-kriterju ‘acte clair’

Diversi mħallfin qisu li l-kriterju għall-applikazzjoni ta’ l-acte clair  għandu jkun 
illaxkat, minħabba l-applikazzjoni li dejjem tikber u dejjem tiżdied tal-liġi tal-
Komunità. Imħallef ta’ qorti suprema kkummenta li jekk il-qrati nazzjonali 
japplikaw l-Artikolu 234(3) KE b’mod strett skond il-kriterji stabbiliti fil-każistika 
ta’ l-ECJ,17 l-ECJ se tintlaqat minn burraxka ta’ talbiet minn qrati superjuri. 

                                               
17 Pereżempju, ara l-każ C-283/81 CILFIT, ECR [1982] p. 3415 paragrafi 16-20.
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Imħallef ta’ Qorti tal-Prim Istanza huwa tal-fehma li l-kunċett ta’ qorti “kontra d-
deċiżjonijiet ta’ liema m’hemm l-ebda rimedju ġudizzjarju fil-liġi nazzjonali”, 
mhux ċar.

(x) Titjib tal-liġi ta’ proċedura nazzjonali 

Imħallef wieħed kien imħasseb li l-liġi ta’ proċedura Ġermaniża se tippermetti 
li l-fatti jerġgħu jiġu aċċertati għat-tieni darba, la darba riferiment għal 
sentenza preliminari potenzjalment intbagħtet mill-Qorti tal-Prim Istanza. Din l-
eżaminazzjoni mill-ġdid tal-fatti se ttellef l-utilità tas-sentenza ta’ l-ECJ, 
minħabba li se tkun ibbażata fuq sensiela ta’ fatt li ma għadhomx applikabbli.



PR\712384EN.doc 31/63 PE402.874v01-00

EN

Suggestions for improving the preliminary reference procedure
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4%3%3%2%0,5%

More training and better access to information Speeding up the procedure
Style and content of ECJ judgments Engaging more intensively with the referring court
Reforming the working structures of the ECJ Limiting the right to refer
Specialised assistance at national level Increasing the ECJ's material jurisdiction
Relaxing the acte clair criteria Improving national procedural law
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5. Tressiq tal-liġi Komunitarja mill-partijiet

(a) Frekwenza

B'aktar minn elf risposta għal din id-domanda (1109) jidher biċ-ċar li l-liġi 
Komunitarja rari titressaq mill-partijiet quddiem imħallfin nazzjonali (ara d-
dijagramma hawn taħt). 

Bl-użu ta' indikatur iddifferenzjat, id-dijagramma hawn taħt tindika mix-xellug 
għal-lemin, u minn isfel għal fuq, l-Istati Membri fejn l-imħallfin li qed 
jirrispondu jikkunsidraw li l-partijiet iressqu l-liġi Komunitarja l-aktar ta' spiss. 
Ċerti Stati Membri ma setgħux jiġu inklużi f'din id-dijagramma minħabba 
nuqqas ta' rispons. Ħlief għall-Belġju u l-Portugall, jidher li hemm tendenza 
relattivament ċara fejn il-liġi Komunitarja titressaq aktar ta' spiss fl-Istati 
Membri l-antiki. Jidher biċ-ċar, pereżempju, fil-Bulgarija, fil-Polonja u fir-
Repubblika Ċeka, li l-liġi Komunitarja "qatt" ma tressqet quddiem maġġoranza 
ta' mħallfin. B'mod ġenerali, il-liġi Komunitarja "rari" tressqet quddiem 
maġġoranza ta' mħallfin, ħlief fid-Danimarka, fil-Finlandja u fl-Isvezja, fejn ġiet 
imressqa aktar ta' spiss. 

Very often
2%

Often
7%

Occasionally
21%

Rarely
44%

Very rarely
26%
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Very often Often Occasionally Rarely Never

Bl-użu ta' l-istess indikatur iddifferenzjat, jidher ukoll li l-liġi Komunitarja ġiet 
mitluba l-aktar fi qrati speċjalizzati fi kwistjonijiet finanzjarji, amministrattivi u 
ta' proprjeta intellettwali. 9% ta' dawk li wieġbu qalu li l-liġi Komunitarja ġiet 
mitluba "ta' spiss" jew "ta' spiss ħafna" quddiemhom. Madankollu, din il-figura 
telgħet għal 41% fil-qrati finanzjarji, 28% fil-qrati amministrattivi, u 25% fil-qrati
ta' proprjeta intellettwali.
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Barra minn hekk, it-tweġibiet jindikaw b'mod ċar ukoll li aktar ma tkun għolja l-
qorti, aktar hemm ċans li tiġi mitluba l-liġi Komunitarja quddiemha. Din it-
tendenza ssir aktar ċara fil-qrati supremi u l-qrati ta' kassazzjoni, kif jidher fid-
dijagramma hawn taħt. 

(b) Oqsma kkonċernati

Il-533 tweġiba analizzati jirriflettu l-fatt li l-liġi Kommunitarja tinfiltra bosta 
oqsma ta' attivita diversi fuq livell nazzjonali. Żewġ oqsma kwotati ta' spiss 
ħafna huma l-protezzjoni tal-konsumatur (9%) u l-liġi ċivili u ta' proċedura 
(11%). Il-politika ta' kompetizzjoni (9%), diskriminazzjoni bejn is-sessi (85), 
impjieg (75), libertajiet fundamentali (6%), l-ambjent (55), dwana (4%) u VAT 
(2%) kienu prominenti fit-tweġibiet. Ta' min jinnota li bosta mħallfin irreferew 
għal kwistjonijiet ta' ażil (3%). 

Dawk li semmew l-agrikultura rreferew l-aktar għall-organizzazzjoni komuni 
tas-swieq, inklużi l-prodotti mill-ħalib. L-imħallfin li semmew il-libertajiet 
fundamentali kkwotaw l-aktar kwistjonijiet relatati mal-moviment ħieles ta' 
persuna (moviment ħieles ta' ħaddiema, u d-Direttiva taċ-Ċittadinanza18). Ġew 
imressqa numru ta' kwistjonijiet relatati, bħalma huma l-posting tal-ħaddiema, 
it-trasferibbilita tal-penzjonijiet u s-sigurta soċjali. Saret referenza wkoll għall-
moviment ħieles tal-prodotti, b'mod partikulari l-farmaċewtiċi, u l-moviment 
ħieles tas-servizzi, b'mod speċjali s-servizzi tas-saħħa u s-servizzi li jistgħu 
jiġu provdutu mingħajr ma jkun hemm qsim ta' fruntieri (eż. logħob ta' l-
azzard). Il-liberta ta' stabbiliment ġiet imsemmija ħafna fil-kuntest tat-
trasferiment ta' impriżi.

Ġew imsemmija bosta aspetti tal-politika ta' kompetizzjoni: kartelli, 
restrizzjonijiet vertikali, merġers u għajnuniet statali. Wieħed jista' jgħid l-istess 
ħaġa dwar id-drittijiet tal-proprjeta intellettwali (disinji, copyright, trejdmarks, 
                                               
18 Direttiva 2004/38/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar id-
drittijiet taċ-ċittadini ta' l-Unjoni u l-membri tal-familja tagħhom sabiex jiċċaqalqu u joqogħdu 
liberament fit-territorji ta' l-Istati Membri (ĠU L 229, 29.6.2004, p. 35).

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

First instance

Appeal

Supreme court /
Court of cassation

Very often Often Occasionally Rarely Never
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brevetti, id-Direttiva ta' Infurzar19).

Ġiet imsemmija fuq fuq varjeta  wiesgħa ta' oqsma relatati mal-protezzjoni tal-
konsumatur, inklużi l-ivjaġġar li jinkludi kollox, bejgħ bieb-bieb, ittri abbużivi ta' 
"rebħ ta' premji" u riparazzjoni. Fil-qasam tal-liġi ċivili u dik ta' proċedura, l-
imħallfin irreferew għar-rikonoxximent, il-ġuriżdizzjoni u l-eżekuzzjoni ta' 
sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali20, il-Konvenzjoni ta' Ruma21, il-
perjodi ta' limitu, il-liġi kuntrattwali u l-leġiżlazzjoni Komunitarja dwar is-servizzi 
ta' dokumenti, għajnuna legali22 u t-teħid ta' evidenza. Dan l-aspett ċivili kien 
evidenti wkoll fir-referenzi frekwenti għar-Regolament ta' Brussell IIa23 u l-
manteniment fil-kuntest ta' kawżi tal-liġi tal-familja.

Numru żgħir ta' mħallfin, l-aktar mir-Rumanija u l-Bulgarija, irreferew għall-
Qorti Ewropea għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Artikolu 6 ta' l-ECHR.

                                               
19 Direttiva 2004/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-29 ta' April 2004 dwar l-
infurzar tad-drittijiet tal-proprjeta intellettwali, ĠU L 157, tat-30.4.2004, p. 16.
20 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 44/2001 tat-22 ta' Diċembru 2000 dwar 
ġurisdizzjoni u rikonoxximent u eżekuzzjoni ta' sentenzi f'materji ċivili u kummerċjali;
ĠU L 012, 16.01.2001, p.1

21 Il-Konvenzjoni dwar il-liġi applikabbli għal obbligi kuntrattwali miftuħa 
għall-firma f'Ruma fid-19 ta' Ġunju 1980 (80/934/KEE), (ĠU L 266, 
9.10.1980, p. 1)
22 Id-Direttiva tal-Kunsill 2003/8/KE biex ittejjeb l-aċċess għal ġustizzja f'tilwimiet bejn il-konfini 
billi tistabbilixxi regoli komuni minimi konnessi ma' għajnuna legali għal tilwimiet bħal dawn; 
ĠU L 26, 31.1.2003, p.41.
23 Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2201/2003 tas-27 ta' Novembru 2003 li jikkonċerna l-ġurisdizzjoni 
u r-rikonoxximent u l-applikazzjoni ta' sentenzi fi kwistjonijiet matrimonali u kwistjonijiet ta' 
responsabbiltà tal-ġenitur; ĠU L 338, 23.12.2003, p.1.
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(c) Għaliex oqsma bħal dawn jidhru quddiem imħallfin nazzjonali

43 imħallef taw raġunijiet għalfejn ċerti oqsma mill-liġi Komunitarja ġew 
imressqa quddiemhom mill-partijiet. Żgur li l-aktar tweġiba li ngħatat ta' spiss 
(43%) tirrigwarda l-inkompatibbilita apparenti jew potenzjali bejn id-direttivi u l-
miżuri ta' implimentazzjoni nazzjonali. Imħallef Rumen ikkummenta li din il-
funzjoni legali kienet importanti għall-applikazzjoni fuq il-post tal-liġi 
Komunitarja. Direttivi fil-qasam tal-protezzjoni tal-konsumatur ġew imsemmija 
ta' spiss f'dan ir-rigward, inklużi d-Direttiva ta' Bejgħ mill-Bogħod24 u l-kwistjoni 
ta' l-e-kummerċ. Ġew imsemmija wkoll il-liġi dwar l-impjieg u d-
diskriminazzjoni minn bosta imħallfin f'dan il-kuntest. Imħallef Finlandiż stqarr 
li r-raġuni għalfejn il-liġi Komunitarja ġiet imressqa fil-każ ta' diskriminazzjoni 
bejn is-sessi kienet li l-partijiet ta' spiss jassumu li din toffrilhom drittijiet usa' 
mil-liġi domestika.

Il-liġi Komunitarja ġiet imsemmija wkoll bħala għajnuna fl-interpretazzjoni tal-
liġi nazzjonali li kienet jew mhux kompluta jew nieqsa. Imħallef tal-prim istanza 
fil-Ġermanja ikkunsidra li, għalkemm id-Direttivi ġeneralment huma trasposti 
b'mod sodisfaċenti, ħafna drabi n-nies ma jirrealizzawx li hemm il-liġi 
Komunitarja wara miżura nazzjonali, u għalhekk ma jindunawx b'każi ta' 
traspożizzjoni inkorretta. Imħallef Ġermaniż ieħor, din id-darba minn qorti 
reġjonali ogħla, ikkummenta li ħafna drabi l-liġi nazzjonali taqa' lura wara l-liġi 
Komunitarja.

Punti li tqajjem bosta drabi minn dawk li wieġbu (14%) kien li l-liġi Komunitarja 
tressqet minn partijiet f'oqsma li n-natura tagħhom timplika attivita 
transkonfinali jew interdipendenza bejn l-Istati Membri (eż. dwana, trasport, il-
liġi kummerċjali, falliment u moviment ħieles tal-persuni). 

Numru ta' mħallfin (14%) enfasizzaw il-fatt li fejn il-Komunita  kienet illeġiżlat 
b'mod intensiv f'qasam partikulari, kien hemm ċans akbar li l-partijiet ikunu 
jafu dwar dan u jirreferu għalih. F'dan ir-rigward ġew imsemmija l-liġi 
ambjentali u t-telekomunikazzjoni. Sar punt simili fir-rigward ta' l-eżistenza ta' 
ammont kbir ta' każistika ta' l-ECJ f'qasam partikulari li wieħed jista' jirreferi 
għaliha, pereżempju fir-rigward tal-liġi tal-kompetizzjoni, jew il-liġi ċivili jew 
kummerċjali.

Għal bosta minn dawk li wieġbu (12%), ir-raġuni ewlenija għalfejn il-liġi 
Komunitarja ġiet mitluba kienet minħabba l-perċezzjoni internazzjonali u mhux 
tas-soltu ta' ċerti litiganti u l-interessi finanzjarji fir-riskju. Il-punt sar fir-rigward 
tal-moviment ħieles tal-prodotti, tad-drittijiet ta' proprjeta intellettwali, tal-liġi tal-
kompetizzjoni u tal-kumpaniji.

B'mod partikulari fir-rigward tal-liġi ċivili ta' proċedura, 9% ta' dawk li wieġbu 
                                               
24 Direttiva 97/7/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-20 ta' Mejju 1997 dwar il-
protezzjoni tal-konsumaturi f'rispett għal kuntratti mill-bogħod ĠU L 144, ta' l-
04.06.1997, p. 19.
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kkunsidraw li ttieħdet azzjoni fuq livell Komunitarju biex jiġi faċilitat l-aċċess 
għall-ġustizzja u jiġi simplifikat ix-xogħol ta' l-imħallfin, u għalhekk li l-partijiet 
ippreferew li jiddependu direttament fuq l-istrumenti Komunitarji. Żewġ 
imħallfin Sloveni stqarru li dawn l-istrumenti żiedu ċ-ċertezza u t-trasparenza 
legali. Imħallfin oħra qalu l-istess ħaġa speċifikament fir-rigward ta' exequatur 
u falliment.

Fl-aħħar nett, bosta mħallfin spjegaw għalfejn il-liġi Komunitarja ma ġietx 
imressqa mill-partijiet, jew għalfejn il-partijiet żammew lura daqshekk milli 
jirreferu għaliha. Awtoritajiet pubbliċi għamlu hekk biss meta dawn kienu 
speċjalizzati f'qasam partikulari. Intqalet l-istess ħaġa dwar partijiet oħra, 
pereżempju fil-qasam tal-liġi tal-kompetizzjoni fejn kienu fir-riskju interessi 
ekonomiċi importanti. L-avukati jidhru li huma aktar ċerti mill-każistika 
nazzjonali li, skond kif ikkummenta mħallef, hija aktar magħrufa u hemm aktar 
ċertezza legali. Imħallef ieħor minn qorti ogħla Ġermaniża f'zona konfinali 
kkummenta li l-livell ta' għarfien tal-liġi Komunitarja tvarja ħafna fost il-partijiet. 
Dan kien il-fattur ewlieni li ddetermina l-frekwenza li biha ġiet imressqa l-liġi 
Komunitarja.
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6. L-imħallef nazzjonali bħala “l-ewwel imħallef” tal-liġi Komunitarja

853 imħallef irrispondew din il-mistoqsija. Peress li t-tweġibiet ivarjaw ħafna fil-
kontenut, se jiġu analizzati l-ewwel nett skond ċerti indikaturi, u t-tieni nett 
f'forma ta' ħarsa ġenerali tematika.

(a) Indikazzjoni ġenerali ta’ l-attitudnijiet ta’ l-imħallfin

L-ewwel indikatur jipprova jagħti impressjoni dwar l-attitudni ta' l-imħallfin fl-
irwol tagħhom fl-ordni legali tal-Komunita. It-tweġiba l-aktar frekwenti esprimiet 
involviment serju u sens qawwi ta' responsabbilita li l-liġi Komunitarja issa 
saret parti integrali fl-ordni legali nazzjonali u għandha tiġi applikata fejn ikun 
relevanti (48%). Numru kbir ta' mħallfin (17%) esprima indifferenza dwar dan 
is-sehem. Numru ta' persuni li wieġbu (13%) kienu dubjużi dwar il-liġi 
Komunitarja u kien hemm numru żgħir (2%) li kienu fil-fatt imbeżża' minnha.
Mill-banda l-oħra, 8% ta' dawk li wieġbu esprimew kurżita  biex jitgħallmu aktar 
dwarha, u l-istess persentaġġ kien entużjast dwar l-irwol tagħhom. Minoranza 
żgħira ta' mħallfin (4%), inkluż imħallef Daniż li kiseb PhD fil-liġi Ewropea, kien 
kunfidenti ħafna minnu nnifsu f'dan ir-rigward. Fil-fatt, imħallef Bulgaru minn 
qorti reġjonali kien ukoll "kburi" li jista' japplika l-liġi Komunitarja, anki jekk dan 
ifisser sfida akbar.

It-tieni indikatur jipprova jikkalkula d-diffikulta li jidher li hemm dwar is-sehem li 
għandhom l-imħallfin nazzjonali f'dan il-kuntest. Il-maġġoranza kbira ta' 
mħallfin nazzjonali sabu din il-ħidma jew diffiċli (52%) jew diffiċli wisq (23%).
Mill-banda l-oħra, minoranza ta' dawk li wieġbu sabu l-ħidma jew relattivament 
mhux kumplikata (7%) jew fil-verita faċli (18%).

It-tielet u l-aħħar indikatur jipprova jaċċerta kemm hu relevanti dan l-irwol għal 
dawk li wieġbu. F'dan il-każ, it-tweġibiet kienu wkoll partikolarment ċari, 
b'maġġoranza kbira ta' mħallfin li jikkunsidraw l-irwol tagħhom bħala prim 
imħallef tal-liġi Komunitarja jew totalment irrelevanti fix-xogħol tagħhom 
(27%), jew kważi irrelevanti (26%), jew minuri (25%). 4% oħra attwalment 
iħossuhom mhux konċernati bil-liġi Komunitarja, iżda jistennew li din is-
sitwazzjoni tinbidel maż-żmien, minħabba l-adeżjoni riċenti ta' l-Istat Membru 
tagħhom. Fl-aħħar nett, hemm minoranza (14%) li kkunsidrat dan l-irwol bħala 
importanti u xi wħud (4%) ikkunsidrawh kruċjali għall-attivitajiet kwotidjani 
tagħhom.

Għalhekk, jekk ikollna nippreżentaw profil ta' mħallef tal-prim istanza tipiku, 
ibbażat fuq it-tweġibiet għal din id-domanda, fil-qosor inkunu nistgħu ngħidu 
hekk:

"Nara lili nnifsi l-ewwel nett bħala mħallef nazzjonali.
Nieħu l-liġi Komunitarja bis-serjeta, għalkemm hija 
responsabbilita  kbira biex wieħed jittratta ġabra ta' liġijiet 
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daqshekk kumplessa. Fl-istess ħin, rari niltaqa' magħha fix-
xogħol ta' kuljum tiegħi għaliex il-partijiet rari jressquha."
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(b) Idea ġenerali tar-risposti individwali

(i) Il-liġi tal-Komunità bħala parti integrali tal-liġi nazzjonali u l-
imħallef nazzjonali    bħala arbitru passiv

Numru kbir ta' mħallfin wieġbu li ma jarawx lilhom infushom bħala prim 
imħallfin tal-liġi Komunitarja, u lanqas jaħsbu f'xogħolhom b'dak il-mod, peress 
li l-liġi nazzjonali diġa inkorporat il-liġi Komunitarja. Fil-fatt, bosta minn dawk li 
wieġbu, b'mod partikulari mill-Polonja, stqarru li l-liġi nazzjonali li timplimenta 
korrettament il-liġi Komunitarja neħħiet kompletament il-ħtieġa li jsiru użu mill-
prinċipju ta' effett dirett tad-Direttivi. Għalhekk, bosta mħallfin stqarru li huma 
japplikaw biss il-liġi Komunitarja direttament u indipendentament minn 
kwalunkwe miżura ta' implimentazzjoni jekk il-partijiet iressquha 
speċifikament. Imħallef ta' amministrazzjoni Ġermaniż jara lilu nnifsu bħala 
mezz biex jinfetaħ bieb għall-ECJ għal dawk il-partijiet li jixtiequ jmorru f'dik id-
direzzjoni. Imħallef Pollakk iddiskriva din l-attitudni bħala waħda "pjuttost 
passiva" f'dan ir-rigward. Osservazzjoni komuni li bosta drabi ġiet wara dan 
kienet li l-ebda mill-partijiet, u lanqas l-avukati qatt iddipendew fuq il-liġi 
Komunitarja fuq medda estensiva sinifikanti. Bħala riżultat ta' dan, imħallef 
Pollakk osserva li l-adeżjoni għall-Unjoni Ewropea ma wasslitx għal xi bidla 
tanġibli f'xogħlu ta' kuljum.

(ii) Osservazzjoni li l-liġi tal-Komunità taffettwa biss 
sitwazzjonijiet transkonfinali

Imħallef Franċiż ta' qorti ta' l-appell ikkummenta li bosta mħallfin għadhom ma 
rrealizzawx li l-liġi Komunitarja tapplika lil hinn mill-każi transkonfinali.

(iii) Kwantità u kumplessità ta’ l-atti legali tal-Komunità 

Imħallef Franċiż ikkummenta li hu jara l-liġi Komunitarja "b'sens ta' biża'" 
minħabba li hija ġabra mhux magħrufa ta' liġijiet diffiċli biex taċċessaha u li l-
avukati għandhom iktar problemi mill-imħallfin biex jaċċessawha. Din il-biża' 
ġiet espressa wkoll minn imħallef tat-tieni istanza Ġermaniż li jikkunsidra t-
terminoloġija użata fil-liġi Komunitarja "barranija" u "aljena". Tħassib rikorrenti 
ieħor kien l-ammont estensiv ta' leġiżlazzjoni Komunitarja sekondarja, u l-
impressjoni li din tevolvi u tiżdied kontinwament kemm fil-kwantita kif ukoll fil-
kumplessita. Bosta mħallfin, inklużi xi ftit li wrew entużjażmu u interess mhux 
ħażin fil-liġi Komunitarja, jikkunsidraw li hija pjuttost sfida biex wieħed iżomm 
ruħu aġġornat f'oqsma speċifiċi. 

(iv) Piż addizzjonali

Dawk li wieġbu regolarment esprimew tħassib dwar il-fatt li l-ammont ta' 
xogħol li jkollhom jagħmilha diffiċli, jekk mhux impossibbli, biex ikun hemm 
eżaminazzjoni profonda ta' kwistjonijiet ta' liġi Komunitarja. Il-punt kompla jiġi 
msaħħaħ mill-fehma li wieħed irid jinvesti ħafna aktar ħin sabiex jikseb fehim 
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sodisfaċenti dwar punt ta' liġi Komunitarja milli biex jagħmel l-istess analiżi 
dwar liġi domestika.

(v) Ostilità għal-liġi tal-Komunità per se

Bosta mħallfin kienu ostili għall-influwenza li l-liġi Komunitarja għandha fuq il-
liġi nazzjonali. Imħallef Ġermaniż minn qorti tal-finanzi kien ta' l-opinjoni li l-
influwenza tal-liġi Komunitarja żiedet ir-riskju ta' sentenzi "ħżiena" u dgħajfet l-
inċertezza legali. Fl-aħħar nett imħallef tal-qorti tax-xogħol ħassu pjuttost 
"provokat" li ngħata rwol fl-ordni legali tal-Komunita.

(vi) Qasam li sfortunatament huwa riżervat għall-ispeċjalisti

Imħallef Ġermaniż ikkritika l-fatt li l-imħallfin tal-prim istanza rari kellhom il-
mezzi tekniċi biex jaqbdu art tal-liġi Komunitarja, u l-inizjattiva ħafna drabi tiġi 
minn avukati bi kwalifiki għolja.

(vii) Sfidi ġenerazzjonali

Bosta mħallfin li qatt ma ġew mgħallma dwar il-liġi ta' l-UE tul l-istudji tagħhom 
minħabba l-eta tagħhom, inkluż imħallef Franċiż minn qorti ta' l-appell, u 
mħallef Ġermaniż li għandu 'l fuq minn sittin sena, sabu l-ordni legali tal-
Komunita pjuttost ta' sfida.

(viii) Irwol għal żvilupp fil-futur

Numru ta' mħallfin mill-Istati Membri "ġodda" iħarsu ħafna 'l quddiem.
Pereżempju, imħallef Sloven stqarr li dan l-aspett partikulari fix-xoħgol ta' 
mħallef se jikber b'mod naturali maż-żmien.

(ix) Nuqqas ta’ sigurtà

Bosta mħallfin iħossuhom inċerti meta japplikaw il-liġi Komunitarja. It-
tradizzjoni legali ma kinetx familjari u l-metodi ta' interpretazzjoni kienu 
differenti minn dawk użati normalment. Imħallef ta' amministrazzjoni ħasset li 
l-liġi Komunitarja għandha dimensjoni li ma setgħetx taqbad art tagħha fix-
xogħol ta' kuljum tagħha. 

(x) Realtà li tidher ċara

Mill-banda l-oħra, minorita mdaqqsa ta' mħallfin ħassewhom biċ-ċar aktar 
komdi li jkollhom kuntatt dirett mal-liġi Komunitarja, u jikkunsidrawha bħala 
"realta li tidher ċara". Imħallef Taljan stqarr li huwa konxju sew ta' l-
implikazzjonijiet li jkun prim imħallef tal-liġi Komunitarja, iżda jispera biss li l-
kollegi fi Stati Membri oħrajn iħossuhom l-istess. Persuna oħra li wieġbet 
ikkunsidrat li, għalkemm din ir-realta qed issir aktar ovvja għall-imħallfin, il-
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partijiet u l-avukati mhux qed isegwu din it-tendenza. Imħallef Awstrijaku 
ammetta li fil-bidu kien ostili għal-liġi Komunitarja u kkummenta li, aktar ma 
beda japplikaha, aktar bdiet issir "evidenti". Imħallef Ġermaniż ta' 
amministrazzjoni mar lil hinn u kkunsidra li l-irwol kien "eċċitanti imma diffiċli" 
għax il-liġi Komunitarja għadha relattivament ġdida u mhux sostnuta minn 
taħriġ u faċilitajiet ta' librerija adegwati.

Żewġ qrati ta' amministrazzjoni fil-Ġermanja qalu li hija ħaġa tajba li bosta 
kwistjonijiet ta' liġi Komunitarja jistgħu jiġu kkjarifikati fi prim istanza mingħajr 
bosta appelli. Kien kontro-produttiv li dawn il-punti jiġu kkunsidrati biss fil-qrati 
nazzjonali għolja għax dan wassal biex il-każi jiġu mġebbda fit-tul għalxejn.
Imħallef Franċiż dwar il-kummerċ stqarr li mħallfin tal-prim istanza ta' spiss 
kienu fuq quddiem tal-liġi Komunitarja u ta' spiss iffaċċjaw oppożizzjoni minn 
qrati nazzjonali għolja. Imħallef Ġermaniż ieħor kien kostantament 
"akkumpanjat" mil-liġi Komunitarja. Għalkemm mhux fiċ-ċentru ta' l-attenzjoni 
(im Vordergrund), madankollu dejjem kienet preżenti f'moħħu (im Hinterkopf).

(xi) Attitudni proattiva ta’ l-imħallfin

Imħallef Franċiż stqarr li kellhom jiġu żviluppati ċerti riflessi għaliex bosta 
dispożizzjonijiet tal-liġi Komunitarja kellhom jitressqu mill-imħallfin stess 
minflok minn wieħed mill-partijiet.

(xii) Koperazzjoni ġudizzjarja f’oqsma ċivili

Bosta minn dawk li wieġbu semmew b'mod speċjali l-użu ta' strumenti fil-
qasam tal-koperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet ċivili (Artikolu 61(c) KE), 
b'mod partikulari r-Regolament ta' Brussel I, il-Direttiva dwar l-Għajnuna 
Legali u r-Regolament dwar is-Servizz ta' Dokumenti25. Imħallef tal-familja 
kien interessat b'mod speċifiku li japplika r-Regolament ta' Brussell IIa, peress 
li ġab miegħu 'valur miżjud' liċ-ċittadini Ewropej.

(xiii) Kwistjonijiet tal-konsumatur

Imħallef ikkunsidra li l-liġi Komunitarja kienet partikolarment essenzjali fil-
qasam tal-protezzjoni tal-konsumatur, iżda bosta kollegi nazzjonali ma 
rnexxilhomx jintebħu b'dan.

(xiv) Diffikulta fl-applikazzjoni tad-duttrina acte clair 

Skond żewġ imħallfin minn qrati supremi differenti, xi kultant kienet diffiċli 
jiddeterminaw jekk id-duttrina acte clair tapplikax għal każ partikulari. L-aktar 
raġuni ovvja għal dan kienet li kien diffiċli biex jiġi aċċertat jekk kwalunkwe
qorti nazzjonali fi Stat Membru ieħor kinetx ikkunsidrat kwistjoni simili u 
                                               
25 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1348/2000 tad-29 ta' Mejju 2000 dwar is-servizz fl-
Istati Membri ta' dokumenti ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili jew 
kummerċjali ĠU L 160 , 30.06.2000, p.37.
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x'kienet id-deċiżjoni li ttieħdet.
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7. Miżuri li jiżguraw fehim u użu aħjar tal-liġi tal-Komunità minn imħallfin 
nazzjonali 

(a) Sommarju tas-suġġerimenti

790 persuna li wieġbu offrew kummenti jew suġġerimenti dwar din il-
mistoqsija miftuħa. Wieħed mill-iktar suġġerimenti popolari (51.1%) kien li jkun 
hemm taħriġ fil-fond u kontinwu fil-liġi Ewropea tul l-istudji u l-karriera ta' 
mħallef, u saru ħafna kummenti prattiċi f'dan ir-rigward (ara hawn taħt -
taqsima b). It-tieni kien li jkun hemm aktar informazzjoni aħjar (21.5%) u saru 
proposti dwar kif din l-informazzjoni tista' tkun disponibbli. Saru bosta talbiet 
għal tfassil aħjar tal-liġi fuq livell Komunitarju (9.4%). Fl-aħħar nett, erba' 
kategoriji kienu ftit jew wisq popolari bl-istess mod: il-kwistjoni tat-taħriġ fil-
lingwi (4.4%), il-mod kif il-liġi Komunitarja għandha tiġi ttrattata fuq livell 
nazzjonali (4.3%), talbiet biex l-Ewropa tagħmel inqas imma aħjar (4.1%) u fl-
aħħar nett kwistjonijiet li jikkonċernaw l-ECJ u s-sentenzi tagħha (3.7%). 
Dijagramma li tirrifletti dawn ir-riżultati tinsab f'paġna 44, fl-aħħar ta' taqsima 7. 

(b) Titjib fl-aspetti kollha tat-taħriġ dwar il-liġi tal-Komunità għall-
imħallfin 

More legal training
73%

Specific emphasis on 
practical aspects of 

training
12%

4%

Exchanges
7%

More legal training

Specific emphasis on practical aspects of training

Exchanges and contacts between judges from different
Member States
Creating a common legal culture

E-learning

Specific comments regarding EJTN

Specific comments regarding ERA

Creating a European school for the judiciary

Harmonising the way in which judgments are drafted

(i) Iktar taħriġ ġudizzjarju

Maġġoranza kbira ta' persuni li wieġbu f'din il-kategorija (75%) kienu favur 
żieda fit-taħriġ tal-liġi Komunitarja fil-livelli kollha. L-ewwel nett, xi ftit imħallfin 
kienu ta' l-opinjoni li l-liġi Komunitarja għandha ssir kors ewlieni jew 
obbligatorju fil-grad universitarju tal-liġi, kif diġa huwa l-każ f'ċerti Stati 
Membri. Imħallef Franċiż ikkunsidra li xi drabi l-liġi Komunitarja ma ġietx 
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integrata suffiċentament fil-kurrikula nazzjonali f'oqsma fejn il-kompetenza 
Komunitarja kienet eżerċitata fuq medda wiesgħa. Persuni li wieġbu insistew 
aktar dwar l-importanza tat-taħriġ fil-liġi Komunitarja, b'mod partikulari dwar il-
proċedura ta' deċiżjoni preliminari, fil-każ ta' skejjel nazzjonali għal maġistrati 
u mħallfin tal-ġejjieni.

Kien hemm bosta suġġerimenti rikorrenti dwar is-suġġett ta' taħriġ 
professjonali għal imħallfin diġa fil-kariga. L-ewwel nett, it-taħriġ irid ikun b'xejn 
għall-imħallfin. Imħallef ikkunsidra li dan it-taħriġ hu fl-interess pubbliku, u parti 
mis-servizz offrut lill-pubbliku. Imħallef Ġermaniż mill-qorti tax-xogħol kien tal-
fehma li hemm domanda kbira għal dan it-tip ta' korsijiet, iżda n-numru ta' 
postijiet huwa limitat u bosta drabi jiġi mitlub kontribut finanzjarju mill-
parteċipanti. It-tieni nett, it-taħriġ irid ikun regolari jew kostanti, u xi mħallfin 
huma tal-fehma li dan ikun effettiv biss jekk ikun obbligatorju. It-tielet nett, 
taħriġ ġenerali fil-liġi Komunitarja hu mfittex primarjament fuq livell nazzjonali, 
viċin kemm jista' jkun għall-post tax-xogħol tal-persuna konċernata. Kien 
hemm domanda sostanzjali għal korsijiet aktar speċjalizzati u hawnhekk 
wieħed jista' jara tendenza kuntrarja, fejn l-imħallfin kultant talbu li dawn il-
korsijiet speċjalizzati jkunu organizzati fuq livell Ewropew, pereżempju f'forma 
ta' konferenza b'parteċipanti minn Stati Membri oħra. Barra minn hekk, it-
taħriġ ġenerali jrid jilħaq l-akbar numru possibbli ta' mħallfin nazzjonali mil-
livelli kollha ta' qrati.

Fl-aħħar nett, bosta mħallfin semmew it-taħriġ bħala element importanti għal 
raġunijiet ta' motivazzjoni. Il-liġi Komunitarja hija ġabra estensiva ta' liġijiet li 
tista' taqta' l-qalb ta' dak li jkun; u l-korsijiet jistgħu jgħinu biex jiġu megħluba 
ċerti dubji f'dan ir-rigward. 

(ii) Enfasi speċifika fuq aspetti prattiċi tat-taħriġ

Numru kbir ta' mħallfin Polakki, kif ukoll Ungeriżi, Sloveni, Bulgari, Rumeni u 
Ġermaniżi talbu biex it-taħriġ nazzjonali jkun aktar prattiku u jiffoka anqas fuq 
it-teorija. Dan għandu jinkludi każistika jew workshops ma' esperti. Numru 
sostanzjali ta' persuni kienu wkoll ħerqana li jżuru l-istituzzjonijiet ta' l-UE, 
b'mod speċjali l-ECJ.

(iii) Skambji u kuntatti bejn imħallfin minn Stati Membri differenti

Bosta persuni li wieġbu minn medda bilanċjata ta' Stati Membri semmew l-
importanza ta' programmi ta' skambju għall-imħallfin fi ħdan l-UE. L-aktar 
aspett importanti kien l-opportunita li jiġu diskussi kwistjonijiet ta' tħassib 
komuni ma' mħallfin minn Stati Membri oħra u li jaraw kif jistgħu jittrattaw 
problemi simili f'kuntest ġudizzjarju differenti. Skond imħallef Ġermaniż, l-
iskambju kienu kruċjali għall-imħallfin biex "jaħsbu barra l-limitazzjonijiet 
nazzjonali tagħhom", u għalhekk iwessgħu l-orizzonti tagħhom. Barra minn 
hekk, bosta mħallfin Olandiżi, Belġjani, Sloveni u Ġermaniżi kienu 
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personalment interessati f'apprendistati fl-ECJ.

Ġiet espressa ċertu frustrazzjoni fir-rigward tan-nuqqas ta' postijiet li jidher li 
jkun hemm għall-parteċipanti fi programmi ta' skambju. Pereżempju, kien 
hemm imħallef li kkunsidra li l-imħallfin li jaħdmu fil-ministeru tal-ġustizzja biss 
jistgħu jipparteċipaw, filwaqt li mħallef ieħor ikkunsidra li l-programmi ta' 
skambju għandhom jiġu offruti biss lil elite privileġġata iżda ma ta l-ebda 
raġuni għal dan.

Din it-taqsima tinkludi wkoll tweġibiet li għamlu talba għal kuntatt akbar bejn l-
imħallfin nazzjonali, pereżempju fil-forma ta' netwerks speċjalizzati, iżda fejn 
m'hemmx lok għal skambju reali. Imħallef Ġermaniż enfasizza l-importanza li 
jkun hemm konnessjoni personali (minflok waħda anonima) ma' mħallfin minn 
Stati Membri oħra. Imħallef minn qorti suprema kkummenta li l-iskambji ta' 
opinjonijiiet bejn l-imħallfin mill-UE kollha huma essenzjali wkoll sabiex tiġi 
applikata d-duttrina acte clair, li tirrikjedi li mħallef nazzjonali jeżamina 
x'riżultati nkisbu minn qrati domestiċi u jekk id-diversita fir-riżultati ta' 
interpretazzjoni miksuba jistgħux jippreġudikaw l-applikazzjoni uniformi tal-liġi 
Komunitarja.

Imħallef Taljan tal-prim istanza rrakkomanda sussidju mill-UE ta' forums 
onlajn biex jiġu diskussi kwistjonijiet ta' relevanza komuni, u enfasizza wkoll li 
l-kapaċitajiet ta' l-imħallfin individwali fir-rigward ta' lingwi barranin kienu fattur 
determinanti u kultant ta' ostakolu għad-dħul f'interazzjoni bħal din fuq livell 
transnazzjonali. Fl-aħħar nett, imħallef Svediż insista fuq programmi ta' 
skambju bħala mezz biex titnaqqas "il-biża'" mil-liġi barranija li kultant 
jesperjenzawha l-kollegi. Madankollu, dawn l-iskambji jirrikjedu involviment 
personali kif ukoll ispirazzjoni.

Bosta mħallfin Ġermaniżi taw feedback speċifiku dwar l-EJTN. Imħallef 
partikulari kien ipparteċipa fi skambju u kien partikolarment entużjast meta 
skopra aspetti ta' sistema legali oħra, u kien disponibbli għal inizjattivi oħra. Iż-
żewġ persuni l-oħra li wieġbu kienu kuntenti b'dan li toffri l-EJTN, iżda 
kkunsidraw li l-opportunitajiet disponibbli mhumiex suffiċjenti u magħrufa sew 
minn imħallfin nazzjonali.

(iv) Ħolqien ta’ kultura legali komuni

Numru sostanzjali ta' mħallfin riedu jaraw aktar tħaddin ta' kultura legali 
komuni fl-Ewropa li l-liġi Komunitarja tagħmel parti integrali minnha. 
Pereżempju, imħallef tal-prim istanza Franċiż ikkummenta li l-liġi Komunitarja 
m'għandhiex titqies bħala qasam riservat biss għal elite ta' speċjalisti, iżda 
għandha tkun parti mill-ħajja ta' kuljum ta' avukati u mħallfin. Bl-istess mod, 
imħallef ta' amministrazzjoni Ġermaniż stqarr li l-liġi Komunitarja trid issir 
naturali fil-kuxjenza ta' l-imħallfin u l-pubbliku. Ġermaniż mill-qorti tal-finanzi 
qal li fil-fatt l-imħallef għandu responsabbilita kbira fir-rigward tal-liġi 
Komunitarja. F'każijiet fejn jiġu affettwati d-drittijiet taċ-ċittadini, jistgħu 
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jiddependu fuq strumenti Komunitarji varji; iżda fil-każ ta' infrazzjoni tad-
Direttiva tal-Habitats26, pereżempju, l-ambjent ma jistax "jitkellem" u għalhekk 
l-imħallef irid ikun partikolarment attent. 

Imħallef ieħor kien tal-fehma li l-opinjonijiet nazzjonali dwar l-irwol tal-liġi 
għandhom sa ċertu punt jitressqu aktar viċin ta' xulxin peress li bħalissa għad 
hemm bosta differenzi reġjonali. Issemma' li inter-penetrazzjoni bħal din diġa 
kienet seħħet żmien ilu għall-avukati. Imħallef Franċiż qal li osmosi akbar bejn 
qrati nazzjonali u Komunitarji jista' jwassal biex tinħoloq kultura legali komuni 
fl-Ewropa.

(v) E-Learning

Il-kwistjoni ta' l-e-learning dehret kultant fir-risposti li ntbagħtu. Imħallef Sloven 
qal li ċerti mħallfin ta' eta akbar ma kinux familjari mat-teknoloġiji l-ġodda u 
ppreferew il-mezz ta' pprintjar. Madankollu, bosta mħallfin raw l-internet bħala 
għodda potenzjali għal taħriġ proprju. Ġie enfasizzat ukoll li dan għandu jkun 
kumplementari, u mhux sostitut għall-kuntatt dirett bejn l-imħallfin.

(vi) Kummenti speċifiċ rigward l-ERA

Bosta mħallfin ikkummentaw speċifikament dwar is-seminars offruti mill-ERA. 
Ir-rispons kien li dawn il-korsijiet kienu jew tajbin jew essenzjali, iżda trid tiġi 
indirizzata l-kwistjoni tal-finanzjament tal-parteċipazzjoni għal dawn il-korsijiet, 
li huwa l-istess punt li tqajjem hawn fuq fir-rigward tat-taħriġ ġenerali. 

(vii) Skola Ewropea għall-qasam ġudizzjarju

Tliet imħallfin qajmu l-idea ta' aġenzija jew organizzazzjoni Ewropea li x-
xogħol tagħha jkun li toffri korsijiet ta' taħriġ fil-liġi Ewropea fuq livell Ewropew 
mingħajr ma tieħu post l-irwol primarju ta' l-awtoritajiet nazzjonali. Imħallef 
Portugiż li wieġeb talab li dawn il-korsijiet Ewropej ikunu obbligatorji, u li l-korpi 
nazzjonali għat-taħriġ jieħdu eżempju mill-korsijiet Ewropej li jiġu offruti. 
Imħallef minn qorti suprema ta' amministrazzjoni kkunsidra li l-ħolqien ta' korp 
bħal dan huwa essenzjali biex il-liġi Komunitarja ssir "liġi ħajja", jiġifieri liġi li 
tkun applikata fuq livell nazzjonali. Din il-persuna qalet li sfortunatament 
esperti nazzjonali dwar il-liġi Komunitarja fl-amministrazzjonijiet u l-qrati ħafna 
drabi ma kinux l-istess nies li jkollhom japplikaw il-liġi Komunitarja fil-prattika. 

(viii) Armonizzazzjoni tal-mod li bih jinkitbu s-sentenzi

Imħallef Franċiż irrakkomanda li t-tekniki użati għall-abbozzar tas-sentenzi 

                                               
26 Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta' Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni 
tal-habitats naturali u tal-fawna selvaġġja u l-flora, ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7.
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f'kull Stat Membru għandhom jiġu studjati, u sa ċertu punt, armonizzati.

(c) Aċċess aħjar għall-informazzjoni 

More information 
generally

40%

Academic or specialised 
literature

23%

Regular thematic 
newsletters

14%

6%

6%
6%4% 4%

More information generally

Academic or specialised literature

Regular thematic newsletters

Judgment databases

Integrating Community law in national codes/textbooks

Improving the search function on Curia and Eur-lex

More awareness and better visibility of Community law

Interoperability of national & Community legal databases

(i) Iktar informazzjoni ġenerali

Bosta mħallfin talbu għal aktar informazzjoni dwar il-liġi Komunitarja. Il-biża' 
ġenerali kienet li ma jkunux aġġornati sew f'qasam speċifiku, peress li l-liġi 
Komunitarja hija ġabra ta' liġijiet li tiġi aġġornata ta' spiss. Il-periklu li l-imħallfin 
jiġu mgħobbija wisq ġiet enfasizzata wkoll minn xi persuni li wieġbu li skond 
huma jrid jinstab bilanċ bejn nuqqas kroniku ta' informazzjoni minn naħa u 
baraxx ta' dokumenti minn naħa oħra. Pereżempju, imħallef Awstrijaku huwa 
tal-fehma li l-informazzjoni li hemm fuq l-Internet dwar il-liġi Komunitarja hija 
ppreżentata b'mod diżorganizzat, fejn mhux ċar jekk dokument partikulari 
huwiex l-aħħar verżjoni jew diġa  għadda żmienu.

Ġiet mitluba informazzjoni fl-ilsien art twelid l-imħallef.  Issemmgħet bosta 
drabi informazzjoni speċifika dwar il-proċedura ta' referenza preliminari, kif 
ukoll informazzjoni dwar l-aħħar żviluppi fil-liġi Komunitarja, u dwar il-qsim tal-
kompetenzi bejn l-Istati Membri u l-Kommunita .

(ii) Letteratura akkademika jew speċjalizzata

Bosta mħallfin, b'mod partikulari dawk mill-Istati Membri "l-ġodda" (f'ordni ta' 
frekwenza minn fuq għal isfel: il-Polonja, l-Islovenja, il-Litwanja, l-Ungerija), 
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semmew fuq fuq bosta aspetti relatati mad-dinja akkademika u r-riċerka.
Imħallef minn qorti suprema tkellem dwar id-diffikulta biex jaċċessa xogħlijiet 
akkademiċi ppubblikati fi Stati Membri oħra. Imħallef tal-finanzi Ġermaniż 
qabel u kkumenta dwar in-nuqqas ta' rabta transkonfinali tar-riċerka fil-qasam 
tal-liġi Komunitarja. Barra minn hekk, il-kotba dwar il-liġi Komunitarja huma 
kemm għaljin kif ukoll mhux disponibbli għall-pubbliku fuq firxa kbira. Imħallef 
Pollakka żiedet li attwalment il-qorti tagħha m'għandhiex biex tixtri dan it-tip ta' 
kotba minħabba l-prezz tagħhom.

Persuni li wieġbu kienu ta' opinjoni ferma li għandhom ikunu aċċessibbli 
kwalunkwe kummentarji jew kotba akkademiċi essenzjali fil-lingwa ta' l-
imħallef irrispettivament minn kemm jitkellmuha nies dik il-lingwa. Imħallef 
talab għal traduzzjoni finanzjata mill-Komunita  ta' għażla ta' pubblikazzjonijiet 
stabbiliti sew.

Fl-aħħar nett, kemm maġistrat fil-kariga ta' konsulent għal qorti ta' kassazzjoni 
kif ukoll imħallef ta' prim istanza ħeġġew biex ikun hemm aktar żvilupp ta' 
litteratura akkademika fil-qasam tal-liġi Komunitarja. Mhux rappreżentata 
biżżejjed fil-ġurnali legali nazzjonali, pereżempju, u ħafna draba tiġi pubblikata 
tard.

(iii) ‘newsletters’ tematiċi regolari

Numru kunsiderevoli ta' persuni li wieġbu talbu biex ikun hemm newsletter 
regolari dwar kwistjonijiet tal-liġi Komunitarja, iżda wkoll dwar sentenzi fi Stati 
Membri oħra relatati mal-qasam tas-suġġett tagħhom. L-attenzjoni prinċipali 
kienet fuq riżors bl-email, iżda bosta mħallfin esprimew preferenza għal 
verżjonijiet fuq karti. In-newsletter tintbagħat regolarment (eż. tlieta jew erba' 
darbiet fis-sena), f'format ħafif u kompatt, u fuq kollox, tkun immirata b'mod 
effiċjenti u għalhekk tkun kompletament relevanti għall-imħallfin nazzjonali. 
Imħallef tat-tieni istanza fil-Ġermanja ħaseb li newsletter speċjalizzata bħal din 
tħeġġeġ lill-imħallfin biex jibqgħu aġġornati fil-qasam partikulari tagħhom 
mingħajr ma jkollhom għalfejn iqallbu f'ammont kbir ta' materjal irrilevanti.

(iv) Bażijiet ta’ dejta tas-sentenzi 

Bosta mħallfin ikkummentaw dwar in-nuqqas ta' informazzjoni dwar każistika 
fl-Istati Membri l-oħra. Semmew l-idea li jkun hemm database ta' sentenzi li 
tiġbor sentenzi jew sintesi ta' sentenzi minn qrati nazzjonali li jikkonċernaw il-
liġi Komunitarja. Imħallef minn qorti suprema stqarr li database komprensiva 
bħal din hija nieqsa attwalment u li informazzjoni dwar sentenzi barranin 
għandha tkun b'xejn u aċċessibbli fil-lingwa oriġinali u bl-Ingliż. Suġġerimenti 
oħra jinkludu netwerk ta' databases nazzjonali, faċilita li tippermetti lill-imħallfin 
nazzjonali mill-Istati Membri kollha jinkludu s-sentenzi tagħhom fid-database 
Ewropea. Imħallef semma l-isforzi ta' l-Assoċjazzjoni Internazzjonali ta' l-
Imħallfin tal-Liġi dwar ir-Refuġjati, li d-database tagħhom kellha xi diffikultajiet 
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minħabba nuqqas ta' finanzi27. Fl-aħħar nett, imħallef Ġermaniż ikkunsidra li 
d-database Jurifast li hija disponibbli fuq is-sit tal-web ta' l-Assoċjazzjoni tal-
Kunsilli tal-Ġuriżdizzjonijiet Amministrattivi Statali u Supremi ta' l-Unjoni 
Ewropea28 tinkludi informazzjoni adegwata dwar is-sentenzi fi Stati Membri 
oħra. Tagħti sintesi ġenerali tajba dwar deċiżjonijiet preliminari li għadhom 
pendenti u l-applikazzjoni ta' deċiżjonijiet preliminari minn qrati nazzjonali.

(v) Integrazzjoni tal-liġi tal-Komunità f’kodiċi nazzjonali u fil-kotba 
ta’ l-istudju 

Numru ta' persuni li wieġbu minn qrati ta' prim istanza fi Franza u l-Ġermanja 
talbu biex il-leġiżlazzjoni Komunitarja u każistika relatata jiġu integrati f'kodiċi 
nazzjonali u gwidi u kummentarji għall-prattikanti, minħabba li dawn s'issa ma 
kinux rappreżentati biżżejjed. Imħallef minn qorti suprema reġjonali fil-
Ġermanja kien ta' l-opinjoni li jekk il-liġi Komunitarja tkun marbuta b'mod aktar 
prominenti mal-liġi nazzjonali f'dawn il-kotba ta' referenza, ma tibqax meqjusa 
bħala ordni legali kompletament distinta mir-regoli nazzjonali.

(vi) Titjib tal-funzjoni ta’ tiftix fil-websajts Curia u Eur-Lex

Xi persuni li wieġbu talbu li jkun hemm funzjonijiet ta' tfittex aktar faċli biex 
jintużaw għall-aċċess ta' leġiżlazzjoni u sentenzi ta' l-ECJ. Ġew offruti bosta 
suġġerimenti f'dan ir-rigward, inkluż it-tfittix permezz ta' keyword fis-sentenzi, li 
t-tfittxija tkun aktar "relatata mal-problema", u l-immodernizzar ta' l-apparenza 
tas-search engines. 

Fl-aħħar nett, persuna ssuġġeriet li s-sentenzi tal-qorti jsiru aktar interattivi billi 
l-qarrejja jkunu jistgħu jikklikkjaw fuq referenzi ta' każ fi kwalunkwe sentenza 
tal-qorti u jkunu jistgħu jillinkjaw awtomatikament ma' dik is-sentenza, minflok 
jerġgħu jagħmlu tfittxija oħra. Suġġeriment ieħor kien li jsiru disponibbli l-
Opinjonijiet Ġenerali antiki ta' l-Avukati li mhux dejjem huma disponibbli 
onlajn.

(vii) Iktar kuxjenza u viżibilità aħjar tal-liġi tal-Komunità

Li jkun żgurat li l-liġi Komunitarja tkun aktar viżibbli fil-midja nazzjonali u li jkun 
spjegati kif din il-ġabra ta' liġijiet taffettwa l-ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini 
madwar l-UE kollha kienu punti importanti għal bosta persuni li wieġbu mill-
Isvezja, Ċipru u Spanja.

(viii) Interoperabilità ta’ bażijiet ta’ dejta legali nazzjonali u tal-
Komunità 

Minflok il-ħolqien ta' database Ewropea kif proposta hawn fuq fit-taqsima 
                                               
27 Id-database hija disponibbli fl-indirizz: http://www.iarlj.nl/Database/searchform_English.htm
28 Id-database hija disponibbli fl-indirizz:
http://www.juradmin.eu/en/jurisprudence/jurifast/jurifast_en.php



PR\712384EN.doc 52/63 PE402.874v01-00

EN

7(c)(iv), żewħ imħallfin ipproponew li l-funzjonijiet ta' tfittxija tal-liġi Komunitarja 
jkunu integrati aħjar fid-databases legali nazzjonali magħrufa sew u użati ta' 
spiss bħalma hi s-sistema Ġermaniża ta' informazzjoni legali Juris.

(d) Titjib fil-mod kif issir il-leġiżlazzjoni tal-Komunità

(i) Tfassil aħjar tal-liġijiet

Persentaġġ kbir ta' persuni li wieġbu (71%) ipproponew bidliet fuq il-livell tal-
Komunita relatati mal-mod kif inhuma magħmula l-liġijiet.

Serje ta' tweġibiet insistiet li l-lingwa u l-istruttura tal-leġiżlazzjoni għandhom 
ikunu aktar ċari u sistematiċi. Xewqa għal aktar simplifikazzjoni, anqas 
ambigwita  u preċiżjoni akbar fil-leġiżlazzjoni, espressa minn imħallef tal-prim 
istanza mill-Bulgarija, kienet tipika għal ħafna minn dawn it-tweġibiet. Imħallef 
Ġermaniż tal-prim istanza ppropona li jiġi evitat li ssir referenza eċċessiva 
għal leġiżlazzjoni antika. Imħallef Franċiż tal-prim istanza kkummenta li l-
kumplessita ta' l-atti u l-formulazzjonijiet Komunitarji kultant tilħaq livelli 
"surreali", u li r-Regolament dwar il-Varjetajiet tal-Pjanti29 u r-Regolament ta' 
Brussell IIa huma eżempji ta' dan. Żewġ persuni kkummentaw li l-
applikazzjoni ratione temporis tar-Regolamenti u speċjalment tad-Direttivi hija 
diffiċli tikkontrollaha u tippreżenta b'mod ftit li xejn utli. Imħallef speċjalizzat fi 
kwistjonijiet finanzjarji rrakkomanda wkoll li jiġu miġbura flimkien l-ismijiet 
uffiċjali tad-Direttivi u r-Regolamenti meqjusa mhux tajbin għal referenza fis-
sentenzi. Punt ieħor li sar fir-rigward tal-lingwa kien li din għandha tkun użata 
b'mod aktar konsistenti fl-istrumenti leġiżlattivi differenti. Madankollu, imħallef 
Ġermaniż ikkunsidra li l-ambigwita u l-kumplessita huma prodotti inevitabbli ta' 
nuqqas ta' rieda ta' l-Istati Membri li jarmonizzaw is-sistemi legali tagħhom, 
anki bi ftit.

Imħallef ta' l-aħħar istanza dwar il-brevetti enfasizza l-fatt li ċerti 
dispożizzjonijiet kienu mdaħħla fl-atti Komunitarji fl-aħħar minuta. Madankollu 
l-obbligu jaqa' fuq il-leġiżlatur Komunitarju biex jiżgura li dawn iż-żidiet ta' l-
aħħar minuta jkunu kompatibbli ma' l-acquis u mdaħħla f'sistema regolatorja 
loġika.

Il-preamboli fit-tul ta' ċerti atti Komunitarji ġew kritikati bħala superfluwi minn 
bosta mħallfin.

Żewġ imħallfin talbu li jsir aktar użu minn Regolamenti milli Direttivi, għal 
raġunijiet ta' ċertezza u kjarezza legali. Bosta persuni talbu għal aktar 
trasparenza mill-Kunsill u l-Parlament waqt il-proċess leġiżlattiv sabiex ikunu 
mgħejjuna l-interpretazzjonijiet teleoloġiċi ta' l-atti ladarba dawn jiġu adottati.
                                               
29 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2100/94 tas-27 ta' Lulju 1994 dwar drittijiet ta' varjetajiet 
ta' pjanti fil-Komunità, Ġurnal Uffiċjali L 227 , 01.09.1994, p.1.
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Fl-aħħar nett, imħallef li kien involut bħala espert fin-netwerk tal-Kwadru 
Komuni ta' Referenza fil-qasam tal-liġi kuntrattwali Ewropea, ħass il-ħtieġa li 
jkun hemm konsultazzjoni legali aktar sistematika mill-Kummissjoni qabel ma' 
din tressaq proposti leġiżlattivi.

(ii) Kodifikazzjoni u kompendji uffiċjali tal-liġi tal-Komunità

L-idea li l-liġi Komunitarja tiġi kodifikata, biex tiġi evitata l-ħtieġa li jkun hemm 
riferiment għal sorsi multipli biex tissolva kwistjoni legali, ġiet imsemmija ħafna 
minn imħallfin Franċiżi u Ġermaniżi (22%). Bosta mħallfin raw din bħala parti 
minn sforz ikbar lejn is-simplifikazzjoni tal-liġi Komunitarja u lejn garanzija ta' 
aċċess aħjar għall-informazzjoni.

(iii) Traduzzjoni aħjar ta’ l-atti legali u tas-sentenzi tal-Qorti 
Ewropea tal-Ġustizzja

Numru żgħir ta' mħallfin Polakki u mħallef Finlandiż (b'kollox, 6% tat-tweġibiet 
relatati ma' din it-tema) xtaqu jaraw traduzzjonijiet aħjar ta' l-atti legali u tas-
sentenzi Komunitarji. 

(e) Titjib fil-kapaċitajiet ta' l-imħallfin għal-lingwi barranin 

Imħallfin minn varjeta  wiesgħa ta' Stati Membri, b'rappreżentazzjoni kbira ta' 
Stati Membri "ġodda", kienu anzjużi li t-taħriġ fil-lingwi għall-imħallfin jingħata 
prijorita. Numru kbir ta' persuni li wieġbu li għamlu suġġerimenti oħra wkoll 
semmew dan bħala suġġeriment ieħor. Fil-fatt, imħallef Sloven ra dan il-punt 
bħala urġenti b'mod assolut, fil-waqt li mħallef Pollakk ikkummenta li nuqqas 
ta' għarfien biżżejjed ta' lingwi oħrajn kien problema fundamentali li ma tħallix 
li jkun hemm progress f'oqsma oħra. 

Imħallef Taljan ikkummenta li l-għarfien ta' lingwa kien prekondizzjoni għal 
kuntatt dirett bejn imħallfin minn Stati Membri differenti li, imbagħad, ikun 
fundamentali għal koperazzjoni legali fi kwistjonijiet ċivili u kriminali. Imħallef 
Ġermaniż kompla jżid ma' dan il-kunċett biex jissuġġerixxi l-idea ta' template li 
tindika l-kapaċita f'lingwa barranija ta' l-imħallfin kollha f'qasam partikulari, 
biex dan jiffaċilita koperazzjoni transkonfinali bl-użu ta' strumenti bħalma hi r-
Regolament dwar it-Teħid ta' Evidenza. 

Imħallef Awstrijaku staqsa jekk il-korsijiet tal-lingwa għandhomx isiru 
obbligatorji għall-imħallfin jew għall-apprendisti mħallfin. Il-persuni kollha li 
wieġbu qablu li, b'konformita mat-tweġibiet preċedenti dwar it-taħriġ legali, 
dawn il-korsijiet għandhom ikun b'xejn għall-parteċipanti.

Fl-aħħar nett, imħallef mir-Renju Unit avża kontra l-insularita lingwistika, iżda 
fakkar ukoll fil-baġits limitati li fuqhom jimxu l-korpi ta' l-imħallfin. Ftit intwera 
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interess fl-użu ta' l-għarfien speċjalizzat lingwistiku varjat tiegħu, u ma ħax il-
kwistjonijiet aktar 'il quddiem, u baqa' mal-liġi domestika. 

(f) Titjib mill-awtoritajiet nazzjonali u ġudizzjarji 

9%
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3%3%3%
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31%
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law
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Specialised judges within national courts

National "liaison" judges

e-Justice

Role of national supreme courts

(i) Traspożizzjoni aħjar u implimentazzjoni tal-liġi tal-Komunità 

L-aktar tweġiba popolari li tiffoka fuq l-irwol ta' l-awtoritajiet nazzjonali (42%) 
kienet it-talba għal traspożizzjoni u implimentazzjoni aħjar tal-liġi Komunitarja 
fuq il-livell domestiku. It-traspożizzjoni riedet tkun malajr u sħiħa. Żewġ 
imħallfin avżaw kontra l-perikli ta' "goldplating", jiġifieri li jiżdiedu aktar rekwiżiti 
fil-miżuri nazzjonali ta' traspożizzjoni li ma kinux inklużi fid-Direttiva oriġinali. 
Bosta mħallfin, inkluż imħallef Franċiż minn qorti ta' l-appell, qiesu essenzjali li 
jiġu pubblikati tabelli li jindikaw fejn ġiet inkorporata kull Direttiva partikulari fil-
liġi nazzjonali. Fl-aħħar nett, kien hemm suġġeriment fejn id-Direttiva tiġi 
ppubblikata flimkien ma' l-att jew strument nazzjonali li qed jittrasponiha, biex 
dan iqajjem kuxjenza dwar is-sors ta' l-att nazzjonali.

(ii) Kundizzjonijiet aħjar għat-taħriġ

Bosta mħallfin (31%) qalu li l-ħolqien ta' opportunitajiet ta' taħriġ ma kienx 
effettiv jekk l-ammont ta' xogħol ta' mħallef jagħmilha impossibbli għalih li jsib 
ħin għal dan it-taħriġ. Bosta persuni li wieġbu jqisu li ma jistgħux ilaħħqu ma' 
xogħolhom u li mhux qegħdin f'sitwazzjoni professjonali ta' min jgħir għaliha. 
Imħallef ikkummenta li t-taħriġ fil-liġi Komunitarja ma ġiex meqjus għal 
promozzjonijiet u ħatriet, u dan kien biċ-ċar nuqqas ta' inċentiv biex wieħed 
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jitgħallem aktar dwar il-liġi Komunitarja.
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(iii) Entità fi ħdan il-ministeru li tassisti lill-imħallfin f’oqsma relatati 
mal-liġi tal-Komunità

Minoranza żgħira ta' mħallfin huma tal-fehma li korp speċjalizzat li jagħmel 
parti mill-ministeru nazzjonali tal-ġustizzja tagħhom ikun ideali biex 
jassistihom. Imħallfin mill-qrati kollha jkunu jistgħu jirreferu għal dan il-korp 
dwar kwistjonijiet ta' riċerka partikulari jew mistoqsijiet urġenti.

(iv) Imħallfin speċjalizzati fil-Qrati nazzjonali u mħallfin ta’ 
“koperazzjoni” (liaison judges)

Bosta mħallfin Svediżi tal-prim istanza jqisuha bħala prattika tajba li kull 
imħallef f'qorti speċifiku jibqa' aġġornat dwar qasam partikulari (inkluża l-liġi 
Komunitarja) u mbagħad iwieġeb mistoqsijiet relatati li jagħmlulu l-kollegi. Idea 
oħra kienet li jkun hemm koordinaturi tal-qorti għal-liġi Ewropea, kif ġie 
introdott fl-Olanda.

Imħallef Belġjan xtaq ħafna li l-Istat Membru tiegħu jimporta l-irwol ta' mħallef 
ta' koperazzjoni biex tiġi faċilitata l-koperazzjoni bejn il-qrati f'argumenti 
transkonfinali, pereżempju fil-kwistjonijiet tal-familja, kif diġa jeżisti f'ċerti Stati 
Membri.  

(v) e-Justice

Persuna minn qorti ta' proċess fil-Polonja ħeġġet l-iżvilupp ta' l-"e-Justice", u 
b'mod partikulari użu akbar ta' teknoloġija informatika fi ħdan is-sistema tal-
qorti.

(vi) L-irwol tal-Qrati Supremi nazzjonali

Bosta mħallfin tal-prim istanza ħassew li l-qrati supremi nazzjonali għandhom 
jagħmlu aktar sforzi biex jallinjaw il-każistika tagħhom ma dik tal-Qorti tal-
Ġustizzja fejn f'ċerti każi pproteġiet aħjar lill-konsumatur. 

(g) L-UE għandha "tagħmel inqas aħjar"  

(i) Inqas leġiżlazzjoni, iktar referenza għas-sussidjarjetà

Numru kbir ta' mħallfin talbu biex l-UE tipproduċi inqas leġiżlazzjoni u biex l-
ECJ tkun inqas attivista fl-interpretazzjoni tagħha tat-Trattati u tal-liġi 
sekondarja. Li jkun hemm wisq liġijiet huwa meqjus bħala "inġustizzja" lejn iċ-
ċittadini, u wħud mill-imħallfin jikkunsidraw dan bħala intimidanti. Il-keyword 
f'dan il-kuntest kienet "it-trażżin proprju", b'mod partikulari fuq il-livell leġiżlattiv 
permezz ta' applikazzjoni aktar stretta tal-prinċipju tas-sussidjarjeta . Oqsma 
fejn l-attivita legali tidher eċċessiva jinkludu l-kwistjonijiet tas-saħħa u t-taxxa 
mhux armonizzata tal-profitt.
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(ii) It-tneħħija ta’ l-effett dirett

Ftit biss mill-persuni li wieġbu sabuha diffiċli biex jifhmu l-prinċipju ta' effett 
dirett. Pereżempju, imħallef wieħed isibha diffiċli biex jispjega lill-parti li tilfet il-
każ, avolja din kienet irrispettat b'mod skrupluż il-liġi domestika. Għalhekk 
dawn il-persuni li wieġbu rrakkomandaw li jerġgħu jmorru lura għal sistema 
duwalista stretta fejn il-liġi Komunitarja tipproduċi biss effetti legali permezz 
tal-liġijiet nazzjonali ta' implimentazzjoni. Proċeduri ta' infrazzjoni jkunu l-uniċi 
għodda disponibbli għall-Kummissjoni biex tiżgura li l-Istati Membri jaqdu l-
obbligi tagħhom skond it-Trattati, u ċ-ċittadini individwali ma kellhom l-ebda 
rwol f'dan il-proċess internazzjonali.

(h) Titjib fil-livell tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja

(i) Forma u stil tas-sentenzi

Bosta mħallfin kellhom problemi biex jifhmu s-sentenzi ta' l-ECJ. Il-punt 
ewlieni ta' kritika minn imħallfin Ġermaniżi kien in-nuqqas ta' raġunament 
sistematiku u konsistenza interna u esterna fid-deċiżjonijiet, għalkemm 
persuna kkummentat li mħallfin minn dak l-Istat Membru kienu wisq imħassbin 
dwar dan. Ħafna lmentaw li l-istil ta' l-ECJ huwa differenti mill-istil adottat 
f'pajjiżhom, u dan ifisser li jeħtieġu sforzi straordinarji biex jiġu studjati s-
sentenzi ta' l-ECJ. Imħallef mir-Renju Unit ukoll isib is-sentenzi ta' l-ECJ mhux 
dejjem ċari, u rrakkomanda li s-sentenzi jkunu aktar faċli jiġu applikati fuq il-
livell nazzjonali jekk jadottaw l-istil aktar sħiħ u ċar kif jidher fl-Opinjonijiet 
Ġenerali ta' l-Avukati.

(ii) Kuntatt iktar mill-qrib ma’ l-imħallfin nazzjonali

Bosta mħallfin mill-prim istanza sa l-aħħar istanza jemmnu li djalogu msaħħaħ 
bejn il-qrati nazzjonali u dawk Komunitarji jistgħu jkunu strumentali fl-iżgurar 
ta' użu aħjar tal-liġi Komunitarja fost il-korp nazzjonali ta' l-imħallfin. Dan 
jirrepeti essenzjalment ix-xewqa qawwija espressa minn imħallfin nazzjonali 
biex ikunu aktar involuti fil-fażijiet kollha tal-proċedura ta' referenza preliminari 
(ara t-taqsima 4(g)(iv), u biex ikollhom aktar kuntatt ma' l-imħallfin u l-uffiċjali 
ta' l-ECJ fil-qafas tat-taħriġ tagħhom.

Punti oħra li jirrigwardaw is-sit tal-web ta' l-ECJ huma ttrattati hawn fuq fit-
taqsima 7(c)(vi).

(i) Taħriġ ta’ l-avukati  

Minħabba d-dipendenza importanti ta' numbru kbir ta' mħallfin fuq il-partijiet 
biex iressqu kwalunkwe punt ta' liġi Komunitarja (ara t-taqsima 6(b)(i)), kien 
naturali għal numru ta' persuni li wieġbu (6%) li l-attenzjoni taqa' aktar fuq it-
taħriġ ta' l-avukati milli t-taħriġ tagħhom. Jekk l-avukati jiddependu aktar fuq il-
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liġi Komunitarja fejn din tkun relevanti għas-sottomissjonijiet tagħhom, l-
imħallfin ikollhom janalizzaw aktar ta' spiss kwistjonijiet bħal dawn. 

Madankollu, għad fadal ħafna xogħol xi jsir. Skond imħallef ta' l-appell 
Belġjan, bosta mħallfin għadhom ma assimilawx l-eżistenza ta' l-ordni legali 
tal-Komunita , u jaraw l-UE aktar bħala burokrazija milli leġiżlatura. Imħallef 
minn ġuriżdizzjoni amministrattiva suprema innota b'diżappunt li l-
assoċjazzjoni domestika ta' l-avukatura waqfet toffri korsijiet dwar il-liġi 
Komunitarja minħabba li dawn il-korsijiet ma kinux mitluba biżżejjed u 
għalhekk kienu ta' spiża kbira. 

(j) Tibdil tal-karatteristiċi fundamentali ta’ l-Unjoni

Persentaġġ żgħir ta' mħallfin issuġġerixxa bidliet aktar radikali fl-istrutturi 
kostituzzjonali ta' l-Unjoni Ewropea. L-aktar proposta popolari għall-bidla 
kienet id-dixxiplina lingwistika ta' l-Unjoni fejn bosta mħallfin talbu li l-Ingliż 
ikun l-unika lingwa ta' proċedura fl-Unjoni, jekk mhux l-unika lingwa awtentika 
għall-atti Komunitarji, sabiex tiġi faċilitata l-komunikazzjoni bejn l-imħallfin u 
jiġu eliminati kwalunkwe problemi relatati mat-traduzzjoni u l-interpretazzjoni 
awtorevoli. Fl-aħħar nett, imħallef irrakkomanda biex it-Trattati KE u UE jsiru 
Trattat wieħed, kif kien propost bit-Trattat Kostituzzjonali fl-2004.30

                                               
30 It-Trattat li stabbilixxa Kostituzzjoni għall-Ewropa, 16.10.2004, ĠU C 310/1
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Suggestions for a better understanding and use of Community law

51%

22%

9%

4%4%4%4%1%1%

Improvents in all aspects of Community law training for judges Better access to information
Improvements in the way in which Community legislation is made Improvements in the linguistic competence of judges
Improvements by national authorities or national judiciary The EU must "do less better"
Improvements at ECJ level Training lawyers
Changing fundamental characteristics of the Union
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8. Copy of the questionnaire sent to national judges

KUMITAT GĦALL-AFFARIJIET LEGALI

L-IRWOL TA' L-IMĦALLEF NAZZJONALI FIS-SISTEMA LEGALI TA' L-
UNJONI EWROPEA

KWESTJONARJU

Għamel ċirku fit-tweġiba tajba u elabora fejn hu meħtieġ.
Dan il-kwestjonarju huwa anonimu.

I. Aċċess għal-Liġi Komunitarja

A. Taf kif taċċessa l-liġi Komunitarja? IVA - LE

Jekk iva, kif taċċessa l-liġi Komunitarja?

 aċċess bl-Internet: EUR lex - CURIA - Oħrajn: _______________________________

 informazzjoni / taħriġ organizzat mill-awtoritajiet nazzjonali 

 informazzjoni / taħriġ organizzat min-netwerks Ewropej

 oħrajn:____________________________________________________________

B. Kemm tikkonsulta ta' spiss il-każistika ta' l-ECJ? 

 Regolarment / Rari / Qatt

II. Informazzjoni u taħriġ

A. Taħseb li l-lingwa toħloq ostakolu għal informazzjoni adegwata dwar il-liġi Komunitarja? IVA - LE

 Tikkunsidra li xi informazzjoni partikulari hija diffiċli taċċessaha fil-lingwa tiegħek? Agħti aktar dettalji: 

_____________________________________________

 Ġieli pparteċipajt f'kors tal-lingwa li jkopri kwistjonijiet legali?              IVA - LE.    Jekk iva, agħti aktar 

dettalji: ________________________________________

B. Ġieli pparteċipajt fi programm Ewropew ta' taħriġ bħalma huma TAIEX/ EJTN/ ERA  eċċ.? IVA - LE

Jekk iva, wieġeb il-mistoqsijiet li ġejjin:

 Isem il-Programm: ____________________________________________

 Il-parteċipazzjoni tiegħek kienet finanzjata? IVA - LE
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o Jekk iva, x'persentaġġ ġie ffinanzjat? ____________ %

o Tqis il-parteċipazzjoni finanzjarja tiegħek bħala għalja? IVA - LE

o Tikkunsidra li l-parteċipazzjoni tiegħek għal sessjonijiet ta' taħriġ għandha tkun b'xejn? IVA - LE

 Il-parteċipazzjoni għal dawn is-sessjonijiet hija soġġetta għal kundizzjonijiet? IVA - LE

o Jekk iva, agħti spjegazzjoni: _______________________________________________

 Kemm-il darba ħadt sehem f'sessjonijiet ta' taħriġ bħal dawn? ____________

C. Taf dwar xi programmi nazzjonali ta' taħriġ dwar il-liġi Komunitarja?  IVA - LE 

   Jekk Iva, agħti d-dettalji: ______________________________________________________

   Ġieli pparteċipajt fi programm nazzjonali bħal dan? IVA - LE

   Jekk iva, wieġeb il-mistoqsijiet li ġejjin:

 Isem il-Programm: ____________________________________________

 Il-parteċipazzjoni tiegħek kienet finanzjata? IVA - LE

o Jekk iva, x'persentaġġ ġie finanzjat? _______ __ %

o Tqis il-parteċipazzjoni finanzjarja tiegħek bħala għalja? IVA - LE

o Tikkunsidra li l-parteċipazzjoni tiegħek għal sessjonijiet ta' taħriġ għandha tkun b'xejn? IVA - LE

 Il-parteċipazzjoni għal dawn is-sessjonijiet hija soġġetta għal kundizzjonijiet? IVA - LE

o Jekk iva, agħti spjegazzjoni: ________________________________________________

 Kemm-il darba ħadt sehem f'sessjonijiet ta' taħriġ bħal dawn? ____________x

D. Jeżistu netwerks nazzjonali fuq il-livell legali jew ministerjali biex l-imħallfin jiġu infurmati dwar:

 referenzi preliminari pendenti minn qrati nazzjonali? IVA - LE

 każistika relevanti ta' qrati minn Stati Membri oħra? IVA - LE

 każistika ta' l-ECJ? IVA - LE

III. Referenzi preliminari

A. Kemm inti familjari mal-proċedura biex tirreferi mistoqsija lill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja?

 Familjari ħafna / Familjari / Mhux familjari

B. Ġieli għamilt referenza preliminari lill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja?      IVA - LE

   Jekk iva, wieġeb il-mistoqsijiet li ġejjin:

 Kemm damet għaddejja l-proċedura (minn meta sar ir-riferiment għas-sentenza ta' l-ECJ)?

o Taħseb li xi parti mill-proċedura kienet twila żżejjed? Jekk Iva, agħti d-dettalji: 

_________________________________________________

 Il-mistoqsijiet tiegħek ġew riformulati b'mod sostanzjali mill-Qorti? IVA - LE

o Jekk iva, kemm? __________________________________________

 Kellek għajnuna biżżejjed biex tifformula l-mistoqsijiet li ġew riferuti? IVA - LE

o Jekk iva, minn fejn? ____________________________________________
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 X'impatt kellha t-tweġiba tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fuq il-proċeduri nazzjonali; ġiet applikata 

faċilment għall-fatti? ___________________________

C. Skond il-liġi nazzjonali tiegħek, jistgħu l-partijiet fi proċess quddiem qorti inferjuri jistaqsu għal referenza 

preliminari lill-ECJ? IVA - LE

Jekk iva,

 Din it-talba tista' tiġi miċħuda? IVA - LE

 Għandha tingħata raġuni għal din iċ-ċaħda?  IVA - LE

D. Jista' mħallef nazzjonali fl-Istat Membru tiegħek jagħmel referenza preliminari għall-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja 

fuq l-inizjattiva tiegħu/tagħha (mingħajr ma' l-partijiet ikunu ddiskutew bejniethom dwarha)? IVA - LE

 Fl-Istat Membru tiegħek, sentenza ta' qorti inferjuri li tieħu deċiżjoni preliminari fuq inizjattiva proprja hija 

soġġetta għall-proċedura ta' appell? IVA - LE

o Jekk iva, skond liema ċirkostanzi? ________________________________

E. Jeżistu fl-Istat Membru tiegħek xi korpi speċifiċi maħtura biex jassistu lill-imħallfin meta jagħmlu referenza għal 

deċiżjoni preliminari lill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja? IVA - LE

o Jekk iva, speċifika: __________________________________________

IV. Proċeduri Nazzjonali

A. Hemm, fl-Istat Membru tiegħek, dispożizzjonijiet speċifiċi marbuta ma' l-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni 

Komunitarja u l-prinċipji ġenerali tal-liġi Komunitarja bħala tali:

 interpretazzjoni konformi mal-liġi Komunitarja? IVA - LE

o Jekk iva, speċifika: _______________________________________

 is-setgħa li titwarrab il-liġi nazzjonali li tmur kontra l-liġi Komunitarja? 

IVA - LE

o Jekk iva, speċifika: _______________________________________

B. Fl-esperjenza tiegħek, kemm-il darba ssir referenza għal-liġi Komunitarja mill-partijiet? 

 Spiss ħafna / Spiss / Kultant / Rari / Qatt

Jekk iva, liema partijiet l-aktar li jkunu kkonċernati, u għaliex?___________________________

C. Jista' mħallef nazzjonali fl-Istat Membru tiegħek iqajjem punti marbuta mal-liġi Komunitarja fuq l-inizjattiva 

tiegħu jew tagħha (mingħajr ma' l-partijiet ikunu ddiskutewhom)? IVA - LE

Jekk iva, x'timplika din il-prassi? (tista' tagħti eżempji konkreti)

V. Mistoqsijiet Ġenerali

A. Kif tqis l-irwol tiegħek bħala "l-Prim Imħallef tal-liġi Komunitarja" fix-xogħol tiegħek ta' kuljum? 

B. Tirrakkomanda xi titjib għall-mekkaniżmu ta' deċiżjoni preliminari? 
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C. Xi tqis li jista' jkun ta' għajnuna biex il-liġi Komunitarja tinftiehem u tintuża aħjar? 

D.  Kun liberu li żżid kull kumment jew suġġeriment li trid.

(TMIEM)
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