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Il-Programm ta’ Stokkolma1 kien adottat fl-2010 mill-Kunsill Ewropew, bl-objettiv li 
jipprefiġġi sensiela ta' objettivi li jridu jintlaħqu sa tmiem il-programm, fl-2014, ħalli 
tissaħħaħ iz-Zona ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (AFSJ). Dan hu billi wara d-dħul fis-seħħ 
tat-Trattat ta’ Lisbona, qiegħed kulma jmur ikun aktar importanti li ċ-ċittadini Ewropej jaraw 
l-benefiċċju prattiku tal-Unjoni Ewropea fil-ħajja tagħhom ta’ kuljum, u l-AFSJ hu 
partikolarment importanti f’dan is-sens.

 Il-Parlament stqarr il-pożizzjoni inizjali tiegħu dwar il-Programm ta’ Stokkolma fir-
riżoluzzjonijiet tiegħu tal-25 ta’ Novembru 20092 dwar il-programm inġenerali u tat-23 ta’ 
Novembru 20103 dwar l-aspetti tad-dritt ċivili, dritt kummerċjali, dritt tal-familja u dritt 
internazzjonali privat tal-programm. Il-Kummissjoni rrediġiet Pjan ta’ Azzjoni li jimplementa 
l-Programm ta’ Stokkolma nhar l-20 ta’ April 20104.

Issa li l-Programm ta’ Stokkolma, li jkopri l-perijodu 2010-2014, għadda aktar minn nofsu, il-
Kumitati għall-Affarijiet Legali, għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u għall-
Affarijiet Kostituzzjonali ddeċidew li jivvalutaw il-progress li sar sa issa, bil-ħsieb li 
jidentifikaw il-passi li fadal li jittieħdu kif ukoll il-prijoritajiet possibbli għas-suċċessur tal-
Programm ta’ Stokkolma.

L-iskop ta’ dan id-dokument ta’ ħidma hu li jkun hemm fokus fuq l-implementazzjoni tal-
programm f’dawk l-oqsma li jidħlu fil-mansjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali, li 
tiegħu Luigi Berlinguer hu r-rapporteur. Wara dibattitu fil-kumitat u mal-kumitati l-oħrajn 
involuti, it-tliet ko-rapporteurs fit-tliet kumitati jissottomettu abbozz ta' rapport globali dwar 
ir-reviżjoni ta’ nofs it-terminu tal-Programm ta' Stokkolma.

Kif kien identifikat fir-riżoluzzjoni tat-23 ta' Novembru 2010, il-miżuri tal-Programm ta' 
Stokkolma fil-qasam tal-koperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili jistgħu jinqasmu f’erba’ 
oqsma prinċipali: id-dritt ċivili, id-dritt kummerċjali, id-dritt tal-familja u d-dritt 
internazzjonali privat.

1. Id-dritt ċivili

Fil-qasam tad-dritt ċivili, l-inizjattivi koprew aspetti kemm tad-dritt ċivili sostantiv kemm tad-
dritt ta’ proċedura ċivili.

1.1. Id-dritt ċivili sostantiv

Wieħed mis-suċċessi ewlenin fil-qasam tad-dritt ċivili sostantiv kien l-adozzjoni tar-
Regolament dwar is-Suċċessjonijiet5. Skont proposta magħmula lill-Kummissjoni fl-2009, u 
wara bosta snin ta' dibattitu, instabet soluzzjoni sodisfaċenti fl-2012 taħt ir-rapporteurship ta' 

                                               
1 ĠU C 115, 4.5.2010, p. 1.
2 1 P7_TA(2009)0090.
3 1 P7_TA(2010)0426.
4 COM(2010) 0171.
5 Regolament (UE) Nru 650/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Lulju 2012 dwar il-
ġurisdizzjoni, il-liġi applikabbli, ir-rikonoxximent u l-infurzar ta’ deċiżjonijiet u l-aċċettazzjoni u l-infurzar ta’ 
strumenti awtentiċi fil-qasam tas-suċċessjonijiet u dwar il-ħolqien ta’ Ċertifikat Ewropew tas-Suċċessjoni, ĠU L 
201, 27.7.2012, p. 107.
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Kurt Lechner. Din hi biċċa leġiżlazzjoni importanti għaċ-ċittadini Ewropej billi tfisser li xi 
ħadd proprjetarju ta’ diversi immobbli f’bosta Stati Membri se jkun soġġett għal ġabra waħda 
ta’ regoli nazzjonali li jkunu japplikaw għas-suċċessjoni, u jkun saħansitra jista’ jagħżel id-
dritt tan-nazzjonalità tiegħu jekk ikun jgħix fi Stat Membru ieħor.

Fil-qasam tad-dritt kontrattwali, il-Kummissjoni pproponiet fil-Pjan ta’ Azzjoni tagħha ġabra 
ta’ regoli li jikkostitwixxu t-28 reġim tad-dritt kontrattwali opzjonali, bil-ħsieb li jkun 
iffaċilitat il-kummerċ bejn il-fruntieri, l-aktar għall-SMEs. Il-proposta leġiżlattiva għal Dritt 
Komuni Ewropew tal-Bejgħ saret fl-2011, u bħalissa qed tiġi dibattuta f'livell ta' kumitat, u l-
ko-rapporteurs huma Klaus-Heiner Lehne u Luigi Berlinguer.  Mhux ċar meta l-proposta se 
ssir liġi, billi għad fadal bosta mistoqsijiet mhux imwieġba.

Ta’ relevanza aktar immedjata għaċ-ċittadini komuni huma l-miżuri proposti biex ikun 
iffaċilitat ir-rikonoxximent tad-dokumenti pubbliċi u ta’ status ċivili fi Stat Membru ieħor, 
billi n-nuqqas ta’ tali rikonoxximent awtomatiku hu wieħed mill-ostakli prattiċi maġġuri għal-
libertà tal-moviment ikkwotati miċ-ċittadini. Bħalissa qed jitqiesu żewġ proposti: waħda dwar 
it-tneħħija tal-formalitajiet għad-dokumenti pubbliċi (apostilles, legalizzazzjoni, 
traduzzjonijiet ċertifikati, eċċ) ippubblikata f’April 2013, u l-oħra dwar ir-rikonoxximent 
reċiproku tal-effetti tad-dokumenti tal-istatus ċivili, dovut fl-aħħar tal-2013 (li jkun ikopri 
elenku limitat ta' sitwazzjonijiet ta' status ċivili, bħalma huma ż-żwiġijiet, il-bidliet fl-isem, 
eċċ). Il-Parlament iqis li ż-żewġ inizjattivi huma estremament importanti.

Fl-aħħar nett, fil-qasam tal-protezzjoni tal-adulti vulnerabbli, li hi kwestjoni li ppreokkupat 
lill-kumitat għal xi żmien1, il-Kummissjoni ħabbret fil-Pjan ta’ Azzjoni tagħha li ma kinitx se 
tieħu azzjoni, billi kien f’idejn l-Istati Membri li jiddeċiedu jekk jaċċedux għall-Konvenzjoni 
tal-Aja dwar il-Protezzjoni Internazzjonali tal-Adulti tal-2000. Il-Konferenza tal-Aja tindika li 
din il-konvenzjoni daħlet fis-seħħ biss għar-rigward ta’ 6 Stati Membri, u li ġiet iffirmata 
imma mhux ratifikata minn 7 Stati Membri oħra2. Huwa ta’ diżappunt partikolari f’dan is-sens 
li l-Kummissjoni għadha ma ħadet l-ebda pass lejn leġiżlazzjoni Ewropea dwar il-kwestjoni, 
minkejja l-konklużjonijiet tar-riżoluzzjoni tal-2008.

1.2. Id-dritt tal-proċedura ċivili

F’dak li għandu x’jaqsam mad-dritt tal-proċedura ċivili, wieħed mill-għanijiet ewlenin tal-
kumitat kien li jiddaħħlu standards minimi komuni għall-proċedura ċivili, li jkunu jirriflettu l-
ambizzjoni li jingħata livell għoli ta’ garanziji liċ-ċittadini  li jirrikorru għas-sistema tal-
ġustizzja kif espressa mit-Tabella tal-Valutazzjoni tal-Ġustizzja3. Il-Kummissjoni ħabbret 
proposta għall-2014, imma għadu mhux ċar jekk il-proposta hix se tkun leġiżlattiva jew le.

Barra minn hekk, bl-iskop li titkattar il-protezzjoni ta’ jeddijiet il-konsumatur b’mod 
partikolari, il-Parlament talab li jkun hemm inizjattiva Ewropea għal proċedur ta’ rimedju 
kollettiv4. Il-Kummissjoni wegħdet fid-dokument tagħha ta’ segwitu tat-18 ta’ April 20121 li 
                                               
1 Ara l-Paragrafu 95 tar-riżoluzzjoni tal-25 ta’ Novembru 2009 u tar-riżoluzzjoni tat-18 ta’ Diċembru 2008 
(P6_TA(2008)0638).
2 http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=71.
3 Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 'It-Tabella ta’ Valutazzjoni tal-Ġustizzja tal-UE: Għodda għall-promozzjoni 
ta’ ġustizzja u tkabbir effettivi’, 27 ta’ Marzu 2013.
4 Riżoluzzjoni tat-2 ta’ Frar 2012 (P7_TA(2012)0021), u Paragrafu 95 tar-riżoluzzjoni tal-25 ta’ Novembru 
2009.
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se tagħmel inizjattiva leġiżlattiva jew mhux-leġiżlattiva f’qafas Ewropew għal rimedju 
kollettiv fl-2012, imma din s’issa għadha ma saritx.

2. Id-dritt kummerċjali

Fil-qasam tad-dritt kummerċjali, il-Kummissjoni għamlet proposta għal regolament dwar l-
Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet2, li ma tħallix lil debitur jevadi l-eżekuzzjoni 
tad-debiti tiegħu billi jibbenefika mid-dewmien fis-sekwestru tal-kontijiet tal-banek bejn il-
fruntieri.  L-objettiv tar-rapporteur Raffaele Baldassarre hu li jiżgura li l-proċedura għall-
iffriżar temporanju ta’ tali kontijiet bankarji sa ma jkun hemm l-eżekuzzjoni tkun kemm jista' 
jkun ċeleri filwaqt li jkun rispettat il-jedd għad-difiża. L-għeluq tal-faxxiklu qed jieħu aktar 
mill-mistenni minħabba fil-komplessità tal-materja, imma hu mistenni li daqt ikun hemm il-
leġiżlazzjoni adottata.

F’dak li għandu x’jaqsam mad-dritt soċjetarju, il-Kummissjoni għadha ma mxitx mat-talba3

tal-Parlament għall-14-il Direttiva dwar il-Liġi tal-Kumpaniji li tkun tkopri l-kwestjoni mhux 
riżoluta tat-trasferiment tas-sedijiet soċjali. Il-Kummissjoni tqis li għadha mhix konvinta dwar 
il-ħtieġa għal tali leġiżlazzjoni, soġġett għall-eżitu ta’ konsultazzjoni pubblika fl-20124.

Għar-rigward tal-Kumpanija Privata Ewropea, ukoll mitluba mill-Parlament fir-riżoluzzjoni 
tat-23 ta’ Novembru 20105, din il-proposta importanti sfat abbandunata de facto fl-2009 
invista tal-impossibilità li tinstab l-unanimità fil-Kunsill. Il-Kummissjoni ma ħaditx passi ħalli 
tirxoxtaha din il-proposta.

Fl-aħħar nett, il-Kummissjoni ssottomettiet proposta6 biex ikun emendat ir-Regolament dwar 
l-Insolvenza. L-iskop tal-emendar, li għalih hu Klaus-Heiner Lehne hu r-rapporteur, hu li 
jkabbar il-kamp ta’ applikazzjoni tar-regolament billi jiddefinixxi mill-ġdid il-“proċedura ta’ 
insolvenza” ħalli tkopri għadd akbar ta’ każijiet kif ukoll ittejjeb l-operazzjoni tar-
regolazzjoni billi tagħmel bidliet għar-regoli dwar il-ġurisdizzjoni, dwar il-ftuħ tal-proċeduri 
sekonarji u tal-insolvenza ta’ bosta kumpaniji li jkunu jagħmlu parti mill-istess grupp.

3. Id-dritt tal-familja

Ir-Regolament Ruma III7 dwar id-dritt applikabbli għad-divorzju u s-separazzjoni (rapporteur 
Tadeusz Zwiefka) kien adottat fl-2012 bi proċedura ta’ koperazzjoni msaħħa, bi 15-il Stat 
Membru issa jieħdu parti. Hija l-unika biċċa leġiżlazzjoni fil-qasam tal-koperazzjoni fil-
ġustizzja ċivili li ġa hi applikabbli, u tippreskrivi regoli ċari dwar id-dritt li japplika għax-
xoljiment taż-żwiġijiet.

                                                                                                                                                  
1 SP(2012)160.
2 COM(2011) 0445.
3 Riżoluzzjoni tat-2 ta’ Frar 2012 (P7_TA(2012)0019), u Paragrafi 33 u 34 tar-riżoluzzjoni tat-23 ta’ Novembru 
2010.
4 Dokument ta’ segwitu tat-18 ta’ April 2012, SP(2012)260/2. 
5 Paragrafi 33 u 34.
6 COM(2012) 0744.
7 Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1259/2010 tal-20 ta’ Diċembru 2010 li jimplimenta kooperazzjoni msaħħa 
fil-qasam tal-liġi applikabbli għad-divorzju u għas-separazzjoni legali, ĠU L 343, 29.12.2010, p. 10.
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Il-Programm ta’ Stokkolma jiddisponi wkoll dwar l-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar ir-reġimi 
patrimonjali matrimonjali1 u l-konsegwenzi patrimonjali tas-sħubijiet reġistrati2, li fiha 
dispożizzjonijiet dwar il-ġurisdizzjoni, id-dritt applikabbli u r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni 
tad-deċiżjonijiet. Taħt ir-rapporteurshup ta’ Alexandra Thein, iż-żewġ faxxikli qed jiġu 
kkunsidrati bħalissa mill-Parlament u hu mistenni li jiġu approvati din is-sena. Skont il-
proċedura ta’ konsultazzjoni, il-Kunsill se jkun qed jieħu d-deċiżjoni finali.

Il-Parlament sejjaħ ukoll għal leġiżlazzjoni Ewropea dwar l-adozzjonijiet bejn il-fruntieri3, 
billi dan hu qasam li fih bosta familji jirrappurtaw il-problemi bir-rikonoxximenet tad-
deċiżjonijiet meħudin fi Stat Membru ieħor.  Ma ttieħdet l-ebda inizjattiva mill-Kummissjoni 
f’dan is-sens.

Il-Programm ta’ Stokkolma ppropona reviżjoni tar-Regolament Brussell II4, b’mod partikolari 
biex ikopri l-kwestjoni tar-rikonoxximent tad-deċiżjonijiet dwar ir-responsabilità tal-ġenituri. 
Il-Kummissjoni ħabbret inizjattiva leġiżlattiva għall-2013 biex tieħu post l-proposta5 li kellha 
tirtira fl-2002.

4. Id-dritt internazzjonali privat inġenerali

Il-proġett prinċipali fil-qasam tad-dritt internazzjonali privat ġenerali skont il-Programm ta’ 
Stokkolma kien ir-reviżjoni tar-Regolament Brussell I bl-iskop li jkunu ssemplifikati l-
proċeduri għall-eżekuzzjoni tad-deċiżjonijiet fi Stat Membru ieħor u, b’mod partikolari, bl-
abolizzjoni tal-proċedura tal-exequatur. Taħt it-tmexxija tar-rapporteur Tadeusz Zwiefka, ir-
riformulazzjoni tar-Regolament Brussell I twasslet għal konklużjoni sodisfaċenti6, bir-
razzjonalizzazzjoni u l-kjarifika ta’ ċerti aspetti tal-eżekuzzjoni ta’ bejn il-fruntieri tad-
deċiżjonijiet.

Il-proġett ta’ Konvenzjoni dwar id-Deċiżjonijiet Internazzjonali, li għandha tilħaq objettivi 
simili għal dawk tar-Regolament Brussell I f’livell internazzjonali7, taħt l-awspiċi tal-
Konvenzjoni tal-Aja dwar id-Dritt Privat Internazzjonali, ma kellux is-suċċess sperat. In-
negozjati għadhom għaddejin u għadhom ma wasslu għal ebda progress sinifikanti fis-snin 
reċenti.

Il-Parlament kien sejjaħ ukoll għall-inserzjoni ta’ dispożizzjoni li tiggverna d-dritt applikabbli 
għal obbligu mhux kontrattwali naxxenti mill-vjolazzjonijiet tal-privatezza u l-jeddijiet 
marbutin mal-personalità, inkluża d-diffamazzjoni, fir-Regolament Ruma II8. Din ir-rikjesta 
saret mill-ġdid f’dettall akbar fir-riżoluzzjoni tal-10 ta’ Mejju 2012 bir-rakkomandazzjonijiet 
lill-Kummissjoni dwar l-emendar tar-Regolament (KE) Nru 864/2007 dwar id-Dritt 
                                               
1 COM(2011) 0126.
2 COM(2011) 0127.
3 Ara l-paragrafu 95 tar-riżoluzzjoni tal-25 ta' Novembru 2009.
4 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2201/2003 tas-27 ta’ Novembru 2003 dwar ġurisdizzjoni, rikonoxximent u 
infurzar ta’ sentenzi fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri, li jħassar ir-
Regolament (KE) Nru 1347/2000, ĠU L , 23.12.2003, p. 1.
5 COM(2001) 0505.
6 Regolament (UE) Nru 1215/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2012 dwar il-
ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta' sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali 
(riformulazzjoni) ĠU L 351, 30.12.2012, p. 1.
7 Ara l-paragrafu 35 tar-riżoluzzjoni tat-23 ta' Novembru 2010.
8 Ara l-paragrafu 95 tar-riżoluzzjoni tal-25 ta' Novembru 2009.
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Applikabbli għall-obbligi mhux kontrattwali (Ruma II)1, li s’issa l-Kummissjoni għadha ma 
tatx tweġiba għaliha bi ksur tal-Paragrafu 16 tal-Ftehim Qafas dwar ir-relazzjonijiet rivedut 
bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea2. 

Biċċa leġiżlazzjoni importanti oħra li għadha mhix konkluża hi r-regolament dwar il-
preskrizzjoni għal inċidenti tat-traffiku bejn il-fruntieri. Minħabba fid-differenzi bejn ir-regoli 
fi Stati Membri differenti, hu ta’ sikwit diffiċli ħafna tiżgura li ssir ġustizzja f’dawn il-każijiet. 
Il-Kummissjoni kellha l-ħsieb tagħmel il-proposta fl-2011, imma s’issa ma ġie intavolat xejn.

Fl-aħħar nett, invista tal-fatt li l-leġiżlazzjoni tal-UE fil-qasam tad-dritt internazzjonali privat 
sfat frammentata ħafna, b’għadd relattivament kbir ta’ strumenti speċifiċi għal settur li jkopru 
aspetti differenti, il-Parlament talab li jkun hemm l-adozzjoni ta’ Kodiċi Ewropew tad-Dritt 
Internazzjonali Privat3. It-tir ikun dak li jkunu armonizzati d-dispożizzjonijiet tad-dritt 
internazzjonali privat fl-oqsma differenti u, fl-istess waqt, li jkun żgurat li ma jkunx hemm 
qabżiet fil-korp ta’ regoli.

5. L-objettivi globali fil-qasam tal-kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji ċivili

Biex jinkisbu l-objettivi speċifiċi varji tal-Programm ta’ Stokkolma, oltra għall-biċċiet 
individwali ta’ leġiżlazzjoni, huwa importanti li jkun żgurat li l-istakeholders kollha jkollhom 
biżżejjed aċċess għall-ġustizzja u għad-dritt tal-UE.

Pass wieħed importanti hu li jkun hemm aktar żvilupp tal-proġetti tal-e-Ġustizzja4, li 
jippermettu liċ-ċittadini jkollhom aċċess dirett għall-informazzjoni legali u l-ġustizzja, billi 
jingħataw informazzjoni essenzjali onlajn u jippermettu li ċerti rikorsi jsiru mill-bogħod bil-
kompjuter. Sar xi progress f’dan is-sens, imma fadal xi jsir.

It-taħriġ Ewropew fil-liġi wkoll hu importanti jekk għandha tinħoloq kultural ġuridika 
Ewropea li tkun tippermetti li jiffjorixxu l-proċeduri ta’ rikonoxximent reċiproku5. Ix-xogħol 
li qed isir fil-qafas tan-Netwerk Ewropew tat-Taħriġ Ġudizzjarju u tal-Akkademja tal-Liġi 
Ewropea huwa importanti ħafna f’dan is-sens. Barra minn hekk, il-programm pilota tal-
Kummissjoni dwar it-taħriġ tal-imħallfin u l-professjonijiet tal-liġi issa fl-aħħar beda6.

6. Konklużjoni

Din id-daqqa t’għajn fil-qosor tal-progress li sar fil-Programm ta’ Stokkolma fil-qasam tal-
koperazzjoni ġudizzjarja f’materja ċivili turi li ġiet adottata xi leġiżlazzjoni li tipprometti 
ħafna, imma li, minħabba fit-tul tal-perijodi ta’ għemil il-liġi u ta’ implementazzjoni, ftit wisq 
minnha ġiet applikata s’issa. Għadd konsiderevoli ta’ proposti leġiżlattivi għadu qed jiġi 
kkonsidrat mill-koleġiżlaturi. B’dana kollu, sena qabel l-elezzjonijiet tal-2014 u t-tmiem 
ippjanat tal-Programm ta’ Stokkolma, ġie nnotat li, f’għadd sinikanti ta' każijiet, il-proposta 
tal-Kummissjoni għadha mhix konkluża. Barra minn hekk, in-nuqqas ta’ teħid mill-ideat tal-

                                               
1 1 P7_TA(2012)0200.
2 ĠU L 304, 20.11.2010, p. 47.
3 Ara l-paragrafu 95 tar-riżoluzzjoni tal-25 ta' Novembru 2009.
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ta’ Novembru tal-2010.
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Parlament għall-proposti mill-Kummissjoni hu frankament ta' diżappunt.


