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NOTA
Suġġett: Inizjattiva għal DIRETTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-

KUNSILL dwar id-drittijiet għall-interpretazzjoni u t-traduzzjoni fi 
proċedimenti kriminali
- Memorandum ta' spjegazzjoni

Għandek jekk jogħġbok issib mehmuż memorandum ta' spjegazzjoni dwar l-inizjattiva minn grupp 

ta' Stati Membri għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-drittijiet għall-

interpretazzjoni u t-traduzzjoni fi proċedimenti kriminali1.

_________________

                                               
1 PE-CONS 1/10
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Brussell, 14 ta' Diċembru 2009

Inizjattiva

tar-Renju tal-Belġju, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, ir-Renju ta' Spanja,
ir-Repubblika tal-Estonja, ir-Repubblika Franċiża, ir-Repubblika tal-Ungerija, ir-Repubblika 

Taljana, il-Gran Dukat tal-Lussemburgu, ir-Repubblika tal-Awstrija, ir-Repubblika tal-Portugall, ir-
Rumanija, ir-Repubblika tal-Finlandja u r-Renju tal-Isvezja

għal

DIRETTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL
DWAR ID-DRITTIJIET GĦALL-INTERPRETAZZJONI U T-TRADUZZJONI

FI PROĊEDIMENTI KRIMINALI

MEMORANDUM TA’ SPJEGAZZJONI
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MEMORANDUM TA’ SPJEGAZZJONI

1. SFOND

L-Artikolu 82(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jipprevedi li l-kooperazzjoni 

ġudizzjarja f'materji kriminali fl-Unjoni Ewropea għandha tkun ibbażata fuq il-prinċipju tar-

rikonoxximent reċiproku ta' sentenzi u deċiżjonijiet ġudizzjarji.

Ir-rikonoxximent reċiproku jippresupponi li l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jafdaw is-

sistemi tal-ġustizzja kriminali tal-Istati Membri l-oħrajn.

Id-dritt għal proċess ġust għall-persuni suspettati jew akkużati hu dritt fundamentali li l-Unjoni 

Ewropea u l-Istati Membri tagħha jirrispettaw taħt l-Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (Karta) u taħt l-Artikolu 6 tal-Konvenzjoni Ewropea għall-

Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali (KEDB), kif interpretata mill-

Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem (QEDB).

Għall-finijiet tat-tisħiħ tal-fiduċja reċiproka fi ħdan l-Unjoni Ewropea, huwa importanti li, flimkien 

mal-Karta u mal-QEBD, ikun hemm standards tal-Unjoni Ewropea għall-protezzjoni tad-drittijiet 

proċedurali li huma implimentati u applikati tajjeb fl-Istati Membri.

Jeżisti appoġġ ġenerali fost l-esperti għal azzjoni mill-Unjoni Ewropea dwar drittijiet proċedurali, 

permezz tal-leġislazzjoni u miżuri oħrajn 1. Dawn is-sentimenti ġew espressi wkoll mill-Parlament 

Ewropew2 u mill-Kummissjoni Ewropea3 .

                                               
1 Ara fost oħrajn l-"Analiżi tal-futur tar-rikonoxximent reċiproku f'materji kriminali fl-Unjoni 

Ewropea", rapport tal-20 ta' Novembru 2008 mill-Université Libre de Bruxelles.
2 Ara pereżempju r-"Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew tas-7 ta' Mejju 2009 lill-

Kunsill dwar l-iżvilupp ta' qasam tal-ġustizzja kriminali tal-UE", 2009/2012(INI), punt 1 a).
3 Ara fost oħrajn "Spazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja li jservi liċ-ċittadini", COM (2009) 

262/4 (punt 4.2.2.).
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F'April 2004 l-Kummissjoni ppreżentat proposta għal Deċiżjoni Qafas dwar ċerti drittijiet 

proċedurali fi proċedimenti kriminali fl-Unjoni Ewropea kollha1 . Madankollu, wara tliet snin ta' 

diskussjoni deher li kien impossibbli li jintlaħaq qbil (unanimu) dwar it-test. Sussegwentement, ġew 

esplorati toroq oħrajn bil-ħsieb li jintlaħqu l-objettivi stabbiliti minn dik il-proposta, li kellha l-għan 

li ttejjeb id-drittijiet ta' persuni suspettati jew akkużati fi proċedimenti kriminali.

Fid-dawl ta' dan, fl-1 ta' Lulju 2009, il-Presidenza Svediża tal-Unjoni Ewropea ppreżentat proposta 

għal Pjan direzzjonali għat-tisħiħ tad-drittijiet proċedurali ta' persuni suspettati jew akkużati fi 

proċedimenti kriminali. Il-Pjan direzzjonali ppropona li jindirizza d-drittijiet proċedurali f'approċċ 

ta' pass b'pass, waqt li jindirizza azzjonijiet fil-futur qasam b'qasam. Dan jippermetti li tingħata 

attenzjoni xierqa lil kull miżura individwali, sabiex il-problemi jkunu jistgħu jiġu identifikati u 

indirizzati b'mod li jagħti valur miżjud lil kull miżura.

Il-Pjan direzzjonali, li ntlaqa' tajjeb ħafna mill-Istati Membri, ma damx ma ġie ttrasformat 

f'Riżoluzzjoni tal-Kunsill. Il-Pjan direzzjonali kien adottat mill-Kunsill (Ġustizzja u Affarijiet 

Interni) fit-30 ta' Novembru 20092 .

Fil-Pjan direzzjonali, il-Kunsill qabel li kienu meħtieġa azzjonijiet fil-livell tal-Unjoni Ewropea 

sabiex jissaħħu d-drittijiet ta' persuni suspettati jew akkużati fi proċedimenti kriminali. Tali azzjoni 

tista' tinkludi leġislazzjoni kif ukoll miżuri oħrajn. Il-Pjan direzzjonali jenumera sitt miżuri bħala l-

bażi għal azzjoni futura. Waħda mill-miżuri hija d-dritt għall-interpretazzjoni u t-traduzzjoni fi 

proċedimenti kriminali (miżura A).

Fid-dawl tal-approċċ ta' pass b'pass stabbilit fil-Pjan direzzjonali, fit-8 ta' Lulju 2009 l-Kummissjoni 

ppreżentat proposta għal Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill dwar id-dritt għall-interpretazzjoni u t-

traduzzjoni fi proċedimenti kriminali. Din il-proposta kienet akkumpanjata minn Valutazzjoni tal-

Impatt3 .

                                               
1 Proposta għal Deċiżjoni Qafas dwar ċerti drittijiet proċedurali fi proċedimenti f'materji 

kriminali fl-Unjoni Ewropea kollha, COM (2004) 328 tat-28.04.2004 
2 OJ C 295, 4.12.2009, p. 1.
3 COM (2009) 338 finali SEC (2009) 916
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Fil-15 ta' Lulju 2009, il-Presidenza Svediża ppreżentat proposta għal Riżoluzzjoni tal-Kunsill u tar-

Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri mlaqqgħin fil-Kunsill li tippromwovi l-

implimentazzjoni mill-Istati Membri tad-dritt għall-interpretazzjoni u t-traduzzjoni fi proċedimenti 

kriminali. Din ir-Riżoluzzjoni kellha l-għan li takkumpanja u tikkomplementa l-proposta għal 

Deċiżjoni Qafas ippreżentata mill-Kummissjoni.

Wara negozjati intensi, fit-23 ta' Ottubru 2009 l-Kunsill laħaq approċċ ġenerali rigward il-proposta 

għal Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill dwar id-dritt għall-interpretazzjoni u t-traduzzjoni fi proċedimenti 

kriminali1 kif ukoll ir-Riżoluzzjoni li takkumpanja2 .

Minħabba d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona fl-1 ta' Diċembru 2009, il-proposta għal Deċiżjoni 

Qafas trid tiġi ttrasformata fi proposta għal Direttiva sabiex tkun tista' titkompla l-ħidma li trid issir 

dwar it-test. Peress li l-Kummissjoni li qiegħda fil-kariga sal-1 ta' Frar 2010 għandha kompitu 

interim u tista', fil-prinċipju, ma tadottax proposti ġodda, huwa xieraq li grupp ta' Stati Membri 

jippreżenta t-test tal-approċċ ġenerali dwar il-proposta għal Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill bħala 

inizjattiva għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. Tali inizjattiva, meħuda skont l-

Artikolu 76(b) TFUE, ser tippermetti li titkompla l-ħidma dwar it-test taħt it-Trattat ta' Lisbona fejn 

kien intemm taħt it-Trattati ta' Amsterdam/Nizza. It-teħid ta' tali inizjattiva ser tiżgura wkoll li ma 

jintilifx ħin biex b'hekk iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea jkunu jistgħu jibbenefikaw malajr kemm 

jista' jkun mid-drittijiet stabbiliti fl-istrument il-ġdid li għandu jiġi adottat mill-Parlament Ewropew 

u mill-Kunsill fil-kuntest tal-proċedura leġislattiva ordinarja ("ko-deċiżjoni").

Il-Valutazzjoni tal-Impatt (SEC(2009) 915 finali) imwettqa mill-Kummissjoni fir-rigward tal-

proposta tagħha għal Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill hija ugwalment valida għall-inizjattiva għal 

Direttiva, peress li tkopri l-istess suġġett. Din il-valutazzjoni tal-impatt qiegħda għalhekk tiġi 

ppreżentata mill-ġdid bħala dikjarazzjoni dettaljata li tippermetti evalwazzjoni tal-konformità mal-

prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-proporzjonalità skont l-Artikolu 5 tal-Protokoll Nru 2 għat-Trattat ta' 

Lisbona.

                                               
1 14792/09 DROIPEN 132 COPEN 204.
2 14793/09 DROIPEN 133 COPEN 205.
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Il-proposta għal Riżoluzzjoni li takkumpanja l-proposta għal Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill dwar id-

dritt għall-interpretazzjoni u t-traduzzjoni fi proċedimenti kriminali mhix affettwata direttament 

mit-Trattat ta' Lisbona, iżda hija marbuta ma' dik id-Deċiżjoni Qafas u għalhekk issegwi l-istrument 

imsemmi l-aħħar fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet. Minħabba li l-proposta għal Deċiżjoni Qafas 

hija sostitwita bl-inizjattiva għal Direttiva, ir-Riżoluzzjoni msemmija tista' biss tiġi adottata 

(formalment) meta tkun ser tiġi adottata d-Direttiva.

2. DISPOŻIZZJONIJIET SPEĊIFIĊI

L-inizjattiva għal Direttiva dwar id-dritt għall-interpretazzjoni u t-traduzzjoni fi proċedimenti 

kriminali hija bbażata fuq l-Artikolu 82(2)(b) TFUE , li skont dan "Fejn ikun meħtieġ sabiex jiġi 

faċilitat ir-rikonoxximent reċiproku tas-sentenzi u d-deċiżjonijiet ġudizzjarji, kif ukoll il-

kooperazzjoni tal-pulizija u ġudizzjarja f'materji kriminali ta' natura transkonfinali, il-Parlament 

Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu permezz ta' direttivi skond il-proċedura leġislattiva ordinarja, jistgħu 

jistabbilixxu regoli minimi. Dawn ir-regoli minimi għandhom jieħdu kont tad-differenzi bejn it-

tradizzjonijiet u s-sistemi legali tal-Istati Membri. Dawn għandhom jikkonċernaw: (...) (b) id-

drittijiet tal-individwi fil-proċedura kriminali."

Din l-inizjattiva għal Direttiva tistipula obbligi bażiċi u tissejjes fuq il-KEDB u l-każistika tal-

QEDB. Skont l-Artikolu 82(2), id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva jistabbilixxu regoli minimi.

L-Istati Membri jistgħu jestendu d-drittijiet stabbiliti f'din id-Direttiva sabiex jipprovdu livell ogħla 

ta' protezzjoni anke f'sitwazzjonijiet li mhumiex ittrattati b'mod espliċitu f'din id-Direttiva.

Madankollu l-livell ta' protezzjoni qatt ma għandu jkun taħt l-istandards previsti mill-KEDB, kif 

interpretati fil-każistika tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem.

Din l-inizjattiva għal Direttiva hi newtrali mill-ġeneru: it-termini "hu" u "hi" jintużaw fit-test kollu 

biex jirreferu għall-persuna suspettata jew akkużata jew għall-avukat ta' dik il-persuna, skont il-każ.

It-termini huma intenzjonati li jkunu newtrali mill-ġeneru u jkopru persuni rġiel jew nisa suspettati 

jew akkużati kif ukoll avukati rġiel jew nisa. 
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Artikolu 1 – Kamp ta' applikazzjoni

Il-kamp ta' applikazzjoni jkopri l-persuni kollha li jiġu infurmati mill-awtoritajiet kompetenti ta' 

Stat Membru li huma suspettati jew akkużati li wettqu reat kriminali sa ma jiġu fi tmiemhom il-

proċedimenti, li huwa mifhum li jfisser id-determinazzjoni finali tal-kwistjoni dwar jekk il-persuna 

suspettata jew akkużata wettqitx ir-reat. Id-determinazzjoni finali tfisser li l-ħtija jew l-innoċenza 

tal-persuna suspettata jew akkużata ġiet iddeterminata u ma jkunx possibbli appell. It-terminu 

"persuna suspettata jew akkużata" huwa intenzjonat li jkun terminu awtonomu, irrespettivament 

mid-denominazzjoni ta' tali persuni fil-proċedimenti nazzjonali. Il-kamp ta' applikazzjoni ma 

jinkludix proċedimenti li jistgħu jwasslu għal sanzjonijiet li jiġu imposti minn awtorità oħra li mhix 

qorti kriminali (tipikament proċedimenti amministrattivi), sakemm is-sanzjoni imposta ma ġietx 

appellata għal tali qorti.

L-Artikolu jiċċara li l-inizjattiva tapplika wkoll għal każijiet tal-Mandat ta' Arrest Ewropew. Huwa

importanti li l-każijiet ta' Mandat ta' Arrest Ewropew ikunu koperti mid-Direttiva, peress li l-d-

Deċiżjoni Qafas dwar il-Mandat ta' Arrest Ewropew u l-proċeduri ta' ċediment bejn l-Istati Membri1

jindirizza biss id-drittijiet tal-interpretazzjoni u t-traduzzjoni f'termini ġenerali.

Artikolu 2 - Id-dritt għall-interpretazzjoni

Dan l-Artikolu jistabbilixxi l-prinċipju bażiku li l-interpretazzjoni, inkluż tal-komunikazzjoni bejn 

il-persuna suspettata jew akkużata u l-avukat tagħha, għandha tiġi pprovduta matul il-fażijiet 

investigattivi u ġudizzjarji tal-proċedimenti, jiġifieri waqt l-interrogazzjoni mill-pulizija, matul il-

proċess u matul kwalunkwe seduta interim jew appell, u tista' tiġi pprovduta f'sitwazzjonijiet oħrajn.

F'dan il-kuntest, il-premessa 10 tfakkar fil-każistika tal-QEDB li tgħid li l-persuna suspettata jew 

akkużata għandha tkun kapaċi, fost oħrajn, tispjega lill-avukat tagħha l-verżjoni tagħha tal-fatti, 

tindika kwalunkwe dikjarazzjoni li ma taqbilx magħha u tagħmel lill-avukat konxju minn 

kwalunkwe fatt li għandu jiġi ppreżentat fid-difiża tagħha.

Dan l-Artikolu jagħmilha ċara li huwa ma jaffettwax ir-regoli tal-liġi nazzjonali li jikkonċernaw il-

preżenza ta' avukat matul kwalunkwe stadju tal-proċedimenti kriminali.

                                               
1 ĠU L 190, 18.7.2002, p. 1
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Artikolu 3 – Id-dritt għat-traduzzjoni ta' dokumenti essenzjali

Il-persuna suspettata jew akkużata għandha d-dritt għat-traduzzjoni tad-dokumenti essenzjali, jew 

tal-anqas tal-passaġġi importanti tad-dokumenti (jekk, pereżempju, id-dokumenti jkunu 

estremament estensivi) sabiex tkun salvagwardata l-ekwità tal-proċedimenti. Huma l-awtoritajiet 

kompetenti li jiddeċiedu liema huma d-dokumenti essenzjali, iżda dokumenti essenzjali għandhom 

dejjem jinkludu l-avviż tal-imputazzjoni jew l-att tal-akkuża kif ukoll kwalunkwe sentenza tal-qorti.

Għandha tiġi pprovduta wkoll traduzzjoni ta’ kull ordni ta' detenzjoni jew ordni li ċċaħħad lill-

persuna mil-libertà tagħha. 

Fir-rigward tal-proċedimenti għall-esekuzzjoni tal-Mandat tal-Arrest Ewropew, il-Mandat ta' Arrest 

Ewropew għandu jiġi tradott mill-Istat Membru ta' esekuzzjoni.

Jistgħu jiġu pprovduti traduzzjoni orali jew sommarju orali bil-kondizzjoni li ma tkunx affettwata l-

ekwità tal-proċedimenti u li jkun adatt li tingħata traduzzjoni f'tali forma.

Artikolu 4 – L-Istati Membri jħallsu l-ispejjeż għall-interpretazzjoni u t-traduzzjoni

Dan l-Artikolu jipprevedi li l-ispejjeż għall-interpretazzjoni u t-traduzzjoni għandhom jitħallsu mill-

Istat Membru, irrispettivament mill-eżitu tal-proċedimenti.

Artikolu 5 – Kwalità tal-interpretazzjoni u tat-traduzzjoni

Dan l-Artikolu jistabbilixxi r-rekwiżit bażiku għas-salvagwardja tal-kwalità tal-interpretazzjoni u 

tat-traduzzjoni. Rakkomandazzjonijiet f'dan ir-rigward jinsabu fir-Riżoluzzjoni tal-Kunsill u tal-

Gvernijiet tal-Istati Membri mlaqqgħin fil-Kunsill li tippromwovi l-implimentazzjoni mill-Istati 

Membri tad-drittijiet għall-interpretazzjoni u t-traduzzjoni fi proċedimenti kriminali.

Artikolu 6 – Klawsola ta' non-rigressjoni

L-iskop ta' dan l-Artikolu huwa li jiżgura li l-istabbiliment ta' standards minimi komuni 

f'konformità ma' din id-Direttiva ma jkollux l-effett li jbaxxi l-istandards f'ċerti Stati Membri u li l-

istandards stabbiliti fil-KEDB jew fi ftehimiet internazzjonali rilevanti oħrajn jinżammu. L-Istati 

Membri jibqgħu kompletament fil-libertà li jistabbilixxu standards ogħla minn dawk maqbula f'din 

id-Direttiva.
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Artikolu 7 – Implimentazzjoni

Dan l-Artikolu jirrikjedi li l-Istati Membri għandhom jimplimentaw id-Direttiva sa mhux aktar tard 

minn 30 xahar wara d-dħul fis-seħħ tagħha, u sal-istess data jibagħtu t-test tad-dispożizzjonijiet li 

jittrasponuha fil-liġi nazzjonali lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

Artikolu 8 – Rapport

42 xahar wara d-dħul fis-seħħ tad-Direttiva, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill, li jivvaluta l-punt sa fejn l-Istati Membri ħadu l-miżuri meħtieġa 

sabiex jikkonformaw ma' din id-Direttiva, flimkien, jekk ikun meħtieġ, ma' proposti leġislattivi.

Artikolu 9 – Dħul fis-seħħ

Dan l-Artikolu jipprevedi li d-Direttiva ser tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-

pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

3. PRINĊIPJU TAS-SUSSIDJARJETÀ

L-għan tad-Direttiva ma jistax jintlaħaq suffiċjentement mill-Istati Membri waħedhom, peress li l-

mira tal-proposta hija li tippromwovi l-fiduċja bejniethom u huwa għalhekk importanti li jkun 

hemm qbil dwar standard minimu komuni li japplika fl-Unjoni Ewropea kollha. Id-Direttiva ser 

tapprossimizza r-regoli proċedurali sostantivi tal-Istati Membri fir-rigward tal-interpretazzjoni u t-

traduzzjoni fi proċedimenti kriminali sabiex tinbena fiduċja reċiproka. Għalhekk id-Direttiva 

tikkonforma mal-prinċipju tas-sussidjarjetà. Għal aktar dettalji, qed issir referenza għad-

dikjarazzjoni dettaljata li hi mehmuża mal-inizjattiva għal Direttiva.

4. PRINĊIPJU TAL-PROPORZJONALITÀ

Id-Direttiva tikkonforma mal-prinċipju tal-proporzjonalità billi ma tmurx lil hinn mill-minimu 

meħtieġ għall-kisba tal-objettiv iddikjarat fil-livell Ewropew u dak li hu meħtieġ għal dak l-iskop.

Għal aktar dettalji, qed issir referenza għad-dikjarazzjoni dettaljata li hi mehmuża mal-inizjattiva 

għal Direttiva.

___________________


