
PR\807292MT.doc PE439.397v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

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

2010/0801(COD)

5.3.2010

***I
ABBOZZ TA' RAPPORT
dwar id-direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-drittijiet għall-
interpretazzjoni u għat-traduzzjoni fi proċedimenti kriminali 
(00001/2010 – C7-0005/2010 – 2010/0801(COD))

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

Rapporteur: Sarah Ludford



PE439.397v01-00 2/30 PR\807292MT.doc

MT

PR_COD_1am

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta' att.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tat-test leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta' att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta' att ma jkunx emenda, huma indikati 
b'tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar id-direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-drittijiet għall-
interpretazzjoni u għat-traduzzjoni fi proċedimenti kriminali 
(00001/2010 – C7-0005/2010 – 2010/0801(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-inizjattiva ta’ grupp ta’ Stati Membri (00001/2010),

– wara li kkunsidra l-punt (b) tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 82(2) u l-Artikolu 289(4) 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE, li skonthom il-Kunsill ressaq l-inizjattiva lill-
Parlament (C7-0005/2010),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 294(3) u (15) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE,

– wara li kkunsidra [l-opinjonijiet motivati mibgħuta lill-President tiegħu mill-parlamenti 
nazzjonali/l-opinjoni motivata mibgħuta lill-President tiegħu minn parlament nazzjonali] 
dwar jekk l-inizjattiva tikkonformax mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà, 

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kummissjoni (COM[......]),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 44 u 55 tar-Regoli ta’ Proċedura  tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-
opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A7–0000/2010), 

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari kif tinsab hawnhekk:

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni kif ukoll lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri.

Emenda 1

Abbozz ta’ direttiva 
Premessa 1

Test tal-inizjattiva Emenda

1. L-Unjoni Ewropea stabbilixxiet għaliha 
stess l-għan li żżomm u tiżviluppa spażju 
ta' libertà, sigurtà u ġustizzja. Skont il-
konklużjonjiet tal-Kunsill Ewropew 
f'Tampere tal-15 u s-16 ta' Ottubru 1999, u 
b'mod partikolari il-punt 33 tagħhom, il-
prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku 
għandu jsir il-pedament tal-koperazzjoni 
ġudizzjarja kemm f'materji ċivili kif ukoll 

1. L-Unjoni Ewropea stabbilixxiet għaliha 
stess l-għan li żżomm u tiżviluppa spażju 
ta' libertà, sigurtà u ġustizzja. Skont il-
konklużjonjiet tal-Kunsill Ewropew 
f'Tampere tal-15 u s-16 ta' Ottubru 1999, u 
b'mod partikolari il-punt 33 tagħhom, l-
approssimazzjoni meħtieġa tal-
leġiżlazzjoni għandha tiffaċilità l-
koperazzjoni u b’hekk tippermetti li l-
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f'dawk kriminali ġewwa l-Unjoni Ewropea. prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku jsir 
il-pedament tal-koperazzjoni ġudizzjarja 
kemm f'materji ċivili kif ukoll f'dawk 
kriminali ġewwa l-Unjoni Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-konklużjonijiet ta’ Tampere.

Emenda 2

Abbozz ta’ direttiva 
Premessa 5

Test tal-inizjattiva Emenda

(5) Minkejja li l-Istati Membri kollha 
huma partijiet għall-Konvenzjoni
Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet 
tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali 
(KEDB), l-esperjenza wriet li din fiha 
nfisha mhux dejjem tipprovdi livell 
suffiċjenti ta' fiduċja fis-sistemi tal-
ġustizzja kriminali ta' Stati Membri oħra.

(5) Ir-rikonoxximent reċiproku tad-
deċiżjonijiet f'materji kriminali 
jippresupponi li l-Istati Membri 
għandhom fiduċja fis-sistemi tal-ġustizzja 
kriminali ta' xulxin. Madankollu huwa 
meħtieġ li tissaħħaħ il-fiduċja reċiproka. 
Din il-fiduċja tirrikjedi l-adeżjoni mal-
istandards minimi stipulati fil-
Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni 
tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet 
Fundamentali (KEDB), b’mod partikolari 
billi tiġi żgurata implimentazzjoni aktar 
konsistenti mad-drittijiet u s-salvagwardji 
mniżżla fl-Artikoli 5 u 6 tal-KEDB. 
Tirrikjedi wkoll, permezz ta’ din id-
Direttiva u miżuri oħra, żviluppi oħra ta’ 
dawk l-istandards fi ħdan l-Unjoni 
Ewropea, inkluż fid-dawl tal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea (il-Karta). Fl-implimentazzjoni 
ta’ din id-Direttiva, l-Istati Membri fl-
ebda każ ma għandhom jonqsu milli 
jirrispettaw l-istandards stipulati fil-
KEDB u fil-Karta kif żviluppati mill-
każistika tal-qrati Ewropej.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Sabiex tinkiseb fiduċja reċiproka, din id-Direttiva għandha ssaħħaħ l-adeżjoni mal-istandards 
tal-KEDB u tagħti 'valur miżjud tal-UE' billi tibni fuqhom, fid-dawl tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali.

Emenda 3

Abbozz ta’ direttiva 
Premessa 8

Test tal-inizjattiva Emenda

(8) Id-drittijiet għall-interpretazzjoni u 
għat-traduzzjoni għal dawk li ma jifhmux 
il-lingwa tal-proċedimenti huma minquxa 
fl-Artikolu 6 tal-KEDB, kif elaborat mill-
każistika tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet 
tal-Bniedem. Id-dispożizzjonjiet ta' din id-
Direttiva jiffaċilitaw l-applikazzjoni ta' 
dawk id-drittijiet fil-prattika. Għal dan l-
għan, din id-Direttiva beħsiebha tiżgura 
d-dritt li persuna suspettata jew akkużata 
jkollha għall-interpretazzjoni u għat-
traduzzjoni fi proċedimenti kriminali bil-
ħsieb tas-salvagwardja tad-drittijiet ta’ dik 
il-persuna għal proċedimenti ġusti.

(8) Ir-rispett għad-drittijiet għal proċess u 
difiża ġusti huwa minqux fl-Artikoli 47 u 
48 tal-Karta. Id-drittijiet, inter alia, għall-
interpretazzjoni u għat-traduzzjoni għal 
dawk li ma jifhmux il-lingwa tal-
proċedimenti huma minquxa fl-Artikoli 5 u 
6 tal-KEDB, kif interpretat mill-każistika 
tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-
Bniedem. Id-dispożizzjonjiet ta' din id-
Direttiva jiffaċilitaw l-applikazzjoni ta' 
dawk id-drittijiet fil-prattika fil-kuntest ta’ 
proċedimenti kriminali, inklużi l-fażijiet 
ta’ qabel il-proċess, tas-sentenza u ta’ kull 
appell, sal-konklużjoni finali tal-
proċedimenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa xieraq li jiġu kkwotati d-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Karta tal-UE kif ukoll tal-KEDB, 
u biex tiġi speċifikata l-firxa tal-‘proċedimenti kriminali’.

Emenda 4

Abbozz ta’ direttiva 
Premessa 10

Test tal-inizjattiva Emenda

(10) Id-dispożizzjonjiet ta' din id-Direttiva 
għandhom jiżguraw li d-drittijiet tal-
persuna suspettata jew akkużata li ma 
titkellimx jew ma tifhimx il-lingwa tal-

(10) Id-dispożizzjonjiet ta' din id-Direttiva 
għandhom jiżguraw li d-drittijiet tas-
suspettat li ma jitkellimx jew ma jifhimx
il-lingwa tal-proċedimenti li jifhem l-
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proċedimenti biex tifhem is-suspetti jew l-
akkużi miġjuba kontriha u li tifhem il-
proċedimenti sabiex tkun tista' teżerċita d-
drittijiet tagħha, huma mħarsa billi tiġi 
pprovduta assistenza lingwistika preċiża u 
bla ħlas. Il-persuna suspettata jew 
akkużata għandha tkun kapaċi, inter alia, 
tispjega lill-avukat tagħha l-verżjoni 
tagħha tal-fatti, tindika kwalunkwe 
dikjarazzjonijiet li ma taqbilx magħhom u 
tagħmel lill-avukat konxju minn 
kwalunkwe fatt li għandu jiġi preżentat 
għad-difiża tagħha. F'rabta ma dan, 
huwa mfakkar li d-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 wkoll 
f'sitwazzjonijiet li mhumiex ittrattati b'mod 
espliċitu f’din id-Direttiva. Il-livell ta' 
protezzjoni qatt ma għandu jaqa’ taħt l-
istandards previsti mill-KEDB, kif 
interpretata fil-każistika tal-Qorti 
Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem.

akkużi miġjuba kontrih u li jifhem il-
proċedimenti sabiex ikun jista' jeżerċita d-
drittijiet tiegħu, huma mħarsa billi tiġi 
pprovduta assistenza lingwistika preċiża, 
tal-kwalità għolja u bla ħlas, bi żmien u 
faċilitajiet adgewati li jissalvagwardjaw il-
korrettezza tal-proċedimenti. Din l-
għajnuna għandha tkopri l-
komunikazzjoni bejn is-suspettat u l-
avukat tiegħu u l-materjal miktub meħtieġ 
sabiex ikun żgurat li jkun kapaċi jifhem 
il-każ kontrih u tkun issalvagwardjata l-
korrettezza tal-proċedimenti. Għandha 
tkopri wkoll, fejn meħtieġ, ir-regoli ta’ 
detenzjoni, inkluż kif tinstab 
informazzjoni u jitressqu lmenti, kif ukoll 
kuntatti uffiċjali bejn l-awtoritajiet ta’ 
detenzjoni u s-suspettat. L-Istati Membri 
jistgħu jestendu d-drittijiet stabbiliti f’din 
id-Direttiva sabiex jipprovdu livell ogħla 
ta' protezzjoni wkoll f'sitwazzjonijiet li 
mhumiex ittrattati b'mod espliċitu f’din id-
Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kontroparti għal emendi dwar l-artikoli li jinkludu l-Artikolu 1.

Emenda 5

Abbozz ta’ direttiva 
Premessa 11

Test tal-inizjattiva Emenda

(11) L-Istati Membri m'għandhomx ikunu 
obbligati jiżguraw l-interpretazzjoni ta' 
komunikazzjoni bejn il-persuna suspettata 
jew akkużata u l-avukat legali tagħha 
f'każijiet fejn dawn jistgħu jikkomunikaw 
b'mod effettiv bl-istess lingwa. L-Istati 
Membri lanqas m'għandhom ikunu 
obbligati li jiżguraw l-interpretazzjoni ta' 
tali komunikazzjoni fejn id-dritt għall-

(11) Id-dispożizzjonijiet ta 'din id-
Direttiva għandhom ikunu stabbiliti fl-
iqsar żmien possibbli fi ħdan qafas legali 
komprensiv ta' salvagwardji proċedurali li 
għandhom jinkludu: ir-rispett xieraq 
għall-prinċipju tal-preżunzjoni ta' 
innoċenza; id-dritt għal trattament ugwali 
fl-għoti ta’ ħelsien taħt garanzija; id-dritt 
għal parir legali u jekk meħtieġ għajnuna 
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interpretazzjoni jintuża b'mod ċar għal 
finijiet oħra li mhumiex l-eżerċizzju ta' 
drittijiet għal proċess ġust fil-proċediment 
ikkonċernat.

legali mingħajr ħlas; id-dritt għal
informazzjoni dwar id-drittijiet (Ittra tad-
Drittijiet); id-dritt li tinġieb xhieda; id-
dritt għal għajnuna speċifika għal 
suspettati vulnerabbli; il-protezzjoni ta’ 
suspettati minorenni; id-dritt għal 
komunikazzjoni mal-awtoritajiet 
konsulari u ma’ partijiet terzi; standards 
minimi għad-detenzjoni u mekkaniżmi ta’ 
appell aċċessibbli. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dritt għal servizzi lingwistiċi f'każ partikolari se jiġi determinat u suġġett għal appell skont 
il-proċeduri stabbiliti f'din id-Direttiva. Din id-Direttiva dwar id-drittijiet għall-
interpretazzjoni u t-traduzzjoni hija biss l-ewwel strument legali fl-approċċ gradwali 
magħżul. Din għandha tiġi segwita malajr b’miżuri oħra dwar id-drittijiet proċedurali 
fundamentali.

Emenda 6

Abbozz ta’ direttiva 
Premessa 12

Test tal-inizjattiva Emenda

(12) Il-konklużjoni li m'hemm l-ebda 
ħtieġa għal interpretazzjoni jew traduzzjoni 
għandha tkun suġġetta għall-possibbiltà ta' 
reviżjoni, skont il-liġi nazzjonali. Tali 
reviżjoni tista' titwettaq, pereżempju, 
permezz ta' proċedura ta' lment speċifika, 
jew fil-kuntest ta' proċedura ta' appell 
ordinarja kontra deċiżjonijiet dwar il-
merti.

(12) Il-konklużjoni li m'hemm l-ebda 
ħtieġa għal interpretazzjoni jew traduzzjoni 
għandha tkun suġġetta għal appell.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dritt ta’ appell jagħti protezzjoni aktar qawwija milli l-‘possibbiltà ta' reviżjoni’. 
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Emenda 7

Abbozz ta’ direttiva 
Premessa 12 a (ġdida)

Test tal-inizjattiva Emenda

(12a) L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li jkun offrut taħriġ għall-
imħallfin, il-prosekuturi, l-avukati, il-
pulizija u l-persunal ikkonċernat tal-qorti 
sabiex dawn ikunu jistgħu jivvalutaw il-
ħtiġijiet lingwistiċi tal-persuna 
ssuspettata, jiżguraw il-kapaċità tagħha li 
tifhem il-proċedimenti, u jivvalutaw il-
kwalità tal-interpretazzjoni u tat-
traduzzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dispożizzjoni dwar it-taħriġ għandha tiġi inkorporata f’din id-Direttiva. Din il-premessa l-
ġdida hija l-kontroparti għall-Artikolu 5(2) l-ġdid. It-test jirrikonoxxi li t-taħriġ jista’ jiġi 
provdut minn entitajiet professjonali. 

Emenda 8

Abbozz ta’ direttiva 
Premessa 13

Test tal-inizjattiva Emenda

(13) Għandha wkoll tiġi pprovduta 
assistenza adatta lill-persuni suspettati jew 
akkużati li jkollhom problemi ta' smigħ
jew ta' taħdit.

(13) Għandha wkoll tiġi pprovduta 
assistenza adatta lis-suspettati li jkollhom 
problemi fiżiċi jew mentali li jistgħu 
jaffettwaw l-abilità tagħhom li 
jikkomunikaw b’mod effettiv, bħall-
problemi tas-smigħ jew ta’ taħdit.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kontroparti għall-emenda għall-Artikolu 2(5) dwar l-għajnuna f’każ ta’ problemi fiżiċi jew 
mentali.
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Emenda 9

Abbozz ta’ direttiva 
Premessa 14

Test tal-inizjattiva Emenda

(14) Id-dover ta' kura lejn il-persuni 
suspettati jew akkużati li huma 
f'pożizzjoni potenzjalment dgħajfa, b'mod 
partikolari minħabba problemi fiżiċi li 
jaffettwaw l-abbiltà tagħhom li 
jikkomunikaw b'mod effettiv, huwa l-bażi 
ta' amministrazzjoni retta tal-ġustizzja. Il-
prosekuzzjoni, l-infurzar tal-liġi u l-
awtoritajiet ġudizzjarji għandhom għalhekk 
jiżguraw li dawn il-persuni jkunu kapaċi 
jeżerċitaw b'mod effettiv id-drittijiet
previsti f’din id-Direttiva, per eżempju 
billi jagħtu attenzjoni għall-kwalunkwe
vulnerabbiltà potenzjali li taffettwa l-
abbiltà tagħhom li jsegwu l-proċedimenti 
u li jiġu mifhuma u billi jieħdu l-passi 
adatti biex jiżguraw dawn id-drittijiet.

(14) Id-dover ta' kura lejn suspettati li ma 
jkunux kapċi jifhmu jew isegwu 
proċedimenti huwa l-bażi ta' 
amministrazzjoni retta tal-ġustizzja. Il-
prosekuzzjoni, l-infurzar tal-liġi u l-
awtoritajiet ġudizzjarji għandhom għalhekk 
jiżguraw li suspettati f’pożizzjoni 
potenzjalment dgħajfa jkunu kapaċi 
jeżerċitaw b'mod effettiv id-drittijiet 
tagħhom. Dawn l-awtoritajiet għandhom 
ikunu konxji minn kwalunkwe 
vulnerabbiltà potenzjali u jieħdu l-passi 
adatti biex jiżguraw dawn id-drittijiet. Dan 
għandu dejjem ikun il-każ meta persuna 
suspettata tkun minorenni jew tbati minn 
diżabilità li tfixkel il-parteċipazzjoni attiva 
tagħha fil-proċedimenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda hija aktar ċara.

Emenda 10

Abbozz ta’ direttiva 
Premessa 14 a (ġdida)

Test tal-inizjattiva Emenda

(14a) Din id-Direttiva għandha tiġi 
evalwata fid-dawl tal-esperjenza prattika 
miksuba. Jekk ikun xieraq, għandha tiġi 
emendata sabiex ittejjeb is-salvagwardji li 
tistabbilixxi.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-kontroparti għall-Emenda 39 tal-Artikolu 8.

Emenda 11

Abbozz ta’ direttiva 
Premessa 15

Test tal-inizjattiva Emenda

(15) Is-salvagwardja tal-ġustizzja fil-
proċedimenti teħtieġ li d-dokumenti 
essenzjali, jew tal-anqas il-passaġġi 
importanti ta' tali dokumenti, għandhom 
jiġu tradotti għall-benefiċċju tal-persuna 
suspettata jew akkużata. Huwa f'idejn l-
awtoritajiet tal-Istati Membri li jiddeċiedu 
liema dokumenti għandhom jiġu tradotti, 
skont il-liġi nazzjonali. Xi dokumenti 
għandhom dejjem jiġu kkunsidrati bħala 
dokumenti essenzjali li għandhom jiġu 
tradotti, bħad-deċiżjoni li ċċaħħad lill-
persuna mil-libertà tagħha, l-imputazzjoni 
jew akkuża u kwalunkwe sentenza.

(15) Is-salvagwardja tal-ġustizzja fil-
proċedimenti teħtieġ li materjal miktub, 
meħtieġ sabiex jiżgura li s-suspettat ikun
jista’ jifhem il-każ kontrih u jeżerċita d-
drittijiet tiegħu, għandu jiġi tradott. Xi 
dokumenti bħad-deċiżjoni li titneħħa l-
libertà ta’ persuna, l-imputazzjoni/l-
akkuża, il-provi dokumentarji essenzjali, 
kwalunkwe sentenza, parir legali bil-
miktub mingħand l-avukat tal-persuna 
ssuspettata, u fejn meħtieġ ir-regoli tad-
detenzjoni, inkluż kif tinstab 
informazzjoni u jsiru l-ilmenti, għandhom 
dejjem jiġu kkunsidrati bħala materjal bil-
miktub neċessarju li jeħtieġlu traduzzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test rivedut aktar jiżgura proċeduri ġusti u jħalli l-ambitu tal-obbligu ta' traduzzjoni li jiġi 
determinat f’każ partikolari permezz tal-proċeduri ta’ valutazzjoni u ta' appell.

Emenda 12

Abbozz ta’ direttiva 
Premessa 16

Test tal-inizjattiva Emenda

(16) Rinunzja tad-dritt ta' traduzzjoni bil-
miktub tad-dokumenti għandha tkun 
inekwivokabbli, b'salvagwardji minimi, u 
m'għandha tmur kontra l-ebda interess 
pubbliku importanti.

(16) Kull rinunzja tad-dritt ta' traduzzjoni 
ta’ materjal bil-miktub għandha tkun 
soġġetta għar-rekwiżiti li s-suspettat ikun 
irċieva parir legali u li r-rinunzja kienet 
inekwivokabbli, tressqet  bil-miktub fil-
preżenza tal-avukat tiegħu u ma marret
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kontra l-ebda interess pubbliku importanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-suspettat ma għandux ikun jista’ jirrinunzja d-drittijiet mingħajr salvagwardji b'saħħithom.

Emenda 13

Abbozz ta’ direttiva 
Premessa 18

Test tal-inizjattiva Emenda

(18) L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li d-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva, 
fejn jikkorrispondu għal drittijiet garantiti 
mill-KEDB jiġu implimentati b'mod 
konsistenti ma' dawk tal-KEDB kif 
żviluppati fil-każistika rilevanti tal-Qorti 
Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem.

(18) Id-dispożizzjonijiet ta' din id-
Direttiva, li jikkorrispondu għal drittijiet 
garantiti mill-KEDB jew mill-Karta 
għandhom jiġu interpretati u implimentati 
b'mod konsistenti ma' dawk id-drittijiet, kif 
żviluppati fil-każistika rilevanti tal-Qorti 
Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-
Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija l-kontroparti tal-Artikolu 1(2b) ġdid. Hemm il-bżonn ta’ konsistenza kemm mal-
KEDB/każistika ta’ Strasburgu u l-Karta tal-UE/ il-każistika tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja.

Emenda 14

Abbozz ta’ direttiva 
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test tal-inizjattiva Emenda

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi regoli li 
jikkonċernaw id-drittijiet għall-
interpretazzjoni u għat-traduzzjoni fi 
proċedimenti kriminali u fi proċedimenti 
għall-esekuzzjoni ta' Mandat ta' Arrest 
Ewropew.

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi regoli li 
jikkonċernaw id-drittijiet għall-
interpretazzjoni u għat-traduzzjoni fi 
proċedimenti kriminali ta’ kull tip, inkluż 
inter alia l-fażi ta’ qabel il-proċess, is-
sentenza, il-fażi tad-detenzjoni u ta’ 
kwalunkwe appell, sakemm il-
proċedimenti jkunu finalment konklużi, u 
fi proċedimenti skont Mandat ta' Arrest 



PE439.397v01-00 14/30 PR\807292MT.doc

MT

Ewropew.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-individwi jkollhom aċċess għall-interpretazzjoni u t-traduzzjoni matul il-
fażijiet kollha tal-proċedimenti kriminali, sakemm l-appelli kollha jiġu eżawriti. 

Emenda 15

Abbozz ta’ direttiva 
Artikolu 1 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

1a. Għall-iskop ta' din id-Direttiva, it-
terminu "suspettat" għandu jinqara fis-
sens ta' persuna suspettata, arrestata, 
mħarrka jew ikkundannata li qed tistenna
sentenza b’rabta ma' reat kriminali, 
sakemm il-proċedimenti kriminali li 
għalihom japplika d-dritt għal 
interpretazzjoni u traduzzjoni ma jkunux 
ġew finalment konklużi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva għandha tapplika għall-fażijiet kollha tal-proċedimenti kriminali, inkluż qabel il-
proċess, wara l-kundanna u kull fażi ta' appell, u għalhekk it-terminu "suspettat" għandu jiġi 
mifhum kif dovut.

Emenda 16

Abbozz ta’ direttiva 
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test tal-inizjattiva Emenda

2. Dawk id-drittijiet japplikaw għal 
kwalunkwe persuna minn meta dik il-
persuna tkun ġiet infurmata mill-
awtoritajiet kompetenti ta' Stat Membru, li 
hija suspettata jew akkużata li wettqet reat 
kriminali sa ma jiġu fi tmiemhom il-

2. Dawk id-drittijiet japplikaw għal 
kwalunkwe persuna minn meta dik il-
persuna tkun interrogata jew arrestata 
mill-awtoritajiet ta' Stat Membru b’rabta 
ma’ reat kriminali jew inkella tkun 
mgħarrfa li hija suspettata sa ma jiġu fi 



PR\807292MT.doc 15/30 PE439.397v01-00

MT

proċedimenti, li huwa mifhum li jfisser il-
konklużjoni finali tal-kwistjoni dwar jekk 
il-persuna suspettat jew akkużata wettqitx 
ir-reat.

tmiemhom il-proċedimenti, inkluż is-
sentenza u r-riżoluzzjoni tal-appell, u 
matul id-detenzjoni għall-kuntatti uffiċjali 
kollha bejn l-awtoritajiet ta' detenzjoni u 
l-persuna taħt arrest.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-perjodu li matulu japplikaw id-drittijiet għall-interpretazzjoni u t-traduzzjoni għandu jkun 
estensiv skont kemm ikun meħtieġ fl-interessi tal-ġustizzja.

Emenda 17

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

2a. Il-persuna ssuspettata għandha tiġi 
infurmata dwar id-drittijiet stabbiliti f'din 
id-Direttiva mingħajr dewmien. Din l-
informazzjoni għandha tingħata bil-
miktub. Suspettati bi problemi marbuta 
mal-vista jew mal-qari għandhom jiġu 
notifikati oralment, b’lingwa li jifhmu, 
dwar dawn id-drittijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-persuna suspettata għandha tkun taf x'inhuma d-drittijiet tagħha għal għajnuna lingwistika 
u l-informazzjoni għandha tiġi provduta bil-miktub sabiex tkun tista' tibbenefika bis-sħiħ mid-
drittijiet tagħha. Dispożizzjoni speċjali għandha ssir ukoll għal persuni bi problemi tal-vista.

Emenda 18

Abbozz ta’ direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 b (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

2b. Id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva 
li jikkorrispondu għal drittijiet garantiti 
mill-KEDB jew mill-Karta għandhom jiġu 
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interpretati u implimentati b'mod 
konsistenti ma' dawk id-drittijiet, kif 
żviluppati fil-każistika rilevanti tal-Qorti 
Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-
Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija l-kontroparti għall-emenda għal premessa 18. Hemm il-bżonn ta’ konsistenza kemm 
mal-KEDB/każistika ta’ Strasburgu u l-Karta tal-UE/ il-każistika tal-Qorti Ewropea tal-
Ġustizzja.

Emenda 19

Abbozz ta’ direttiva 
Artikolu 1 – paragrafu 3

Test tal-inizjattiva Emenda

Din id-Direttiva m'għandhiex tapplika 
għal proċedimenti li jistgħu jwasslu għal 
sanzjonijiet li jiġu imposti minn awtorità 
oħra ħlief qorti kriminali, sakemm dawk 
il-proċedimenti ma jkunux pendenti 
quddiem qorti li jkollha ġurisdizzjoni 
f'materji kriminali.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ambitu tad-Direttiva ma għandux ikun limitat bla bżonn.

Emenda 20

Abbozz ta’ direttiva 
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test tal-inizjattiva Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
persuna suspettata jew akkużata li ma 
tifhimx jew ma titkellimx il-lingwa tal-
proċedimenti kriminali kkonċernati, tiġi 
pprovduta b'servizz ta' interpretazzjoni fil-

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
suspettat li ma jifhimx il-lingwa tal-
proċedimenti kriminali kkonċernati, jiġi 
pprovdut mingħajr dewmien bis-servizz ta' 
interpretazzjoni meħtieġ sabiex jiżgura li 
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lingwa nativa tagħha jew f'xi lingwa oħra 
li tifhem, sabiex jiġi salvagwardjat id-dritt 
tagħha għal proċedimenti ġusti. L-
interpretazzjoni, inkluż tal-komunikazzjoni 
bejn il-persuna suspettata jew akkużata u 
l-avukat tagħha, għandha tiġi pprovduta 
matul proċedimenti kriminali quddiem l-
awtoritajiet investigattivi u ġudizzjarji, 
inkluż waqt l-interrogazzjoni tal-pulizija, 
matul is-seduti tal-qorti kollha u matul 
kwalunkwe seduti interim meħtieġa, u 
jistgħu jiġu pprovduti f'sitwazzjonijiet 
oħra. Din id-dispożizzjoni ma taffettwax 
ir-regoli tal-liġi nazzjonali li 
jikkonċernaw il-preżenza ta' avukat matul 
kwalunkwe stadju tal-proċedimenti 
kriminali.

jkun kapaċi jifhem il-każ kontrih u 
jeżerċita d-drittijiet tiegħu u 
jissalvagwardja l-korrettezza tal-
proċedimenti. L-interpretazzjoni, inkluż 
tal-komunikazzjoni bejn is-suspettat u l-
avukat tiegħu, għandha tiġi pprovduta 
kontinwament matul il-proċedimenti.
Għandha tiġi pprovduta wkoll fil-każ ta’ 
detenzjoni għal kuntatti uffiċjali bejn l-
awtoritajiet ta’ detenzjoni u s-suspettat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dritt għall-interpretazzjoni jeħtieġ li jkun wiesa’ biżżejjed biex ikun żgurat li l-proċeduri 
jkunu ġusti

Emenda 21

Abbozz ta’ direttiva 
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test tal-inizjattiva Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
persuna bi problema ta' smigħ tirċievi 
assistenza ta' interpretazzjoni, jekk din 
tkun adatta għal dik il-persuna.

2. Id-dritt għall-interpretazzjoni jinkludi l-
għajnuna lingwistika għal persuni bi 
problemi fiżiċi jew mentali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dritt għall-interpretazzjoni jeħtieġ li jkun aktar wiesa’ għal persuni bi problemi marbuta 
mas-smigħ. 
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Emenda 22

Abbozz ta’ direttiva 
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test tal-inizjattiva Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jiġi verifikat bi kwalunkwe mod adatt, 
inkluż billi tiġi kkonsultata l-persuna 
suspettata jew akkużata, jekk tifhimx u 
titkellimx il-lingwa tal-proċedimenti 
kriminali u teħtieġx l-assistenza ta' 
interpretu.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jkun hemm proċeduri fis-seħħ biex 
jiddeterminaw jekk suspettat jifhimx u 
jitkellimx il-lingwa tal-proċedimenti 
kriminali u jeħtieġx l-assistenza ta' 
interpretu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn li jkun hemm proċedura għall-evalwazzjoni tal-bżonnijiet tal-persuna 
suspettata.

Emenda 23

Abbozz ta’ direttiva 
Artikolu 2 – paragrafu 4

Test tal-inizjattiva Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
f’xi stadju tal-proċedimenti, skont il-liġi 
nazzjonali, jkun hemm il-possibbiltà ta' 
reviżjoni ta' konklużjoni li hemm il-ħtieġa 
ta' interpretazzjoni. Tali reviżjoni ma 
tinvolvix l-obbligu għall-Istati Membri li 
jipprevedu għal mekkaniżmu separat li fih 
l-uniku bażi għal reviżjoni tkun li tiġi 
kontestata tali konklużjoni.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jkun hemm id-dritt ta’ appell għand 
awtorità ġudizzjarja kontra d-deċiżjoni li 
ma hemmx il-bżonn ta’ interpretazzjoni, kif 
ukoll mekkaniżmu għall-ilmenti u l-
opportunita li jkun żgurat interpretu 
sostitut.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ fl-interessi tal-ġustizzja li jiġu speċifikati d-dritt ta' appell minflok ‘il-
possibbiltà ta' reviżjoni’, kif ukoll li dan għandu jsir għand awtorità ġudizzjarja. Barra minn 
hekk, mekkaniżmu ta’ ilment għandu jiġi provdut.
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Emenda 24

Abbozz ta’ direttiva 
Artikolu 2 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

5a. It-teknoloġija bħal kuntatt permezz 
tal-vidjow, l-aċċess bit-telefown jew 
inkella bl-internet tista’ tintuża meta 
jkunu ġew eżawriti l-possibilitajiet l-oħra 
kollha u meta l-attendenza personali ta’ 
interpretu tkun impossibbli, bħal meta 
jinqala’ l-bżonn fi żmien qasir sew, jew 
meta l-użu tagħha ma jipperikolax id-dritt 
għal proċess ġust.  Din l-għażla ma 
għandhiex tintuża għal proċedimenti li 
jseħħu fil-qorti. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Faċilitajiet teknoloġiċi għandhom jintużaw biss jekk l-attendenza personali ta’ interpretu tkun 
impossibbli, bħal f'sitwazzjoni ta' emerġenza jew meta ilsna iktar rari u djaletti jkunu involuti 
u meta d-dritt għal proċess ġust ma jiġix ippreġudikat.

Emenda 25

Abbozz ta’ direttiva 
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test tal-inizjattiva Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
persuna suspettata jew akkużata li ma 
tifhimx jew ma titkellimx il-lingwa tal-
proċedimenti kriminali kkonċernati, tiġi 
pprovduta bi traduzzjoni, fil-lingwa nativa 
tagħha jew f'lingwa oħra li hija tifhem, 
tad-dokumenti li huma essenzjali sabiex 
jiġi salvagwardjat id-dritt tagħha għal 
proċedimenti ġusti, jew tal-anqas il-
passaġġi importanti ta' tali dokumenti, 
sakemm il-persuna kkonċernata għandha 
d-dritt ta' aċċess għad-dokumenti 
kkonċernati taħt il-liġi nazzjonali.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
suspettat li ma jifhimx il-lingwa tal-
proċedimenti kkonċernati, jiġi pprovdut 
malajr bi traduzzjonijiet tal-materjal kollu 
meħtieġ sabiex jiżgura li jkun kapaċi 
jifhem il-każ kontrih u jeżerċita d-drittijiet 
tiegħu u jissalvagwardja l-korrettezza tal-
proċedimenti kriminali.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-persuna akkużata trid tkun kapaċi tifhem il-materjal dokumentarju essenzjali fl-istadji 
kollha tal-proċeduri sabiex tkun tista' tħejji difiża kredibbli.

Emenda 26

Abbozz ta’ direttiva 
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test tal-inizjattiva Emenda

2. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jiddeċiedu liema huma d-dokumenti 
essenzjali li għandhom jiġu tradotti taħt 
il-paragrafu 1. Id-dokumenti essenzjali li 
għandhom jiġu tradotti, fl-intier tagħhom 
jew il-passaġġi importanti tagħhom, 
għandhom jinkludu tal-anqas l-ordnijiet 
ta' detenzjoni jew id-deċiżjonijiet 
ekwivalenti li jċaħħdu lill-persuna mil-
libertà tagħha, l-imputazzjoni jew akkuża 
u kwalunkwe sentenza, fejn tali 
dokumenti jkunu jeżistu.

2. Tal-anqas id-deċiżjoni li titneħħa l-
libertà ta’ persuna, l-imputazzjoni/l-
akkuża, il-provi dokumentarji essenzjali u 
kwalunkwe sentenza, parir legali bil-
miktub mingħand l-avukat tal-persuna 
ssuspettata, u fejn meħtieġ ir-regoli tad-
detenzjoni, inkluż kif tinstab 
informazzjoni u jsiru l-ilmenti, għandha 
tiġi meqjusa bħala materjal bil-miktub 
neċessarju li jirrikjedi t-traduzzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ċerti dokumenti għandhom ikunu speċifikati, permezz ta’ lista mhux eżawrjenti, bħala li 
jaqgħu fil-kuntest tat-tifsira ta' materjal bil-miktub meħtieġ għad-dritt ta’ difiża.

Emenda 27

Abbozz ta’ direttiva 
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test tal-inizjattiva Emenda

3. Il-persuna suspettata jew akkużata, jew 
l-avukat tagħha, jistgħu jippreżentaw talba 
motivata għat-traduzzjoni ta' dokumenti 
addizzjonali li huma meħtieġa għall-
eżerċizzju effettiv tad-dritt tad-difiża.

3. Is-suspettat jew l-avukat tiegħu jistgħu 
jippreżentaw talba motivata għat-
traduzzjoni ta' dokumenti addizzjonali.
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Or. en

Emenda 28

Abbozz ta’ direttiva 
Artikolu 3 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

3a. Sommarju indiċjat u bir-referenzi 
kollha tal-provi tal-prosekuzzjoni għandu 
jiġi pprovdut fit-traduzzjoni sew qabel il-
bidu tal-proċess, sabiex jippermetti lill-
imputat biex jikkunsidra mal-avukat 
tiegħu jekk għandhiex issir talba formali 
għal traduzzjoni ta' kwalunkwe parti 
speċifika tal-evidenza tal-prosekuzzjoni 
msemmija fis-sommarju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan għandu jtejjeb l-implimentazzjoni prattika tad-dritt għal traduzzjoni tal-materjal 
essenzjali.

Emenda 29

Abbozz ta’ direttiva 
Artikolu 3 – paragrafu 4

Test tal-inizjattiva Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
f’xi stadju tal-proċedimenti, skont il-liġi 
nazzjonali, jkun hemm il-possibbiltà ta' 
reviżjoni jekk it-traduzzjoni ta' dokument 
imsemmi fil-paragrafi 2 u 3 ma tkunx 
ipprovduta. Tali reviżjoni ma tinvolvix l-
obbligu għall-Istati Membri li jipprevedu 
għal mekkaniżmu separat li fih l-uniku 
bażi għal reviżjoni tkun li tiġi kontestata 
tali konklużjoni.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jkun hemm dritt għal appell għal awtorità 
ġudizzjarja kontra deċiżjoni li tirrifjuta t-
traduzzjoni ta’ kwalunkwe dokumenti 
msemmija fil-paragrafi 1, 2, 3 u 3a, kif 
ukoll mekkaniżmu għat-tressiq ta’ ilmenti.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ li tiġi speċifikata id-disponibilità ta' appell minflok ‘il-possibbiltà ta' 
reviżjoni’, u li fl-interess tal-ġustizzja, din għandha tkun awtorità ġudizzjarja. L-ambitu ta' 
deċiżjonijiet ta' rifjut appellati għandu jitwessa' u l-mekkaniżmu tal-ilmenti għandu jiġi 
pprovdut.

Emenda 30

Abbozz ta’ direttiva 
Artikolu 3 – paragrafu 6

Test tal-inizjattiva Emenda

6. Sakemm dan ma jaffettwax il-ġustizzja 
fil-proċedimenti, fejn ikun il-każ, minflok 
traduzzjoni bil-miktub jistgħu jiġu 
pprovduti traduzzjoni orali jew sommarju 
orali tad-dokumenti msemmija f'dan l-
Artikolu.

6. Sakemm dan ma jaffettwax il-ġustizzja 
fil-proċedimenti, traduzzjoni orali jew 
sommarju orali tal-materjal miktub 
imsemmi f'dan l-Artikolu jistgħu, permezz 
ta' deroga f'ċirkostanzi eċċezzjonali u 
soġġett għall-proċedura ta' appell fl-
Artikolu 3(4), ikunu pprovduti minflok 
traduzzjonijiet bil-miktub, bil-kundizzjoni 
li jkunu pprovduti fil-preżenza tal-avukat 
tas-suspettat u li tinżamm reġistrazzjoni 
sħiħa u permanenti ta’ sommarju jew 
traduzzjoni bħal din.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Taqsiriet orali jew traduzzjonijiet għandhom ikunu eċċezzjonali u suġġetti għal salvagwardji 
inkluż id-dritt ta' appell.

Emenda 31

Abbozz ta’ direttiva 
Artikolu 3 – paragrafu 7

Test tal-inizjattiva Emenda

7. Persuna li jkollha d-dritt taħt dan l-
Artikolu għat-traduzzjoni ta' dokumenti
tista', fi kwalunkwe ħin, tirrinunzja għal 
dan id-dritt.

7. Suspettat li jkollu d-dritt taħt dan l-
Artikolu għat-traduzzjoni ta' materjal 
miktub jista', fi kwalunkwe ħin, 
jirrinunzja għal dan id-dritt iżda biss jekk 
ikun irċieva parir legali, jekk min jitlob l-
eżenzjoni jkun inekwivoku, jekk it-talba 
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titressaq bil-miktub fil-preżenza tal-avukat 
tiegħu, u jekk din ma tmurx kontra 
kwalunkwe interess pubbliku importanti. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-suspettat ma għandux ikun jista’ jirrinunzja d-drittijiet mingħajr salvagwardji b'saħħithom.

Emenda 32

Abbozz ta’ direttiva 
Artikolu 5

Test tal-inizjattiva Emenda

L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri 
konkreti biex jiżguraw li l-interpretazzjoni 
u t-traduzzjoni pprovduti jkunu ta' kwalità 
adegwata sabiex il-persuna suspettata jew 
akkużata, kif ukoll il-persuna suġġetta 
għall-esekuzzjoni ta' Mandat ta' Arrest 
Ewropew, tkun tista' teżerċita d-drittijiet 
tagħha b'mod sħiħ.

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu 
miżuri konkreti biex jiżguraw li l-
interpretazzjoni u t-traduzzjoni pprovduti 
jkunu ta' kwalità għolja sabiex il-persuna 
suspettata, kif ukoll il-persuna suġġetta 
għal rikjesta ta’ Mandat ta' Arrest 
Ewropew, tkun tista' teżerċita d-drittijiet 
tagħha b'mod sħiħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-servizzi lingwistiċi jeħtieġu jkunu ta’ kwalità għolja sabiex jiżguraw l-eżerċizzju sħiħ tad-
drittijiet. 

Emenda 33

Abbozz ta’ direttiva 
Artikolu 5 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jkun offrut taħriġ għall-imħallfin, il-
prosekuturi, l-avukati, il-pulizija u l-
persunal ikkonċernat tal-qorti sabiex 
dawn ikunu jistgħu jivvalutaw il-ħtiġijiet 
lingwistiċi tal-persuna ssuspettata, 
jiżguraw il-kapaċità tagħha li tifhem il-
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proċedimenti, u jivvalutaw il-kwalità tal-
interpretazzjoni u tat-traduzzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dispożizzjoni dwar it-taħriġ għandha tiġi inkorporata f’din id-Direttiva. Din il-klawsola hija 
kontroparti għall-premessa 12a ġdida. It-test jirrikonoxxi li t-taħriġ jista’ jiġi provdut minn 
entitajiet professjonali. 

Emenda 34

Abbozz ta’ direttiva 
Artikolu 5 – paragrafu 1 b (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

1b. Sabiex ikun garantit livell għoli ta’ 
interpretazzjoni u traduzzjoni kif ukoll 
aċċess effikaċi għalih, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li tkun fis-seħħ 
sistema ta' taħriġ, ta' kwalifiki u ta' 
akkreditazzjoni tat-tradutturi u tal-
interpreti għal xogħol legali, u li reġistru 
nazzjonali ta’ tradutturi u interpreti 
professjonali indipendenti li jkunu 
kwalifikati jiġi stabbilit u jsir disponibbli 
għall-avukati u għall-awtoritajiet 
rilevanti, inkluż fuq bażi transkonfinali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jieħdu passi konkreti biex jiżguraw li s-servizzi ta' interpreti u 
tradutturi professjonali jkunu disponibbli, b'sistemi ta' taħriġ, kwalifiki u reġistrazzjoni tal-
prattikanti.
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Emenda 35

Abbozz ta’ direttiva 
Artikolu 5 a (ġdid) 

Test tal-inizjattiva Emenda

Artikolu 5a
Skadenzi

Kull skadenza proċedurali għandha tqis 
iż-żmien meħtieġ għat-traduzzjoni u l-
interpretazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk l-iskadenzi proċedurali ma jqisux il-ħtiġijiet tal-interpretazzjoni u tat-traduzzjoni, il-
korrettezza tal-proċeduri tista’ tiġi preġudikata.

Emenda 36

Abbozz ta’ direttiva 
Artikolu 5 b (ġdid)

Test tal-inizjattiva Emenda

Artikolu 5b
Reġistrazzjonijiet

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
meta l-intervisti mal-persuna ssuspettata 
jkunu tmexxew mill-pulizija jew mill-
prosekuturi bl-għajnuna ta' interpretu, 
jew meta traduzzjoni orali jew sommarju 
orali ta' materjal bil-miktub tiġi pprovduta 
skont l-Artikolu 3(6) jew meta jkun hemm 
rinunzja tad-drittijiet skont l-Artikolu 
3(7), għandha ssir reġistrazzjoni awdjo u 
vidjow li għandha tkun ipprovduta lil kull 
parti fil-każ ta' tilwima.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-każ ta’ appelli jew tilwim huwa vitali li l-kwalità u l-affidabbiltà tal-interpretazzjoni jew 
tat-traduzzjoni orali, jew il-bażi soda ta' rinunzja, tista' tiġi vverifikata permezz ta' aċċess 
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għar-reġistrazzjonijiet.

Emenda 37

Abbozz ta’ direttiva 
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test tal-inizjattiva Emenda

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
meħtieġa biex jikkonformaw mad-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva sa 
mhux iktar tard minn ……...* 

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
meħtieġa biex jikkonformaw mad-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva sa 
mhux iktar tard minn ……...* 

____________________
* ĠU: Daħħal id-data 30 xahar wara l-
pubblikazzjoni ta' din id-Direttiva fil-Ġurnal 
Uffiċjali.

____________________
* ĠU: Daħħal id-data sentejn wara d-dħul fis-seħħ 
ta' din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija tabella programmatika normali għat-traspożizzjoni tad-Direttivi.

Emenda 38

Abbozz ta’ direttiva 
Artikolu 8

Test tal-inizjattiva Emenda

Il-Kummisjoni għandha, sa ………*, 
tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew 
u lill-Kunsill, li jivvaluta l-punt safejn l-
Istati Membri jkunu ħadu l-miżuri 
neċessarji sabiex jikkonformaw ma' din id-
Direttiva, jekk meħtieġ, flimkien ma' 
proposti leġislattivi.

Il-Kummisjoni għandha, sa ………*, 
tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew 
u lill-Kunsill, li jivvaluta l-punt safejn l-
Istati Membri jkunu ħadu l-miżuri 
neċessarji sabiex jikkonformaw ma' din id-
Direttiva, jekk meħtieġ, flimkien ma' 
proposti leġiżlattivi biex jitjiebu s-
salvagwardji għal proċedimenti ġusti li 
tipprevedi. 

____________________

* ĠU: Daħħal id-data 30 xahar wara l-
pubblikazzjoni ta' din id-Direttiva fil-Ġurnal 
Uffiċjali.

____________________

* ĠU: Daħħal id-data tliet snin wara d-dħul fis-
seħħ ta' din id-Direttiva.

Or. en
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NOTA SPJEGATTIVA

Fl-2004 l-Kummissjoni ressqet proposta għal Direttiva tal-Kunsill dwar jeddijiet proċedurali 
fi proċedimenti kriminali fl-UE (COM(2004)348, li kienet tkopri firxa konsiderevolment 
wiesgħa ta’ kwistjonijiet. Il-Parlament appoġġja b’saħħa din il-proposta, u qabel mal-
Kummissjoni li l-fiduċja bejn l-Istati Membri fil-qasam tal-kooperazzjoni ġudizzjarja tikber 
bil-bosta jekk ikun hemm jeddijiet armonizzati għal individwi involuti f’investigazzjonijiet u 
proċedimenti ġudizzjarji. 

Madankollu n-negozjati fil-Kunsill dwar din il-miżura wiesgħa ġew abbandunati fl-2007 
minħabba n-nuqqas min-naħa tal-Istati Membri li jilħqu ftehim. Fit-tieni nofs tal-2009, il-
Presidenza Svediża reġgħet tat impetu lill-isforzi fil-forma ta' 'Rotta programmatika' ġenerali 
(ĠU C 295, 4.12.2009, p1) dwar it-tisħiħ tad-drittijiet proċedurali ta’ persuni suspettati u 
akkużati fi proċedimenti kriminali, li fiha spjegat l-approċċ pass pass aktar milli ressqet 
miżura komprensiva waħda. 

Il-Kunsill Ewropew laqa’ l-adozzjoni mill-Kunsill tar-Rotta Programmatika, li fiha l-5 miżuri 
previsti huma dawk fl-ambitu tal-proposta tal-2004: id-dritt għal traduzzjoni u 
interpretazzjoni, id-dritt għal informazzjoni dwar id-drittijiet u dwar l-akkużi (‘Ittra tad-
Drittijiet’); id-dritt għal parir legali u għal għajnuna legali; il-komunikazzjoni mal-awtoritajiet 
konsulari u ma’ partijiet terzi bħal min iħaddem, il-familja jew il-ħbieb; u d-dritt għal imputati 
vulnerabbli li jkollhom appoġġ speċifiku u salvagwardji. Barra minn hekk, hija prevista Green 
Paper dwar id-detenzjoni qabel il-proċess.

Fil-Programm ta' Stokkolma l-Kunsill Ewropew stieden lill-Kummissjoni biex tressaq il-
proposti previsti fir-Rotta Programmatika għall-implimentazzjoni rapida tagħha, biex 
teżamina elementi addizzjonali ta' drittijiet proċedurali minimi għall-persuni akkużati u 
suspettati, u biex tevalwa jekk kwistjonijiet oħra pereżempju l-preżunzjoni ta' innoċenza 
hemmx bżonn li jiġu indirizzati, biex tkun promossa kooperazzjoni aħjar f'dan il-qasam. 

Bħala l-ewwel miżura tar-Rotta Programmatika, f'Lulju tal-2009 l-Kummissjoni pproponiet 
deċiżjoni ta' qafas tal-Kunsill (COM (2009) 338) dedikata esklussivament għad-dritt għall-
interpretazzjoni u għat-traduzzjoni fil-proċedimenti kriminali. Il-Parlament Ewropew ġie 
kkonsultat u ġie prodott abbozz ta' rapport mir-rapporteur preżenti (2009/0101 - PR/793491 -
PE 430.359v01-00), iżda dan ma tmexxiex ’il quddiem minħabba d-dħul fis-seħħ tat-Trattat 
ta' Lisbona. B’approċċ sfortunatament minimalista fir-rigward tal-impenn demokratiku, il-
Parlament Ewropew la ġie kkonsultat dwar ir-Rotta Programmatika u lanqas dwar ir-
Riżoluzzjoni dwar l-implimentazzjoni prattika tad-Deċiżjoni ta' Qafas dwar id-drittijiet 
lingwistiċi.

Għal raġunijiet prattiċi, f'Diċembru tal-2009, il-Kummissjoni ma kinitx fil-qagħda li tressaq 
proposta bikrija għal Direttiva dwar id-drittijiet lingwistiċi u għalhekk dan sar minn grupp ta' 
Stati Membri (PE-CONS 1/10), bil-kontenut li rrifletta l-ftehim ta’ Ottubru 2009 bejn is-27 
gvern dwar id-deċiżjoni ta’ qafas fil-kuntest tal-unanimità li dak iż-żmien kienet meħtieġa.

Il-pożizzjoni tar-rapporteur
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Il-kooperazzjoni kriminali u ġudizzjarja tal-UE qed tiżviluppa b'mod żbilanċjat, b’aktar 
prijorità tingħata lill-ħtiġijiet tal-prosekuzzjoni u l-infurzar tal-liġi milli lid-drittijiet tad-difiża, 
filwaqt li n-nuqqas ta' salvagwardji proċedurali stretti għal individwi suġġetti għal sistemi 
ġudizzjarji li jistgħu ma jinftehmux kompletament huwa lakuna li ma għandhiex titħalla.

Għalhekk l-istimolu mġedded għal drittijiet proċedurali huwa apprezzat u għalkemm l-
approċċ pass pass huwa t-tieni l-aħjar għażla, huwa aħjar minn ebda azzjoni, għalhekk hu 
essenzjali li l-moviment jibqa’ għaddej. Ir-Rotta Programmatika mhux biss għandha titlesta 
iżda miżuri marbuta mal-bini tal-kunfidenza u t-tisħiħ tad-drittijiet għandhom jiġu adottati fil-
futur qrib: id-dritt li l-imputati barranin jitqiesu għall-għotji ta' ħelsien b’garanzija fuq bażi 
mhux diskriminatorja huwa prijorità urġenti.  Il-proposti kollha tar-Rotta Programmatika 
għandhom jitressqu kemm jista’ jkun malajr ladarba d-drittijiet proċedurali huma marbuta 
mill-qrib ma’ xulxin. Pereżempju d-dritt għal traduzzjoni u interpretazzjoni effikaċi jista' jkun 
imdgħajjef minn nuqqas ta' informazzjoni dwar id-drittijiet jew in-nuqqas ta’ disponibilità ta' 
parir legali immedjat u mingħajr ħlas. Kull spiża addizzjonali li d-Direttiva se timponi fuq l-
Istati Membri hija l-ispiża irriduċibbli li biha jiġu żgurati proċessi ġusti u li jiġi evitat li l-qrati 
jiżbaljaw fid-deċiżjonijiet tagħhom u li f’kull każ tkun bilanċjata minn anqas appelli u 
dewmien li jiswew il-flus. Kull Riżoluzzjoni dwar l-aħjar prattiki li tista’ tiġi adottata biex 
takkumpanja d-Direttiva għandha tinkludi miżuri prattiċi soda li jsaħħu l-implimentazzjoni 
tad-drittijiet stipulati fid-Direttiva. 

L-adeżjoni mal-istandards stabbiliti fil-Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem 
(ECHR) għandha tifforma l-bażi għall-fiduċja reċiproka li fuqha r-rikonoxximent reċiproku 
tal-UE fi kwistjonijiet ġudizzjarji jkun kontinġenti u jirrappreżenta l-istandards minimi li 
taħthom ebda Stat tal-UE ma għandu jaqa’. Id-drittijiet f’din id-Direttiva għalhekk huma 
bbażati fuq l-Artikolu 5 (dwar id-dritt għal-libertà u s-sigurtà) u l-Artikolu 6 (dwar id-dritt 
għal proċess ġust) tal-Konvenzjoni. Għalkemm hemm sitwazzjonijiet li għalihom japplika l-
Artikolu 5 li għalih din il-miżura tal-UE ma tapplikax, eżempju d-detenzjoni għal raġunijiet 
ta' saħħa mentali, huwa importanti li tiġi msemmija. L-Artikolu 5 jagħti d-dritt li persuna ma 
tkunx detenuta għajr bi ‘proċedura preskritta mil-liġi’ u għalhekk l-ambitu tiegħu huwa aktar 
wiesa’ minn dak li jseħħ fil-qorti; dan huwa rifless fl-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva għall-
interrogazzjoni ta’ qabel il-proċess.

Ladarba l-UE qed timmira li tistabbilixxi żona unika ta’ ġustizzja, b’regoli komuni u 
kooperazzjoni intensiva, id-Direttiva u miżuri oħra li għandhom isegwu ma jridux jirrispettaw 
il-KEDB biss iżda għandhom ukoll jibnu fuqha skont il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
UE, sabiex jiġu stabbiliti standards tal-UE għall-ħarsien tas-suspettati u tal-imputati fuq livell 
ogħla. 

Dan ir-rapport jemenda l-proposta tal-Istat Membru f’bosta modi, inkluż: 

- ir-referenza għall-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE kif ukoll għall-KEDB
- l-applikabilità tad-drittijiet li għandhom jidħlu fis-seħħ mhux biss b’interrogazzjoni jew 
arrest iżda anki permezz tal-fatt li s-suspettat ikun informat mill-awtoritajiet li hemm suspett 
dwaru;
- l-estensjoni tad-drittijiet li jkopru l-fażijiet kollha tal-proċedimenti inkluż is-sentenza, l-
appelli u d-detenzjoni sakemm il-proċedimenti kriminali jkunu finalment konklużi;
- jispeċifika li s-suspettat għandu jkun mgħarraf bil-miktub dwar id-drittijiet tiegħu,
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- appoġġ għal persuni b'nuqqas ta' ħiliet lingwistiċi li jiġi estiż għal dawk kollha bi problemi 
fiżiċi u mentali
- interpretazzjoni tal-komunikazzjonjiet bejn is-suspettat u l-avukat kif ukoll it-traduzzjoni tal-
parir legali;
- materjal bil-miktub tradott biex jinkludi d-dokumenti essenzjali kollha tal-każ 
- appelli biex jitressqu lil awtorità ġudizzjarja u l-ħolqien ta’ mekkaniżmu għall-ilmenti
- jiżdiedu d-dispożizzjonijiet għat-taħriġ, u għall-kwalifiki u r-reġistrazzjoni tal-interpreti u t-
tradutturi 
- żieda ta’ salvagwardji addizzjonali: reġistazzjoni, żmien adegwat u faċilitajiet, u skadenzi 
proċedurali li jqisu l-bżonnijiet tal-interpretazzjoni u t-traduzzjoni.


