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***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 abbozz ta’ att

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 tal-abbozz ta’ att 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 il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-dritt għall-
informazzjoni fi proċedimenti kriminali
(COM(2010)0392 – C7-0189/2010 – 2010/0215(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2010)0392),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 82(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-
Parlament (C7-0189/2010), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-opinjonijiet motivati indirizzati lill-President tiegħu mill-parlamenti 
nazzjonali dwar il-konformità tal-abbozz ta' att mal-prinċipju ta' sussidjarjetà,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew1,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni2,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 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 li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Din id-Direttiva ma tapplikax fi imħassar

                                               
1

2
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proċedimenti immexxijin mill-awtoritajiet 
amministrattivi rigward il-ksur tal-
leġiżlazzjoni tal-kompetizzjoni, kemm jekk 
nazzjonali sew Ewropea, sakemm il-każ 
jinġieb quddiem qorti li għandha 
ġuriżdizzjoni f'materji kriminali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-Direttiva għandha tkopri l-każijiet kollha ta' limitazzjoni tal-libertà personali, 
irrispettivament minn kif l-Istati Membri jqisu l-proċedimenti. 

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-Direttiva tistabbilixxi regoli rigward id-
dritt ta' persuni suspettati u akkużati għal 
informazzjoni dwar id-drittijiet tagħhom u 
dwar l-akkuża fi proċedimenti kriminali
kontrihom.

Id-Direttiva tistabbilixxi regoli rigward id-
dritt ta' persuni suspettati u akkużati għal 
informazzjoni dwar id-drittijiet tagħhom u 
dwar l-akkuża kontrihom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

"Akkuża" hija kelma aħjar u aktar flessibbli minn "imputazzjoni" (charge) minħabba t-
traspożizzjoni mill-Istati Membri.

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhon jiżguraw li 
kwalunkwe persuna li hija suspettata jew 
akkużata li wettqet reat tiġi pprovduta 
minnufih b'informazzjoni dwar id-drittijiet 
proċedurali f'lingwaġġ sempliċi u 

1. L-Istati Membri għandhon jiżguraw li 
kwalunkwe persuna li hija suspettata jew 
akkużata li wettqet reat tiġi pprovduta 
minnufih b'informazzjoni bil-miktub dwar 
id-drittijiet proċedurali tagħha.
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aċċessibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-persuna suspettata jew akkużata għandha tingħata d-dritt li tiġi infurmata dwar id-drittijiet 
tagħha mill-aktar fis possibbli.

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Informazzjoni msemmija f'paragrafu 1 
għandha tinkludi bħala minimu:

2. L-informazzjoni msemmija f'paragrafu 1 
għandha tinkludi bħala minimu:

– id-dritt għall-interpretazzjoni u għat-
traduzzjoni,

– id-dritt ta' aċċess għal avukat, fejn 
meħtieġ bla ħlas,

– id-dritt ta' aċċess għal avukat,

– il-kundizzjonijiet biex jinkiseb l-aċċess 
għal avukat bla ħlas,

– id-dritt li l-persuna tkun infurmata bl-
akkuża u, fejn xieraq, tingaħta aċċess 
għall-fajl tal-proċess,

– id-dritt li l-persuna tkun infurmata bl-
akkuża,

– id-dritt ta' aċċess għall-materjal li jservi 
ta' xhieda marbut mal-każ, 
– id-dritt għas-silenzju.

– id-dritt għal interpretar u traduzzjoni,
– id-dritt li jekk il-persuna suspettata jew 
akkużata tiġi arrestata tinġieb quddiem il-
qorti minnufih.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istruttura proposta hija aktar loġika. Id-dritt għall-interpretazzjoni u għat-traduzzjoni 
għandu jissemma l-ewwel, billi diġà huwa armonizzat f'livell tal-UE.

L-istruttura proposta hija aktar loġika.
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Emenda 5

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a

L-Ittra tad-Drittijiet
1. L-informazzjoni msemmija fl-
Artikolu 3 għandha tingħata bil-miktub u 
tkun fil-forma ta' Ittra tad-Drittijiet.
2. L-Ittra tad-Drittijiet għandha tinkiteb 
b'lingwaġġ sempliċi u għandha tinkludi 
mill-inqas l-elementi stipulati fl-Anness I 
ta' din id-Direttiva.
3. L-informazzjoni li tingħata f'din id-
Direttiva għandha tinkiteb b'lingwa li l-
persuna suspettata jew akkużata tifhem. 
Fil-każ ta' minorenni jew ta' persuna 
b'diżabilità mentali, l-informazzjoni dwar 
l-akkuża għandha tingħata b'mod xieraq 
għall-età, għal-livell ta' maturità u għall-
kapaċitajiet intellettwali u emozzjonali 
tagħhom.
4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
meta l-persuna suspettata jew akkużata 
ma titkellimx jew ma tifhimx il-lingwa tal-
proċedimenti, għandha tirċievi l-Ittra tad-
Drittijiet b'lingwa li tifhem. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li jitqiegħed 
fis-seħħ mekkaniżmu li jwassal l-
informazzjoni lil persuna suspettata jew 
akkużata li għandha vista parzjali jew li hi 
għamja jew li ma tistax taqra. 
5. F'każijiet straordinarji, meta Ittra tad-
Drittijiet ma tkunx disponibbli bil-lingwa 
xierqa, il-persuna suspettata jew akkużata 
għandha tiġi infurmata bid-drittijiet 
tagħha bil-fomm u b'lingwa li tifhem. 
Imbagħad għandha tingħatalha Ittra tad-
Drittijiet b'lingwa li tifhem mingħajr 
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dewmien żejjed.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istruttura proposta hija aktar loġika. Sabiex ikun kopert anke dan it-tip ta' każ, iddaħħlet 
referenza għas-saħħa jew għad-diżabilità mentali. L-Anness għandu jkun vinkolanti fir-
rigward tal-kontenut tiegħu u għandu jirrifletti l-ambitu ta' din id-Direttiva.

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3b
Id-dritt għall-informazzjoni dwar l-akkużi

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
persuna suspettata jew akkużata tingħata 
biżżejjed informazzjoni dwar l-akkuża 
sabiex tiġi salvagwardjata l-ġustizzja fil-
proċedimenti kriminali u biex tkun tista' 
teżerċita b'mod effikaċi d-drittijiet ta' 
difiża tagħha.
2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
persuna li tkun ġiet imputata b'reat 
kriminali tingħata biżżejjed informazzjoni 
dwar in-natura u l-kawża tal-akkuża 
malli, skont il-liġi nazzjonali, tkun 
intitolata li tieħu l-ewwel passi biex 
tiddefendi ruħha.
3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
malli persuna tiġi mċaħħda mil-libertà 
tagħha, tingħata biżżejjed informazzjoni 
dwar ir-raġunijiet għad-detenzjoni 
tagħha, inkluża informazzjoni dwar ir-
reat li hija tkun issuspettata li wettqet, 
skont l-Artikolu 4 ta' din id-Direttiva.
4. L-informazzjoni li għandha tingħata 
għandha tal-anqas tinkludi:
(a) deskrizzjoni taċ-ċirkustanzi li fihom 
huwa ssuspettat li sar ir-reat, fosthom il-
ħin, il-post u n-natura tal-parteċipazzjoni 
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fir-reat mill-persuna suspettata jew 
akkużata u
(b) in-natura u l-kassifikazzjoni legali tar-
reat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istruttura proposta hija aktar loġika. "Akkuża" hija kelma aħjar u aktar flessibbli minn 
"imputazzjoni" (charge) minħabba t-traspożizzjoni mill-Istati Membri. Il-mument li fih id-dritt 
għall-informazzjoni dwar l-akkuża jidħol fis-seħħ għandu jkun il-mument li fih, skont il-liġi 
nazzjonali, il-persuna suspettata/akkużata tkun intitolata li tieħu xi azzjoni ta' difiża jew tkun 
imċaħħda mil-libertà.

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-dritt għal informazzjoni bil-miktub 
dwar id-drittijiet ta' arrest

Id-dritt għal informazzjoni bil-miktub 
dwar id-drittijiet f'każ ta' tiċħid tal-
libertà

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kliem propost għandu tifsira usa'.

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn persuna tiġi arrestata mill-
awtoritajiet kompetenti ta' Stat Membru fil-
kors ta' proċedimenti kriminali, fil-pront 
din għandha tingħata informazzjoni dwar 
id-drittijiet proċedurali tagħha bil-miktub 
(Ittra tad-Drittijiet). Għandha tingħata l-
opportunità li taqra l-Ittra tad-Drittijiet u 
titħalla żżommha fil-pussess tagħha matul 

1. Fejn persuna tiġi mċaħħda mil-libertà
mill-awtoritajiet kompetenti ta' Stat 
Membru fil-kors ta' proċedimenti kriminali, 
għandha immedjatament tingħata 
informazzjoni dwar id-drittijiet proċedurali 
tagħha bil-miktub (Ittra tad-Drittijiet). 
Għandha tingħata l-opportunità li taqra l-
Ittra tad-Drittijiet u titħalla żżommha fil-



PR\852634MT.doc 11/26 PE452.900v02-00

MT

iż-żmien kollu li hi tkun imċaħħda mil-
libertà tagħha.

pussess tagħha matul iż-żmien kollu li hi 
tkun imċaħħda mil-libertà tagħha. Din id-
dispożizzjoni għandha tapplika għall-
każijiet kollha li fihom l-awtoritajiet 
pubbliċi jċaħħdu lil persuni mil-libertà.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-Direttiva għandha tkun applikata f'kull każ ta' tiċħid tal-libertà, irrispettivament minn 
kif, skont il-liġi nazzjonali, il-proċediment jiġi kkwalifikat.

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Ittra tad-Drittijiet għandha tinkiteb 
b'lingwaġġ sempliċi u għandha tinkludi
mill-inqas dik l-informazzjoni msemmija 
fl-Artikolu 3(2). Fl-Anness I ta' din id-
Direttiva hemm mudell ta' tali Ittra.

2. Meta persuna tkun ġiet imċaħħda mil-
libertà, l-Ittra tad-Drittijiet għandha 
tinkludi mill-inqas l-elementi stipulati fl-
Anness I ta' din id-Direttiva biż-żieda tal-
informazzjoni meħtieġa skont il-
paragrafu 2a.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Anness għandu jkun vinkolanti. Id-dispożizzjonijiet l-oħra tressqu għal dispożizzjoni 
orizzontali.

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Minbarra l-informazzjoni li għandha 
tingħata skont l-Artikolu 3, il-persuna 
mċaħħda mil-libertà għandha tkun 
infurmata dwar dan li ġej:
(a) għal kemm-il siegħa/ġurnata tista' 
tibqa' tiġi mċaħħda mil-libertà qabel ma 
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tittella' quddiem awtorità ġudizzjarja; 
(b) kif tista' tinħeles mill-arrest u kif 
tikseb rieżami tad-detenzjoni tagħha;
(c) il-perjodu massimu ta' detenzjoni 
qabel ma jsir il-proċess li japplika fil-każ 
tagħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istruttura proposta hija aktar loġika.

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Il-persuna mċaħħda mil-libertà 
għandha tingħata l-opportunità li taqra l-
Ittra tad-Drittijiet u titħalla żżommha fil-
pussess tagħha matul il-perjodu li fih 
tkun imċaħħda mil-libertà tagħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-persuna suspettata/akkużata għandu jkollha d-dritt li żżomm kopja tal-ittra tad-drittijiet 
biex tkun tista' tieħu l-ħin tagħha biex taħseb dwar id-drittijiet tagħha u tippjana strateġija 
difensiva filwaqt li tqis il-possibilitajiet mogħtija mil-liġi.

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
fejn il-persuna suspettata jew akkużata 
ma titkellimx jew ma tifhimx il-lingwa tal-
proċedimenti, għandha tirċievi Ittra tad-
Drittijiet f'lingwa li tifhem hi. L-Istati 

imħassar
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Membri għandhom jiżguraw li jitqiegħed 
fil-post mekkaniżmu li jwassal l-
informazzjoni lil persuna suspettata jew 
akkużata li għandha vista parzjali jew li 
ma tistax taqra. Fejn il-persuna suspettata 
jew akkużata hija minorenni, l-
informazzjoni tal-Ittra tad-Drittijiet 
għandha tingħata wkoll bil-fomm 
b'manjiera adattata għall-età, livell ta' 
maturità u kapaċitajiet intellettwali u 
emozzjonali tal-minorenni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istruttura proposta hija aktar loġika. Dawn id-dispożizzjonijiet tressqu għal dispożizzjoni 
orizzontali.

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn ittra tad-Drittijiet mhix disponibbli 
fil-lingwa xierqa, il-persuna suspettata 
jew akkużata għandha tiġi infurmata bid-
drittijiet tagħha bil-fomm u b'lingwa li 
tifhem hi.
Imbagħad għandha tingħatalha Ittra tad-
Drittijiet f'lingwa li tifhem hi mingħajr 
dewmien żejjed.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istruttura proposta hija aktar loġika. Dawn id-dispożizzjonijiet tressqu għal dispożizzjoni 
orizzontali.
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Emenda 14

Proposta għal direttiva
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
kwalunkwe persuna suġġetta għal 
proċedimenti biex jiġi eżegwit Mandat ta' 
Arrest Ewropew, tirċievi Ittra ta' Drittijiet 
xierqa li tippreżenta d-drittijiet ta' dik il-
persuna kif stabbiliti Fid-Deċiżjoni
Kwadru 2002/584/ĠAI. Fl-Anness II ta' 
din id-Direttiva hemm mudell ta' tali Ittra.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
kwalunkwe persuna suġġetta għal 
proċedimenti biex jiġi eżegwit Mandat ta' 
Arrest Ewropew, tirċievi Ittra ta' Drittijiet 
xierqa li tippreżenta d-drittijiet ta' dik il-
persuna kif stabbiliti fid-Deċiżjoni Kwadru 
2002/584/ĠAI. L-Ittra tad-Drittijiet 
għandha tinkiteb b'lingwaġġ sempliċi u 
għandha tinkludi mill-inqas l-elementi 
stipulati fl-Anness II ta' din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Anness għandu jkun vinkolanti fir-rigward tal-kontenut tiegħu u għandu jirrifletti l-ambitu 
ta' din id-Direttiva.

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-dritt tal-aċċess għall-fajl tal-proċess Id-dritt tal-aċċess għall-materjal li jservi 
ta' xhieda marbut mal-każ

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għal "materjal li jservi ta' xhieda" hija aktar ċara minn "fajl tal-proċess".
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Emenda 16

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta persuna suspettata jew akkużata 
tiġi arrestata fi kwalunkwe stadju tal-
proċedimenti kriminali, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li hi jew l-avukat 
tagħha jingħataw aċċess għal dawk id-
dokumenti inklużi fil-fajl tal-proċess li 
huma relevanti biex tiġi determinata l-
legalità tal-arrest jew id-detenzjoni.

1. Meta persuna suspettata jew akkużata 
tiġi arrestata fi kwalunkwe stadju tal-
proċedimenti kriminali, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-materjal li jservi 
ta' xhieda marbut mal-każ li jkun fil-
pussess tal-awtoritajiet kompetenti, li jkun
relevanti biex tiġi determinata l-legalità tal-
arrest jew id-detenzjoni, ikun disponibbli 
għall-persuna arrestata jew għall-avukat 
tagħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għal "materjal li jservi ta' xhieda" hija aktar ċara minn "fajl tal-proċess". Kull 
materjal li jservi ta' xhieda marbut mal-każ għandu jkun disponibbli għall-konvenut.

Emenda 17

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
persuna akkużata jew l-avukat tagħha 
jkollhom aċċess għall-fajl tal-proċess 
ladarba tintemm l-investigazzjoni tar-reat. 
L-aċċess għal ċerti dokumenti inklużi fil-
fajl ta' proċess jista' jinċaħad minn 
awtorità ġudizzjarja kompetenti fejn l-
aċċess għal dawk id-dokumenti jista' 
jwassal għal riskju serju ta' ħajja ta' 
persuna jew jista' jagħmel ħsara lis-
sigurtà interna tal-Istat Membru fejn qed 
ikunu qed isiru l-proċedimenti. Fejn ikun 
fl-interess tal-ġustizzja, il-persuna 
akkużata jew l-avukat tagħha jistgħu 
jistaqsu għal indiċi tad-dokumenti inklużi 

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
persuna suspettata jew akkużata jew l-
avukat tagħha jkollhom aċċess sħiħ għall-
materjal li jservi ta' xhieda marbut mal-
każ li jkun fil-pussess tal-awtoritajiet 
kompetenti, mhux aktar tard minn meta
tintemm l-investigazzjoni tar-reat. Il-
persuna suspettata jew akkużata jew l-
avukat tagħha jistgħu jistaqsu għal lista tal-
materjal li jservi ta' xhieda li jkun fil-
pussess tal-awtoritajiet kompetenti.
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fil-fajl tal-proċess.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għal "materjal li jservi ta' xhieda" hija aktar ċara minn "fajl tal-proċess". Kull 
materjal li jservi ta' xhieda marbut mal-każ, mingħajr eċċezzjoni, għandu jkun disponibbli 
għall-konvenut.

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-aċċess għall-fajl tal-proċess għandu 
jingħata fi żmien biżżejjed biex jippermetti 
lill-persuna suspettata jew akkużata tħejji 
d-difiża tagħha jew tikkontesta d-
deċiżjonijiet li jkunu ttieħdu qabel il-
proċess quddiem il-qorti. Din għandha 
tingħata mingħajr ħlas.

3. L-aċċess għall-materjal li jservi ta' 
xhieda marbut mal-każ li jkun fil-pussess 
tal-awtoritajiet kompetenti għandu 
jingħata fi żmien biżżejjed biex jippermetti 
lill-persuna suspettata jew akkużata tħejji 
d-difiża tagħha jew tikkontesta d-
deċiżjonijiet li jkunu ttieħdu qabel il-
proċess quddiem il-qorti. Dan għandu 
jingħata mingħajr ħlas.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emendi preċedenti.

Emenda 19

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
meta tingħata informazzjoni lill-persuna 
suspettata jew akkużata skont din id-
Direttiva, dak il-fatt jiġi ddokumentat, bl-
użu tal-proċedura ta' dokumentazzjoni 
skont il-liġi tal-Istat Membru konċernat.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fatt li l-persuna suspettata/akkużata tkun ġiet infurmata dwar id-drittijiet tagħha għandu 
jiġi ddokumentat.

Emenda 20

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
titqiegħed fil-post proċedura li tiżgura jekk 
persuna suspettata jew akkużata tkunx 
irċeviet l-informazzjoni kollha relevanti 
għaliha skont l-Artikoli 3 sa 7.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
titqiegħed fil-post proċedura li tiżgura jekk 
persuna suspettata jew akkużata tkunx 
irċeviet l-informazzjoni kollha relevanti 
għaliha skont din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni għandha tkopri d-Direttiva kollha.

Emenda 21

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
persuna suspettata jew akkużata jkollha 
d-dritt tappella, skont il-proċeduri fil-liġi 
nazzjonali, kontra n-nuqqas jew ir-rifjut 
possibbli min-naħa tal-awtoritajiet 
kompetenti li jipprovdu l-informazzjoni 
meħtieġa skont din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni hija aktar ċara mill-Artikolu 8(2) tal-proposta tal-Kummissjoni.
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Emenda 22

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
persuna suspettata jew akkużata jkollha 
rimedju effettiv f'dawk il-każi fejn il-
persuna ma tirċevix din l-informazzjoni.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-emenda preċedenti.

Emenda 23

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-evidenza miġbura bi ksur tad-
drittijiet mogħtija b'din id-Direttiva 
m'għandhiex tkun ammissibbli fi 
proċedimenti fil-qrati.  

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta d-drittijiet tal-persuna suspettata/akkużata jinkisru, kull evidenza miġbura m'għandhiex 
tkun ammissibbli.

Emenda 24

Proposta għal direttiva 
Anness I

Test propost mill-Kummissjoni

Mudell indikattiv1 ta' ittra tad-Drittijiet għal persuni suspettati u akkużati hekk kif jiġu 

                                               
1 Din jiżdiedu magħha drittijiet proċedurali relevanti oħra applikabbli fl-Istati Membri
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arrestati:

Jekk tiġi arrestat mill-pulizija int għandek dawn id-drittijiet:
A. li tkun infurmat dwar liema offiża int suspettat
B. għal assistenza minn avukat
C. għal interpretu u traduzzjoni tad-dokumenti, jekk inti ma tifhimx il-lingwa
D. li tkun taf għal kemm se tinżamm detenut
Int intitolat li żżomm din l-Ittra ta' Drittijiet miegħek matul id-detenzjoni tiegħek.
A. Informazzjoni dwar is-suspett
– Int għandek id-dritt li tkun taf għalfejn int tinsab suspettat li wettaqt reat hekk kif 
tinċaħadlek il-libertà, anke jekk il-pulizija ma jinterrogawkx.
– Int jew l-avukat tiegħek tistgħu titolbu li taraw il-partijiet fil-fajl tal-proċess li jirrigwarda 
l-arrest u d-detenzjoni tiegħek jew li tkunu infurmati dwar il-kontenut tagħhom fid-dettall. 
B. Għajnuna ta' avukat
– Int għandek id-dritt li tkellem avukat qabel ma l-pulizija jibdew jinterrogawk.
– Jekk titlob li tkellem avukat, dan m'għandux iġiegħelek tidher bħallikieku għamilt xi 
ħaġa ħażina.
– Il-pulizija għandhom jgħinuk tagħmel kuntatt ma' avukat.

– L-avukat huwa indipendenti mill-pulizija u m'hu se jiżvela ebda informazzjoni li tagħtih 
mingħajr il-kunsens tiegħek.
– Int għandek id-dritt li titkellem ma' avukat fil-privat, kemm fl-għassa tal-pulizija u/jew 
fuq it-telefon.
– Jekk m'għandekx biex tħallas avukat il-pulizija jridu jipprovdulek informazzjoni dwar 
assistenza legali b'xejn jew b'miżata mnaqqsa.
C. Għajnuna ta' interpretu
– Jekk ma titkellimx jew ma tifhimx il-lingwa, jissejjaħ interpretu għalik. L-interpretu 
huwa indipendenti mill-pulizija u m'hu se jiżvela ebda informazzjoni li tagħtih mingħajr il-
kunsens tiegħek.
– Tista' wkoll titlob li jkollok interpretu biex jgħinek tkellem lill-avukat tiegħek.
– L-għajnuna ta' interpretu hija mingħajr ħlas.
– Int għandek id-dritt li tirċievi traduzzjoni ta' kwalunkwe ordni maħruġa minn imħallef li 
tħallik taħt arrest jew li tinżamm f'kustodja. Tista' wkoll titlob għal traduzzjoni ta' 
dokumenti essenzjali oħra fl-investigazzjoni.
D. Kemm tista' ddum imċaħħad mil-libertà tiegħek?
– Jekk ma tinħelisx, int trid tinġieb quddiem imħallef fi żmien *1 sigħat wara li tkun ġejt 
imċaħħad mil-libertà tiegħek.

– L-imħallef irid imbagħad jisimgħek u jista' jiddeċiedi jekk tinżammx fil-kustodja jew jekk 
tinħelisx. Int għandek id-dritt li tirċievi traduzzjoni tad-deċiżjoni tal-imħallef jekk dan 
jiddeċiedi li tibqa' fil-kustodja.
– Int għandek id-dritt li titlob għar-rilaxx tiegek fi kwalunkwe ħin. L-avukat tiegħek jista' 

                                               
1 (…)
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jagħtik il-parir dwar kif tipproċedi.
Emenda

Mudell tal-Ittra tad-Drittijiet għal persuni suspettati u akkużati:
Jekk tkun issuspettat jew tiġi arrestat għandek dawn id-drittijiet:
A. id-dritt għal interpretu u għal traduzzjoni tad-dokumenti, jekk inti ma tifhimx il-lingwa
B. id-dritt ta' aċċess għal avukat 
C. id-dritt li tiġi infurmat dwar il-kundizzjonijiet biex jinkiseb l-aċċess għal avukat bla ħlas
D. id-dritt li tiġi infurmat bl-akkuża
E. id-dritt tal-aċċess għall-materjal li jservi ta' xhieda marbut mal-każ 
E. id-dritt għas-silenzju.
F'każ ta' tiċħid tal-libertà, id-drittijiet li ġejjin japplikaw ukoll għall-persuna arrestata:
A. id-dritt li tkun infurmat dwar kemm-il siegħa/ġurnata tista' tiġi mċaħħad mil-libertà 
tiegħek qabel ma tittella' quddiem awtorità ġudizzjarja 
B.  id-dritt li tkun infurmat dwar kif tista' tappella kontra l-arrest u dwar kif tista' tikseb 
rieżami tad-detenzjoni tiegħek
C. id-dritt li tkun infurmat dwar il-perjodu massimu tad-detenzjoni qabel ma jsir il-proċess 
li japplika għall-każ tiegħek
Inti intitolat li żżomm din l-Ittra tad-Drittijiet għandek matul iż-żmien kollu li fih tiġi 
mċaħħad mil-libertà tiegħek.

Or. en

Emenda 25

Proposta għal direttiva
Anness II

Test propost mill-Kummissjoni

Mudell indikattiv1 ta' Ittra tad-Drittijiet għal persuni arrestati fuq il-bażi ta' Mandat ta' 
Arrest Ewopew:
Jekk int arrestat mill-pulizija fuq il-bażi ta' Mandat ta' Arrest Ewropew int għandek id-
drittijiet li ġejjin:
A. li tkun taf għaliex ġejt arrestat
B. għal assistenza minn avukat
C. għal interpretu u traduzzjoni tad-dokumenti, jekk inti ma tifhimx il-lingwa
D. li tkun infurmat dwar id-dritt tiegħek li taċċetta li ċċedi
E. għal smigħ jekk ma taqbilx li ċċedi
F. li tinħeles ladarba l-iskadenza relevanti tkun għaddiet
Int intitolat li żżomm din l-Ittra ta' Drittijiet miegħek matul id-detenzjoni tiegħek.
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A. Id-dritt li tkun taf għalfejn ġejt arrestat
– Int għandek id-dritt li tkun taf għalfejn tinsab imfittex minn pajjiż ieħor.
B. Għajnuna ta' avukat
– Int għandek id-dritt li tara avukat. Il-pulizija għandhom jgħinuk tagħmel kuntatt ma' 
avukat.
– L-avukat huwa indipendenti mill-pulizija u m'hu se jiżvela ebda informazzjoni li tagħtih 
mingħajr il-kunsens tiegħek.
– Int għandek id-dritt li titkellem ma' avukat fil-privat, kemm fl-għassa tal-pulizija u/jew 
fuq it-telefon.
– Jekk m'għandekx biex tħallas avukat il-pulizija jridu jipprovdulek informazzjoni dwar 
assistenza legali b'xejn.
C. Għajnuna ta' interpretu
Jekk ma titkellimx jew ma tifhimx il-lingwa, jissejjaħ interpretu għalik. L-interpretu huwa 
indipendenti mill-pulizija u m'hu se jiżvela ebda informazzjoni li tagħtih mingħajr il-
kunsens tiegħek.
– Tista' wkoll titlob li jkollok interpretu biex jgħinek tkellem lill-avukat tiegħek.
– L-għajnuna ta' interpretu hija mingħajr ħlas.
– Int għandek id-dritt li tirċievi traduzzjoni ta' kwalunkwe ordni maħruġa minn imħallef li 
tħallik taħt arrest jew li tinżamm f'kustodja. Tista' wkoll titlob għal traduzzjoni ta' 
dokumenti essenzjali oħra fl-investigazzjoni.
D. Id-dritt tiegħek li taqbel li tiġi kkonsenjat 
– Int għandek id-dritt li taqbel li tiġi kkonsenjat taħt Mandat ta' Arrest Ewropew. Dan 
għandu jħaffef il-proċedura. 
– Jekk taqbel li tiġi kkonsenjat, jista' jkun diffiċli li din id-deċiżjoni tinbidel fi stadju iktar 
tard. Għandek titkellem ma' avukat qabel tiddeċiedi jekk taqbilx li tiġi kkonsenjat jew le. 
E. Id-dritt tiegħek għal smigħ 
– Jekk ma taċċettax li tiġi kkonsenjat lill-Istat Membru li qed ifittxek, għandek id-dritt li 
tmur quddiem imħallef sabiex tispjega għalfejn int ma tridx tagħti dan il-kunsens.
F. Id-dritt li tinħeles ladarba l-iskadenza relevanti tkun għaddiet
– Bħala regola ġenerali int teħtieġ tiġi kkonsenjat fi żmien għaxart ijiem minn meta l-qorti 
tagħti d-deċiżjoni finali tagħha li int għandek tiġi kkonsenjat. Jekk int ma tiġix ikkonsenjat 
fi żmien għaxart ijiem, l-awtoritajiet normalment iridu jeħilsuk. Madanakollu, jeżistu xi 
eċċezzjonijiet għal din ir-regola, għaldaqstant għandek titkellem ma' avukat dwar dan. 

______________
1 Din jiżdiedu magħha drittijiet proċedurali relevanti oħra applikabbli fl-Istati Membri

Emenda

Mudell tal-Ittra tad-Drittijiet għal persuni arrestati fuq il-bażi ta' Mandat ta' Arrest 
Ewopew:
Jekk tiġi arrestat mill-pulizija int għandek dawn id-drittijiet:
A. id-dritt għal interpretu u għal traduzzjoni tad-dokumenti, jekk inti ma tifhimx il-lingwa
B. id-dritt ta' aċċess għal avukat
C. id-dritt li tiġi infurmat dwar il-kundizzjonijiet biex jinkiseb l-aċċess għal avukat bla ħlas
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D. id-dritt li tiġi infurmat bl-akkuża
E. id-dritt tal-aċċess għall-materjal li jservi ta' xhieda marbut mal-każ 
F. id-dritt għas-silenzju
G. id-dritt li tkun infurmat dwar kemm-il siegħa/ġurnata tista' tiġi mċaħħad mil-libertà 
tiegħek qabel ma tittella' l-qorti
H. id-dritt li tkun infurmat dwar kif tista' tappella kontra l-Mandat ta' Arrest Ewropew
I. id-dritt li tkun infurmat dwar il-perjodu massimu ta' detenzjoni jekk ma taqbilx li tiġi 
kkonsenjat
Inti intitolat li żżomm din l-Ittra tad-Drittijiet għandek matul il-perjodu kollu li fih tiġi 
mċaħħad mil-libertà tiegħek.

Or. en
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NOTA SPJEGATTIVA

L-iżgurar li jkunu fis-seħħ standards minimi komuni fi proċedimenti kriminali jiggarantixxi 
aħjar id-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini tal-UE u jgħin biex jingħelbu d-diffikultajiet li 
jinstabu fl-implimentazzjoni tal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku fi kwistjonijiet 
kriminali minħabba nuqqas ta' fiduċja bejn l-awtoritajiet ġudizzjarji.

Wara n-nuqqas ta' adozzjoni ta' strument legali orizzontali dwar id-drittijiet proċedurali fi 
proċedimenti kriminali (Proposta tal-Kummissjoni 2001 għal Deċiżjoni Qafas), il-Kunsill 
għażel approċċ pass pass u fit-30 ta' Novembru 2009 adotta Pjan direzzjonali dwar id-
Drittijiet Proċedurali u stieden lill-Kummissjoni tressaq għadd ta' proposti leġiżlattivi li 
jikkorrispondu għall-miżuri elenkati fil-Pjan direzzjonali. Il-proposta għal direttiva dwar id-
dritt għall-informazjzoni fi proċedimenti kriminali ppreżentata mill-Kummissjoni Ewropea 
f'Lulju 2010 hija t-tieni pass fil-lista ta' miżuri inklużi fil-Pjan direzjonali dwar id-Drittijiet 
Proċedurali. L-għan tagħha huwa li tistabbilixxi standards minimi fir-rigward tad-dritt għall-
informazzjoni fi proċedimenti kriminali fl-Unjoni Ewropea kollha. L-ewwel pass, dwar id-
dritt għall-interpretazzjoni u t-traduzzjoni, huwa Direttiva adottata fit-8 ta' Ottubru 2010.

Fid-dawl tal-proposta, id-Direttiva għandha tapplika minn meta persuna tiġi mgħarrfa mill-
awtoritajiet kompetenti ta' Stat Membru, permezz ta' notifika uffiċjali jew mod ieħor, li hija 
tinsab suspettata jew akkużata li kkommettiet reat sat-tmiem tal-proċedimenti (inkluż 
kwalunkwe appell). Il-proċedimenti li japplikaw il-Mandat ta' Arrest Ewropew għandhom 
ikunu wkoll fl-ambitu, filwaqt li skont il-Premessa 15 tal-proposta, id-Direttiva m'għandhiex 
tapplika fi proċedimenti mmexxijja minn awtoritajiet amministrattivi b'rabta mal-ksur ta' 
leġiżlazzjoni dwar il-kompetizzjoni, kemm jekk nazzjonali kif ukoll jekk Ewropea, sakemm 
il-każ ma jitressaqx quddiem qorti li jkollha l-ġuriżdizzjoni fi kwistjonijiet kriminali.

L-għan ewlieni tal-proposta huwa r-riaffermazzjoni li persuni suspettati u akkużati għandhom 
id-dritt jiġu infurmati dwar id-drittijiet tagħhom. Tali informazzjoni għandha tingħata 
b'lingwaġġ sempliċi u aċċessibbli, bil-fomm jew bil-miktub, b'lingwa li l-persuna suspettata 
jew akkużata tifhem.  Dispożizzjonijiet speċifiċi jikkonċernaw it-tfal u persuni b'vsta parzjali 
jew għomja jew li ma jafux jaqraw. L-informazzjoni għandha tkun inkluża fl-hekk imsejħa 
"Ittra tad-Drittijiet".

Skont il-proposta, informazzjoni speċifika għandha tingħata f'każ li persuna tiġi mċaħħda mil-
libertà mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri matul il-proċedimenti kriminali fuq 
suspett li tkun ikkommettiet reat (eż. permezz ta' arrest mill-pulizija u t-tqegħid f'detenzjoni 
ta' qabel il-proċess quddiem il-qorti b'ordni tal-imħallef). Huwa f'dan il-każ biss li l-Istati 
Membri jeħtieġu jagħtu informazzjoni bil-miktub dwar id-drittijiet proċedurali.

Minbarra d-dritt ġenerali li l-persuni jiġu infurmati dwar id-drittijiet proċedurali, il-proposta 
tipprova tiddefinixxi aktar żewġ drittijiet speċifiċi: id-dritt għall-informazzjoni dwar l-
imputazzjoni u d-dritt ta' aċċess għall-fajl tal-proċess. Id-dritt tal-aħħar, madankollu, huwa 
limitat billi l-proposta tgħid li l-aċċess għal ċerti dokumenti fil-fajl tal-proċess jista' jinċaħad 
meta dan jista' jwassal għal riskju serju għall-ħajja ta' persuna jew jista' jkun ta' ħsara kbira 
għas-sigurtà interna tal-Istat Membru fejn ikunu qed isiru l-proċedimenti.
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Biex ikun żgurat li d-dritt għall-informazzjoni jingħata tassew, il-proposta tipprevedi li tkun 
fis-seħħ proċedura li tivvaluta jekk il-persuna suspettata jew akkużata tkunx irċeviet l-
informazzjoni li jkun hemm rimedju effikaċi f'każ li ma tkunx ingħatat din l-informazzjoni.

Dispożizzjonijiet oħra jikkonċernaw it-taħriġ u l-klawsola ta' nonregressjoni.

Il-proposta tinkludi żewġ Annessi: L-Anness I fih mudell indikattiv tal-Ittra tad-Drittijiet li 
għandha tingħata lil persuna suspettata jew akkużata meta tiġi arrestata, filwaqt li l-Anness II 
fih mudell indikattiv tal-Ittra tad-Drittijiet li għandha tingħata lil persuna arrestata abbażi ta' 
Mandat ta' Arrest Ewropew.

Peress li huma mudelli "indikattivi", l-Istati Membri jistgħu ma jużawhomx. Għandu jkun 
innutat li ż-żewġ Annessi fihom speċifikazzjonijiet li jmorru ferm lil hinn minn dak li tgħid il-
proposta.
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IL-POŻIZZJONI TAR-RAPPORTEUR

Iċ-ċittadini tal-UE huma intitolati jivvjaġġaw, jistudjaw u jaħdmu fit-territorju tal-Unjoni 
Ewropea. Madankollu, dawn il-libertajiet huma limitati minħabba 27 sistema legali differenti 
fl-Istati Membri. Għalhekk l-UE qed tipprova tistabbilixxi żona unika ta' ġustizzja, b'regoli 
komuni u b'koperazzjoni intensiva. Filwaqt li l-qafas leġiżlattiv eżistenti fil-qasam tal-
ġustizzja jiffoka primarjament fuq il-koperazzjoni msaħħa bejn l-awtoritajiet ġudizzjarji tal-
Istati Membri, din id-Direttiva tiffoka fuq iċ-ċittadini tal-UE u d-drittijiet li għandhom f'każ li 
jkunu involuti fi proċedimenti kriminali. Jekk dan iseħħ, fil-pajjiż tal-oriġini ta' persuna jew fi 
Stat Membru ieħor tal-UE, għandu jingħata proċess ġust b'konformità mal-każistika tal-
QEDB. Dan jimplika r-rispett tad-drittijiet proċedurali bażiċi bħall-konsultazzjoni ma' avukat 
jew id-dritt għall-interpretazzjoni u għat-traduzzjoni jekk ikunu meħtieġa. 

Il-fatt li persuna tkun konxja mid-drittijiet tagħha huwa l-ewwel pass lejn il-fatt li dawn jiġu 
rispettati. In-nuqqas min-naħa tal-awtoritajiet pubbliċi li jirrispettaw dawk id-drittijiet 
jipperikola kemm ikunu ġusti l-proċedimenti kriminali u jista' jwassal għan-nuqqas ta' 
ġustizzja. Għalhekk ir-Rapporteur tilqa' l-għan tal-proposta tal-Kummissjoni li jiġu stabbiliti 
standards minimi fir-rigward tad-dritt għall-informazzjoni fi proċedimenti kriminali fl-Unjoni 
Ewropea kollha. Jekk tiġi adottata u tiġi implimentata sew, ittejjeb id-drittijiet tal-persuni 
suspettati u akkużati billi tiżgura li jingħataw informazzjoni dwar id-drittijiet tagħhom.

Dan ir-rapport jemenda l-proposta tal-Kummissjoni biex ikun żgurat li d-Direttiva tkopri l-
każijiet kollha ta' tiċħid tal-libertà personali, irrispettivament minn kif l-Istati Membri 
jikkwalifikaw il-proċedimenti li skonthom il-persuna suspettata tkun ġiet imċaħħda mil-libertà 
tagħha. Ħadd ma jkun jaf minn qabel kemm persuna suspettata se tinżamm fil-kustodja tal-
pulizija jew għal kemm żmien se tiġi mċaħħda mil-libertà tagħha. Filwaqt li d-diversi drittijiet 
imsemmija fl-Ittra tad-Drittijiet mhux dejjem japplikaw, il-persuna suspettata jew akkużata 
xorta waħda hija intitolata li tingħata minnufih informazzjoni bil-miktub dwar id-drittijiet 
proċedurali tagħha.

L-Artikolu 3 tad-Direttiva, li jistipula d-drittijiet proċedurali li l-persuni kollha suspettati u 
akkużati fi proċedimenti kriminali għandhom jiġu infurmati dwarhom, għandu jiġi estiż għad-
drittijiet li ġejjin:

- id-dritt għall-interpretazzjoni u għat-traduzzjoni
- id-dritt ta' aċċess għal avukat
- il-kundizzjonijiet biex jinkiseb l-aċċess għal avukat bla ħlas
- id-dritt li tiġi infurmata bl-akkuża
- id-dritt tal-aċċess għall-materjal li jservi ta' xhieda marbut mal-każ
- id-dritt għas-silenzju.

L-Ittra tad-Drittijiet għandu jkun fiha wkoll l-informazzjoni li ġejja għall-persuni arrestati 
msemmija f'din id-Direttiva:

a) għal kemm-il siegħa/ġurnata l-persuna tista' tiġi mċaħħda mil-libertà qabel ma tittella' 
quddiem awtorità ġudizzjarja; 



PE452.900v02-00 26/26 PR\852634MT.doc

MT

b) kif il-persuna tista' tinħeles mill-arrest u kif tikseb rieżami tad-detenzjoni tagħha;
c) il-perjodu massimu ta' detenzjoni qabel ma jsir il-proċess li japplika fil-każ tagħha.
Il-persuna dejjem għandha tingħata l-opportunità li taqra l-Ittra tad-Drittijiet u titħalla 
żżommha fil-pussess tagħha matul iż-żmien kollu li matulu tkun imċaħħda mil-libertà tagħha.

Huwa importanti li l-Istati Membri jiżguraw li persuna suspettata jew akkużata tingħata 
biżżejjed informazzjoni dwar l-akkuża sabiex tiġi salvagwardjata l-ġustizzja fil-proċedimenti 
kriminali u biex tkun tista' teżerċita b'mod effikaċi d-drittijiet ta' difiża tagħha. Meta titqies il-
varjetà ta' regoli proċedurali u t-tifsira differenti tat-terminu "imputazzjoni" fl-Istati Membri 
kollha, it-terminu "akkuża" ikun aktar xieraq. L-Istati Membri għandhom jiżguraw ukoll li 
persuna li tkun soġġetta għal imputazzjoni kriminali tingħata biżżejjed informazzjoni dwar in-
natura u l-kawża tal-akkuża malli, skont il-liġi nazzjonali, tkun intitolata li tieħu l-ewwel passi 
biex tiddefendi ruħha. Persuna arrestata għandha wkoll, malli tiġi mċaħħda mil-libertà tagħha, 
tingħata informazzjoni dwar ir-raġunijiet għall-arrest tagħha, inkluża informazzjoni dwar ir-
reat li hija ssuspettata li wettqet, skont l-Artikolu 4 ta' din id-Direttiva.

Barra minn hekk, il-kunċett tal-fajl tal-proċess skont l-Artikolu 7 tal-proposta tal-
Kummissjoni, li mhuwiex rikonoxxut mill-Istati Membri kollha, jista' jitfisser aħjar bl-użu tal-
frażi "l-materjal li jservi ta' xhieda marbut mal-każ", li twessa' l-ambitu tat-terminu. L-Istati 
Membri għandhom dejjem jiżguraw li persuna suspettata jew akkużata jew l-avukat tagħha 
jkollhom aċċess sħiħ għall-materjal li jservi ta' xhieda marbut mal-każ li jkun fil-pussess tal-
awtoritajiet kompetenti, mhux aktar tard minn meta tintemm l-investigazzjoni tar-reat. Il-
persuna suspettata jew akkużata jew l-avukat tagħha jistgħu jitolbu lista tal-materjal li jservi 
ta' xhieda li jkun fil-pussess tal-awtoritajiet kompetenti. 

Billi tinħoloq ħafna konfużjoni b'Ittri tad-Drittijiet differenti, li japplikaw għal sitwazzjonijiet 
differenti, għandhom ikunu koperti f'mudell wieħed ta' Ittra tad-Drittijiet. Dan il-mudell 
inkluż fl-Anness I ta' din id-Direttiva għandu jkun obbligatorju għall-Istati Membri u tal-
anqas għandu jinkludi d-drittijiet stipulati f'din id-Direttiva. Id-Direttiva fiha Anness ieħor 
b'Ittra tad-Drittijiet separata dwar il-Mandat ta' Arrest Ewropew, billi l-implimentazzjoni 
tagħha ma titqisx bħala proċediment kriminali f'kull Stat Membru. Din id-distinzjoni saret 
ukoll fil-miżura A u għalhekk hija konformi mal-Pjan direzzjonali.

Din id-Direttiva hija biss it-tieni pass f'serje ta' miżuri fil-Pjan direzzjonali dwar id-Drittijiet 
Proċedurali u hija meqjusa bħala parti minn pakkett komprensiv ta' leġiżlazzjoni li għandha 
tiġi ppreżentata mill-Kummissjoni matul is-snin li ġejjin li għandu jipprovdi sett minimu ta' 
drittijiet proċedurali fi proċedimenti kriminali fl-Unjoni Ewropea. Għalhekk, tkun ħaġa tajba 
ferm li l-Kummissjoni tipprovdi mudell tal-Ittra tad-Drittijiet fi tmiem il-Pjan direzzjonali 
skont id-drittijiet proċedurali li għad iridu jiġu adottati fis-snin li ġejjin.


