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Suġġett: Petizzjoni 1208/2012, imressqa minn Mihai Jurcau, ta’ ċittadinanza Rumena, 
dwar il-funzjonament tas-sistema legali fir-Rumanija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li huwa residenti fil-Ġermanja, jesprimi n-nuqqas ta’ sodisfazzjoni għal 
deċiżjoni mill-awtoritajiet legali Rumeni li l-eżekuzzjoni tal-mandat ta’ arrest Ewropew 
mhijiex possibli fil-każ tiegħu. Huwa għalhekk jikkunsidra li s-sistema legali għandha tiġi 
riformata u jissuġġerixxi li tkun emendata l-leġiżlazzjoni rilevanti, bħal-Liġi 304/2004 dwar l-
istatus tal-imħallfin u l-prosekuturi u l-Liġi 304/2004 dwar is-sistema legali. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-16 ta’ Jannar 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-31 ta’ Jannar 2014

Fir-rigward tal-eżekuzzjoni tal-mandat ta’ arrest Ewropew (EAW), il-Kummissjoni Ewropea 
tixtieq tiċċara li l-EAW huwa għalkollox proċedura ġudizzjarja, u l-Kummissjoni m’għandha 
ebda bażi legali li fuqha tista’ tintervjeni f’każ partikolari. Id-deċiżjoni ta’ konsenja għar-
raġunijiet ta’ prosekuzzjoni jew ta’ eżekuzzjoni ta’ sentenza skont il-mandat ta’ arrest 
Ewropew għandha tittieħed mill-awtorità ġudizzjarja fl-Istat Membru ta’ eżekuzzjoni, filwaqt 
li jitqiesu l-fatti individwali tal-każ u l-qafas legali Ewropew u domestiku għat-tħaddim tal-
mandat ta’ arrest Ewropew1.   

                                               
1 Id-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill tat-13 ta’ Ġunju 2002 dwar il-mandat ta’ arrest Ewropew u l-proċedura ta’ 

konsenja bejn l-Istati Membri (2002/584/ĠAI).
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Il-Kummissjoni tixtieq tispjega li hemm ukoll leġiżlazzjoni tal-UE dwar it-trasferiment tal-
eżekuzzjoni ta’ sentenza minn Stat Membru għal ieħor.1 Minkejja d-data tal-implimentazzjoni 
tal-5 ta’ Diċembru 2011, fi żmien il-kitba dan l-istrument kien għadu ma ġiex traspost fil-liġi 
nazzjonali mill-Ġermanja u r-Rumanija – iż-żewġ Stati Membri li jidhru li huma kkonċernati 
f’din il-petizzjoni. Il-Kummissjoni stiednet b’mod ripetut lill-Istati Membri kollha biex 
jimplimentaw dan l-istrument u l-leġiżlazzjoni relatata tal-UE dwar il-kwistjonijiet ta’ 
detenzjoni mingħajr dewmien biex jiġi żgurat li dawn il-possibbiltajiet ikunu disponibbli 
għall-persuni akkużati u kkundannati kollha u qed tittama li l-Istati Membri jikkonformaw fil-
futur qarib. Huwa biss mill-1 ta’ Diċembru 2014 li l-Kummissjoni se jkollha l-possibbiltà li 
tapplika quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE biex teħtieġ li l-Istati Membri li ma jkunux 
issodisfaw l-obbligi tagħhom jimplimentaw dawn l-istrumenti.

Fir-rigward tas-sistema ġudizzjarja tar-Rumanija b’mod aktar ġenerali, il-Kummissjoni 
tapprova bil-qawwa l-ħtieġa li r-Rumanija tkompli bir-riformi ġudizzjarji tagħha b’mod 
ġenerali u biex ittejjeb il-funzjonament tal-ġudikatura. Il-Kummissjoni ħadmet fi ħdan il-
Mekkaniżmu ta’ Kooperazzjoni u Verifika2 (MKV) biex tassisti lir-Rumanija fir-rimedju tan-
nuqqasijiet fl-oqsma tar-riforma ġudizzjarja u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni li tista’ tipprevjeni 
applikazzjoni effettiva tal-liġijiet, il-politiki u l-programmi tal-UE, u li tipprevjeni lir-Rumeni 
milli jibbenefikaw mid-drittijiet kollha tagħhom bħala ċittadini tal-UE. Il-Kummissjoni 
tivverifika b’mod regolari l-progress skont erba’ parametri referenzjarji stabbiliti għal dan l-
għan u ppubblikat rapporti mill-2007.3 Il-Kummissjoni adottat l-aktar rapport riċenti tagħha 
dwar ir-Rumanija fit-30 ta’ Jannar 2013, li fih sabet li r-Rumanija implimentat diversi mir-
rakkomandazzjonijiet tagħha iżda mhux kollha. Il-Kummissjoni se timmonitorja l-progress 
mill-qrib u se tadotta rapport ulterjuri dwar il-progress fir-Rumanija skont il-Mekkaniżmu ta’ 
Kooperazzjoni u Verifika fil-bidu tas-sena d-dieħla.

Konklużjoni

Fir-rigward tal-mandat ta’ arrest Ewropew, l-EAW huwa għalkollox proċedura ġudizzjarja u 
l-Kummissjoni m’għandha ebda bażi legali li fuqha tista’ tintervjeni f’każ partikolari.

Fir-rigward tal-imsemmija leġiżlazzjoni tal-UE dwar it-trasferiment tal-eżekuzzjoni ta’ 
sentenza minn Stat Membru għal ieħor, il-Kummissjoni, sal-1 ta’ Diċembru 2014, 
m’għandhiex il-possibbiltà li tapplika quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE biex teħtieġ li l-
Istati Membri li ma jkunux issodisfaw l-obbligi tagħhom jimplimentaw dawn l-istrumenti.

Fir-rigward tat-talba għal emendi għal-liġijiet Rumeni dwar l-istatus tal-imħallfin u l-
prosekuturi u l-liġi dwar is-sistema legali, il-Kummissjoni tixtieq tiċċara li qiegħda tassisti lir-
Rumanija fil-qasam tal-ġustizzja fil-qafas tal-Mekkaniżmu ta’ Kooperazzjoni u Verifika. 

                                               
1 Id-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/909/ĠAI tas-27 ta’ Novembru 2008 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ 

rikonoxximent reċiproku ta’ sentenzi f’materji kriminali li jimponu pieni ta’ kustodja jew miżuri li jinvolvu ċ-
ċaħda tal-libertà bil-għan li jiġu infurzati fl-Unjoni Ewropea. (ĠU L 327 5.12.2008).

2 Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/928/KE tat-13 ta’ Diċembru 2006 dwar it-twaqqif ta’ mekkaniżmu għall-
kooperazzjoni u l-verifika tal-progress fir-Rumanija sabiex jiġu indirizzati punti ta’ riferiment speċifiċi fl-
oqsma tar-riforma ġudizzjarja u tal-ġlieda kontra l-korruzzjoni (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 56).

3 Disponibbli fuq: http://ec.europa.eu/cvm/progress_reports_en.htm.


