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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1837/2009, imressqa minn Roberto Marcoccio, ta’ nazzjonalità 
Taljana, dwar ir-reġistrazzjoni bil-vidjow tal-interrogazzjonijiet polizjeski u 
l-proċeduri tal-qorti fl-Unjoni Ewropea għall-protezzjoni tad-drittijiet 
fundamentali taċ-ċittadini tal-UE u d-drittijiet tal-Istati Membri tal-UE

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jindika li, skont id-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/909/ĠAI, l-Istati Membri 
huma mitluba li, mill-5 ta’ Diċembru 2011, jibdew japplikaw il-prinċipju tar-rikonoxximent 
reċiproku ta’ sentenzi f’materji kriminali u fit-trasferiment ta’ persuni sentenzjati. Il-
petizzjonant huwa tal-opinjoni li s-sistemi legali tal-Istati Membri għandhom jipprovdu r-
reġistrazzjoni bil-vidjow tal-interrogazzjonijiet polizjeski u l-proċeduri tal-qorti biex 
jipproteġu d-drittijiet taċ-ċittadini tal-UE u dawk tal-Istati Membri tal-UE, li huma mitluba 
jinfurzaw sentenzi li jingħataw fi Stati Membri oħra. Skont il-petizzjonant, l-istess proċedura 
għandha tiġi adottata wkoll għall-infurzar fl-UE ta’ sentenzi li jingħataw f’pajjiżi terzi u 
viċeversa.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-23 ta’ Marzu 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-2 ta’ Settembru 2010.

Il-Kummissjoni hija tal-fehma li jinħtieġ mekkaniżmu li jiżgura l-ħarsien tad-drittijiet fil-
proċeduri kriminali li għaddejjin fl-UE. F’Marzu 2010, hija ppreżentat abbozz ta’ Direttiva 
dwar id-drittijiet għall-interpretazzjoni u għat-traduzzjoni fi proċeduri kriminali. Se 
tippreżenta sensiela ta’ proposti oħra konformi mal-Pjan Direzzjonali għat-tisħiħ tad-drittijiet 
proċedurali, li ġew adottati fit-30 ta’ Novembru 2009. Malli l-miżuri previsti fil-Pjan 
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Direzzjonali jkunu koperti mil-leġiżlazzjoni, se jkun hemm għadd ta’ salvagwardji importanti 
li jħarsu d-drittijiet tal-persuni suspettati u akkużati.

Malli l-miżuri tal-Pjan Direzzjonali jkunu fis-seħħ, jiġifieri probabbilment wara l-2013, il-
Kummissjoni se teżamina jekk hemmx bżonn ta’ salvagwardji oħra (jiġifieri miżuri mhux 
relatati mal-Pjan Direzzjonali). Waqt dik il-fażi, jista’ jkun li l-Kummissjoni se teżamina l-
possibilità li l-leġiżlazzjoni tal-UE titlob ir-reġistrazzjoni tal-interrogazzjonijiet polizjeski u 
tal-proċeduri tal-qorti, bħala parti mill-analiżi tagħha dwar liema salvagwardji se jiżguraw 
proċedimenti ġusti. Għall-Kummissjoni, dan mhuwiex suġġett ġdid. Fil-proposta tagħha 
COM (2004) 328 tat-28 ta’ April 2004 (għal Deċiżjoni Qafas dwar ċerti drittijiet proċedurali 
fi proċedimenti kriminali madwar l-Unjoni Ewropea; mhux disponibbli bil-Malti), il-
Kummissjoni daħħlet id-dispożizzjoni li ġejja:

“Artikolu 9
Ir-reġistrazzjoni tal-proċedimenti: L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, fil-każijiet fejn il-
proċedimenti jsiru permezz ta’ interpretu, issir reġistrazzjoni tal-ħoss jew bil-vidjow sabiex 
ikun żgurat il-kontroll tal-kwalità. Fil-każ ta’ nuqqas ta’ qbil kull parti għandha tkun 
ipprovduta bi traskritt tar-reġistrazzjoni. It-traskritt jista’ jintuża biss għall-ivverifikar tal-
akkuratezza tal-interpretazzjoni.”

Ir-rekwiżit tar-reġistrazzjoni li qed jiġi ppreżentat fil-proposta tal-2004 (li ma waslitx biex tiġi 
adottata mill-Istati Membri) ġie limitat għar-reġistrazzjoni ta’ proċeduri tal-qorti li fihom isir 
użu minn interpretu. L-għan kien id-disponibilità ta’ mekkaniżmu għall-verifika tal-kwalità u 
tal-akkuratezza tal-interpretazzjoni. Din id-dispożizzjoni ma ġietx appoġġjata mill-Istati 
Membri fid-diskussjonijiet li saru fi ħdan il-Kunsill. Madankollu, jista’ jkun li nħolqot klima 
adattata, u dan se jiġi esplorat fil-kuntest tal-miżuri tal-Pjan Direzzjonali. 

Madankollu, fejn jidħol il-punt tal-petizzjonant li jirrigwarda l-iżgurar li d-drittijiet 
fundamentali jkunu rispettati matul il-proċedimenti fi Stat Membru ieħor, il-petizzjonant 
għandu jkun konxju tal-fatt li l-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku jitlob li d-deċiżjonijiet 
ġudizzjarji meħuda mill-awtoritajiet kompetenti ta’ Stat Membru wieħed ikunu rikonoxxuti 
bħala ekwivalenti ta’ dawk meħuda fi Stat Membru ieħor, għal skopijiet tal-infurzar ta’ dawk 
id-deċiżjonijiet mill-awtoritajiet kompetenti ta’ Stat Membru ieħor. L-użu ta’ 
reġistrazzjonijiet tal-proċedimenti bil-għan li jiġi vverifikat jekk ġewx rispettati d-drittijiet 
fundamentali fi Stat Membru ieħor imur kontra l-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku, li t-
Trattat ta’ Lisbona identifikah bħala l-bażi għal koperazzjoni ġudizzjarja fi ħdan l-Unjoni 
Ewropea. Kwalunkwe verifika tal-konformità mad-drittijiet fundamentali għandha ssir fl-Istat 
fejn isiru l-proċedimenti u waqt li jkunu qed isiru, u mhux fuq bażi transkonfinali wara li 
jkunu saru.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni taqbel mal-petizzjonant li jinħtieġ mekkaniżmu li jiżgura l-ħarsien tad-
drittijiet fil-proċeduri kriminali li għaddejjin fl-UE. Dan japplika b’mod partikolari għall-
proċedimenti li jinvolvu rikonoxximent reċiproku, kif imfisser fid-Deċiżjoni Qafas 
2008/909/ĠAI. Madankollu, dan għandu jsir fl-Istat Membru fejn ikunu qed jitwettqu l-
proċedimenti u mhux fl-Istat Membru tal-eżekuzzjoni ta’ xi deċiżjoni ġudizzjarja.
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Il-Kummissjoni fil-passat diġà ppruvat darba tipproponi leġiżlazzjoni dwar ir-reġistrazzjoni 
tal-proċedimenti, iżda dan it-tentattiv ma kienx ta’ suċċess. Hija se tanalizza dan is-
suġġeriment fil-qafas ta’ eżami usa’ dwar liema drittijiet proċedurali għandhom ikunu koperti 
fi proposti leġiżlattivi futuri.


