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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1060/2009, ippreżentata minn Ángeles Sánchez Celdrán, ta’ 
nazzjonalità Spanjola, dwar ordni ta’ estradizzjoni tar-raġel tagħha lejn 
Franza

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta titlob protezzjoni mill-Parlament Ewropew sabiex ir-raġel tagħha ma jkunx 
estradit lejn Franza meta tinqata’ s-sentenza tiegħu fi Spanja skont il-Mandat ta’ Arrest 
Ewropew u proċeduri ta’ konsenja bejn l-Istati Membri.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-data 16 ta’ Novembru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex 
tagħti informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-13 ta’ Jannar 2011.

Il-petizzjonanta ssostni li meta żewġha kien qed jiskonta sentenza l-ħabs fi Spanja, huwa 
ngħata sentenza fl-assenza tiegħu, fi Franza, ta’ għomor il-ħabs. L-awtoritajiet Spanjoli qablu 
li jikkonsenjaw lil żewġha abbażi ta’ Mandat ta’ Arrest Ewropew għal sentenza ta’ kundanna 
l-ħabs. Il-petizzjonanta targumenta li s-sentenza Franċiża ngħatat b’kontravenzjoni tal-liġi 
nazzjonali Franċiża u li hemm bażi għal ċaħda li l-awtorità Spanjola kellha tapplika kif 
stipulat fid-Deċiżjoni ta’ Qafas tal-Kunsill 2002/584/ĠAI tat-13 ta’ Ġunju 2002 dwar il-
proċedura ta’ mandat ta’ arrest Ewropew u fid-Deċiżjoni ta’ Qafas tal-Kunsill 2009/299/ĠAI 
tas-26 ta’ Frar 2009, li ssaħħaħ id-drittijiet proċedurali ta’ persuni, li trawwem l-applikazzjoni 
tal-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku fir-rigward ta’ deċiżjonijiet mogħtija fl-assenza tal-
persuna konċernata fil-kawża. Il-petizzjonanta tirrikonoxxi li l-implimentazzjoni ta’ din id-
Deċiżjoni ta’ Qafas għadha mhux rikjesta u titlob lill-Parlament Ewropew biex iressaq 
inizjattiva leġiżlattiva, li tobbliga lil Spanja temenda l-leġiżlazzjoni tagħha.
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Skont it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni Ewropea 
m’għandha ebda setgħa li tintervieni fit-tħaddim kwotidjan tas-sistema tal-ġustizzja kriminali 
ta’ ebda Stat Membru individwali. 

Skont id-Deċiżjoni ta’ Qafas tal-Kunsill 2009/299/ĠAI, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Deċiżjoni ta’ Qafas sat-
28 ta’ Marzu 2011. Il-Kummissjoni Ewropea għandha tfassal rapport dwar l-implimentazzjoni 
tad-Deċiżjoni ta’ Qafas sat-28 ta’ Marzu 2014 flimkien ma’ proposti leġiżlattivi fejn meħtieġ.  
Barra minn hekk, għandu jiġi nnutat li l-bażi għal ċaħda f’dik id-Deċiżjoni ta’ Qafas 
tikostitwixxi biss possibilità ta’ ċaħda fid-diskrezzjoni tal-imħallef nazzjonali.

Konklużjoni

Minħabba l-fatt li l-Kummissjoni Ewropea m’għanda ebda setgħa tintervieni fit-tħaddim 
kwotidjan tas-sistema tal-ġustizzja kriminali ta’ ebda Stat Membru individwali u minħabba li 
mhux rikjest li l-leġiżlazzjoni Ewropea rilevanti tiġi infurzata qabel it-28 ta’ Marzu 2011, il-
Kummissjoni mhux beħsiebha tkompli ssegwi dan il-każ partikolari.


