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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1580/2009, imressqa minn Chantel Marriott, ta’ nazzjonalità 
Brittanika, dwar il-ħelsien ta’ Michael Turner u Jason McGoldrick, li ġew 
estraditi mir-Renju Unit lejn l-Ungerija fuq akkużi ta’ frodi

Petizzjoni 1117/2010, imressqa minn O.F., ta’ nazzjonalità Awstrijaka, dwar 
użu illegali u arbitrarju tal-mandat ta’ arrest Ewropew

1. Sommarju tal-petizzjoni 1580/2009

Il-petizzjonanta tikkontesta d-deċiżjoni tal-awtoritajiet Brittaniċi li jestradixxu lil Michael 
Turner u Jason McGoldrick lejn l-Ungerija fuq akkużi ta’ frodi li jinvolvu l-ammont ta’ £13 
000. Tindika li huma investew, bla suċċess, £100 000 fl-Ungerija u ssostni li qed jinżammu 
illegalment il-ħabs hemmhekk. Tallega li l-kundizzjonijiet tal-priġunerija tagħhom huma 
inaċċettabbli u titlob il-ħelsien immedjat tagħhom, waqt li ssostni li l-awtoritajiet Ungeriżi 
kisru d-drittijiet fundamentali tagħhom.

Sommarju tal-petizzjoni 1117/2010

Il-petizzjonant isostni li sar użu illegali u arbitrarju mill-mandat ta’ arrest Ewropew u jindika 
li l-awtoritajiet Ġermaniżi naqsu li jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni ta’ 
Qafas tal-Kunsill 2002/584/ĠAI dwar il-mandat ta’ arrest Ewropew u l-proċeduri ta’ ċediment 
bejn l-Istati Membri. Konsegwentement, huwa jixtieq investigazzjoni dwar l-użu arbitrarju 
tal-mandat ta’ arrest Ewropew u l-ksur tal-liġi Ewropea mill-awtoritajiet Ġermaniżi.

2. Ammissibilità

1580/2009 Iddikjarata ammissibbli fil-15 ta’ Frar 2010.
1117/2010 Iddikjarata ammissibbli fis-17 ta’ Diċembru 2010. 
Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' 
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Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta' April 2010 għall-petizzjoni 1580/2009

Il-Kummissjoni Ewropea m’għandha l-ebda setgħa tintervieni fl-operat ta’ kuljum tas-sistema 
tal-ġustizzja kriminali ta’ kwalunkwe Stat Membru individwali. Għalhekk, f’dan il-każ 
speċifiku, l-Ungerija biss hija responsabbli għall-ġestjoni tal-ħabsijiet u għall-
implimentazzjoni korretta tal-leġiżlazzjoni tagħha fil-qasam tal-faċilitajiet ta’ detenzjoni. 

Għaldaqstant, il-Kummissjoni tixtieq tagħmel il-kummenti ġenerali segwenti. L-Ungerija hija 
obbligata tirrispetta l-Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet 
Fundamentali (ECHR) li hija tagħmel parti minnha. L-Artikolu 3 tal-ECHR jistipola li “Ħadd 
m’għandu jkun assoġġettat għal tortura jew għal pieni jew trattamenti inumani jew degradanti”. 
Skont il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem (ECtHR), l-Artikolu 3 jħaddan wieħed mill-
aktar valuri fundamentali ta’ soċjetà demokratika.1 Mill-2001, l-ECtHR interpretat b’mod 
kostanti l-Artikolu 3 tal-ECHR fis-sens li l-kundizzjonijiet ta’ detenzjoni inaċċettabbli jistgħu 
jikkostitwixxu wkoll ksur tal-Artikolu 3 tal-ECHR, anke fejn ma jkun hemm l-ebda evidenza 
li kien hemm intenzjoni pożittiva li d-detenut jiġi umiljat u degradat. Minkejja dan, skont il-
każistika tal-ECtHR, it-trattament ħażin għandu jilħaq livell minimu ta’ severità qabel ma 
jkun jista’ jaqa’ fl-ambitu tal-Artikolu 3. Il-valutazzjoni ta’ dawn l-istandards minimi hija 
relattiva, fin-natura tal-affarijiet; hija tiddependi miċ-ċirkostanzi kollha tal-każ, bħal 
pereżempju d-dewmien tat-trattament, l-effetti fiżiċi u mentali tiegħu u, f’ċerti każijiet, is-
sess, l-età u l-istat tas-saħħa tal-vittma. Fir-rigward tal-kwistjoni tal-affollament fir-rigward 
tad-dritt tal-petizzjonanta għar-rispett tal-integrità fiżika u mentali tagħha jew id-dritt tagħha 
għall-privatezza u l-protezzjoni tal-isfera privata tagħha, wieħed jista’ jqajjem ukoll il-
kwistjoni ta’ konformità mar-rekwiżiti tal-Artikolu 8 tal-ECHR (dritt għall-ħajja privata).2

Filwaqt li kienet soġġetta għal ċerti kundizzjonijiet, il-petizzjonanta setgħet titlob rimedju 
mill-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem jew mis-Segretarjat tal-Kumitat Ewropew 
għall-Prevenzjoni tat-Tortura u ta’ Trattament jew Kastig Inuman jew Degradanti (CPT), il-
Kunsill tal-Ewropa F-67075 Strasburgu Cedex-Franza.

Il-Kummissjoni m’għandhiex il-ħsieb li tkompli tinvestiga aktar dan il-każ partikolari.

4. Risposta RIV tal-Kummissjoni għall-Petizzjonijiet 1580/2009 u 1117/2010, li waslet 
fit-3 ta’ Marzu 2011.

Wara l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni f’April 2010 dwar il-petizzjoni 1580/2009, u billi 
tirreferi speċifikament għall-allegazzjoni ta’ użu ħażin tal-Mandati ta’ Arrest Ewropew 
(MAE), il-Kummissjoni tixtieq tirreferi lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet għas-sors prinċipali 
ta’ informazzjoni analitika dwar l-użu tal-MAE, li huwa l-pubblikazzjoni annwali mill-Kunsill 
tar-risposti tal-Istati Membri għall-kwestjonarju tiegħu dwar dan is-suġġett3. L-aktar tabelli 
                                               
1 Fis-sentenza tagħha tal-15 ta’ Novembru 1996, fil-każ Chahal v. ir-Renju Unit, l-ECtHR skopriet li s-
Sur Chahal ma setax jiġi deportat lejn l-Indja, minħabba li kien hemm riskju reali li jkun soġġett għal trattament 
li jmur kontra l-Artikolu 3 tal-ECHR. 
2 Ara s-sentenzi tal-ECtHR tad-19 ta’ April 2001 fil-każ ta’ Peers v. il-Greċja u tal-20 ta’ Jannar 2009 
fil-każ ta’ Sławomir Musiał v. il-Polonja.
3 Id-dokumenti tal-Kunsill COPEN 52 REV 5 9005/5/06, COPEN 106 REV 5 11371/5/07, COPEN 116 
REV 2
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reċenti jirreferu għas-sena kalendarja 2009. Madankollu, għandu jiġi mtenni li l-Kummissjoni 
m’għandha ebda bażi li fuqha tista’ tintervieni fil-proċedura tal-MAE u, kif ġie spjegat qabel, 
ma tistax issegwi din il-petizzjoni f’aktar dettall. Barra minn hekk, iż-żewġ persuni msemmija 
f’din il-petizzjoni minn dakinhar ġew liberati. 

Fir-rigward tal-petizzjoni 1117/2010, il-Kummissjoni b’mod simili m’għandha ebda 
kompetenza tintervieni b’rabta ma’ dan il-każ. Fir-rigward tal-kwistjoni aktar ġenerali 
mqajma fil-petizzjoni 1117/2010 dwar jekk humiex l-Istati Membri kollha li japplikaw il-
mandat ta’ arrest Ewropew b’mod korrett u, partikolarment, b’mod “proporzjonat” (jiġifieri 
f’każijiet serji biss) jew le, dan huwa suġġett importanti li kien is-suġġett ta’ tħassib serju f’xi 
Stati Membri, u li qajjem mistoqsijiet Parlamentari. Il-Kummissjoni hija konxja li l-fiduċja 
fil-MAE hija affettwata mill-ħruġ sistematiku tal-MAE għaċ-ċediment ta’ persuni mfittxija, 
ħafna drabi fir-rigward ta’ offiżi minuri ħafna. Din il-kwistjoni reċentement ġiet indirizzata 
b’mod kostruttiv mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Fis-segwitu għar-rakkomandazzjonijiet fir-
rapport finali dwar ir-raba’ serje ta’ evalwazzjonijiet reċiproċi tal-mandat ta’ arrest Ewropew, 
il-Kunsill inkluda emenda għall-manwal dwar il-MAE fir-rigward tal-proporzjonalità1. Il-
konklużjonijiet f’dan ir-rapport ġew adottati mill-Kunsill Ġustizzja u Affarijiet Interni fit-3 ta’ 
Ġunju 20102. Il-manwal emendat issa jistabbilixxi l-fatturi li għandhom jiġu evalwati meta 
jinħareġ MAE u l-alternattivi possibbli li għandhom jiġu kkunsidrati qabel ma jinħareġ 
MAE.3  Il-manwal emendat jipprovdi gwida uniformi għall-professjonisti fl-Istati Membri 
kollha (flimkien mad-dispożizzjonijiet statutorji rispettivi tagħhom, jekk għandhom) għall-
mod li bih l-eżami tal-proporzjonalità għandu jiġi applikat qabel jinħareġ MAE. Attwalment, 
il-Kummissjoni qed tħejji rapport dwar l-implimentazzjoni, mill-2007 ’l hawn, tad-Deċiżjoni 
Qafas dwar il-MAE, li b’mod partikolari se jitratta l-kwistjoni tal-proporzjonalità. Dan ir-
rapport ovvjament se jintbagħat lill-Parlament mill-aktar fis possibbli.

5. Tweġiba mill-Kummissjoni (REV II), li waslet fis-6 ta' Mejju 2011 għall-
Petizzjonijiet 1580/2009 u 1117/2010

L-informazzjoni addizzjonali mibgħuta fit-2 ta' Frar 2011 mill-petizzjonant għall-petizzjoni 
1117/2010 ma tibdilx il-pożizzjoni tal-Kummissjoni minħabba li fiha aktar dettalji dwar il-każ 
li fir-rigward tagħha - kif diġà ġie indikat fil-komunikazzjoni tagħha tat-3 ta' Marzu 2011 - il-
Kummissjoni m'għandha l-ebda kompetenza biex tintervjeni.

Il-Kummissjoni tieħu l-opportunità biex tinforma lill-Parlament li r-rapport tal-Kummissjoni 
dwar l-implimentazzjoni mill-2007 tad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill tat-13 ta' Ġunju 2002 
dwar il-mandat ta’ arrest Ewropew u l-proċeduri ta’ ċediment bejn l-Istati Membri ġie adottat 
mill-Kummisjoni fil-11 ta' April 2011. Ir-rapport u d-dokument ta’ ħidma tal-persunal 
akkumpanjanti huma aċċessibbli permezz ta' dan il-link:

                                                                                                                                                  
 10330/2/08, COPEN 87 REV 4 9734/4/09 u COPEN 64 REV 4 7551/7/10 disponibbli fuq is-sit elettroniku 
http://register.consilium.europa.eu)
1 Id-dokument tal-Kunsill 8436/2/10 COPEN p.3
2 Id-dokument tal-Kunsill 10630/1/10 PRESSE 161
3 Id-dokumenti tal-Kunsill 8302/4/09 COPEN 68 p.15; 7361/10 COPEN 59 p.4; 8436/2/10 COPEN p.3


