
CM\892846MT.doc PE460.733v02-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

17.2.2012

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1080/2010, imressqa minn Ylko Yordanov Dimov, ta’ ċittadinanza 
Bulgara, dwar in-nuqqas tal-awtoritajiet legali Taljani li jappoġġjaw il-
prinċipji tal-UE dwar iċ-ċertezza legali għal persuni suspettati, akkużati jew 
imtellgħin il-qorti

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li martu ilha soġġetta għal proċeduri legali fl-Italja mill-2006, jilmenta dwar 
in-nuqqas tal-awtoritajiet legali Taljani li jappoġġjaw il-prinċipji tal-UE dwar iċ-ċertezza 
legali għal persuni suspettati, akkużati jew imtellgħin il-qorti, u d-dispożizzjonijiet tal-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE dwar proċess ġust quddiem il-qorti. Il-petizzjonant jindika, 
inter alia, li martu fl-ebda punt tal-proċess ma ġiet offruta għajnuna legali jew informazzjoni 
bil-Bulgaru jew servizzi ta’ interpretazzjoni u traduzzjoni minn u għal din il-lingwa. Il-
petizzjonant għalhekk jistieden lill-Parlament Ewropew biex jinterċiedi mal-awtoritajiet 
Taljani bl-għan li tiġi żgurata implimentazzjoni korretta tar-regoli applikabbli tal-UE.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-16 ta’ Diċembru 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

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

Il-petizzjoni

Il-petizzjonant, li martu ilha soġġetta għal proċeduri legali fl-Italja mill-2006, jilmenta dwar 
il-fatt li l-proċess quddiem il-qorti li sar kontriha ma kienx ġust. B’mod partikolari, hu jindika 
l-amministrazzjoni irregolari tal-evidenza tax-xhieda, il-prattiċi allegatament diskriminatorji 
tal-awtoritajiet Taljani, iċ-ċaħda tad-drittijiet għal traduzzjoni/interpretazzjoni u għal 
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assistenza konsulari. Hu jqis li l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE, u l-Konvenzjoni 
Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem u trattati internazzjonali oħra nkisru f’diversi aspetti.

Il-petizzjonant isostni li hu (jew martu) diġà ppreżentaw applikazzjoni quddiem il-Qorti 
Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, fejn il-fajl tiegħu għadu fl-istadju tal-ammissibilità.

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

Il-petizzjonant diġà bagħat ittra lill-Kummissjoni f’Ottubru 2010, u l-Kummissjoni 
rrispondietu permezz tal-ittra tat-13 ta’ Diċembru 2010 u infurmatu li hemm il-possibilità li 
ma tieħux azzjoni fil-każ tiegħu.

Bħall-ittra ta’ hawn fuq li ntbagħtet lill-Kummissjoni, il-petizzjoni fiha allegazzjonijiet 
ġeneriċi ta’ prattika ħażina ġudizzjarja u ta’ ksur tad-drittijiet tad-difiża f’każ kriminali 
individwali.
L-UE m’għandha l-ebda kompetenza li tiskrutinizza t-twettiq ta’ proċeduri ġudizzjarji 
individwali fl-Istati Membri fin-nuqqas ta’ leġiżlazzjoni speċifika tal-UE f’dan il-qasam.
Attwalment, il-leġiżlatura tal-UE qed taħdem fuq programm leġiżlattiv imfassal biex jadotta 
regoli minimi tal-UE biex titjieb il-protezzjoni tad-drittijiet għal proċess ġust. Bħala l-ewwel 
pass, f’Ottubru 2010, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għaddew id-Direttiva 2010/64/UE li 
tirrikjedi li l-Istati Membri kollha jiżguraw (sad-data ta’ skadenza tat-traspożizzjoni, f’Ottubru 
2013) li l-persuna ssuspettata jew akkużata li ma tifhimx jew li ma titkellimx il-lingwa tal-
proċeduri kriminali tingħata aċċess għal interpretu u għal traduzzjoni tad-dokumenti rilevanti.
Għalhekk, din id-Direttiva mhijiex applikabbli għall-fatti ta’ dan il-każ. F’Ġunju ta’ din is-
sena, il-Kummssjoni se tressaq proposta għal Direttiva dwar id-dritt ta’ persuni ssuspettati jew 
akkużati li jkollhom aċċess għal avukat. Fir-rigward tal-protezzjoni konsulari, hi mistennija 
proposta tal-Kummissjoni għal Direttiva dwar dan is-suġġett fl-2012.
Fir-rigward tal-allegat ksur tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE, għandu jiġi indikat li 
skont l-Artikolu 51 tagħha, il-Karta tkun vinkolanti għall-Istati Membri biss meta jkunu qed 
jimplimentaw il-liġi tal-UE. Kif issemma qabel, il-leġiżlazzjoni tal-UE għadha applikabbli 
għall-fatti tal-każ, għalhekk ma jista’ jiġi invokat ebda ksur tad-dispożizzjonijiet tal-Karta.
Fir-rigward tal-ksur possibbli tal-ECHR jew ta’ trattati internazzjonali oħra, għalissa l-UE 
m’għandha l-ebda kompetenza.

Konklużjoni
Skont il-liġi attwali tal-UE, il-Kummissjoni la tista’ tieħu azzjoni fir-rigward tal-awtoritajiet 
nazzjonali u anqas ma tista’ tissorvelja proċeduri ġudizzjarji fl-Italja, kif qed jitlob il-
petizzjonant. Ir-raġunijiet għal dan ġew spjegati wkoll fil-korrispondenza preċedenti tal-
Kummissjoni mal-petizzjonant.

4. Risposta tal-Kummissjoni REV, li waslet fis-17 ta’ Frar 2012.

L-informazzjoni addizzjonali pprovduta mill-petizzjonant f’Settembru 2011 (li abbażi tagħha 
il-Kumitat għall-Petizzjonijiet reġa' fetaħ din il-petizzjoni) ma fihiex elementi ġodda meta 
mqabbel ma meta tressqet l-ewwel darba.
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Il-petizzjonant indirizza wkoll bosta ittri lill-Kummissjoni fl-2010, li kollha kien fihom 
allegazzjonijiet ġeneriċi ta’ prattika ġudizzjarja ħażina u ksur tad-drittijiet tad-difensur f’każ 
kriminali individwali, li għalihom il-Kummissjoni wieġbet li ma tistax tieħu azzjoni fil-każ 
tiegħu. Infatti, m'hemm l-ebda kompetenza tal-UE biex tiskrutinizza l-kondotta tal-proċeduri 
ġudizzjarji individwali fl-Istati Membri fl-assenza ta' legiżlazzjoni speċifika mill-UE f'dan il-
qasam. Għal din ir-raġuni, il-Kummissjoni indikat fl-aħħar tweġiba tagħha tas-7 ta’ Settembru 
2011, li se twaqqaf kwalunkwe korrispondenza mal-petizzjonant. Fir-risposti tagħha, il-
Kummissjoni indikat ukoll lill-petizzjonant il-possibilità li jkompli l-ilmenti tiegħu fil-Qorti 
Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem. 
Skont il-liġi tal-UE attwali, il-Kummissjoni tista’ biss ittenni l-konklużjoni preċedenti tagħha 
li ma tista' tieħu l-ebda azzjoni vis-à-vis l-awtoritajiet nazzjonali u lanqas tista’ timmonitorja 
l-proċedimenti ġudizzjarji fl-Italja.


