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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1080/2010, adresată de Ilko Yordanov Dimov, de cetățenie bulgară, 
privind nerespectarea de către autoritățile judiciare italiene a principiilor UE cu 
privire la dreptul la securitatea juridică a persoanelor bănuite, acuzate sau urmărite 
pentru săvârșirea de infracțiuni

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, a cărui soție a fost urmărită în justiție în Italia începând cu anul 2006 susține că 
autoritățile judiciare din Italia nu au respectat principiile UE privind dreptul la securitate 
juridică al persoanelor bănuite, acuzate sau urmărite pentru săvârșirea de infracțiuni, precum 
și principiile Cartei drepturilor fundamentale a UE privind respectarea dreptului la un proces 
echitabil. Printre altele, petiționarul atrage atenția asupra faptului că, pe durata procedurilor 
judiciare, soția sa nu a beneficiat în niciun moment de consiliere juridică sau de informații în 
limba bulgară și nici de interpretariat sau de traducere dinspre și înspre limba bulgară. Prin 
urmare, petiționarul solicită Parlamentului European să intervină pe lângă autoritățile italiene 
în vederea asigurării aplicării corecte a normelor UE aplicabile în domeniu.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 decembrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 3 martie 2011

Petiționarul, a cărui soție a fost urmărită în justiție în Italia începând cu anul 2006, se plânge 
de lipsa de corectitudine a procesului desfășurat împotriva acesteia. El indică, în special, 
administrarea incorectă a probei cu martori, pretinsele practici discriminatorii ale autorităților 
italiene, refuzarea dreptului la traducere/interpretare și a dreptului la asistență consulară. 
Acesta consideră că au fost încălcate mai multe aspecte ale Cartei drepturilor fundamentale a 
UE și ale Convenției europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale. 
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Petiționarul susține că el (sau soția sa) a depus deja o cerere individuală la Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului, unde aceasta se află în faza de evaluare a admisibilității.

Observațiile Comisiei 

Petiționarul a mai adresat o scrisoare Comisiei în octombrie 2010 la care Comisia a răspuns 
prin scrisoarea din 13 decembrie 2010, informându-l pe acesta că nu ar putea să acționeze în 
cazul său.

La fel ca în scrisoarea adresată Comisiei, petiția conține acuzații generale referitoare la 
proceduri judiciare ilicite și încălcarea drepturilor apărării într-o cauză penală determinată. 

Din cauza absenței unei legislații comunitare în acest domeniu, UE nu are niciun fel de 
competență pentru a examina modul în care se desfășoară procedurile judiciare într-o cauză 
determinată. 
Organele legiuitoare ale UE lucrează, în prezent, la un program legislativ menit să instituie 
norme minime la nivelul UE pentru a îmbunătăți protecția dreptului la un proces echitabil. Ca 
un prim pas, în octombrie 2010, Parlamentul European și Consiliul au adoptat 
Directiva 2010/64/UE, care obligă toate statele membre să se asigure (până  în 
octombrie 2013, care este termenul de transpunere) că o persoană suspectată sau acuzată, care 
nu înțelege sau nu vorbește limba în care se desfășoară procedurile penale, are acces la un 
interpret și la traducerea documentelor relevante. Această directivă nu este deci aplicabilă 
circumstanțelor de fapt ale cazului. În luna iunie a acestui an, Comisia va înainta o propunere 
de directivă privind accesul la un avocat al persoanelor suspectate sau acuzate. În ceea ce 
privește protecția consulară, propunerea Comisiei pentru o directivă privind acest subiect este 
așteptată în 2012.

În privința pretinselor încălcări ale Cartei drepturilor fundamentale a UE, trebuie menționat 
că, în conformitate cu articolul 51 al acesteia, Carta are forță obligatorie pentru statele 
membre doar când acestea aplică dreptul UE. După cum s-a mai spus, nu există încă o 
legislație a UE care să fie aplicabilă circumstanțelor de fapt ale cazului în speță, astfel încât nu 
poate fi invocată nicio încălcare a dispozițiilor relevante ale Cartei.
În privința posibilelor încălcări ale CEDO sau ale altor tratate internaționale, UE nu are, 
deocamdată, nicio competență.

Concluzie
Conform dreptului UE în vigoare, Comisia nu poate nici să ia măsuri împotriva autorităților 
naționale, nici să monitorizeze procedurile judiciare din Italia, astfel cum solicită petiționarul. 
Motivele acestei stări de fapt au fost, de asemenea, explicate în corespondența anterioară a 
Comisiei cu petiționarul.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 17 februarie 2012
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Informațiile suplimentare furnizate de petiționar în septembrie 2011 (pe baza cărora Comisia 
pentru petiții a redeschis această petiție) nu conțin niciun element nou comparativ cu cele 
depuse inițial. 
De asemenea, în 2010 petiționarul a trimis mai multe scrisori Comisiei, toate conținând 
acuzații generale referitoare la proceduri judiciare ilicite și la încălcarea drepturilor pârâtului 
într-o cauză penală specifică, răspunsul Comisiei la acestea fiind că nu poate acționa în cazul 
său. Într-adevăr, din cauza lipsei unei legislații comunitare în acest domeniu, UE nu are niciun 
fel de competență pentru a examina modul în care se desfășoară procedurile judiciare 
individuale în statele membre. Din acest motiv, Comisia a indicat în ultimul său răspuns, din 
7 septembrie 2011, faptul că va întrerupe orice corespondență cu petiționarul. În răspunsurile 
sale, Comisia a indicat, de asemenea, faptul că petiționarul își poate prezenta reclamațiile la 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului. 

Având în vedere dreptul UE în vigoare, Comisia nu poate decât să își reitereze concluzia 
anterioară, potrivit căreia aceasta nu poate nici să ia măsuri împotriva autorităților naționale, 
nici să monitorizeze procedurile judiciare din Italia. 


