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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0772/2011, imressqa minn Tsevan Georgiev Rangelov, ta’ 
ċittadinanza Bulgara, dwar il-kundizzjonijiet tal-għajxien f’ċella ta’ ħabs fil-
Bulgarija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant instab ħati fl-Awstrija u ntbagħat il-Bulgarija biex jiskonta l-piena tiegħu 
hemmhekk. Il-petizzjonant jilmenta dwar il-kundizzjonijiet tal-għajxien fiċ-ċella tiegħu fil-
ħabs Bulgaru.

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-15 ta' Novembru 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni skont l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura.

3. Ir-risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-17 ta’ Frar 2012

Il-kundizzjonijiet tad-detenzjoni u l-ġestjoni tal-ħabs huma r-responsabbiltà tal-Istati Membri 
tal-Unjoni Ewropea.

Fir-rigward tal-kwistjonijiet tad-drittijiet fundamentali, huwa importanti li wieħed jinnota li
skont l-Artikolu 51(1) tal-Karta  tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, id-
dispożizzjonijiet tal-Karta huma indirizzati lill-Istati Membri meta jkunu qed jimplimentaw il-
liġi tal-Unjoni biss. Peress li l-kundizzjonijiet tad-detenzjoni mhumiex soġġetti għall-ebda liġi 
tal-UE, l-Istat Membru kkonċernat ma jaġixxix fil-kors tal-implimentazzjoni tal-liġi tal-UE u 
l-Karta Ewropea ma tapplikax.

Għandu jiġi nnutat li, f'każ ta' vjolazzjoni ta' xi drittijiet stabbiliti mill-Konvenzjoni Ewropea
dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, l-individwi jistgħu jappellaw kontra d-deċiżjoni finali minn 
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qorti nazzjonali lill-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem fi Strasburgu.

Il-Kummissjoni hija interessata fil-kwistjonijiet tad-detenzjoni minħabba l-importanza ċentrali 
tal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku tad-deċiżjonijiet ġudizzjarji fil-qasam tal-libertà, is-
sigurtà u l-ġustizzja. Il-Kunsill stieden lill-Kummissjoni tippreżenta Green Paper dwar l-arrest 
preventiv.

Il-Green Paper tkopri l-interazzjoni bejn il-kundizzjonijiet tad-detenzjoni u l-istrumenti tar-
rikonoxximent reċiproku bħall-Mandat ta' Arrest Ewropew kif ukoll l-arrest preventiv, u tiftaħ
konsultazzjoni pubblika wiesgħa bbażata fuq għaxar mistoqsijiet stipulati fil-Paper. 

Il-konsultazzjoni dwar il-Green Paper ingħalqet fit-30 ta' Novembru 2011. Il-Kummissjoni ser
tanalizza r-risposti għall-Green Paper qabel ma tittieħed kwalunkwe deċiżjoni dwar jekk xi 
azzjoni speċifika teħtieġx li tiġi kkunsidrata fil-livell tal-Unjoni Ewropea.

Il-Kummissjoni Ewropea m’għandha l-ebda kompetenza biex tintervjeni fl-amministrazzjoni
ta’ kuljum fis-sistemi tal-ġustizzja tal-Istati Membri individwali. Fin-nuqqas tal-leġiżlazzjoni
Ewropea f'dan il-qasam, l-amministrazzjoni tal-ġustizzja taqa' fil-prinċipju fil-kompetenza tal-
awtoritajiet tal-Istati Membri. Il-Karta Ewropea tad-Drittijiet Fundamentali hija applikabbli 
biss meta l-Istati Membri qed jimplimentaw il-liġi tal-Unjoni.


