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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0578/2011 imressqa, minn Evert Broens, ta’ ċittadinanza Daniża, dwar 
l-għajnuna legali fl-Unjoni Ewropea

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew biex jieħu pożizzjoni dwar l-għajnuna legali fl-
Unjoni Ewropea. Il-petizzjonant jagħti bħala eżempju l-każ ta’ xi ħadd li huwa involut fi 
proċeduri kriminali fil-Belġju u huwa residenti fil-Pajjiżi l-Baxxi. Skont il-petizzjonant, l-Istat 
Belġjan huwa tal-fehma li minħabba li l-persuna kkonċernata hija residenti fil-Pajjiżi l-Baxxi, 
mhuwiex obbligat jipprovdilha għajnuna legali. Minħabba li l-każ mhux qed jiġi trattat fil-
Pajjiżi l-Baxxi, skontu huwa ovvju li talba għal għajnuna legali fil-Pajjiżi l-Baxxi lanqas mhi 
se tiġi aċċettata. Dan finalment iwassal biex persuna fil-bżonn li tkun qed tfittex l-għajnuna 
legali ma ssibha fl-ebda pajjiż. Il-petizzjonant jitlob li jkun hemm liġi Ewropea li tkopri 
kwistjoni bħal din.

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-26 ta’ Settembru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ April 2012

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni 

Fi ħdan il-qafas ta’ kooperazzjoni ġudizzjarja u rikonoxximent reċiproku f’materji kriminali 
fl-Unjoni Ewropea, l-UE tista’ tistabbilixxi standards minimi komuni tal-UE relatati mad-
drittijiet proċedurali fi proċedimenti kriminali, bħad-dritt għall-għajnuna legali, b’tali mod li 
jiġi assigurat ir-rikonoxximent reċiproku  (l-Artikolu 82 (2) tat-TFUE). Standards minimi 
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komuni jsaħħu l-fiduċja reċiproka li hi meħtieġa għal sistema effettiva ta’ rikonoxximent 
reċiproku.

Fl-2009, il-Kunsill adotta Regolament dwar Pjan Direzzjonali biex jissaħħu d-drittijiet 
proċedurali ta’ persuni suspettati u akkużati fi proċedimenti kriminali (2009/C295/01), li 
stieden lill-Kummissjoni biex tippreżenta, waħda wara l-oħra, diversi miżuri li se jipprovdu 
sett minimu ta' drittijiet fi proċedimenti kriminali fl-UE. Sad-data tal-lum, il-Kummissjoni 
pproponiet tliet proposti għal dan il-għan. Il-kwistjoni ta’ għajnuna legali fi proċedimenti 
kriminali hija inkluża fil-Pjan Direzzjonali (bħala parti mill-miżura C), u minħabba l-
ispeċifiċità u l-kumplessità ta’ din il-kwistjoni, jistħoqqlu li jiġi eżaminat separatament u fid-
dettall. Attwalment il-Kummissjoni qed tikkunsidra l-possibilità li tieħu azzjoni u nediet 
studju fl-aħħar tal-2011 biex tappoġġja l-valutazzjoni tal-impatt fir-rigward tal-possibilità ta’ 
miżura dwar l-għajnuna legali f’materji kriminali. 

Id-dritt għall-għajnuna legali biex jiġi assigurat id-dritt għal proċess ġust fi proċedimenti 
kriminali huwa pprovdut fl-Artikolu 6 tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem (QEDB) 
kif ukoll fl-Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE. Skont l-Artikolu 51 tal-
Karta, id-diżpożizzjonijiet tiegħu huma indirizzati lill-Istati Membri fil-każ biss meta jkunu 
qed jimplimentaw id-dritt tal-Unjoni.
Barra minn hekk, fir-rigward tal-eżempju mogħti mill-petizzjonant dwar ċittadin tal-UE li ma 
jingħatax għajnuna legali f’pajjiż minħabba li mhuwiex ċittadin ta’ dak l-Istat, ta’ min jinnota 
li ċittadin tal-UE li jeżerċita d-drittijiet tiegħu jew tagħha skont it-Trattati m'għandux jiġi 
diskriminat minħabba ċ-ċittadinanza (l-Artikolu 18 tat-TFUE). 
Fir-rigward tal-għajnuna legali f’materji ċivili u kummerċjali transkonfinali, il-Kummissjoni 
reċentement adottat Rapport tal-Kummissjoni lill-Kunsill, lill-Parlament Ewropew u lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva 2003/8/KE biex 
ittejjeb l-aċċess għal ġustizzja f’tilwimiet ċivili transkonfinali billi tistabbilixxi regoli komuni 
minimi konnessi ma’ għajnuna legali għat-tilwimiet1. Il-Kummissjoni tikkonkludi li l-
adozzjoni u t-traspożizzjoni tad-Direttiva ġabu, b’mod ġenerali, ċarezza u uniformità fost l-
Istati Membri u li sistema ta’ għajnuna legali transkonfinali fil-każijiet ċivili li effettivament 
tkun ta’ benefiċċju għal persuni li huma residenti fi Stati Membri oħrajn kienet ġiet introdotta 
fl-Istati Membri kollha, minbarra fid-Danimarka li mhijiex koperta  mill-kamp ta’ 
applikazzjoni tad-Direttiva msemmija.

Konklużjoni

Attwalment, il-Kummissjoni qed tikkunsidra l-possibilità li tipproponi miżura dwar id-dritt 
għall-għajnuna legali fi proċedimenti kriminali. 

                                               
1 COM(2012) 71.


