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Suġġett: Petizzjoni 0021/2012 imressqa minn Mario Herrera, ta’ ċittadinanza Amerikana, u 
firmatarju ieħor, dwar l-allegati vjolazzjonijiet tal-Karta tal-UE tad-Drittijiet 
Fundamentali min-naħa tal-awtoritajiet Daniżi

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant li joqgħod fid-Danimarka u hu miżżewweġ ma’ Daniża, jilmenta dwar il-mod 
li bih ġie arrestat mill-pulizija Daniża fl-2006, u jsostni li waqt il-kawża li segwiet, l-
awtoritajiet ġudizzjarji Daniżi kisru b’mod serju l-Karta tal-UE tad-Drittijiet Fundamentali u 
l-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem. F’dan ir-rigward, il-petizzjonant li ma 
jitkellimx bid-Daniż, jirreferi fost l-oħrajn għan-nuqqas ta’ faċilitajiet ta’ interpretazzjoni u 
traduzzjoni jew għan-natura estremament difettuża tagħhom waqt is-smigħ tal-kawża. Il-
petizzjonant jisħaq ukoll li t-tentattivi tiegħu biex jikseb appoġġ u għajnuna mill-ambaxxata 
Amerikana ma rnexxewx. Wara, il-petizzjonant ressaq ilment quddiem il-Qorti Ewropea 
għad-Drittijiet tal-Bniedem, iżda l-ilment tiegħu ġie miċħud bħala bla bażi, u l-petizzjonant, li 
għandu dubji dwar l-integrità tal-imħallef responsabbli, issa ressaq ilment quddiem l-avukat 
ġenerali fi Florida u applika biex l-imħallef jiġi estradit lejn l-Istati Uniti għal għanijiet ta’ 
prosekuzzjoni. Il-petizzjonant li hu tal-fehma wkoll li kien vittma ta’ diskriminazzjoni 
minħabba n-nazzjonalità tiegħu, jitlob fl-aħħarnett lill-Parlament Ewropew biex jintervjeni fil-
każ tiegħu.

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-25 ta’ April 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta' Awwissu 2012

M'hemm l-ebda kompetenza tal-UE biex tiskrutinizza l-imġiba ta' proċedimenti ġudizzjarji 
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individwali fl-Istati Membri, fin-nuqqas tal-leġiżlazzjoni speċifika tal-UE f'dan il-qasam. 
Il-leġiżlatura tal-UE bħalissa qed taħdem fuq programm leġiżlattiv maħsub biex jadotta regoli 
minimi tal-UE biex itejbu l-protezzjoni tad-drittijiet għal proċess ġust (ara "Il-Pjan 
Direzzjonali għat-tisħiħ tad-drittijiet ta' proċedura ta' persuni suspettati jew akkużati fi 
proċediment kriminali" tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2009). Bħala l-ewwel pass, 
f'Ottubru 2010, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għaddew id-Direttiva 2010/64/EU li 
tirrikjedi l-Istati Membri kollha li jiżguraw (sal-iskadenza tat-traspożizzjoni, is-
27 ta' Ottubru 2013) li persuna suspettata jew akkużata li ma tifhimx jew ma titkellimx il-
lingwa tal-proċedimenti kriminali tingħata aċċess għal interpretu u għal traduzzjoni tad-
dokumenti relevanti. Id-Direttiva għalhekk mhijiex applikabbli għall-fatti ta' dan il-każ.


