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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0361/2012 imressqa minn P.S., ta' ċittadinanza Irlandiża, dwar l-
applikazzjoni mir-Renju Unit tad-Direttiva 2010/64/UE dwar dwar id-
drittijiet għall-interpretazzjoni u għat-traduzzjoni fi proċedimenti kriminali

1. Sommarju tal-petizzjoni

B'mod konformi mad-Direttiva tal-UE 2010/64/UE, is-Sistema tal-Ġustizzja Kriminali, sal-
aħħar ta' Jannar 2012, ingaġġat interpreti direttament mir-Reġistru Nazzjonali tal-Interpreti 
tas-Servizzi Pubbliku. Dawn l-interpreti kellhom l-istħarriġ tas-sigurtà u l-kompetenza adattati 
għaċ-ċirkustanzi partikolari li huma preżenti fil-proċedimenti tal-qorti. Sa minn Frar 2012, il-
Ministru tal-Ġustizzja kkuntratta kumpanija privata sabiex tipprovdi servizzi ta' 
interpretazzjoni, allegatament għall-iffrankar tal-fondi pubbliċi. Il-petizzjonant jelenka fid-
detall il-konsegwenzi u l-fjask ta' din il-politika. Jitlob lill-Parlament jikkunsidra l-
istabbiliment ta' standards komuni għall-interpretazzjoni fi proċedimenti tal-qorti u fi 
kwalunkwe każ jinvestiga u jżomm responsabbli lill-uffiċjali tal-UK, u b'hekk jiżgura li 
sitwazzjonijiet simili ma jseħħux fil-futur.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-6 ta' Lulju 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta' Settembru 2012

L-iskadenza għat-traspożizzjoni tad-Direttiva 2010/64/UE dwar id-drittijiet għall-
interpretazzjoni u għat-traduzzjoni fi proċedimenti kriminali hija s-27 ta' Ottubru 2013. Id-
Direttiva għadha ma ġietx implimentata mir-Renju Unit. Ladarba tiġi implimentata, il-
kwistjoni tal-kwalità u l-adegwatezza tal-interpretazzjoni fil-proċedimenti kriminali se tkun 
koperta mil-liġi tal-UE kif stabbilit hawn taħt.
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Id-Direttiva titlob lill-Istati Membri jiżguraw li persuna ssuspettata jew akkużata li ma tifhimx 
jew li ma titkellimx il-lingwa tal-proċedimenti kriminali tingħata aċċess għal interpretu u għal 
traduzzjoni tad-dokumenti rilevanti. Filwaqt li d-Direttiva ma tistabbilixxix il-modalitajiet kif 
Stat Membru għandu jipprovdi s-servizzi rilevanti (jiġifieri permezz ta' ingaġġ dirett jew ta' 
kuntrattar estern tas-servizz), fl-Artikolu 2.8 tipprevedi dan li ġej: "L-interpretazzjoni 
provduta skont dan l-Artikolu għandha tkun ta' kwalità suffiċjenti biex tissalvagwarda l-
ġustizzja tal- proċedimenti, b'mod partikolari billi tiżgura li l-persuni suspettati jew akkużati 
jkollhom l-għarfien tal-każ kontrihom u jkunu kapaċi jeżerċitaw id-drittijiet tad-difiża 
tagħhom". F'dan il-kuntest, il-Premessa 26 tipprevedi dan li ġej: "Meta l-kwalità tal-
interpretazzjoni tkun meqjusa insuffiċjenti biex tiżgura d-dritt għal proċess ġust, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom ikunu jistgħu jissostitwixxu l- interpretu maħtur".

L-Artikolu 5.1 jipprevedi dan li ġej: "L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri konkreti biex 
jiżguraw li l-interpretazzjoni u t-traduzzjoni pprovduti jissodisfaw il-kwalità rikjesta skont l-
Artikolu 2(8) u l-Artikolu 3(9)." Minn dan l-Artikolu joħroġ ċar li d-Direttiva tobbliga lill-Istati 
Membri jiksbu r-riżultat aħħari li jikkonsisti f'li jipprovdu interpretazzjoni u traduzzjoni ta' 
kwalità. Filwaqt li l-Istati Membri għandhom marġni ta' apprezzament fl-għażla tal-metodi 
tagħhom, sabiex jikkonformaw mal-kliem u mal-ispirtu tad-Direttiva se jkunu obbligati jgħarrfu 
lill-Kummissjoni bil-miżuri konkreti li jkunu adottaw, li skont ma hu ppjanat se jinkludu miżuri 
legiżlattivi u oħrajn mhux leġiżlattivi, li jkopru pereżempju kwalifiki minimi, akkreditazzjoni, 
ċertifikazzjoni, taħriġ obbligatorju u remunerazzjoni minima.

Barra minn hekk, l-Artikolu 5.2 ikompli jipprevedi dan li ġej: "Sabiex jippromovu l-
adegwatezza tal-interpretazzjoni u tat-traduzzjoni u aċċess effiċenti għalihom, l-Istati Membri 
għandhom jagħmlu ħilithom biex jistabbilixxu reġistru jew reġistri ta' tradutturi u interpreti 
indipendenti li huma kwalifikati b'mod xieraq. Tali reġistru jew reġistri, meta jiġu stabbiliti, 
għandhom, fejn xieraq, isiru disponibbli għall-avukati jew għall-awtoritajiet rilevanti."
Fil-ħidma ta' implimentazzjoni attwali tagħha, bi tħejjija għad-data ta' traspożizzjoni ta' 
Ottubru 2013, il-Kummissjoni qed tisħaq fuq il-bżonn li jiġu żgurati interpretazzjoni u 
traduzzjoni ta' kwalità u li l-Istati Membri jimplimentaw il-miżuri konkreti meħtieġa biex 
jinkiseb dan kollu.

Konklużjoni

Filwaqt li s-suġġett tal-petizzjoni għalissa ma jista' jagħti bidu għall-ebda azzjoni fil-livell tal-
UE, wara l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2010/64/UE sad-data ta' traspożizzjoni tas-
27 ta' Ottubru 2013 il-leġiżlazzjoni tal-UE se tobbliga lill-Istati Membri jiżguraw 
interpretazzjoni ta' kwalità fil-proċedimenti kriminali. Il-modalitajiet kif dan isir se jibqgħu 
fil-kompetenza tal-Istati Membri.


