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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0834/2011, imressqa minn Ømer Cakmak, ta’ ċittadinanza Daniża, 
dwar il-konfiska min-naħa tal-awtoritajiet Bulgari tal-vettura bil-mutur 
tiegħu rreġistrata fid-Danimarka

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jispjega li fl-2008 l-awtoritajiet fil-fruntiera Bulgara waqqfuh waqt li kien fi 
triqtu lura mal-familja tiegħu lejn id-Danimarka bil-karozza tiegħu wara vaganza fit-Turkija, 
u ġie akkużat bi traffikar ta’ persuni peress li l-passaport Daniż ta’ ibnu ma ġiex ittimbrat 
malli telqu mit-Turkija. L-awtoritajiet Bulgari arrestaw lill-familja, ikkonfiskaw il-vettura 
rreġistrata fid-Danimarka, talbu somma kbira ta’ flus mingħand il-petizzjonant u imponew 
fuqu sentenza ta’ ħabs sospiża. Il-petizzjonant u l-familja tiegħu ma tħallewx jitilqu mill-
Bulgarija qabel ma għaddew xahrejn. Peress li l-petizzjonant għadu ma ħax lura l-karozza 
tiegħu u peress li s-sitwazzjoni wasslet biex huwa jitgħabba b’piż finanzjarju u 
amministrattiv, il-petizzjonant jitlob li l-Parlament Ewropew jintervjeni, filwaqt li jikkwota r-
riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-14 ta’ Frar 2006 dwar il-konfiska ta’ karozzi mill-
awtoritajiet Griegi, ladarba jemmen li r-rakkomandazzjonijiet li jinsabu fiha jistgħu japplikaw 
ukoll f’dan il-każ.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-28 ta’ Novembru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni skont l-Artikolu 202(6).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta' Novembru 2012

Il-petizzjonant jilmenta dwar l-allegazzjoni kompletament implawsibbli fl-opinjoni tiegħu, ta' 
traffikar ta' tfal li saret mill-awtoritajiet tal-fruntieri Bulgari, li waqqfu lilu u lill-familja tiegħu 
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waqt ir-ritorn tagħhom mit-Turkija fi triqithom lura lejn id-Danimarka bil-karozza. Barra 
minn hekk iqis l-azzjonijiet tal-awtoritajiet Bulgari (inklużi l-konfiska tal-karozza, id-
detenzjoni, multa, u l-fatt li ntbagħat lura t-Turkija) huma kompletament sproporzjonati, fid-
dawl tal-evidenza skarsa li kien hemm xi ħaġa barra min-normal fil-każ tiegħu, jiġifieri n-
nuqqas ta' timbru tat-tluq mit-Turkija fil-passaport ta' wieħed mit-tlitt itfal fil-karozza. Huwa 
jindika li l-verżjoni uffiċjali ta' dak li seħħ, kif ġiet rakkuntata lilu sussegwentement mill-
awtoritajiet korrispondenti fid-Danimarka, ftit li xejn hija relatata ma' dak li ġara verament.
Huwa partikolarment irrabjat minħabba t-telfa tal-karozza tiegħu Audi A2 li kienet għadha 
kważi ġdida.

Il-valutazzjoni dwar jekk huwiex każ ta' traffikar ta' bnedmin issir mill-awtoritajiet Bulgari 
kompetenti. Il-Kummissjoni ma tikkummentax dwar l-investigazzjoni ta' każijiet individwali 
min-naħa tal-awtoritajiet nazzjonali għall-infurzar tal-liġi. Il-petizzjonant jista' jressaq appell 
skont il-liġi nazzjonali kontra l-miżuri li ttieħdu mill-awtoritajiet għall-infurzar tal-liġi 
Bulgari, inkluża l-konfiska tal-karozza.

Fir-rigward speċfikament tat-traffikar ta' bnedmin, il-leġiżlazzjoni rilevanti fil-livell tal-UE 
hija d-Direttiva 2011/36/UE1 il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin u l-
protezzjoni tal-vittmi tiegħu, li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2002/629/JHA.
Madankollu, din id-direttiva ma tidħolx fir-regoli dettaljati b'rabta mal-evidenza li għandhom 
jiġu applikati mill-uffiċjali tal-fruntiera f'każijiet ta' suspett ta' traffikar. L-iskadenza għat-
traspożizzjoni ta' din id-direttiva hija s-6 ta' April 2013.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni Ewropea mhijiex f’pożizzjoni li tkompli ssegwi iżjed is-sitwazzjoni. Il-
leġiżlazzjoni tal-UE potenzjalment inkwistjoni għadha ma waslitx biex tidħol fis-seħħ fl-Istati 
Membri, u anke li kieku kienet, l-avvenimenti msemmija seħħew wisq qabel id-data relevanti.
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