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Suġġett: Petizzjoni  0755/2012 imressqa minn L.M., ta’ ċittadinanza Ungeriża, dwar 
in-nuqqasijiet tas-sistema legali fl-Ungerija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li bintu mietet f’inċident bil-karozza, jiddeskrivi fid-dettall dawk li huwa jqis 
li huma n-nuqqasijiet fl-investigazzjoni u fil-proċeduri legali. Huwa jargumenta li d-drittijiet 
fundamentali tiegħu, b’mod partikolari d-dritt għal proċess ġust, ġew miksura u qed ifittex l-
assistenza tal-Parlament Ewropew.

2. Ammissibbiltà
Iddikjarata ammissibbli fil-11 ta’ Ottubru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Jannar 2013

Bħala kwistjoni ta’ prinċipju, is-setgħat tal-Kummissjoni rigward l-atti u l-ommissjonijiet tal-
Istati Membri huma limitati għas-sorveljanza tal-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni, taħt il-
kontroll tal-Qorti tal- Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (cf. l-Artikolu 17 (1) TUE). Abbażi tal-
informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant, ma jidhirx li fil-kwistjoni msemmija l-Istat 
Membru kkonċernat aġixxa fil-kuntest tal-implimentazzjoni tal-liġi tal-Unjoni.

L-UE adottat id-Deċiżjoni Qafas ("DQ") 2001/220/ĠAI dwar il-pożizzjoni tal-vittmi 
f’proċeduri kriminali li qed tindirizza d-drittijiet u l-protezzjoni tal-vittmi. Billi l-Ungerija 
ssieħbet fl-UE (1.5.2004) il-liġi nazzjonali tagħha trid tkun konformi bis-sħiħ mar-rekwiżiti 
ta’ din id-DQ. Wieħed irid jinnota li d-DQ m’għandhom l-ebda effett dirett u jeħtieġu l-
implimentazzjoni fil-liġi nazzjonali. Barra minn hekk, anke f’każ ta’ implimentazzjoni mhux 
sodisfaċenti tad-DQ mill-Ungerija, dan l-istrument kien negozjat skont il-proċedura hekk 
imsejħa "tat-tielet pilastru", li jfisser li l-Kummissjoni m’għandha l-ebda kompetenza li tibda 
proċeduri ta’ ksur għal kwalunkwe nuqqas fit-traspożizzjoni tagħha sal-1 ta’ Diċembru 2014 
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(id-data ta’ skadenza tal-perjodu tranżizzjonali wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona).

B’riżultat tal-kwalità ġeneralment baxxa tal-implimentazzjoni fl-Istati Membri1, il-
Kummissjoni ressqet proposta leġiżlattiva għal Direttiva ġdida dwar il-Vittmi (id-Direttiva 
2012/29/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 li tistabbilixxi 
standards minimi fir-rigward tad-drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità, u 
li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2001/220/ĠAI), li għadha kemm ġiet 
ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u d-data ta’ skadenza għat-
traspożizzjoni tagħha hija s-16 ta’ Novembru 2015. Dan l-istrument ewlieni għandu jgħin biex 
jassigura li l-vittmi u l-membri tal-familja tagħhom ikunu ttrattati b’rispett u li jkollhom 
drittijiet proċedurali li jkunu infurmati, appoġġati u mħarsa u li jkollhom aċċess għall-
ġustizzja u li jkunu jistgħu jipparteċipaw b’mod attiv fil-proċeduri kriminali. In-nuqqas ta’ 
konformità mar-rekwiżiti tad-Direttiva jista’ jitressaq quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE, 
hekk kif tiskadi d-data ta’ skadenza tal-implimentazzjoni.

                                               
1 Ara r-rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Kummissjoni tal-2009:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0166:FIN:EN:PDF


