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Suġġett: Petizzjoni 0994/2012, imressqa minn Marco Bava, ta’ ċittadinanza Taljana, 
dwar l-introduzzjoni ta’ leġiżlazzjoni kontra l-korruzzjoni f’livell Ewropew

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jipproponi l-introduzzjoni ta’ liġi kontra l-korruzzjoni li tipprevedi li f’każ li 
jkun hemm kwistjoni ta’ korruzzjoni fl-għoti ta’ kuntratti pubbliċi u/jew privati, l-awtoritajiet 
jew il-kumpaniji milquta jridu jwarrbu l-ammont li jridu jħallsu f’kont kurrenti speċjali bl-
imgħax.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-30 ta’ Novembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Marzu 2013

Il-petizzjonant jipproponi l-introduzzjoni ta’ liġi kontra l-korruzzjoni li tipprevedi li f’każ li 
jkun hemm kwistjoni ta’ korruzzjoni fl-għoti ta’ kuntratti pubbliċi u/jew privati, l-awtoritajiet 
jew il-kumpaniji milquta jridu jwarrbu l-ammont li jridu jħallsu f’kont kurrenti bl-imgħax sas-
sentenza finali. Jekk l-akkużat jiġi ddikjarat innoċenti, l-awtorità jew il-kumpanija għandhom 
iħallsu, minbarra s-somma tal-kuntratt iddepożitata fil-kont kurrenti xieraq, l-interess legali 
akkumulat fuq il-kont. Fl-eventwalità ta’ kundanna, l-awtorità jew il-kumpanija għandu 
jkollhom pretensjoni li tkun infurzabbli minnufih li jitolbu li l-kumpanija kkundannata, b’mod 
konġunt mad-diretturi tagħha, tħallas kumpens ekwivalenti għad-doppju tal-ammont tal-ordni 
nfisha.

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni



PE508.124v01-00 2/2 CM\932008MT.doc

MT

Sabiex issaħħaħ id-drittijiet proċedurali tal-vittmi tar-reati waqt il-proċeduri kriminali, l-UE 
adottat fil-25 ta’ Ottubru 2012 id-Direttiva orizzontali 2012/29/UE li tistabbilixxi standards 
minimi fir-rigward tad-drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità. Din il-
miżura l-ġdida tissostitwixxi d-Deċiżjoni Qafas 2001 dwar id-drittijiet tal-vittmi fil-proċeduri 
kriminali u se tiżgura livell minimu ta’ drittijiet, appoġġ u protezzjoni għall-vittmi fl-UE 
kollha, irrispettivament mill-post minn fejn jiġu jew jgħixu. Madankollu, id-Direttiva tapplika 
biss għall-persuni fiżiċi li jkunu sofrew ħsara bħala riżultat ta’ reat kriminali, u mhux għall-
persuni morali. Bħala l-fażi ta’ azzjoni li jmiss dwar id-drittijiet tal-vittmi, il-Kummissjoni 
attwalment qiegħda tirrevedi l-qafas legali dwar il-kumpens tal-vittmi tal-kriminalità. Il-
proposta tal-petizzjonant se titqies f’dak ir-rigward.

Il-Kummissjoni tinnota li l-kumpens lill-vittmi huwa limitat fil-parti l-kbira tal-Istati Membri 
għal kumpens għad-danni. Il-proposta li l-vittma tingħata kumpens li jkun id-doppju tal-ordni 
nfisha tmur lil hinn minn dan il-karattru reparatorju u jidher li żżid xi effett punittiv fih. Għal 
din ir-raġuni, il-Kummissjoni se tiddiskuti wkoll jekk tistax tipproponi li tinkludi fis-sistemi 
legali tal-Istati Membri tal-UE l-possibbiltà li timponi multa li tkun id-doppju tal-ammont tal-
ordni nfisha. Sabiex il-Kummissjoni tipproponi l-armonizzazzjoni tas-sanzjonijiet kriminali 
fl-Istati Membri tal-UE skont l-Artikolu 83 tat-TFUE, jeħtieġ li turi, b’konformità mal-
prinċipji ta’ sussidjarjetà u proporzjonalità, ħtieġa ċara għall-armonizzazzjoni ta’ dawn is-
sanzjonijiet. Fil-mument, ma hemm l-ebda evidenza li l-livelli attwali ta’ sanzjonijiet 
kriminali għall-korruzzjoni mhumiex ta’ deterrent suffiċjenti. 

Fil-fatt, fil-Komunikazzjoni dwar il-Ġlieda Kontra l-Korruzzjoni fl-UE tas-6 ta' Ġunju 2011, 
il-Kummissjoni ddikjarat b'mod ċar li l-ostaklu ewlieni għall-ġlieda b'suċċess kontra l-
korruzzjoni huwa n-nuqqas ta’, jew tal-inqas impenn politiku insuffiċjenti sabiex tiġi 
miġġielda l-korruzzjoni. Il-parti l-kbira tal-leġiżlazzjoni u l-politika kontra l-korruzzjoni 
meħtieġa hija diġà stabbilita fil-livell internazzjonali, tal-UE u dak nazzjonali. Dak li huwa 
meħtieġ huwa infurzar iżjed effettiv ta’ dawk il-liġijiet u l-politika..

Il-Kummissjoni qiegħda ssegwi mill-qrib l-implimentazzjoni tal-politika kontra l-korruzzjoni 
fl-Istati Membri kollha, inkluż l-Italja, fil-qafas tal-mekkaniżmu ta’ rappurtar kontra l-
korruzzjoni tal-UE (ir-‘Rapport tal-UE dwar il-Ġlieda kontra l-Korruzzjoni) stabbilit f’Ġunju 
2011. Ir-Rapport tal-UE dwar il-Ġlieda kontra l-Korruzzjoni se jivvaluta l-isforzi min-naħa 
tal-Istati Membri kontra l-korruzzjoni, l-espożizzjoni tal-problemi sistemiċi, waqt li jidentifika 
wkoll il-prattiki tajba u jħeġġeġ it-tagħlim bejn il-pari. Dan il-mekkaniżmu ta’ rappurtar huwa 
strument li l-għan tiegħu huwa t-titjib tar-rieda politika fejn il-ġlieda kontra l-korruzzjoni 
għadha lura, il-promozzjoni ta’ stejjer ta’ suċċess u t-tħeġġiġ tal-Istati Membri sabiex iżommu 
l-istandards miftiehma f’livell internazzjonali. Ir-Rapport huwa ġestit mill-Kummissjoni u se 
jiġi ppubblikat kull sentejn, b’bidu min-nofs l-2013.

Konklużjonijiet
Il-Kummissjoni Ewropea tirrikonoxxi l-importanza tal-kwistjonijiet ġenerali mqajma mill-
petizzjonant u se tikkunsidra dawn l-aspetti fir-reviżjoni tal-qafas legali dwar il-kumpens lill-
vittmi tal-kriminalità u l-proċess ta’ monitoraġġ li għandu jitwettaq permezz tal-mekkaniżmu 
ta’ rappurtar kontra l-korruzzjoni tal-UE.


