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Emenda 2
Gwendoline Delbos-Corfield
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Rapport A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
L-Implimentazzjoni tal-Mandat ta' Arrest Ewropew u tal-Proċeduri ta' Konsenja bejn l-Istati 
Membri
(2019/2207(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 5

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5. Jindika li l-Mandat ta' Arrest 
Ewropew għandu jissaħħaħ u jittejjeb biex 
isir aktar effettiv, immedjat u għandu 
josserva aktar id-deċiżjonijiet tal-qrati 
nazzjonali, filwaqt li jirrispetta l-
proporzjonalità, peress li wieħed mill-
għanijiet ta' Unjoni aktar b'saħħitha 
jeħtieġ li l-Istati Membri jafdaw is-sistemi 
ġudizzjarji u penitenzjarji tal-Istati Membri 
l-oħra u dan il-mekkaniżmu huwa 
essenzjali għal dan l-għan; ifakkar li 
kwalunkwe dgħufija tar-rikonoxximent 
reċiproku fil-qasam kriminali tista' twassal 
biss għad-dgħufija tiegħu f'oqsma oħra, u 
dan ikun ta' detriment għall-indirizzar 
effettiv tal-politiki komuni, bħas-suq 
intern;

5. Jindika li l-Mandat ta' Arrest 
Ewropew jista' jissaħħaħ u jittejjeb biex 
isir aktar effettiv, immedjat u għandu 
josserva aktar id-deċiżjonijiet tal-qrati 
nazzjonali, filwaqt li jirrispetta l-
proporzjonalità; ifakkar, madankollu, li l-
Mandat ta' Arrest Ewropew ma jistax jiġi 
vvalutat b'mod iżolat, u jemmen li Unjoni 
aktar b'saħħitha tirrikjedi li l-Istati Membri 
japplikaw il-prinċipju ta' rikonoxximent 
reċiproku b'mod li ma jirriżultax 
f’devjazzjoni mir-responsabbiltajiet tal-
Istati Membri li jipproteġu d-drittijiet 
fundamentali tal-individwi u jirrispettaw 
l-istat tad-dritt, biex b'hekk tinkiseb 
fiduċja msaħħa fis-sistemi ġudizzjarji u 
penitenzjarji tal-Istati Membri l-oħra u dan 
il-mekkaniżmu huwa essenzjali għal dan l-
għan; ifakkar li kwalunkwe dgħufija tar-
rikonoxximent reċiproku fil-qasam 
kriminali tista' twassal għad-dgħufija 
tiegħu f'oqsma oħra, u dan ikun ta' 
detriment għall-indirizzar effettiv tal-
politiki komuni, bħas-suq intern; ifakkar 
barra minn hekk li l-għan tas-
salvagwardji proċedurali minimi fi 
kwistjonijiet kriminali stabbiliti fid-
Direttivi dwar id-Drittijiet Proċedurali 
huwa li jiġi żgurat proċess ġust; jenfasizza 
li d-dritt għal proċess ġust huwa ta' 
importanza kardinali bħala garanzija li d-
drittijiet fundamentali tal-individwi u l-
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istat tad-dritt jiġu ssalvagwardjati; iqis li 
l-konformità mad-drittijiet proċedurali 
għandha tkun prekundizzjoni għall-
eżekuzzjoni ta' kwalunkwe Mandat ta' 
Arrest Ewropew u jfakkar li huma 
meħtieġa aktar salvagwardji biex jiġi 
prevenut l-abbuż tal-Mandati ta' Arrest 
Ewropew;

Or. en
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Gwendoline Delbos-Corfield
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Rapport A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
I-Mandat ta' Arrest Ewropew u l-proċeduri ta' konsenja bejn l-Istati Membri
(2019/2207(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 7

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

7. Jenfasizza li l-Mandat ta' Arrest 
Ewropew ma għandux jintuża b'mod 
abbużiv għal reati minuri, fejn ma hemmx 
raġunijiet għal arrest preventiv; ifakkar li 
l-użu tal-Mandat ta' Arrest Ewropew 
għandu jkun limitat għal reati serji fejn 
ikun strettament neċessarju u proporzjonat; 
iħeġġeġ l-użu ta' strumenti ġuridiċi inqas 
intrużivi meta possibbli qabel ma jinħareġ 
Mandat ta' Arrest Ewropew, bħal 
pereżempju l-OIE; jindika li l-awtoritajiet 
emittenti għandhom iwettqu verifiki tal-
proporzjonalità, hekk kif iqisu (i) is-serjetà 
tar-reat, (ii) il-piena li probabbilment tiġi 
imposta jekk il-persuna tinstab ħatja tal-
allegat reat, (iii) il-probabbiltà tad-
detenzjoni tal-persuna fl-Istat Membru 
emittenti wara l-konsenja, (iv) l-impatt fuq 
id-drittijiet tal-persuna rikjesta u l-familja 
tiegħu jew tagħha, u (v) l-interessi tal-
vittmi tar-reat; jistieden lill-Istati Membri u 
lill-awtoritajiet ġudizzjarji tagħhom 
jittrattaw, mingħajr dewmien żejjed, il-
kawżi fuq il-Mandat ta' Arrest Ewropew 
ladarba jkun inħareġ Mandat ta' Arrest 
Ewropew biex l-arrest preventiv jinżamm 
kemm jista' jkun qasir; 

7. Jenfasizza li l-Mandat ta' Arrest 
Ewropew ma għandux jintuża għal reati 
minuri jew għal finijiet li mhux 
neċessarjament jirrikjedu li n-nies 
jinżammu detenuti, bħall-interrogazzjoni 
inizjali tal-persuni suspettati u l-
interrogazzjoni ta' qabel il-proċess; 
ifakkar li l-użu tal-Mandat ta' Arrest 
Ewropew għandu jkun limitat għal reati 
serji fejn ikun strettament neċessarju u 
proporzjonat; iħeġġeġ l-użu ta' strumenti 
ġuridiċi inqas intrużivi meta possibbli 
qabel ma jinħareġ Mandat ta' Arrest 
Ewropew, bħal pereżempju l-OIE; jindika 
li l-awtoritajiet emittenti għandhom 
iwettqu verifiki tal-proporzjonalità li 
jinvolvu dritt għall-kontestazzjoni tal-ħruġ 
tal-Mandat ta' Arrest Ewropew qabel tiġi 
ordnata l-konsenja sabiex jiġi prevenut li 
ksur tad-drittijiet fundamentali jseħħ 
qabel ikun disponibbli kwalunkwe 
rimedju ex post, u li jqisu (i) is-serjetà tar-
reat, (ii) il-piena li probabbilment tiġi 
imposta jekk il-persuna tinstab ħatja tal-
allegat reat, (iii) il-probabbiltà tad-
detenzjoni tal-persuna fl-Istat Membru 
emittenti wara l-konsenja, (iv) l-impatt fuq 
id-drittijiet tal-persuna rikjesta u l-familja 
tiegħu jew tagħha, u (v) l-interessi tal-
vittmi tar-reat; jistieden lill-Istati Membri u 
lill-awtoritajiet ġudizzjarji tagħhom 
jittrattaw, mingħajr dewmien żejjed, il-
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kawżi fuq il-Mandat ta' Arrest Ewropew 
ladarba jkun inħareġ Mandat ta' Arrest 
Ewropew biex l-arrest preventiv jinżamm 
kemm jista' jkun qasir; 

Or. en
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Gwendoline Delbos-Corfield
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Rapport A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
L-Implimentazzjoni tal-Mandat ta' Arrest Ewropew u tal-Proċeduri ta' Konsenja bejn l-Istati 
Membri
(2019/2207(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8. Jenfasizza li skont il-QĠUE, ir-
rifjut ta' eżekuzzjoni ta' Mandat ta' Arrest 
Ewropew huwa eċċezzjoni għar-
rikonoxximent reċiproku li trid tiġi 
interpretata b'mod strett35 meta waħda mir-
raġunijiet għan-nonrikonoxximent (l-
Artikoli 3 u 4 tad-Deċiżjoni Kwadru 
2002/548/ĠAI) jew waħda mill-garanziji 
(l-Artikolu 5 tal-istess) japplikaw jew 
ikunu f'konformità mal-ġurisprudenza tal-
QĠUE; 

___________
35 Ara, pereżempju, QĠUE, Kawża C-
216/18 PPU, Minister for Justice and 
Equality.

8. Jenfasizza li skont il-QĠUE, ir-
rifjut ta' eżekuzzjoni ta' Mandat ta' Arrest 
Ewropew huwa intenzjonat li jkun 
eċċezzjoni għar-rikonoxximent reċiproku li 
jrid jiġi interpretat b'mod strett35 meta 
waħda mir-raġunijiet għan-
nonrikonoxximent (l-Artikoli 3 u 4 tad-
Deċiżjoni Kwadru 2002/548/ĠAI) jew 
waħda mill-garanziji (l-Artikolu 5 tal-
istess), kif ukoll l-obbligu li jiġu rispettati 
d-drittijiet fundamentali (l-Artikolu 1(3) 
tal-istess), japplikaw jew ikunu 
f'konformità mal-ġurisprudenza tal-QĠUE; 
notes that the executing judicial authority 
għandha s-setgħa li tastjeni milli tagħti 
effett lil Mandat ta' Arrest Ewropew fejn 
il-konsenja tista' twassal biex il-persuna 
mitluba tkun soġġetta għal trattament 
inuman jew degradanti (l-Artikolu 4 tal-
Karta)1a jew fejn ikun hemm sogru reali 
ta' ksur tad-dritt fundamentali għal 
tribunal indipendenti u, għaldaqstant, id-
dritt għal proċess ġust (l-Artikolu 47(2) 
tal-Karta)1b;

_______

1a Il-Kawża QĠUE, C-216/18 PPU, 
Minister for Justice and Equality.
1b Il-Kawżi QĠUE C-404/15 u C-659/15 
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PPU, Aranyosi u Căldăraru.
35 Ara, pereżempju, QĠUE, Kawża C-
216/18 PPU, Minister for Justice and 
Equality.

Or. en
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Javier Zarzalejos
I-Mandat ta' Arrest Ewropew u l-proċeduri ta' konsenja bejn l-Istati Membri
(2019/2207(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11. Jemmen li jeħtieġ li jiġu adottati 
aktar miżuri orizzontali sabiex jissaħħaħ il-
prinċipju tal-kooperazzjoni leali kif 
stabbilit fl-Artikolu 4(3) tat-TUE u biex 
tiżdied il-fiduċja reċiproka fis-sistemi 
nazzjonali tal-ġustizzja kriminali, u b'hekk 
ikun hemm kooperazzjoni ġudizzjarja aktar 
effiċjenti; jirrimarka li verifika tal-
inkriminazzjoni doppja tillimita r-
rikonoxximent reċiproku u, skont il-
QĠUE, trid tiġi interpretata b'mod 
restrittiv; jenfasizza, madankollu, li hemm 
tħassib kontinwu dwar in-nuqqas ta' 
definizzjoni proprja ta' reati kriminali li 
għalihom ma għadhiex tapplika l-
inkriminazzjoni doppja; jinnota li r-
rikonoxximent reċiproku idealment 
għandu japplika awtomatikament37 
mingħajr il-valutazzjoni mill-ġdid tar-
raġunijiet sostanzjali tal-akkuża u li d-
deċiżjonijiet ma għandhomx jiġu 
rrifjutati, sakemm ma jkunx hemm 
raġunijiet biex tiġi invokata waħda mir-
raġunijiet għal rifjut elenkati f'lista 
eżawrjenti fid-Deċiżjoni Kwadru dwar il-
Mandat ta' Arrest Ewropew jew sakemm 
ma jkunx hemm ċirkostanzi oħra, kif 
rikonoxxut mill-QĠUE, li jiġġustifikaw l-
applikazzjoni ta' limiti fuq ir-
rikonoxximent reċiproku u l-fiduċja 
reċiproka bejn l-Istati Membri;

11. Jemmen li jeħtieġ li jiġu adottati 
aktar miżuri orizzontali sabiex jissaħħaħ il-
prinċipju tal-kooperazzjoni leali kif 
stabbilit fl-Artikolu 4(3) tat-TUE u biex 
tiżdied il-fiduċja reċiproka fis-sistemi 
nazzjonali tal-ġustizzja kriminali, u b'hekk 
ikun hemm kooperazzjoni ġudizzjarja aktar 
effiċjenti; jirrimarka li verifika tal-
inkriminazzjoni doppja, għalkemm hija 
meħtieġ biex jiġi żgurat li d-drittijiet 
fundamentali tal-individwi jiġu rispettati 
għalkollox, hi kkunsidrata li tillimita r-
rikonoxximent reċiproku u, skont il-
QĠUE, trid tiġi interpretata b'mod 
restrittiv; jenfasizza, madankollu, li hemm 
tħassib kontinwu dwar in-nuqqas ta' 
definizzjoni proprja ta' reati kriminali li 
għalihom ma għadhiex tapplika l-
inkriminazzjoni doppja; jinnota, 
madankollu, li minħabba ż-żieda fin-
nuqqasijiet fir-rigward tal-istat tad-dritt 
f'xi Stati Membri, ir-rikonoxximent 
reċiproku m'għandux japplika 
awtomatikament37, iżda jirrikjedi 
valutazzjoni ta' kull każ mill-awtorità ta' 
eżekuzzjoni; jinnota wkoll li verifika tal-
kriminalità doppja hija neċessarja 
minħabba n-nuqqas ta' dritt kriminali 
sostantiv armonizzat għalkollox, kif ukoll 
in-nuqqas ta' standards minimi 
proċedurali;
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____________
37 Ara, pereżempju, il-komunikazzjoni tal-
Kummissjoni tal-26 ta' Lulju 2000 dwar ir-
Rikonoxximent Reċiproku ta' Deċiżjonijiet 
Finali f'Materji Kriminali 
(COM(2000)0495).

___________
37 Ara, pereżempju, il-komunikazzjoni tal-
Kummissjoni tal-26 ta' Lulju 2000 dwar ir-
Rikonoxximent Reċiproku ta' Deċiżjonijiet 
Finali f'Materji Kriminali 
(COM(2000)0495).

Or. en
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Emenda 6
Gwendoline Delbos-Corfield
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Rapport A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
I-Mandat ta' Arrest Ewropew u l-proċeduri ta' konsenja bejn l-Istati Membri
(2019/2207(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14. Jenfasizza l-importanza li tiġi 
vvalutata l-inklużjoni ta' reati jew 
kategoriji ta' reati addizzjonali, bħar-reati 
ambjentali (eż. reati ta' tniġġis ikkawżat 
minn vapuri), ċerti forom ta' evażjoni 
fiskali, reati ta' mibegħda, abbuż sesswali, 
vjolenza sessista, reati mwettqa permezz ta' 
mezzi diġitali bħas-serq tal-identità, reati li 
jinvolvu l-użu ta' vjolenza jew theddida 
serja kontra l-ordni pubbliku tal-Istati 
Membri u reati kontra l-integrità 
kostituzzjonali tal-Istati Membri mwettqa 
bl-użu ta' vjolenza, reati ta' ġenoċidju, 
reati kontra l-umanità u delitti tal-gwerra 
fil-qafas ta' impenn imsaħħaħ min-naħa 
tal-Istati Membri favur il-kooperazzjoni 
ġudizzjarja, l-istat tad-dritt u d-drittijiet 
fundamentali; jenfasizza li livell akbar ta' 
kooperazzjoni ġudizzjarja għal reati ta' 
dan it-tip se jgħin lill-Unjoni tikseb l-
objettivi ta' prijorità tagħha filwaqt li fl-
istess ħin isaħħaħ ukoll il-kunċett ta' 
rispett għad-demokrazija u l-istat tad-dritt 
fl-Unjoni;

14. Jenfasizza li d-dimensjoni 
transfruntiera ta' għadd dejjem akbar ta' 
reati, bħar-reati ambjentali (eż. reati ta' 
tniġġis ikkawżat minn vapuri), ċerti forom 
ta' evażjoni fiskali, abbuż sesswali, 
vjolenza sessista, reati mwettqa permezz ta' 
mezzi diġitali bħas-serq tal-identità, reati 
ta' ġenoċidju, reati kontra l-umanità u 
delitti tal-gwerra, tagħmel ir-rispett għall-
istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali 
mill-Istati Membri saħansitra aktar 
kruċjali, b'mod partikolari fejn jidħlu l-
indipendenza tal-ġudikatura u d-dritt għal 
proċess ġust; ifakkar li minħabba ż-żieda 
fin-nuqqasijiet fir-rigward tal-istat tad-
dritt f'xi Stati Membri u l-assenza ta' dritt 
kriminali armonizzat għalkollox, u ta' 
standards minimi proċedurali, l-
espansjoni tal-lista ta' reati li ma jeħtiġux 
verifika ta' kriminalità doppja tista' tpoġġi 
f'riskju d-drittijiet fundamentali tal-
individwi;

Or. en
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Emenda 7
Gwendoline Delbos-Corfield
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Rapport A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
L-Implimentazzjoni tal-Mandat ta' Arrest Ewropew u tal-Proċeduri ta' Konsenja bejn l-Istati 
Membri
(2019/2207(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 34a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

 34a. Iqis li għandha tiġi implimentata 
ġestjoni effiċjenti fit-tul tas-sistemi 
penitenzjarji, biex l-għadd ta' priġunieri 
jitnaqqas permezz tal-użu aktar frekwenti 
ta' miżuri punittivi mhux ta' kustodja, 
bħas-servizz fil-komunità, penali 
finanzjarji u l-monitoraġġ elettroniku; 
jenfasizza li għandhom jiġu kkunsidrati 
miżuri alternattivi għad-detenzjoni tul il-
katina kollha tal-ġustizzja kriminali; 
jistieden lill-Kummissjoni żżid l-isforzi 
tagħha f'din id-direzzjoni u tistabbilixxi 
mekkaniżmu ta' monitoraġġ tal-UE dwar 
il-kundizzjonijiet tal-ħabsijiet u tad-
detenzjoni;

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/8

Emenda 8
Gwendoline Delbos-Corfield
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Rapport A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
L-Implimentazzjoni tal-Mandat ta' Arrest Ewropew u tal-Proċeduri ta' Konsenja bejn l-Istati 
Membri
(2019/2207(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 37

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

37. Jistieden lill-Kummissjoni tistudja 
l-fattibbiltà ta' strumenti supplimentari 
dwar id-drittijiet proċedurali, bħal 
pereżempju dawk dwar l-ammissibbiltà tal-
evidenza u l-kundizzjonijiet fil-ħabs fl-
arrest preventiv, b'mod partikolari fuq il-
bażi tal-istandards tal-Kunsill tal-Ewropa 
jew ogħla minnhom, anki fir-rigward tal-
limiti ta' żmien għall-arrest preventiv; 
jiddikjara li l-Kummissjoni għandha 
timmira għall-ogħla standards filwaqt li 
tirrispetta l-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-
proporzjonalità; jistieden lill-Kummissjoni 
ssaħħaħ l-għodod ta' informazzjoni 
maħsuba għall-awtoritajiet nazzjonali 
inkarigati mill-infurzar dwar il-
kundizzjonijiet tal-arrest preventiv u l-
priġunerija f'kull Stat Membru; 

37. Jistieden lill-Kummissjoni tistudja 
l-fattibbiltà ta' strumenti supplimentari 
dwar id-drittijiet proċedurali, bħal 
pereżempju dawk dwar l-ammissibbiltà tal-
evidenza u l-kundizzjonijiet fil-ħabs fl-
arrest preventiv, b'mod partikolari fuq il-
bażi tal-istandards tal-Kunsill tal-Ewropa 
jew ogħla minnhom, anki fir-rigward tal-
limiti ta' żmien għall-arrest preventiv; 
jiddikjara li l-Kummissjoni għandha 
timmira għall-ogħla standards filwaqt li 
tirrispetta l-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-
proporzjonalità; jemmen li n-nuqqas ta' 
standards minimi dwar il-kundizzjonijiet 
fil-ħabsijiet u waqt l-arrest preventiv fil-
livell tal-UE, il-limitazzjoni tal-użu tal-
arrest preventiv bħala miżura tal-aħħar 
għażla u l-kunsiderazzjoni ta' alternattivi, 
flimkien man-nuqqas ta' valutazzjoni 
xierqa ta' jekk il-kawżi jkunux lesti biex 
jitressqu għal smigħ ta' proċess, jistgħu 
jwasslu biex il-persuni suspettati u 
akkużati jqattgħu perjodi ta' żmien 
eċċessivi u mhux ġustifikati f'arrest 
preventiv; ifakkar li din is-sitwazzjoni 
kompliet tiġi aggravata mill-pandemija 
tal-COVID-19; jistieden lill-Kummissjoni 
tikseb standards minimi tal-UE, b'mod 
partikolari għas-salvagwardji proċedurali 
kriminali u għall-kundizzjonalitajiet tal-
ħabsijiet u tad-detenzjoni, kif ukoll 
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issaħħaħ l-għodod ta' informazzjoni 
maħsuba għall-awtoritajiet nazzjonali 
inkarigati mill-infurzar dwar il-
kundizzjonijiet tal-arrest preventiv u l-
priġunerija f'kull Stat Membru; 
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Emenda 9
Gwendoline Delbos-Corfield
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Rapport A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
L-Implimentazzjoni tal-Mandat ta' Arrest Ewropew u tal-Proċeduri ta' Konsenja bejn l-Istati 
Membri
(2019/2207(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 37a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

 37a. Jissottolinja li m'hemm l-ebda 
mekkaniżmu stabbilit sabiex jiġi żgurat 
segwitu xieraq għall-assigurazzjonijiet 
ipprovduti mill-awtoritajiet ġudizzjarji 
emittenti wara l-konsenja; jitlob li l-
Kummissjoni tesplora l-miżuri possibbli 
f'din id-direzzjoni;

Or. en
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Emenda 10
Gwendoline Delbos-Corfield
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Rapport A9-0248/2020
Javier Zarzalejos
L-Implimentazzjoni tal-Mandat ta' Arrest Ewropew u tal-Proċeduri ta' Konsenja bejn l-Istati 
Membri
(2019/2207(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 42

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

42. Jieħu nota tal-istandards tal-QEDB 
kif ukoll ir-rekwiżiti stabbiliti fid-
Direttiva 2013/48/UE dwar id-dritt ta' 
aċċess għas-servizzi ta' avukat u fid-
Direttiva 2013/64/UE dwar id-dritt għall-
interpretazzjoni u għat-traduzzjoni; 
iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri jiżguraw li d-dritt ta' aċċess għal 
avukat u għall-għajnuna legali kemm fl-
Istat Membru emittenti kif ukoll f'dak ta' 
eżekuzzjoni jiġi ggarantit kemm fil-liġi kif 
ukoll fil-prattika; 

42. Jieħu nota tal-istandards tal-QEDB 
kif ukoll ir-rekwiżiti stabbiliti fid-
Direttiva 2013/48/UE dwar id-dritt ta' 
aċċess għas-servizzi ta' avukat u fid-
Direttiva 2013/64/UE dwar id-dritt għall-
interpretazzjoni u għat-traduzzjoni; ifakkar 
li l-iżgurar li jkun hemm biżżejjed ħin 
biex tiġi ppreparata kawża u l-aċċess sħiħ 
u rapidu għall-materjali tal-kawża jtejbu 
l-kwalità tar-rappreżentanza; jenfasizza li 
minħabba n-natura transfruntiera tal-
proċedimenti tal-Mandat ta' Arrest 
Ewropew, li sikwit jinvolvu konvenuti li 
ma jitkellmux bil-lingwa tal-Istat Membru 
ta' eżekuzzjoni, l-iżgurar tal-aċċess għal 
servizzi ta' interpretazzjoni fl-istadju 
inizjali tal-proċedimenti, u b'mod 
partikolari, l-iffaċilitar tal-
komunikazzjoni mal-avukati, huwa 
salvagwardja essenzjali ta' proċess ġust u 
rekwiżit fl-ambitu tad-
Direttiva 2010/64/UE; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw 
li d-dritt ta' aċċess għal avukat u għall-
għajnuna legali kemm fl-Istat Membru 
emittenti kif ukoll f'dak ta' eżekuzzjoni jiġi 
ggarantit kemm fil-liġi kif ukoll fil-
prattika; 

Or. en
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Emenda 11
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L-Implimentazzjoni tal-Mandat ta' Arrest Ewropew u tal-Proċeduri ta' Konsenja bejn l-Istati 
Membri
(2019/2207(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 43

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

43. Jiddikjara li l-Mandat ta' Arrest 
Ewropew huwa effettiv; jemmen, 
madankollu, li l-kwistjonijiet ewlenin tal-
Mandat ta' Arrest Ewropew huma relatati 
mal-koerenza u l-effiċjenza tiegħu, fejn 
hemm lok għal titjib, anke jekk tqajmu xi 
ftit mistoqsijiet dwar il-konformità mal-
valuri u d-drittijiet fundamentali tal-UE; 

43. Jiddikjara li l-Mandat ta' Arrest 
Ewropew huwa effettiv; jemmen, 
madankollu, li l-kwistjonijiet ewlenin tal-
Mandat ta' Arrest Ewropew huma relatati 
mal-konformità mal-valuri tal-UE u d-
drittijiet fundamentali; jisħaq, 
madankollu, li jeżistu wkoll kwistjonijiet 
fir-rigward tal-koerenza u l-effiċjenza; 

Or. en


