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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi 
li turi partijiet tat-test leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni 
bl-iskop li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika minnhom).  Il-korrezzjonijiet proposti huma 
suġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-inizjattiva għal proposta għal Deċiżjoni ta' Qafas tal-Kunsill dwar jekk 
għandhom jitqiesu kundanni fl-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea waqt proċeduri 
penali ġodda
( COM(2005)0091 – C6-0235/2005 – 2005/0018(CNS))

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni (COM(2005)0091)1,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 34(2)(b) tat-Trattat UE,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 39(1) tat-Trattat UE, skond liema l-Kunsill ikkonsulta mal-
Parlament (C6-0235/2005),

– wara li kkunsidra r-Regoli 93 u 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A&-
0000/2006),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2. Jistieden lill-Kummissjoni biex tbiddel il-proposta tagħha kif xieraq, skond l-Artikolu 
250(2) tat-Trattat KE;

3. Jistieden lill-Kunsill biex jinnotifika lill-Parlament jekk biħsiebu jitbiegħed mit-test 
approvat mill-Parlament;

4. Jistieden lill-Kunsill biex jerġa' jikkonsulta mal-Parlament jekk biħsiebu jemenda l-
proposta tal-Kummissjoni b'mod sostanzjali;

5. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni.

Test propost mill-Kummissjoni Emendi tal-Parlament

Emenda 1
Artikolu 1, paragrafu 1

1. L-għan ta’ din id-deċiżjoni-qafas hu li 
tistipula l-kondizzjonijiet li fihom Stat 
Membru għandu jqis, fil-qafas ta’ 
proċedura penali ġdida kontra l-istess

1. L-għan ta’ din id-Deċiżjoni ta' Qafas hu 
li tistipula l-kundizzjonijiet li fihom Stat 
Membru għandu jqis, fil-qafas ta’ 
proċeduri penali kontra persuna, kundanni 

  
1 Għadha mhix ippubblikata fil-ĠU.
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persuna, kundanni fi Stat Membru ieħor 
għal fatti differenti kontra din il-persuna 
jew inkella biex dawn jiġu rreġistrati fir-
reġistru tal-kondotta kriminali tiegħu.

preċedenti kontra l-istess persuna għal 
fatti differenti fi Stat Membru ieħor. 

Ġustifikazzjoni

Dispożizzjonijiet li jirrigwardaw ir-reġistri kriminali nazzjonali għandhom jitneħħew minn 
din id-Deċiżjoni ta' Qafas u din il-kwistjoni għandha tiġi indirizzata fil-kuntest ta' l-abbozz 
tad-Deċiżjoni ta' Qafas dwar l-organizzazzjoni u l-kontenut ta' l-iskambju bejn Stati Membri 
ta' informazzjoni meħuda mir-reġistri kriminali (rapport Diaz de Mera) (COM(2005)690).

Il-kliem inkitbu mill-ġdid biex ikunu konformi mal-kliem fl-Artikolu 3 paragrafu 1.

Emenda 2
Artikolu 1, paragrafu 2

2. Din id-deċiżjoni-qafas mhix se 
timmodifika l-obbligu għar-rispett tad-
drittijiet fundamentali u tal-prinċipji 
ġuridiċi fundamentali hekk kif stipulati 
mill-Artikolu 6 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea.

2. Din id-Deċiżjoni ta' Qafas mhix se 
timmodifika l-obbligu għar-rispett tad-
drittijiet fundamentali u tal-prinċipji 
ġuridiċi fundamentali hekk kif stipulati 
mill-Artikolu 6 tat-Trattat UE.

Ġustifikazzjoni

Din hija korrezzjoni ta' dak li b'mod ċar jidher li kien żball tat-tajpista kif ukoll kjarifikazzjoni 
ta' l-isem tad-dokument legali.

Emenda 3
Artikolu 2, punt (a)

a) "sentenza" tfisser kull deċiżjoni 
definittiva ta’ qorti penali jew awtorità 
amministrattiva li d-deċiżjoni tagħha 
tista’ tiġi appellata quddiem qorti 
kompetenti b’mod partikolari fil-qasam 
penali, li tistabilixxi l-ħtija ta’ persuna 
għal reat penali jew għal att ta’ ksur tal-
liġi li jista’ jkun ikkastigat mil-liġi;

a) "sentenza" tfisser kull deċiżjoni 
definittiva tal--qorti li tistabilixxi l-ħtija 
f'proċeduri penali għal reat kriminali 
skond il-liġi nazzjonali;
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Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni proposta mill-Kummissjoni ma tidhirx li tikkorrispondi għas-sistemi legali ta' 
l-Istati Membri kollha, b'mod speċjali fir-rigward ta' deċiżjonijiet ta' awtorità 
amministrattiva, u jistgħu joħolqu konfużjoni.

Emenda 4
Artikolu 2, punt (b)

b) "reġistru tal-kondotta kriminali": ir-
reġistru/i nazzjonali fejn jinġabru l-
kundanni skond il-liġi nazzjonali.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Dispożizzjonijiet li jirrigwardaw ir-reġistri kriminali nazzjonali għandhom jitneħħew minn 
din id-Deċiżjoni ta' Qafas u din il-kwistjoni għandha tiġi indirizzata fil-kuntest ta' l-abbozz 
tad-Deċiżjoni ta' Qafas dwar l-organizzazzjoni u l-kontenut ta' l-iskambju bejn Stati Membri 
ta' informazzjoni meħuda mir-reġistri kriminali (rapport Diaz de Mera) (COM(2005)690).

Emenda 5
Artikolu 3, paragrafu 1

1. Kull Stat Membru għandu jistipula 
regoli dwar l-implimentazzjoni ta’ sentenzi
maqtugħa fi Stati Membri oħra, 
ekwivalenti għal dik ta’ sentenzi 
nazzjonali, fl-okkażjoni ta’ proċedura
penali ġdida għal fatti differenti.

1. Kull Stat Membru jrid jiżgura li, fl-
okkażjoni ta' proċeduri penali kontra 
persuna, l-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti jqisu kundanni preċedenti 
maqtugħa f' Stati Membri oħra kontra l-
istess persuna għal fatti differenti, skond 
il-liġi nazzjonali tagħhom u jqisuhom 
bħala legalment ekwivalenti għal 
kundanni nazzjonali preċedenti.

Ġustifikazzjoni

L-obbligu li jiġu żgurati l-kundizzjonijiet xierqa biex jitqiesu kundanni barranin huwa impost 
fuq l-Istati Membri u mhux direttament fuq l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti tagħhom. 
Huma l-Istati Membri li jiġu obbligati li jittrasponu din id-Deċiżjoni ta' Qafas fis-sistemi 
nazzjonali tagħhom.

Għandu jiġi ddikjarat b'mod espliċitu li l-uniku obbligu ta' l-Istati Membri jkun li jqisu 
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kundanni barranin sal-punt li jitqiesu kundanni nazzjonali. Għalhekk, jekk liġi nazzjonali ssir 
l-uniku kriterju biex jiġi deċiż liema effetti legali għandha tkun marbuta mal-kundanna 
barranija preċedenti. Kundanni maqtugħa f'Stati Membri oħra għandhom jitqiesu fl-istadji 
varji tal-proċeduri penali.  

Emenda 6
Artikolu 3, paragrafu 2

2. L-ewwel paragrafu japplika matul il-fażi 
ta’ qabel il-proċess penali, matul il-proċess 
penali u waqt l-għoti tas-sentenza, b’mod 
partikolari fir-rigward tar-regoli ta’ 
proċedura applikabbli inklużi dawk dwar 
detenzjoni proviżorja, id-determinazzjoni 
tat-tip ta’ reat, it-tip u l-livell tas-sentenza 
mogħtija, jew anke r-regoli dwar it-twettiq 
tas-sentenza.

2. Paragrafu 1 japplika matul il-fażi ta’ 
qabel il-proċess penali, matul il-proċess 
penali u waqt l-għoti tas-sentenza, b’mod 
partikolari fir-rigward tar-regoli 
applikabbli inklużi dawk dwar detenzjoni 
proviżorja, id-determinazzjoni tat-tip ta’ 
reat, it-tip u l-livell tas-sentenza mogħtija, 
jew anke r-regoli dwar it-twettiq tas-
sentenza.

Ġustifikazzjoni

Ir-rapporteur jaħseb li d-dispożizzjoni m'għandiex tkun limitata biss għar-regoli ta' 
proċedura. 

Emenda 7
Artikolu 4, punt (d a) (ġdid)

(da) fejn il-fatti bażiċi ma jikkostitwixxux 
reat kontra l-liġi penali ta' l-Istat 
Membru.

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun iddikjarat b'mod espliċitu li, waqt proċeduri penali f'Stat Membru, m'għandhiex 
titqies kundanna barranija relatata ma' atti li mhumiex ikkastigati f'dak l-Istat Membru.

Emenda 8
Artikolu 5, paragrafu 1

Is-sentenzi maqtugħa fi Stat Membru 
ieħor jiġu skartati jekk il-fatti li għalihom 
inqatgħet is-sentenza mhumiex meqjusa 

imħassar
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bħala reat fil-liġi ta’ l-Istat Membru.
L-ewwel inċiż ma japplikax għall-
kategoriji ta’ reati li ġejjin:
- il-parteċipazzjoni f'organizzazzjoni 
kriminali;
- it-terroriżmu;
- traffikar ta' persuni;
- l-abbuż sesswali fuq it-tfal u l-
pornografija marbuta mal-pedofelija;
- it-traffikar ta’ droga u ta’ sustanzi 
psikotropoċi;
- it-traffikar ta’ armi, munizzjon u 
esplożivi;
- il-korruzzjoni;
- il-frodi, inkluż il-frodi kontra l-interessi 
finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej fit-
tifsira tal-Konvenzjoni tas-26 ta’ Lulju 
1995 dwar il-ħarsien ta’ l-interessi 
finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej;
- il-ħasil ta' flus ġejjin minn reat;

- il-fluz foloz u falsifikazzjoni tal-flus, 
inkluż l-Ewro;
- il-kriminalità marbuta ma’ l-użu tal-
kompjuter;
- ir-reati kontra l-ambjent, inkluż it-
traffikar ta’ annimali fil-periklu li jiġi 
estinti u t-traffiku ta’ speċi u ta’ essenzi 
veġetali fil-periklu li jiġu estitnti;
- l-għajnuna biex persuni jidħlu u 
joqgħodu f’pajjiż b’mod irregolari;
- l-omiċidju volontarju u l-offiżi gravi fuq 
il-persuna;
- it-traffikar ta’ organi u tessuti umani;
- il-ħtif jew is-sekwestru ta’ persuna u ż-
żamma ta’ ostaġġi;
- ir-razziżmu u l-ksenofobija;
- is-serq organizzat jew is-serq armat;
- it-traffikar ta’ beni kulturali, inkluż l-
antikitajiet u l-opri ta’ l-arti;
- l-ingann;
- qerq fil-kummerċ u l-estorsjoni tal-
fondi;
- il-falsifikazzjoni u l-piraterija ta’ 
prodotti;
- il-falsifikazzjoni ta’ dokumenti 
amministrattivi u t-traffikar ta’ kopji 
foloz;
- il-falsifikazzjoni ta’ mezzi ta’ ħlas;
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- it-traffikar ta’ sustanzi ormonali u ta’ 
sustanzi oħra ta’ tkabbir;
- it-traffikar ta’ materjal nukleari u 
radjuattiv;
- it-traffikar ta’ karozzi misruqa;
- l-istupru;
- il-ħruq volontarju;
- ir-reati li jaqgħu taħt il-kompetenza tal-
Qorti Kriminali Internazzjonali;
- il-ħtif ta’ ajruplan jew ta’ vapur;
- is-sabutaġġ;
- is-sewqan bi ksur tal-kodiċi tat-triq, 
inkluż ksur tad-dispożizzjonijiet fil-qasam 
tal-ħin ta’ sewqan u ta’ serħan u tad-
dispożizzjonijiet dwar ġarr ta’ merkanzija 
perikoluża;
- il-kuntrabandu ta’ merkanzija;
- il-ksur tad-drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali;
- it-theddid u l-atti vjolenti kontra persuni, 
inkluż matul attivitajiet sportivi;
- il-vandaliżmu kriminali;
- is-serq;
- ir-reati stipulati mill-Istat li jibgħat u 
koperti mill-obbligi ta’ twettiq kif stabbiliti 
fl-istrumenti adottati skond it-trattat li 
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea u fit-
titlu VI tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea;

Ġustifikazzjoni

Jekk jitqiesu l-bidliet proposti fl-Artikolu 3 paragrafu 1, m'hemmx bżonn tal-bażi fakultattiva 
biex ma titqiesx il-kundanna barranija preċedenti. Skond il-kliem fl-Artikolu 3 ġdid, hija 
skond d-diskrezzjoni ta' l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti skond il-liġi nazzjonali tagħhom 
biex jiddeċiedu jekk u sa liema punt għandhom jitqiesu kundanni preċedenti. 

Emenda 9
Artikolu 6, paragrafu 1

1. Meta Stat Membru jirreġistra fir-
reġistru tal-kondotta kriminali sentenza 
maqtugħa fi Stat Membru ieħor, is-
sentenza rreġistrata għandha tkun taqbel 
mas-sentenza realment maqtugħa, ħlief 
jekk it-twettiq tas-sentenza jkun ġie 

imħassar
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rivedut mill-Istat Membru li jirreġistraha. 

Ġustifikazzjoni

Dispożizzjonijiet li jirrigwardaw ir-reġistri kriminali nazzjonali għandhom jitneħħew minn 
din id-Deċiżjoni ta' Qafas u din il-kwistjoni għandha tiġi indirizzata fil-kuntest ta' l-abbozz 
tad-Deċiżjoni ta' Qafas dwar l-organizzazzjoni u l-kontenut ta' l-iskambju bejn Stati Membri 
ta' informazzjoni meħuda mir-reġistri kriminali (rapport Diaz de Mera) (COM(2005)690).

Emenda 10
Artikolu 6, paragrafu 2

2. Jekk, skond il-leġislazzjoni nazzjonali, 
is-sentenzi maqtugħa fi Stati Membri oħra 
kontra ċittadini jew residenti jitniżżlu fir-
reġistru tal-kondotta kriminali, ir-regoli 
ta’ reġistrazzjoni, ta’ xi modifika jew il-
qtugħ ta’ xi frażijiet bl-ebda mod ma 
jistgħu iwasslu biex persuna tkun trattata 
agħar milli kieku s-sentenza tkun 
inqatgħet minn qorti nazzjonali. 

imħassar

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda artikolu 6, paragrafu 1

Emenda 11
Artikolu 6, paragrafu 3

3. Kull modifika jew qtugħ ta’ frażi fl-
Istat Membru li jkun qata’ s-sentenza 
tinvolvi qtugħ jew modifika fl-Istat 
Membru li tiegħu il-persuna hi ċittadina 
jew residenti, jekk dan ikun għamel ir-
reġistrazzjoni u jekk ikun ġie mgħarraf 
bil-modifika jew il-qtugħ, ħlief jekk il-
leġislazzjoni ta’ dan l-Istat tkun tipprevedi 
dispożizzjonijiet aktar favorevoli għall-
persuna ikkundannata.

imħassar
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Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda artikolu 6, paragrafu 1

Emenda 12
Artikolu 7

1. Mingħajr preġudizzju għall-
applikazzjoni tagħha bejn l-Istati Membri 
u Stati terzi, din id-deċiżjoni-qafas 
tissostitwixxi, bejn l-Istati Membri, id-
dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 56 tal-
Konvenzjoni ta’ The Hague tat-28 ta’ 
Mejju 1970 dwar il-valur internazzjonali 
tas-sentenzi kriminali.

Din id-Deċiżjoni ta' Qafas se tapplika 
bejn l-Istati Membri mingħajr preġudizzju 
għall-Artikolu 56 tal-Konvenzjoni ta' L-
Aja tat-28 ta' Mejju 1970 dwar il-Validità 
Internazzjonali ta' Kwistjonijiet Kriminali 
fir-rigward tar-relazzjonijiet bejn Stati 
Membri u pajjiżi terzi.

Ġustifikazzjoni

Hemm ħafna dubji jekk dispożizzjoni għal konvenzjoni internazzjonali tista' tiġi sostitua min 
artikolu dwar Deċiżjoni ta' Qafas. Ir-rapporteur għalhekk jissuġerixxi l-applikazzjoni ta' din 
id-deċiżjoni ta' qafas bejn l-Istati Membri mingħajr preġudizzjoni għad-dispożizzjonijiet tal-
konvenzjoni internazzjonali rilevanti.

Emenda 13
Artikolu 8, paragrafu 1

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri neċessarji biex jikkonformaw ma’ 
din id-deċiżjoni-qafas sa mhux aktar tard 
mill-31 ta’ Diċembru 2006.

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri neċessarji biex jikkonformaw ma’ 
din id-Deċiżjoni ta' Qafas sa sena wara l-
adozzjoni tagħha.

Ġustifikazzjoni

Il-limiti ta' żmien li kienu rrakkomandati oriġinalment m'humiex attwalment realistiċi.

Emenda 14
Artikolu 8, paragrafu 3

3. Fuq il-bażi tat-tagħrif mibgħut mis-
Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill, il-

3. Fuq il-bażi ta' dik l-informazzjoni, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta, mhux 
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Kummissjoni għandha tibgħat, mhux aktar 
tard mill-31 ta’ Diċembru 2007, rapport 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar 
l-applikazzjoni ta’ din id-deċiżjoni qafas, 
flimkien ma’ proposti leġislattivi jekk 
hemm bżonnhom.

aktar minn sentejn wara l-adozzjoni ta' 
din id-Deċiżjoni ta' Qafas, rapport lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
applikazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni ta' 
Qafas, flimkien ma’ proposti leġiżlattivi
jekk hemm bżonnhom.

Ġustifikazzjoni

Biex ikun konformi ma' l-emenda ta' l-Artikolu 7 paragrafu 1.

L-għan tad-deċiżjoni ta' qafas proposta huwa li tistabbilixxi l-bażi sabiex sentenza mogħtija 
f'Stat Membru wieħed titqies f'proċeduri penali ġodda li jikkonċernaw fatti differenti f'Stat 
Membru ieħor. Din il-proposta qiegħda ssir bħala tkomplija tal-Konklużjonijiet ta' Tampere 
fil-qasam tal-libertà, tas-sigurtà u tal-ġustizzja.

Il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta' Tampere ppreżentaw il-prinċipju tar-rikonoxximent 
reċiproku bħala l-pedament fil-koperazzjoni legali kemm f'kwistjonijiet ċivili kemm f'dawk 
penali. Il-proposta li qed tiġi kkunsidrata taqa' fil-kuntest tal-White Paper dwar l-iskambju ta' 
informazzjoni dwar kundanni u l-effett ta' dawn il-kundanni fl-Unjoni Ewropea. Dak il-White 
Paper jiddefinixxi ż-żewġ objettivi ta' azzjoni fil-ġejjieni ta' l-Unjoni Ewropea: titjib fiċ-
ċirkulazzjoni u fl-użu ta' informazzjoni u l-iżgurar li jkollha impatt barra mill-Istat fejn 
inqatgħet is-sentenza, b'mod partikulari bħala mezz kif jiġu evitati aktar reati. 

Qed baqa' ħafna xi jsir sakemm il-ġustizzja tiġi amministrata b'mod simili fl-Istati Membri 
kollha ta' l-Unjoni Ewropea, fir-rigward ta' proċedura, ta' l-evidenza u tas-sustanza. Minkejja 
d-differenzi preżenti fis-sistemi nazzjonali tal-ġustizzja, ir-rikonoxximent reċiproku bejn Stati 
Membri tal-kundanni irid jingħata kemm jista' jkun spinta 'l quddiem. Naturalment, din hija 
biss naħa waħda tal-munita li tkun effettiva biss meta n-naħa l-oħra, jiġifieri, l-irreġistrar u l-
iskambju ta' l-informazzjoni, tkun regolata. Il-fehma tar-rapporteur għalhekk hija li jkun aħjar 
li kieku din id-deċiżjoni ta' qafas tidħol fis-seħħ meta tittieħed deċiżjoni simili li tirregola l-
irreġistrar u ċ-ċirkulazzjoni ta' informazzjoni dwar kundanni fit-territorju ta' l-Unjoni.

Din il-proposta hija marbuta mill-qrib mal-proposta għal Deċiżjoni ta' Qafas tal-Kunsill dwar 
l-organizzazzjoni u l-kontenut ta' l-iskambju bejn Stati Membri ta' informazzjoni meħuda mir-
reġistri kriminali (COM(2005)690). L-għan ta' din il-proposta għalhekk huwa li jiġu stabbiliti 
s-sitwazzjonijiet fejn kundanni kontra persuna li jinqatgħu f'Stat Membru wieħed jistgħu jew 
jafu jitqiesu waqt proċeduri penali ġodda kontra l-istess persuna għal fatti differenti. Il-bazi 
għalfejn għandhom jitqiesu hija l-prinċipju ta' l-assimilazzjoni.

Fir-rigward tat-tifsira tat-terminu "sentenza", ir-rapporteur jemmen li l-użu tal-frażi "appella 
kontra l-qorti kriminali" ma tidhirx li tikkorrispondi mas-sistemi legali ta' l-Istati Membri u 
tista' toħloq konfużjoni. Ir-rapporteur iħoss ukoll li f'dawn l-ewwel stadji fl-istabiliment ta' din 



PR\621483MT.doc PE 376.343v01-0014/14 PR\621483MT.doc

MT

is-sistema ta' koperazzjoni, deċiżjonijiet amministrattivi m'għandhomx ikunu inklużi, peress li 
mhux neċessarju.

Fir-rigward ta' l-Artikoli 3, 4 u 5 r-rapporteur huwa favur il-prinċipju ta' l-assimilazzjoni 
sempliċi flimkien ma' xi elementi ta' armonizzazzjoni. F'dan ir-rigward, ir-rapporteur 
jipproponi li jsir abbozz mill-ġdid tal-kliem fl-Artikolu 3 paragrafu 1 sabiex ikun iddikjarat 
b'mod espliċitu li l-uniċi kriterji li jiggvernaw deċiżjoni dwar jekk u sa liema punt ikunu 
marbutin l-effetti legali mas-sentenza barranija preċedenti huma l-liġi nazzjonali. Madankollu, 
il-prinċipji bażiċi bħan-ne bis in idem, il-limitazzjoni statutorja, l-amnestija kif ukoll it-
tneħħija ta' riferenza għal sentenza fir-reġistru kriminali nazzjonali għandhom jiġu osservati 
madwar l-Unjoni Ewropea, u għalhekk, għandhom jinżammu fl-Artikolu 4. Barra minn hekk, 
għandu jkun iddikjarat b'mod espliċitu li, waqt proċeduri penali f'Stat Membru, m'għandhiex 
titqies sentenza barranija relatata ma' atti li mhumiex ikkastigati f'dak l-Istat Membru.

Kif ukoll li skond ir-rapporteur, id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 6 jappartjenu l-iktar mal-
proposta għal Deċiżjoni ta' Qafas tal-Kunsill dwar l-organizzazzjoni u l-kontenut ta' l-
iskambju bejn Stati Membri ta' informazzjoni meħuda mir-reġistri kriminali 
(COM(2005)690).

Fir-rigward tal-kliem proposti għall-Artikolu 7, ir-rapporteur jaħseb li dawn għandhom ikunu 
emendati għaliex ma jidhirx validu skond il-liġi internazzjonali li firmatarji ta' Konvenzjoni 
jaffettwaw b'mod unilaterali emendi jew sostituzzjonijiet fl-Artikoli tagħha. It-test propost 
biex jissostitwixxi l-Artikolu 7 huwa iktar konformi mal-liġi internazzjonali. 


