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minn: Presidenza
lil: Coreper/Kunsill
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Suġġett: Taħriġ Ġudizzjarju Ewropew - Konklużjonijiet tal-Kunsill

Fit-13 ta' Settembru 2011, il-Kummissjoni ppreżentat komunikazzjoni msemmija "Inkattru l-fiduċja 

f'ġustizzja Ewropea: dimensjoni ġdida għat-taħriġ ġudizzjarju Ewropew" 1.

Sussegwentement, il-Presidenza ppreżentat abbozz ta' konklużjonijiet tal-Kunsill dwar it-taħriġ 

ġudizzjarju Ewropew2.

Dak l-abbozz ta' konklużjonijiet ġie diskuss f'żewġ laqgħat tal-Kunsillieri tal-ĠAI. Intlaħaq qbil 

kważi sħiħ dwar it-test, iżda xi kwistjonijiet jibqgħu pendenti.

Il-Coreper huwa mistieden jeżamina dawn il-kwistjonijiet pendenti bil-ħsieb li jippermetti lill-

Kunsill ĠAI jadotta l-konklużjonijiet fil-laqgħa tiegħu tas-27/28 ta' Ottubru 2011.  

______________

  
1 14196/11.
2 14937/11.
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ANNESS

(Abbozz ta')

Konklużjonijiet tal-Kunsill

dwar

TAĦRIĠ ĠUDIZZJARJU EWROPEW

IL-KUNSILL:

a) Waqt li jfakkar fl-Artikoli 81(2)(h) u 82(1)(c) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea, li għall-ewwel darba jistabbilixxi kompetenzi speċifiċi biex jingħata "appoġġ fit-

taħriġ tal-ġudikatura u l-persunal ġudizzjarju" fi kwistjonijiet ċivili u kriminali;

b) Waqt li jfakkar fil-Programm ta' Stokkolma - Ewropa miftuħa u sigura għas-servizz u l-

protezzjoni taċ-ċittadini, li enfasizza li "sabiex titrawwem kultura ġudizzjarja u tal-infurzar 

tal-liġi Ewropea ġenwina, huwa essenzjali li jiżdied it-taħriġ dwar kwistjonijiet relatati mal-

Unjoni u li dan ikun sistematikament aċċessibbli għall-professjonijiet kollha involuti fl-

implimentazzjoni tal-ispazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja";

c) Waqt li jfakkar fir-Riżoluzzjoni tal-Kunsill (2008/C 299/01) dwar it-taħriġ tal-imħallfin, il-

prosekuturi u l-persunal ġudizzjarju fl-Unjoni Ewropea;

d) Waqt li jfakkar fir-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-9 ta' Lulju 2008 dwar ir-rwol tal-

imħallef nazzjonali fis-sistema ġudizzjarja Ewropea (2009/C 294 E/06);
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IL-KUNSILL:

1. Jilqa' l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea "Inkattru l-fiduċja f'ġustizzja Ewropea: 

dimensjoni ġdida għat-taħriġ ġudizzjarju Ewropew" 3, li tenfasizza l-importanza li jitjiebu l-

għarfien tal-liġi tal-UE u l-fiduċja reċiproka bejn il-prattikanti legali biex tiġi żgurata 

implimentazzjoni effiċjenti tal-liġi tal-UE u kooperazzjoni ġudizzjarja transkonfinali rapida 

bejn l-Istati Membri. 

2. Jenfasizza l-kontribut li t-taħriġ ġudizzjarju Ewropew jista' jagħti għall-iżvilupp ta' kultura 

ġudizzjarja Ewropea ġenwina, ibbażata fuq ir-rispett għas-sistemi legali differenti u t-

tradizzjonijiet tal-Istati Membri.

3. Jappoġġa bis-sħiħ aktar sforzi għat-taħriġ tal-imħallfin, il-prosekuturi u persunal ġudizzjarju 

ieħor fil-liġi Ewropea u l-applikazzjoni tagħha.

4. Jilqa' l-faċilitazzjoni tat-taħriġ ta' prattikanti legali oħrajn, inklużi l-marixxali tal-qorti, in-

nutara u l-avukati.

5 4. Jenfasizza li t-taħriġ m'għandux jipperikola l-indipendenza tal-professjonijiet legali u 

ġudizzjarji.

6. Iqis il-kwalità tat-taħriġ bħala l-punt ewlieni ta' riferiment għall-evalwazzjoni tat-taħriġ u 

jilqa' l-ħsieb tal-Kummissjoni li tiffoka fuq l-oqsma prijoritarji, b'kont meħud tal-prijoritajiet 

ta' politika tal-UE u l-kumplessità tal-istrumenti speċifiċi. Għandu jittieħed kont ukoll ta' 

aspetti tal-kost-effettività.

7. Jikkondividi l-ħtieġa li jittieħed vantaġġ mill-istrutturi, l-istituzzjonijiet u n-netwerks 

eżistenti, b'mod partikolari n-Netwerk Ewropew tat-Taħriġ Ġudizzjarju (EJTN) 5.

  
3 COM (2011) 551 finali.
4 B'riżultat ta' dan il-paragrafu ġdid, il-paragrafi sussegwenti ħadu numru ogħla.
5 Riżerva ta' skrutinju minn DE.
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8. Jilqa' r-rikonoxximent tar-rwol ewlieni li għandhom l-istrutturi tat-taħriġ fil-livell nazzjonali 

għall-imħallfin, il-prosekuturi u professjonijiet legali oħrajn, u jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni 

ssemmi r-rwol tal-kooperazzjoni reġjonali fl-iżvilupp tal-aħjar prattiki u metodi ġodda ta' 

tagħlim.

9. Il-Kunsill jitlob lill-Istati Membri:

· biex jinkoraġġixxu bis-sħiħ li t-taħriġ dwar l-acquis tal-Unjoni jsir sistematikament 

disponibbli għall-prattikanti legali permezz ta' taħriġ inizjali u kontinwu, li jirrifletti kif 

il-leġislazzjoni nazzjonali u dak tal-Unjoni jinteraġixxu u jinfluwenzaw il-prattika 

tagħhom ta' kuljum;

· biex jinkoraġġixxu bis-sħiħ li l-prattikanti legali, b'mod partikolari l-imħallfin u l-

prosekuturi, ikollhom il-possibbiltà li jibbenefikaw minn tal-inqas taħriġ ta' ġimgħa 

dwar l-acquis u l-istrumenti tal-Unjoni matul il-karriera tagħhom;

· biex jinkoraġġixxu lill-organizzazzjonijiet professjonali tal-prattikanti legali biex 

jippromwovu l-parteċipazzjoni f'attivitajiet ta' taħriġ kontinwu fost il-membri tagħhom;

· biex jappoġġaw il-korpi nazzjonali tagħhom inkarigati mit-taħriġ tal-imħallfin, il-

prosekuturi u l-persunal ġudizzjarju fl-espansjoni tat-taħriġ fil-liġi tal-Unjoni Ewropea 

u fis-sistemi legali nazzjonali u li jagħmlu t-taħriġ disponibbli fil-livell lokali, reġjonali 

u nazzjonali;

· biex jinkoraġġixxu li l-istrutturi nazzjonali tat-taħriġ ġudizzjarju jikkondividu

annwalment, jekk possibbli permezz tal-EJTN, l-informazzjoni mal-Kummissjoni

rigward it-taħriġ disponibbli dwar il-liġi tal-UE u dwar l-għadd ta' prattikanti mħarrġa;

· biex jinkoraġġixxu lill-organizzazzjonijiet nazzjonali legali professjonali biex jinfurmaw 

lill-Kummissjoni permezz tal-organizzazzjonijiet fil-livell Ewropew tagħhom dwar it-

taħriġ disponibbli dwar il-liġi tal-UE u dwar l-għadd ta' prattikanti mħarrġa.
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10. Il-Kunsill jistieden lill-Kummissjoni:

· biex tibni fuq l-Artikoli 81(2)(h) u 82(1)(c) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea, b'mod partikolari biex jiġu identifikati u vvalutati soluzzjonijiet fil-livell 

Ewropew, inklużi l-Iskemi Ewropej ta' Taħriġ għall-professjonijiet kollha involuti;

· biex tibni fuq is-saħħa tal-istrutturi, l-atturi u n-netwerks eżistenti, nazzjonali jew 

Ewropej, bħall-istituzzjonijiet ta' taħriġ ġudizzjarju u l-EJTN, u jitlob lill-Kummissjoni 

biex tappoġġahom aktar, waqt li tieħu kont tal-ħtiġijiet reġjonali speċifiċi u l-valur 

miżjud tal-kooperazzjoni reġjonali;

· biex tibda programm ta' skambju ġdid għall-imħallfin u l-prosekuturi li għadhom 

jinħatru, biex jiġi żgurat li jkunu kompletament impenjati fl-aspett Ewropew tar-rwol 

tagħhom mill-bidu u biex ikun jista' jkollhom esperjenza personali mal-operazzjoni 

prattika tas-sistema legali ta' Stati Membri oħrajn; dan il-programm ta' skambju ġdid 

jikkomplementa l-iskemi ta' skambju eżistenti għall-imħallfin u l-prosekuturi eżistenti;

· biex tkompli tiżviluppa t-taqsima dwar it-taħriġ ġudizzjarju tal-Portal Ewropew tal-

Ġustizzja Elettronika bħala għodda għall-iżvilupp ġudizzjarju Ewropew;

· biex tkompli tissimplifika l-proċeduri amministrattivi għal aċċess għall-programmi 

finanzjarji Ewropej u, f'dawn, tagħmel fondi addizzjonali disponibbli għat-taħriġ 

ġudizzjarju Ewropew;

· biex tuża l-Forum tal-Ġustizzja sabiex tagħti segwitu għall-implimentazzjoni tal-

komunikazzjoni u tippromwovi l-iskambji tal-aħjar prattiki;

· biex tikkunsidra li tippreżenta rapport annwali dwar it-taħriġ ġudizzjarju Ewropew, 

ibbażat fuq kwalunkwe kontribut li jkun ingħata mill-EJTN u l-membri tiegħu u 

mill-organizzazzjoni legali professjonali fil-livell nazzjonali u tal-UE.
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11. Il-Kunsill jinkoraġġixxi lill-pajjiżi kandidati u dawk kandidati potenzjali biex jiffirmaw 

Memorandums ta' Qbil sabiex jipparteċipaw fil-programmi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea fil-

qasam tal-ġustizzja, skont il-kondizzjonijiet stabbiliti f'dawk il-programmi, sabiex tiġi żgurata 

l-parteċipazzjoni effettiva tagħhom fil-proġetti ta' taħriġ ġudizzarju Ewropew.

____________________


