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Suġġett: Rieżami tal-applikazzjoni tar-Riżoluzzjoni tal-Kunsill u tar-Rappreżentanti tal-

Gvernijiet tal-Istati Membri, imlaqqgħin fil-Kunsill, dwar l-istabbiliment ta' 
Netwerk għal kooperazzjoni leġislattiva bejn il-Ministeri tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea

1. In-Netwerk għal kooperazzjoni leġislattiva bejn il-Ministeri tal-Ġustizzja tal-Unjoni 

Ewropea ġiet stabbilita permezz ta' Riżoluzzjoni tal-Kunsill u tar-Rappreżentanti tal-

Gverinijiet tal-Istati Membri mlaqqgħin fil-Kunsill1. Fil-laqgħa tal-Kunsill fejn ġiet adottata 

r-Riżoluzzjoni, fit-28 ta' Novembru 2008, il-Kummissjoni wiegħdet li tagħti appoġġ sħiħ 

lin-Netwerk, anki finanzjarjament fejn possibbli.  

2. F'konformità mal-punt 16 tal-imsemmija Riżoluzzjoni, il-Kunsill għandu jirrieżamina l-

applikazzjoni ta' din ir-Riżoluzzjoni mhux aktar tard minn tliet snin wara l-adozzjoni tagħha.

3. Il-Presidenza ħejjiet abbozz ta' rapport, f'kooperazzjoni mal-Ministeru Franċiż tal-Ġustizzja, 

li bħalissa jaġixxi bħala l-amministratur tan-Netwerk.

  
1 ĠU C 326, 20.12.2008, p. 1
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4. Il-Kunsillieri ĠAI rrevedew it-test tal-abbozz ta' rapport fil-laqgħa tagħhom tas-17 ta' 

Ottubru 2011. It-test kif jirriżulta minn din il-laqgħa, li jinkludi xi suġġerimenti tal-

Presidenza, jinsab fl-Anness.

5. Il-Coreper huwa mistieden jeżamina dan it-test bil-ħsieb li jħalli lill-Kunsill ĠAI jadotta r-

rapport fil-laqgħa tiegħu bejn is-27 u t-28 ta' Ottubru 2011.

___________________________
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ANNESS

(abbozz ta')

RAPPORT

dwar l-applikazzjoni tar-Riżoluzzjoni tal-Kunsill u tar-Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-

Istati Membri, imlaqqgħin fil-Kunsill, dwar l-istabbiliment ta' Netwerk għal kooperazzjoni 

leġislattiva bejn il-Ministeri tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

Ħarsa ġenerali

1. Fit-28 ta' Novembru 2008, il-Kunsill u r-Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri, 

imlaqqgħin fil-Kunsill, adottaw Riżoluzzjoni dwar l-istabbiliment ta' Netwerk għal 

kooperazzjoni leġislattiva bejn il-Ministeri tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea1.

2. L-objettiv tan-Netwerk huwa li jiġi promoss fehim aħjar tal-liġijiet tal-Istati Membri l-oħra, 

li min-naħa tiegħu huwa wieħed mill-modi kif tissaħħaħ il-fiduċja reċiproka u tiġi promossa 

l-applikazzjoni tal-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku.   

3. L-għan tan-Netwerk huwa li jtejjeb l-iskambju ta' informazzjoni dwar il-leġislazzjoni fis-

seħħ, dwar sistemi ġudizzjarji u legali, u dwar proġetti kbar ta' riforma legali, b'mod 

partikolari fl-oqsma tal-liġi ċivili u kriminali. In-Netwerk jippermetti wkoll li jitwettqu 

b'mod konġunt studji komparattivi dwar il-liġi dwar kwistjonijiet leġislattivi jew legali 

attwali mill-Ministeri tal-Ġustizzja, sabiex fost l-oħrajn tinkiseb ħarsa ġenerali aħjar tal-

implimentazzjoni tal-liġi tal-Unjoni Ewropea.    

  
1 ĠU C 326, 20.12.2008, p. 1
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4. Ħamsa u għoxrin Stat Membru ħatru korrispondenti nazzjonali fl-applikazzjoni ta' punt 4 

tar-Riżoluzzjoni, u taw lill-amministratur l-informazzjoni ta' kuntatt meħtieġa f'konformità 

mal-punt 5 tar-Riżoluzzjoni1. Waqt l-aħħar laqgħa tal-korrispondenti tan-Netwerk, f'Ġunju 

2011, il-Ġermanja ħabbret l-intenzjoni tagħha li tingħaqad man-Netwerk2 mill-1 ta' Jannar

2012.

5. Ġew organizzati tliet laqgħat tal-korrispondenti: fid-19 ta' Ġunju 2009 f'Pariġi, fit-28 ta' 

Ġunju 2010 f'Madrid u fis-27 ta' Ġunju 2011 f'Budapest.

6. Ġew adottati l-linji gwida interni dwar arranġamenti prattiċi għall-operazzjoni tan-Netwerk,

inkluż dwar kwistjonijiet lingwistiċi, mill-korrispondenti li jirrappreżentaw lill-Ministeri tal-

Ġustizzja tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea fil-laqgħa kostituttiva tan-Netwerk li saret 

f'Pariġi fid-19 ta' Ġunju 2009.  Il-linji gwida daħlu fis-seħħ fid-data li fiha ġew adottati.

F'dik l-okkażjoni Franza nħatret bħala l-amministratur tan-Netwerk.

7. Mit-tieni laqgħa tal-korrispondenti tan-Netwek ’l hawn, f'Ġunju 2010 f'Madrid, il-

Kummissjoni Ewropea bdiet tipparteċipa fil-laqgħat tal-korrispondenti bħala osservatur.

8. Is-sit elettroniku tan-Netwerk ġiet stabbilita mill-Ministeru Franċiż tal-Ġustizzja u bdiet 

taħdem fit-28 ta' Ġunju 2010. In-Netwerk qed iħejji t-tieni pubblikazzjoni tas-sit elettroniku 

taħt l-indirizz http://legicoop.eu. 

  
1 L-informazzjoni ta' kuntatt meħtieġa tikkonsisti f'dan li ġej: a) il-kunjom, l-isem u l-

pożizzjoni tal-korrispondent(i); (b) l-għarfien tal-lingwa ta' kull korrispondent; u (c) il-
faċilitajiet ta' komunikazzjoni disponibbli għall-korrispondent(i), bin-numri (tat-telefon) u 
l-indirizzi (tal-posta elettronika) eżatti eċċ.

2 11170/11 JAI 400 COPEN 148 JUSTCIV 157
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9. Ir-rapporti ta' attività annwali mill-Amministratur tan-Netwerk juru żieda stabbli fl-iskambju 

ta' informazzjoni. Fl-ewwel sena (Ġunju 2009 – Ġunju 2010) tal-attività tan-Netwerk, saru 

113-il talba għal informazzjoni minn 17-il pajjiż. Dawn it-talbiet iġġeneraw 634 tweġiba.

10. Dan in-numru żdied fis-sena ta' wara (Lulju 2010 – Ġunju 2011), b'129 talba għal 

informazzjoni u 797 tweġiba. Saru 242 talba bejn il-bidu tan-netwerk f'Ġunju 2009 u t-23 ta' 

Ġunju 2011. Dawn it-talbiet iġġeneraw 1431 tweġiba. Dawn in-numri jikkonfermaw ir-

raġunijiet sottostanti tar-Riżoluzzjoni tal-Kunsill 2008, għalkemm ikun aktar mixtieq li 

aktar Stati Membri jagħtu t-tweġibiet għat-talbiet.

11. Evidentement kien hemm ħtieġa mhux sodisfatta għal għarfien reċiproku aħjar tas-sistemi 

ġudizzjarji u legali tal-Istati Membri u l-leġislazzjoni tagħhom, kif ukoll għal skambju ta' 

informazzjoni dwar proġetti ta' riforma tal-liġi u traspożizzjoni tad-dispożizzjonijiet 

Ewropej fis-sistemi legali nazzjonali. In-Netwerk mela dan l-ispazju, tal-inqas sa ċertu punt, 

u b'hekk ikkontribwixxa għall-istabbiliment tal-ispazju Ewropew ta' libertà, sigurtà u 

ġustizzja.

12. In-Netwerk m'għandux personalità legali. Bħalissa huwa mmexxi minn amministratur mill-

Ministeru Franċiż tal-Ġustizzja li qed jiżgura l-funzjonament prattiku tan-Netwerk, l-

operazzjoni amministrattiva u teknika, il-manutenzjoni u l-iżvilupp rapidu mill-ħatra tiegħu.

Konklużjonijiet

13. In-Netwerk wera li huwa għodda importanti għall-iskambju ta' informazzjoni dwar sistemi 

legali u kkontribwixxa għat-titjib tat-traspożizzjoni tas-sistemi legali Ewropej f'sistemi 

nazzjonali u għal riformi legali kbar fl-Istati Membri.
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14. Sabiex jiġu żgurati l-konsolidazzjoni u l-evoluzzjoni tan-Netwerk (…), jistgħu jitqiesu linji 

gwida interni ġodda dwar arranġamenti prattiċi, jew, jekk meħtieġ, Riżoluzzjoni ġdida tal-

Kunsill jew strument ieħor. Diġà ġie suġġerit titjib importanti, biex jiġi żgurat fost l-

oħrajn 

· li t-talbiet jiġu abbozzati b'mod aktar ċar u aktar speċifiku;

· li jiġu stabbiliti perijodi raġonevoli biex jiġu pprovduti t-tweġibiet, waqt li 

għandha tingħata konsiderazzjoni serja għal każijiet ta' urġenza li fihom l-Istati 

Membri huma mitluba jagħtu tweġiba f'perijodu ristrett;

· li aktar Stati Membri jagħtu tweġiba għal talba, bl-għarfien li t-tweġibiet 

jingħataw fuq bażi volontarja;

· li l-kontenut tal-informazzjoni disponibbli jintuża aħjar, u

· li l-komunikazzjoni tan-Netwerk u t-teknoloġija tal-informatika jkunu aġġustati l-ħin 

kollu għal standards moderni.

15. Operazzjoni tajba tan-Netwerk hija bbażata fuq il-parteċipazzjoni tal-korrispondenti 

nazzjonali li jipprovdu tweġibiet għal talbiet għall-informazzjoni. Huwa għalhekk 

importanti r-riflessjoni dwar modi biex tiġi ffaċilitata l-ħidma ta' korrispondenti 

nazzjonali. Il-monitoraġġ tal-attività fin-Netwerk u r-rapporti ta' statistika regolari 

(awtomatizzati) mill-amministratur tan-Netwerk għal korrispondenti nazzjonali jistgħu 

jkunu ta' għajnuna f'dan ir-rigward.

16. L-attivitajiet tan-Netwerk, fl-istadju tal-abbozzar tal-liġi, jirriflettu sa ċertu punt il-kompitu 

ta' N-Lex tal-pubblikazzjoni tat-testi ta' liġijiet nazzjonali li jimplimentaw l-istrumenti tal-

Unjoni. Jista' jitqies kif dawn iż-żewġ stadji ta' attività u pubblikazzjoni leġislattiva jistgħu 

jiġu koordinati għal benefiċċju reċiproku, b'kont meħud li l-informazzjoni ewlenija 

skambjata fi ħdan in-Netwerk mhix immirata għall-pubbliku inġenerali. Madankollu 

l-pubblikazzjoni tista' tiġi prevista għal studji dwar il-liġi komparattiva.  Għal dan il-

għan, diġà tnediet sħubija bejn in-Netwerk u l-Uffiċċju tal-Pubblikazzjoni tal-UE.
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17. Sabiex in-Netwerk u l-attivitajiet tiegħu jsiru aktar magħrufa, u l-informazzjoni 

miġbura min-Netwerk issir aktar aċċessibbli, ikun mixtieq li s-sit elettroniku tan-

Netwerk jiġi integrat fil-portal Ewropew tal-Ġustizzja elettronika.

18. Fi żmien tliet snin wara t-twaqqif tiegħu, in-Netwerk sar strument Ewropew ta' valur 

għoli grazzi għall-ispeċifiċitajiet tiegħu.  Flimkien mal-użu tal-aktar teknoloġija riċenti 

għall-informazzjoni legali, is-saħħa tan-Netwerk ġejja wkoll mill-fatt li dan iserraħ fuq 

ġuristi-lingwisti esperjenzati fl-amministrazzjoni pubblika tal-Istati Membri, li ħafna drabi 

jieħdu ħsieb u jkunu mdorrijin bin-negozjar, it-traspożizzjoni u l-implimentazzjoni ta' 

strumenti tal-liġi Ewropea.

19. Biex ikun jista' jkompli jwettaq il-kompiti siewja tiegħu, in-Netwerk jeħtieġ l-

istabbiltà. Il-finanzjament sod għall-operazzjoni ta' kuljum tan-netwerk notevolment 

isaħħaħ l-istabbiltà tan-Netwerk u l-operazzjoni effiċjenti tiegħu.  Tista' titqies ukoll 

forma legali ġdida tal-organizzazzjoni li tinkorpora personalità ġuridika għan-

Netwerk, b'mod partikolari jekk din tkun ta' benefiċċju biex tattira l-finanzjament 

minn sorsi oħrajn li mhumiex kontribuzzjonijiet minn Stati Membri, li għandhom 

jibqgħu volontarji. F'kull każ, in-Netwerk għandu jippreserva l-amministrazzjoni 

flessibbli u faċli tiegħu li wasslet għas-suċċess tiegħu u ser jikkontribwixxi għaliha fil-

futur.

(il-punti li kienu 15, 20 u 21 tħassru)

________________________


