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Ġustizzja Kriminali I – Il-Kooperazzjoni Ġudizzjarja fi Kwistjonijiet
Kriminali - "Simulazzjonijiet tal-Mandat ta' Arrest Ewropew u talAssistenza Legali Reċiproka"

Karatteristiċi
ewlenin:

Il-Proġett tal-EJTN, Ġustizzja Kriminali I - Il-Kooperazzjoni Ġudizzjarja fi
Kwistjonijiet Kriminali - "Simulazzjonijiet tal-Mandat ta' Arrest Ewropew
u tal-Assistenza Legali Reċiproka (MLA)", inizjalment tfassal miċ-Ċentru
għall-Istudji Ġudizzjarji tal-Portugall u jikkonsisti minn sensiela ta'
seminars ta' taħriġ, fejn kull wieħed jinvolvi żewġ jew tliet pajjiżi
differenti tal-UE.
Dawn is-seminars għandhom l-għan li joħolqu mill-ġdid, u kemm jista'
jkun bi preċiżjoni, ambjent realistiku tal-kooperazzjoni ġudizzjarja fi
kwistjonijiet kriminali bejn l-Istati Membri parteċipanti, billi jserrħu fuq
il-preżenza ta' rappreżentanti tal-EUROJUST u tal-EJN (in-Netwerk
Ġudizzjarju Ewropew).
Fl-ewwel fażi, il-parteċipanti jitqassmu fi gruppi nazzjonali sabiex jiġi
eżaminat il-progress li jinkiseb f'kawżi bbażati fuq fatti reali jew fittizji, u
kull wieħed minnhom jissuġġerixxi l-użu ta' għodod ġuridiċi ta'
kooperazzjoni ġudizzjarja. Imbagħad jiġu mistiedna joħorġu talbiet
internazzjonali ta' kooperazzjoni għall-pajjiżi l-oħra li jkunu qed
jipparteċipaw fis-seminar li huma jikkunsidraw bħala adegwati; dan isir
billi jimtlew il-formoli rilevanti (normalment, il-Mandat ta' Arrest
Ewropew, l-ittri rogatorji, iċ-ċertifikati ta' rikonoxximent reċiproku,
eċċ.).
Fit-tieni fażi, li matulha jkunu għadhom imqassma fi gruppi nazzjonali,
il-parteċipanti jeżaminaw it-talbiet li jkunu saru mill-gruppi nazzjonali loħra fis-seminar, u li ġew indirizzati lil pajjiżhom. Huma jintalbu
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jipproduċu, għal kull waħda minnhom, deċiżjoni skont id-dritt tal-UE u lliġijiet nazzjonali applikabbli.
Fit-tielet fażi, il-parteċipanti jitħalltu fi gruppi internazzjonali biex
jispjegaw u jifhmu r-raġunijiet tad-deċiżjonijiet nazzjonali li jkunu
ttieħdu dwar it-talbiet internazzjonali ppreżentati qabel. Huma jiġu
informati wkoll dwar kwalunkwe aspett mhux tas-soltu li jikkonċerna ttwettiq ta' dawn it-talbiet fi Stati Membri oħrajn. Xi drabi, dan isir
simultanjament f'żewġ Stati Membri differenti, permezz ta'
vidjokonferenza.
Fl-aħħar nett, abbażi tat-tweġibiet li jkunu ngħataw (mill-ġdid fi gruppi
nazzjonali), il-parteċipanti jintalbu jsibu l-aħjar soluzzjoni għall-kawżi
tagħhom stess.
Il-kors jintemm b'żewġ taħditiet dwar kwistjonijiet relatati.
Dan il-mudell ta' taħriġ jaqdi l-iskopijiet prinċipali li ġejjin: jassisti lillparteċipanti fl-abbozzar u fit-twettiq ta' talbiet ta' kooperazzjoni
internazzjonali li jikkonċernaw il-Mandat ta' Arrest Ewropew, irrikonoxximent reċiproku tal-ordnijiet ta’ ffriżar jew it-talbiet komuni ta'
assistenza legali reċiproka; jurihom kif japplikaw u jużaw in-NĠE u lEUROJUST (filwaqt li jagħmel simulazzjoni tar-rwoli tagħhom);
jagħtihom sfond teoretiku rigward it-talbiet, u fl-aħħar nett, joffrilhom
forum internazzjonali li fih ikunu jistgħu jiddiskutu dwar il-kwistjonijiet
imsemmija hawn fuq.
Ħolqa
diretta http://www.ejtn.eu/en/About/Criminal-Justice-Project/
disponibbli
Dettalji
kuntatt
istituzzjoni

Kummenti
oħrajn

ta' Netwerk Ewropew tat-Taħriġ Ġudizzjarju (EJTN)
tal- Rue du Commerce 16 B
1000 Brussell
Il-Belġju
Telefon: + 32 2 280 22 42
Faks: + 32 2 280 22 36
Posta elettronika: ejtn@ejtn.eu
Websajt: http://www.ejtn.eu
Dan il-mekkaniżmu, bla dubju, jikkostitwixxi L-AĦJAR PRASSI,
minkejja l-fatt li jista' jiġi applikat biss f'ambjent internazzjonali.
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