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Sommarju Eżekuttiv 
 
L-Eurojust, l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali, 

tikkontribwixxi għall-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata serja transfruntiera, billi tikkoordina x-

xogħol tal-awtoritajiet nazzjonali – mill-Istati Membri tal-UE kif ukoll minn Stati terzi – fl-

investigazzjoni u fil-prosekuzzjoni tal-kriminalità transnazzjonali. 

Minkejja li l-mandat tal-Eurojust jiffoka primarjament fuq il-kooperazzjoni bejn l- awtoritajiet 

ġudizzjarji, l-esperjenza turi li l-prosekuturi u l-imħallfin investigattivi ħafna drabi jkunu fuq l-ewwel 

linja fl-identifikazzjoni u fis-soluzzjoni ta’ kwistjonijiet relatati mal-eżerċizzju tad-drittijiet tal-vittmi 

f’kuntest transfruntier. 

Għal din ir-raġuni, l-Eurojust tinsab f’pożizzjoni ideali biex timmappja u tirrapporta dwar l-isfidi li 

jiltaqgħu magħhom dawk li jaħdmu f’dan il-qasam u li jiġu diskussi bejniethom meta l-aġenzija tkun 

qed tipprovdi l-appoġġ tagħha. Ir-rapport jipprovdi ħarsa ġenerali lejn dawn l-isfidi f’diversi oqsma 

prijoritarji tal-kriminalità (Taqsima 1) flimkien mal-aħjar prattiki identifikati biex dawn jingħelbu 

(Taqsima 2). 

Dawn jirrelataw, b’mod partikolari ma’: 

- id-definizzjoni u l-identifikazzjoni tal-vittmi (b’mod partikolari f’każ ta’ għadd kbir ta’ 

vittmi u/jew attakki terroristiċi fuq skala kbira); 

- l-inċertezzi dwar l-istatus proċedurali tagħhom (jiġifieri, il-vittmi vs ix-xhieda, jew l-

awturi ta’ reati sekondarji); 

- il-ħtieġa għal antiċipazzjoni u mitigazzjoni tar-riskju ta’ vittimizzazzjoni sekondarja jew 

ta’ rivittimizzazzjoni; 

- il-kunsiderazzjoni li tingħata lill-interessi tal-vittmi fl-indirizzar ta’ kwistjonijiet ta’ 

ġuriżdizzjoni; 

- id-diffikultajiet relatati mal-iżgurar tal-kumpens għall-vittmi. 

 

Din l-esperjenza wiesgħa, li nkisbet matul is-snin, turi l-valur li tiġi inkluża l-perspettiva tad-drittijiet 

tal-vittmi fit-tfassil tal-istrateġiji ta’ investigazzjoni u ta’ prosekuzzjoni biex tiġi indirizzata l-

kriminalità transfruntiera. L-Eurojust hija impenjata biex tappoġġa dawn l-isforzi billi tinkludi b’mod 

aktar sistematiku d-dimensjoni tad-drittijiet tal-vittmi fi ħdan l-appoġġ li hija tipprovdi lill-
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awtoritajiet ġudizzjarji nazzjonali, b’mod partikolari fil-koordinazzjoni ta’ laqgħat u ta’ Skwadri ta' 

Investigazzjoni Konġunti. 

Fil-kuntest tal-evalwazzjoni tad-Direttiva 2012/29/UE, jista’ jkun il-mument opportun biex jitqies 

rikonoxximent u tisħiħ ulterjuri tar-rwol tal-Eurojust f’dan il-qasam fi ħdan il-qafas legali tal-UE. 

 


