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DIKJARAZZJONI TAR-RAĠUNIJIET TAL-KUNSILL
Suġġett: Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' DIRETTIVA TAL-

PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL dwar l-ordni Ewropea ta' 
protezzjoni
- Adottata mill-Kunsill fl-24 ta' Novembru 2011



15571/1/11 REV 1 ADD 1 ata/JC/fm   grx/JC 2
DQPG MT

I. INTRODUZZJONI

Fis-7 ta' Jannar 2010, il-COREPER ħa nota tal-preżentazzjoni mill-Belġju, il-Bulgarija, l-Estonja, 

Spanja, Franza, l-Italja, l-Ungerija, il-Polonja, il-Portugall, ir-Rumanija, il-Finlandja u l-Isvezja ta' 

inizjattiva għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Ordni Ewropea ta' Protezzjoni 

(17513/09 COPEN 247 + COR 1 + ADD 1 REV 1 + ADD 2 REV 1).

Fl-4 ta' Ġunju 2010, il-Kunsill (Ġustizzja u Affarijiet Interni) ikkonkluda li kien hemm appoġġ 

suffiċjenti għat-test bħala l-bażi għan-negozjati mal-Parlament Ewropew (10384/10 COPEN 127 

CODEC 498).

Il-Presidenza daħlet f'diskussjonijiet mar-rappreżentanti tal-Parlament Ewropew u tal-Kummissjoni 

bil-ħsieb li jintlaħaq qbil dwar it-test fl-ewwel qari. Madankollu, ma kienx hemm qbil u l-Parlament 

Ewropew ivvota dwar il-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari fl-14 ta' Diċembru 2010.

Wara d-diskussjonijiet fil-korpi preparatorji tal-Kunsill, sar trilogu ġdid mal-Parlament Ewropew fl-

20 ta' Settembru 2011 u ntlaħaq qbil proviżorju dwar it-test tal-istrument.

II. ANALIŻI TAL-POŻIZZJONI TAL-KUNSILL FL-EWWEL QARI

Sabiex jintlaħaq appoġġ suffiċjenti fil-Kunsill, matul in-negozjati mal-Parlament Ewropew ġew 

maqbula l-modifiki li ġejjin għat-test:

a) Il-kamp ta' applikazzjoni tal-istrument ġie definit mill-ġdid b'mod parzjali, billi ngħatat rabta 

aktar stretta bejn il-possibbiltà ta' ħruġ ta' ordni Ewropea ta' protezzjoni u mġieba kriminali 

(Artikolu 1). Din il-modifika għandha l-għan li tikkjarifika l-kollegament tal-istrument mal-bażi 

legali prevista fl-Artikolu 82 (1) tat-TFUE.
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b) Bl-istess għan, ġie speċifikat aktar li l-miżura ta' protezzjoni fil-bażi tal-ordni Ewropea ta' 

protezzjoni trid toħroġ minn deċiżjoni meħuda f'materji kriminali (Artikolu 2(2)).

c) Sabiex tinżamm l-adattabbiltà l-aktar wiesgħa possibbli tal-istrument fir-rigward tas-sistemi 

legali nazzjonali differenti għall-protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità, ġie speċifikat aktar li, 

sakemm il-kondizzjonijiet ta' hawn fuq jintlaħqu, in-natura tal-awtorità li toħroġ il-miżura ta' 

protezzjoni sottostanti għall-ordni Ewropea ta' protezzjoni hija irrelevanti (Premessa 9), u li l-Istat 

Membru ta' esekuzzjoni tal-ordni Ewropea ta' protezzjoni jista' jagħmel hekk f'konformità mal-

ispeċifiċitajiet tas-sistemi nazzjonali proprji permezz ta' proċedimenti amministrattivi, ċivili jew 

kriminali (Artikolu 9).

d) Il-Premessi għad-Direttiva ġew għaldaqstant adattati.

e) Ġie miżjud paragrafu ġdid għall-Artikolu 13 (ara l-paragrafu 4) li jikkjarifika r-relazzjoni bejn il-

ħruġ ta' ordni Ewropea ta' protezzjoni u l-proċedimenti skont id-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 

2008/947/ĠAI dwar l-applikazzjoni tar-rikonoxximent reċiproku ta’ deċiżjonijiet li jinvolvu miżuri 

ta’ probation u ta’ sanzjonijiet alternattivi.

III. KONKLUŻJONI

Il-Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari tirrifletti l-kompromess milħuq fin-negozjati bejn il-Kunsill u 

l-Parlament Ewropew, iffaċilitati mill-Kummissjoni. Fit-23 ta' Settembru 2011 il-Kunsill (Ġustizzja 

u Affarijiet Interni) ħa nota tal-abbozz ta' ftehim u kkonferma li jinsab lest jaqbel dwar it-test il-

ġdid. Fl-4 ta' Ottubru 2011 il-Kumitati LIBE u FEMM tal-Parlament Ewropew iddeċiedew li jitolbu 

lill-Presidenti tagħhom biex jiktbu ittra lill-President tal-COREPER fejn jiddikjaraw li, jekk il-

Kunsill jitrasmetti formalment lill-Parlament il-pożizzjoni tiegħu fil-forma kif tinsab fl-anness 

għall-ittra, fil-kapaċità tagħhom bħala President tal-Kumitat, huma jirrakkomandaw lill-Plenarja li l-

pożizzjoni tal-Kunsill tkun aċċettata mingħajr emenda, soġġett għall-verifika legali-lingwistika, fit-

tieni qari tal-Parlament.

Fis-6 ta' Ottubru il-COREPER ikkonferma l-qbil bil-ħsieb tal-preżentazzjoni tat-test għall-adozzjoni 

tal-qbil politiku fil-Kunsill.

________________
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ADDENDUM GĦAN-NOTA PUNT "I/A"
minn: Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill
lil: COREPER/KUNSILL
Suġġett: Inizjattiva tar-Renju tal-Belġju, ir-Repubblika tal-Bulgarija, ir-Renju ta' Spanja, ir-

Repubblika tal-Estonja, ir-Repubblika Franċiża, ir-Repubblika tal-Ungerija, ir-
Repubblika Taljana, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tal-Portugall, ir-
Rumanija, ir-Repubblika tal-Finlandja u r-Renju tal-Isvezja, għal Direttiva tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Ordni Ewropea ta' Protezzjoni
[l-ewwel qari]

- Adozzjoni
(a) tal-pożizzjoni tal-Kunsill
(b) tad-dikjarazzjoni tar-raġunijiet tal-Kunsill
- Dikjarazzjoni tal-Kunsill
LINJI GWIDA KOMUNI
Data ta' għeluq għall-konsultazzjoni għall-Kroazja: 23.11.2011

Dikjarazzjoni tal-Kunsill dwar l-approċċ komprensiv

għall-kwistjoni tar-rikonoxximent ta' miżuri ta' protezzjoni

Il-Kunsill jilqa' l-adozzjoni tad-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-ordni 

Ewropea ta' protezzjoni, bħala strument importanti għall-protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità fl-

Unjoni Ewropea.
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Filwaqt li jqis il-fatt li din id-Direttiva hija ffukata fuq il-miżuri ta' protezzjoni meħuda f'materji 

kriminali, u fid-dawl tat-tradizzjonijiet legali differenti fl-Istati Membri f'dan il-qasam, il-Kunsill 

jinsab konxju li fil-futur dan l-istrument ser ikollu jiġi kkumplimentat b'mekkaniżmu simili għar-

rikonoxximent reċiproku tal-miżuri ta' protezzjoni meħuda f'materji ċivili.

F'dan ir-rigward, il-Kunsill ifakkar li l-proposta ppreżentata mill-Kummissjoni fit-18 ta' Mejju 2011 

għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rikonoxximent reċiproku tal-miżuri 

ta' protezzjoni f'materji ċivili qed tiġi attwalment eżaminata fil-korpi preparatorji tal-Kunsill.

F'konformità mar-Riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' Ġunju 2011 dwar pjan direzzjonali għat-tisħiħ tad-

drittijiet u tal-protezzjoni ta' vittmi, b'mod partikolari f'proċedimenti kriminali (ara l-Miżura "C"), 

il-Kunsill hu kommess li jkompli jeżamina din il-proposta bħala kwistjoni ta' prijorità. Hu kommess 

ukoll li jiżgura li dan l-istrument ikun jikkomplimenta d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar l-ordni 

Ewropea ta' protezzjoni, biex b'hekk il-kamp ta' applikazzjoni taż-żewġ strumenti flimkien ikun 

jippermetti l-kooperazzjoni fost l-Istati Membri, irrispettivament mill-karattru tas-sistemi nazzjonali 

tagħhom, b'rispett għall-akbar numru possibbli ta' miżuri ta' protezzjoni għall-vittmi.  

________________________
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