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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Fost l-għadd numeruż ta' petizzjonijiet li waslu rigward kwistjonijiet dwar il-benesseri tat-tfal, 
ħafna minnhom tkellmu dwar in-nuqqasijiet tar-Regolament u/jew in-nuqqasijiet fl-
implimentazzjoni tiegħu. Il-Kumitat PETI għandu interess speċjali li jissalvagwardja d-dritt 
tat-tfal u aħna qegħdin infittxu mekkaniżmi li jiżguraw li l-problemi u l-opinjonijiet tagħhom 
jinstemgħu, b'kont meħud tal-vulnerabilità tagħhom. 

Ir-riformulazzjoni proposta għandha l-għan li ttejjeb id-drittijiet tat-tfal u b'mod partikolari 
ddaħħal dispożizzjoni separata dwar l-obbligu li l-qrati jagħtu lit-tfal l-opportunità li 
jinstemgħu. Hija għandha wkoll l-għan li ttejjeb l-effiċjenza tal-proċedimenti ta' ritorn wara l-
ħtif internazzjonali tal-minuri minn ġenitur u tfittex li tabolixxi l-proċedimenti exequatur
għall-kawżi kollha dwar ir-responsabbiltà tal-ġenituri. Dawn il-kwistjonijiet kollha tqajmu fil-
petizzjonijiet li waslu, ħafna drabi marbuta ma' sitwazzjonijiet fejn il-ġenitur mhux ċittadin 
ġie, fil-prattika, iddiskriminat mill-Istat Membru tal-ġurisdizzjoni.

Ir-rapporteur tqis li l-proposta globalment laħqet il-mira tagħha u tipproponi titjib interessanti.  
Madankollu, hija tqis li għandhom isiru xi bidliet għall-proposta sabiex din issir aktar effettiva 
u toffri protezzjoni aħjar tal-aħjar interessi tat-tfal u tad-drittijiet fundamentali u l-libertajiet 
taċ-ċittadini tal-UE b'mod ġenerali. Billi tagħmel dan, hi se tikkontribwixxi għall-iżvilupp 
ulterjuri ta' żona Ewropea effiċjenti ta' Ġustizzja u Drittijiet Fundamentali.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, bħala l-kumitat 
responsabbli, sabiex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-funzjonament korrett u bla xkiel 
ta' spazju ta' ġustizzja tal-Unjoni b'rispett 
għas-sistemi ġuridiċi u għat-tradizzjonijiet 
differenti tal-Istati Membri huwa essenzjali 
għall-Unjoni. F'dan ir-rigward, il-fiduċja 
reċiproka fis-sistemi ta' ġustizzja ta' xulxin 
għandha tkompli tittejjeb. L-Unjoni ffissat 
l-oġġettiv lilha nnifisha li toħloq, iżżomm u 
tiżviluppa żona ta' libertà, sigurtà u 
ġustizzja, li fiha l-moviment liberu tal-
persuni u l-aċċess għall-ġustizzja jkunu 
assigurati. Bil-għan li jiġu implimentati 
dawn l-oġġettivi, id-drittijiet tal-persuni, 
speċjalment it-tfal, fi proċedimenti ġuridiċi 

(3) Il-funzjonament korrett u bla xkiel 
ta' spazju ta' ġustizzja tal-Unjoni b'rispett 
għas-sistemi ġuridiċi u għat-tradizzjonijiet 
differenti tal-Istati Membri huwa essenzjali 
għall-Unjoni. F'dan ir-rigward, il-fiduċja 
reċiproka fis-sistemi ta' ġustizzja ta' xulxin 
għandha tkompli tittejjeb. L-Unjoni ffissat 
l-oġġettiv lilha nnifisha li toħloq, iżżomm u 
tiżviluppa żona ta' libertà, sigurtà u 
ġustizzja, li fiha l-moviment liberu tal-
persuni u l-aċċess għall-ġustizzja jkunu 
assigurati. Bil-għan li jiġu implimentati 
dawn l-oġġettivi, huwa essenzjali li d-
drittijiet tal-persuni, speċjalment it-tfal, fi 
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għandhom jissaħħew sabiex tiġi ffaċilitata 
l-kooperazzjoni tal-awtoritajiet ġudizzjarji 
u amministrattivi u l-infurzar tad-
deċiżjonijiet fi kwistjonijiet tal-liġi tal-
familja b'implikazzjonijiet transfruntiera. 
Ir-rikonoxximent reċiproku tad-
deċiżjonijiet fi kwistjonijiet ċivili 
għandhom jittejbu, l-aċċess għall-ġustizzja 
għandu jiġi ssimplifikat u l-iskambji ta' 
informazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-Istati 
Membri għandhom jitjiebu.

proċedimenti ġuridiċi jissaħħu sabiex tiġi 
ffaċilitata l-kooperazzjoni tal-awtoritajiet 
ġudizzjarji u amministrattivi u l-infurzar 
tad-deċiżjonijiet fi kwistjonijiet tal-liġi tal-
familja b'implikazzjonijiet transfruntiera. 
Ir-rikonoxximent reċiproku tad-
deċiżjonijiet fi kwistjonijiet ċivili 
għandhom jittejbu, l-aċċess għall-ġustizzja 
għandu jiġi ssimplifikat u l-iskambji ta' 
informazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-Istati 
Membri għandhom jitjiebu, billi jkun 
żgurat li ssir verifika preċiża tan-natura 
mhux diskriminatorja tal-proċeduri u l-
prattiki użati mill-awtoritajiet kompetenti 
tal-Istati Membri sabiex jipproteġu l-aħjar 
interessi tal-minuri u d-drittijiet 
fundamentali relatati.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Dan il-Regolament ma għandux 
japplika għall-istabbiliment tal-paternità u 
l-maternità, peress li din hija kwistjoni 
differenti mill-attribuzzjoni tar-
responsabbiltà tal-ġenituri, u lanqas għall-
kwistjonijiet oħra konnessi mal-istatus tal-
persuni. 

(10) Dan il-Regolament ma għandux 
japplika għall-istabbiliment tal-paternità u 
l-maternità, peress li din hija kwistjoni 
differenti mill-attribuzzjoni tar-
responsabbiltà tal-ġenituri, u lanqas għall-
kwistjonijiet oħra konnessi mal-istatus tal-
persuni. Madankollu, jenħtieġ li d-
deċiżjonijiet relatati mal-eżerċitar tar-
responsabbiltà tal-ġenituri meħuda abbażi 
ta' dan ir-Regolament jirrispettaw kif 
xieraq il-forom kollha ta' filjazzjoni 
legalment rikonoxxuti fl-Istati Membri l-
oħra.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Ir-raġunijiet tal-ġurisdizzjoni fi 
kwistjonijiet ta' responsabbiltà tal-ġenituri 

(13) Jenħtieġ li r-raġunijiet tal-
ġurisdizzjoni fi kwistjonijiet ta' 
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huma ffurmati fid-dawl tal-aqwa interessi 
għall-minuri u għandhom jiġu applikati 
skont dawn. Kwalunkwe referenza għall-
aħjar interessi tal-minuri għandha tiġi 
interpretata fid-dawl tal-Artikolu  24 tal-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea u l-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-
Minuri tal-20 ta' Novembru 1989.

responsabbiltà tal-ġenituri jkunu dejjem 
iffurmati fid-dawl tal-aqwa interessi għall-
minuri u li jiġu applikati skont dawn. 
Kwalunkwe referenza għall-aħjar interessi 
tal-minuri għandha tiġi interpretata fid-
dawl tal-Artikoli 7, 14, 22 u 24 tal-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea u l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet 
Uniti dwar id-Drittijiet tal-Minuri tal-20 ta' 
Novembru 1989. Huwa imperattiv li l-Istat 
Membru li l-awtoritajiet tagħhom huma 
kompetenti skont dan ir-Regolament fir-
rigward tas-sustanza tal-kwistjoni, wara li 
jieħdu deċiżjoni finali li tiddisponi r-ritorn 
tal-minorenni, jiżguraw li l-aħjar interessi 
u d-drittijiet fundamentali tal-minuri 
jkunu protetti ladarba l-minuri jkun ġie 
rritornat, b'mod partikolari meta hu jew 
hi jkollhom kuntatt maż-żewġ ġenituri.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Dan ir-Regolament ma għandux 
jimpedixxi lill-awtoritajiet ta' xi Stat 
Membru li ma għandux ġurisdizzjoni fuq 
il-mertu tal-każ milli jieħdu miżuri 
proviżorji, inklużi dawk protettivi, 
f'każijiet urġenti, fir-rigward tal-persuna 
jew proprjetà ta' minuri li jkunu preżenti 
f'dak l-Istat Membru. Dawn il-miżuri 
għandhom jiġu rikonoxxuti u infurzati fl-
Istati Membri kollha oħrajn inklużi l-Istati 
Membri li għandhom ġurisdizzjoni skont 
dan ir-Regolament sakemm awtorità 
kompetenti ta' Stat Membru tkun ħadet il-
miżuri li hija tqis xierqa. Madankollu, il-
miżuri li tieħu qorti fi Stat Membru 
għandhom jiġu emendati jew sostitwiti biss 
minn miżuri meħudin ukoll minn qorti fl-
Istat Membru li jkollha ġurisdizzjoni fuq il-
mertu tal-każ. Awtorità li jkollha 

(17) Dan ir-Regolament ma għandux 
jimpedixxi lill-awtoritajiet ta' xi Stat 
Membru li ma għandux ġurisdizzjoni fuq 
il-mertu tal-każ milli jieħdu miżuri 
proviżorji, inklużi dawk protettivi, 
f'każijiet urġenti, fir-rigward tal-persuna 
jew proprjetà ta' minuri li jkunu preżenti 
f'dak l-Istat Membru jew f'każ ta' vjolenza 
bbażata fuq il-ġeneru kif definita fil-
Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar 
il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza 
fuq in-nisa u l-vjolenza domestika ('il-
Konvenzjoni ta' Istanbul'). Dawn il-miżuri 
għandhom jiġu rikonoxxuti u infurzati fl-
Istati Membri kollha oħrajn inklużi l-Istati 
Membri li għandhom ġurisdizzjoni skont 
dan ir-Regolament sakemm awtorità 
kompetenti ta' Stat Membru tkun ħadet il-
miżuri li hija tqis xierqa. Madankollu, il-
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ġurisdizzjoni biss fuq miżuri proviżorji, 
inklużi dawk protettivi għandha, jekk 
titressaq applikazzjoni quddiemha dwar il-
mertu tal-każ, tiddikjara fuq inizjattiva 
tagħha stess li ma għandha l-ebda 
ġurisdizzjoni. Sa fejn il-protezzjoni tal-
aħjar interessi tal-minuri tkun tirrikjedi 
dan, l-awtorità għandha tinforma, 
direttament jew permezz tal-Awtorità 
Ċentrali, lill-awtorità tal-Istat Membru li 
jkollha ġurisdizzjoni fuq il-mertu tal-każ 
skont dan ir-Regolament dwar il-miżuri li 
jkunu ttieħdu. Madankollu, in-nuqqas milli 
jiġi infurmat Stat Membru ieħor ma 
għandux ikun bħala tali r-raġuni għan-
nuqqas ta' rikonoxximent tal-miżura. 

miżuri li tieħu qorti fi Stat Membru 
għandhom jiġu emendati jew sostitwiti biss 
minn miżuri meħudin ukoll minn qorti fl-
Istat Membru li jkollha ġurisdizzjoni fuq il-
mertu tal-każ. Awtorità li jkollha 
ġurisdizzjoni biss fuq miżuri proviżorji, 
inklużi dawk protettivi għandha, jekk 
titressaq applikazzjoni quddiemha dwar il-
mertu tal-każ, tiddikjara fuq inizjattiva 
tagħha stess li ma għandha l-ebda 
ġurisdizzjoni. Sa fejn il-protezzjoni tal-
aħjar interessi tal-minuri tkun tirrikjedi 
dan, l-awtorità għandha tinforma, 
direttament jew permezz tal-Awtorità 
Ċentrali, lill-awtorità tal-Istat Membru li 
jkollha ġurisdizzjoni fuq il-mertu tal-każ 
skont dan ir-Regolament dwar il-miżuri li 
jkunu ttieħdu. Madankollu, in-nuqqas milli 
jiġi infurmat Stat Membru ieħor ma 
għandux ikun bħala tali r-raġuni għan-
nuqqas ta' rikonoxximent tal-miżura.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) F'każijiet eċċezzjonali, l-
awtoritajiet tal-Istat Membru tar-residenza 
abitwali tal-minuri jaf ma jkunux l-aktar 
awtoritajiet xierqa biex jittrattaw il-każ. Fl-
aħjar interessi tal-minuri, bħala eċċezzjoni 
u soġġetta għal kondizzjonijiet, l-awtorità 
li għandha l-ġurisdizzjoni tista' 
tittrasferixxi l-ġurisdizzjoni tagħha f'każ 
speċifiku għal awtorità oħra ta' Stat 
Membru ieħor jekk din l-awtorità hija 
f'pożizzjoni aħjar biex tisma' l-każ. 
Madankollu, f'dan il-każ it-tieni awtorità 
ma għandiex titħalla tittrasferixxi l-
ġurisdizzjoni għal awtorità terza. 

(18) Jenħtieġ li tingħata attenzjoni 
speċjali għall-fatt li, f'każijiet eċċezzjonali, 
bħal f'każijiet ta' vjolenza domestika jew 
ibbażata fuq il-ġeneru, l-awtoritajiet tal-
Istat Membru tar-residenza abitwali tal-
minuri jaf ma jkunux l-aktar awtoritajiet 
xierqa biex jittrattaw il-każ. Fl-aħjar 
interessi tal-minuri, bħala eċċezzjoni u 
soġġetta għal kondizzjonijiet, l-awtorità li 
għandha l-ġurisdizzjoni tista' tittrasferixxi 
l-ġurisdizzjoni tagħha f'każ speċifiku għal 
awtorità oħra ta' Stat Membru ieħor jekk 
din l-awtorità hija f'pożizzjoni aħjar biex 
tisma' l-każ. Madankollu, f'dan il-każ it-
tieni awtorità ma għandiex titħalla 
tittrasferixxi l-ġurisdizzjoni għal awtorità 
terza.
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Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Il-proċedimenti fi kwistjonijiet ta' 
responsabbiltà tal-ġenituri skont dan ir-
Regolament kif ukoll proċedimenti ta' 
ritorn skont il-Konvenzjoni tal-Aja tal-
1980 għandhom jirrispettaw id-dritt tal-
minuri li jesprimu l-ideat tagħhom 
liberament, u meta jiġu vvalutati l-aħjar 
interessi tal-minuri, għandu jingħata l-piż 
xieraq lil dawn l-ideat. Is-smigħ tal-minuri 
skont l-Artikolu 24(1) tal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea 
u l-Artikolu 12 tal-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tat-
Tfal għandu parti importanti fl-
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament. Dan 
ir-Regolament, madankollu, mhux maħsub 
sabiex jistabbilixxi kif jinstemgħu l-minuri, 
pereżempju, jekk il-minuri jinstemgħux 
mill-imħallef direttament jew minn espert 
imħarreġ apposta li jirraporta lill-qorti 
wara, jew jekk il-minuri jinstemgħux fl-
awla tal-qorti jew f'post ieħor.

(23) Il-proċedimenti fi kwistjonijiet ta' 
responsabbiltà tal-ġenituri skont dan ir-
Regolament kif ukoll proċedimenti ta' 
ritorn skont il-Konvenzjoni tal-Aja tal-
1980 għandhom jirrispettaw id-dritt tal-
minuri li jesprimu l-ideat tagħhom 
liberament, u meta jiġu vvalutati l-aħjar 
interessi tal-minuri, għandu jingħata l-piż 
xieraq lil dawn l-ideat. Is-smigħ tal-minuri 
skont l-Artikolu 24(1) tal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea 
u l-Artikolu 12 tal-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tat-
Tfal għandu parti importanti fl-
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament. Dan 
ir-Regolament bl-ebda mod m'hu maħsub 
sabiex jistabbilixxi kif jinstemgħu l-minuri, 
pereżempju, jekk il-minuri jinstemgħux 
mill-imħallef direttament jew minn espert 
imħarreġ apposta li jirraporta lill-qorti 
wara, jew jekk il-minuri jinstemgħux fl-
awla tal-qorti jew f'post ieħor, iżda, sabiex 
jiġu protetti d-drittijiet fundamentali 
involuti, jenħtieġ li fi kwalunkwe każ jiġi 
previst ir-rekordjar tas-smigħ tal-minuri..
Huwa essenzjali li s-smigħ tal-minuri 
jipprovdi l-garanziji kollha meħtieġa 
sabiex l-integrità emozzjonali u l-aħjar 
interessi tal-minuri jkunu jistgħu jiġu 
protetti u, għal din ir-raġuni, jenħtieġ li 
tali seduti ta' smigħ jinvolvu l-appoġġ tal-
medjaturi professjonali flimkien ma' 
psikologi u/jew ħaddiema soċjali u 
interpreti. Dan għandu wkoll jiffaċilita l-
kooperazzjoni bejn iż-żewġ ġenituri u r-
relazzjoni bejniethom u l-minuri fi stadju 
aktar tard.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 26
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Sabiex jikkonludu l-proċedimenti 
ta' ritorn skont il-Konvenzjoni tal-Aja tal-
1980 malajr kemm jista' jkun, l-Istati 
Membri għandhom jikkonċentraw il-
ġurisdizzjoni għal dawn il-poċedimenti fuq 
qorti waħda jew aktar, filwaqt li jqisu l-
istrutturi interni tagħhom għall-
amministrazzjoni tal-ġustizzja kif xieraq. 
Il-konċentrazzjoni tal-ġurisdizzjoni fuq 
għadd limitat ta' qrati fi Stat Membru hija 
għodda essenzjali u effettiva biex jitħaffef 
it-trattar ta' każijiet ta' sekwestru ta' minuri 
f'diversi Stati Membri minħabba l-
imħallfin li jisimgħu għadd kbir minn 
dawn il-każi jiżviluppaw kompetenza 
partikulari. Skont l-istruttura tas-sistema 
ġuridika, il-ġurisdizzjoni għall-każijiet ta' 
sekwestru ta' minuri tista' tkun 
ikkonċentrata f'qorti waħda għall-pajjiż 
kollu jew f'għadd limitat ta' qrati, bl-użu, 
pereżempu, ta' għadd ta' qrati tal-appell 
bħala punt tat-tluq u li jikkonċentraw il-
ġurisdizzjoni għall-każijiet ta' sekwestru 
internazzjonali ta' minuri fuq qorti ġenerali 
f'kull distrett ta' qorti tal-appell. Kull qorti 
għandha tagħti d-deċiżjoni tagħha mhux 
aktar tard minn sitt ġimgħat mid-data li 
fiha jkunu tressqu r-rikors jew l-appell 
quddiemha. L-Istati Membri għandhom 
jillimitaw l-għadd ta' appelli possibbli 
kontra deċiżjoni li tippermetti jew li 
tirrifjuta r-ritorn ta' minuri skont il-
Konvenzjoni dwar il-Ħtif ta' Minuri tal-
1980 għal appell wieħed.

(26) Sabiex jikkonludu l-proċedimenti 
ta' ritorn skont il-Konvenzjoni tal-Aja tal-
1980 malajr kemm jista' jkun, l-Istati 
Membri għandhom jikkonċentraw il-
ġurisdizzjoni għal dawn il-poċedimenti fuq 
qorti waħda jew aktar, filwaqt li jqisu l-
istrutturi interni tagħhom għall-
amministrazzjoni tal-ġustizzja kif xieraq. 
Il-konċentrazzjoni tal-ġurisdizzjoni fuq 
għadd limitat ta' qrati fi Stat Membru hija 
għodda essenzjali u effettiva biex jitħaffef 
it-trattar ta' każijiet ta' sekwestru ta' minuri 
f'diversi Stati Membri minħabba l-
imħallfin li jisimgħu għadd kbir minn 
dawn il-każi jiżviluppaw kompetenza 
partikulari. Skont l-istruttura tas-sistema 
ġuridika, il-ġurisdizzjoni għall-każijiet ta' 
sekwestru ta' minuri tista' tkun 
ikkonċentrata f'qorti waħda għall-pajjiż 
kollu jew f'għadd limitat ta' qrati, bl-użu, 
pereżempu, ta' għadd ta' qrati tal-appell 
bħala punt tat-tluq u li jikkonċentraw il-
ġurisdizzjoni għall-każijiet ta' sekwestru 
internazzjonali ta' minuri fuq qorti ġenerali 
f'kull distrett ta' qorti tal-appell. Kull qorti 
għandha tagħti d-deċiżjoni tagħha mhux 
aktar tard minn sitt ġimgħat mid-data li 
fiha jkunu tressqu r-rikors jew l-appell 
quddiemha. L-Istati Membri għandhom 
jillimitaw l-għadd ta' appelli possibbli 
kontra deċiżjoni li tippermetti jew li 
tirrifjuta r-ritorn ta' minuri skont il-
Konvenzjoni dwar il-Ħtif ta' Minuri tal-
1980 għal appell wieħed. Jenħtieġ ukoll li 
jittieħdu miżuri sabiex jiġi żgurat li s-
sentenzi tal-qorti maqtugħa fi Stat 
Membru jiġu rikonoxxuti fi Stat Membru 
ieħor. Meta tinqata' sentenza tal-qorti, 
jenħtieġ li din tkun rikonoxxuta wkoll fl-
Unjoni kollha, speċjalment meta l-
interessi tat-tfal ikunu f'riskju.

Emenda 8
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Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Fil-każijiet kollha rigward il-
minuri, u b'mod partikulari f'każijiet ta' 
sekwestru internazzjonali ta' minuri, l-
awtoritajiet ġudizzjarji u amministrattivi 
għandhom iqisu l-possibbiltà li jsibu 
soluzzjonijiet amikevoli permezz ta' 
medjazzjoni u mezzi xierqa oħrajn, 
assistiti, fejn xieraq, b'netwerks eżistenti u 
strutturi ta' appoġġ għal medjazzjoni 
f'tilwim dwar responsabbiltà tal-ġenituri 
transfruntier. Madankollu, dawn l-isforzi 
ma għandhomx itawlu bla bżonn il-
proċedimenti ta' ritorn skont il-
Konvenzjoni tal-Aja tal-1980.

(28) Fil-każijiet kollha rigward il-
minuri, u b'mod partikulari f'każijiet ta' 
sekwestru internazzjonali ta' minuri, l-
awtoritajiet ġudizzjarji u amministrattivi 
għandhom iqisu l-possibbiltà li jsibu 
soluzzjonijiet amikevoli permezz ta' 
medjazzjoni u mezzi xierqa oħrajn sabiex
jiżguraw il-protezzjoni sħiħa tad-drittijiet 
tal-minuri u ta' drittijiet fundamentali 
relatati oħrajn. Madankollu, dawn l-isforzi 
ma għandhomx itawlu bla bżonn il-
proċedimenti ta' ritorn skont il-
Konvenzjoni tal-Aja tal-1980. Barra minn 
hekk, jenħtieġ li l-għarfien espert tal-
ombudsmen jintuża aħjar u jiġi 
implimentat.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Meta l-qorti jew l-Istat Membru 
fejn, jew li fih il-minuri jitneħħew jew 
jinżammu b'mod inġust jiddeċiedu li 
jirrifjutaw ir-ritorn tal-minuri skont il-
Konvenzjoni tal-Aja tal-1980, fid-deċiżjoni 
tagħhom dawn għandhom jirreferu b'mod 
espliċitu għall-artikoli rilevanti tal-
Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 li fuqhom 
ikun ibbażat dan ir-rifjut. Madankollu, 
deċiżjoni bħal din tista' tiġi sostitwita minn 
deċiżjoni sussegwenti, mogħtija waqt il-
proċedimenti tal-kustodja wara eżami bir-
reqqa tal-aħjar interessi tal-minuri, mill-
qorti tal-Istat Membru tar-residenza 
abitwali tal-minuri qabel it-tneħħija jew 
żamma inġusta. Jekk dik id-deċiżjoni 
tobbliga r-ritorn tal-minuri, ir-ritorn 
għandu jiġi magħmul mingħajr l-ebda 
proċedura speċjali neċessarja għar-

(30) Meta l-qorti jew l-Istat Membru 
fejn, jew li fih il-minuri jitneħħew jew 
jinżammu b'mod inġust jiddeċiedu li 
jirrifjutaw ir-ritorn tal-minuri skont il-
Konvenzjoni tal-Aja tal-1980, fid-deċiżjoni 
tagħhom dawn għandhom jirreferu b'mod 
espliċitu għall-artikoli rilevanti tal-
Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 li fuqhom 
ikun ibbażat dan ir-rifjut u jiddikjaraw ir-
raġunijiet għal dan. Madankollu, deċiżjoni 
bħal din tista' tiġi sostitwita minn deċiżjoni 
sussegwenti, mogħtija waqt il-
proċedimenti tal-kustodja wara eżami bir-
reqqa tal-aħjar interessi tal-minuri, mill-
qorti tal-Istat Membru tar-residenza 
abitwali tal-minuri qabel it-tneħħija jew 
żamma inġusta. Jekk dik id-deċiżjoni 
tobbliga r-ritorn tal-minuri, ir-ritorn 
għandu jiġi magħmul mingħajr l-ebda 
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rikonoxximent u l-infurzar ta' dik id-
deċiżjoni fl-Istat Membru liema jew f'liema 
l-minuri ġew imneħħija jew miżmuma.

proċedura speċjali neċessarja għar-
rikonoxximent u l-infurzar ta' dik id-
deċiżjoni fl-Istat Membru liema jew f'liema 
l-minuri ġew imneħħija jew miżmuma.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Sabiex jinforma lill-persuna li jkun 
qed jintalab infurzar kontriha dwar l-
infurzar ta' deċiżjoni meħuda fi Stat 
Membru ieħor, iċ-ċertifikat stabbilit skont 
dan ir-Regolament għandu jiġi nnotifikat lil 
din il-persuna fi żmien raġonevoli qabel l-
ewwel miżura ta' infurzar u, jekk meħtieġ, 
akkumpanjat bid-deċiżjoni. F'dak il-
kuntest, l-ewwel miżura ta' infurzar 
għandha tfisser l-ewwel miżura ta' infurzar 
wara din in-notifika.

(38) Sabiex jinforma lill-persuna li jkun 
qed jintalab infurzar kontriha dwar l-
infurzar ta' deċiżjoni meħuda fi Stat 
Membru ieħor, iċ-ċertifikat stabbilit skont 
dan ir-Regolament għandu jiġi nnotifikat lil 
din il-persuna immedjatament u qabel l-
ewwel miżura ta' infurzar u, jekk meħtieġ, 
akkumpanjat bid-deċiżjoni. F'dak il-
kuntest, l-ewwel miżura ta' infurzar 
għandha tfisser l-ewwel miżura ta' infurzar 
wara din in-notifika.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 42

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42) F'każijiet speċifiċi fi kwistjonijiet 
ta' responsabbiltà tal-ġenituri li jaqgħu fil-
kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament, l-Awtoritajiet Ċentrali 
għandhom jikkooperaw ma' xulxin biex 
jipprovdu assistenza lill-awtoritajiet 
nazzjonali kif ukoll lid-detenturi tar-
responsabbiltà tal-ġenituri. Din l-assistenza 
għandha tinkludi, b'mod partikulari, il-
lokazzjoni tal-minuri, direttament jew 
permezz ta' awtoritajiet kompetenti oħrajn, 
meta dan ikun meħtieġ biex titwettaq talba 
skont dan ir-Regolament, u l-għoti ta' 
informazzjoni relatata mal-minuri għall-
finijiet tal-proċedimenti.

(42) F'każijiet speċifiċi fi kwistjonijiet 
ta' responsabbiltà tal-ġenituri li jaqgħu fil-
kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament, l-Awtoritajiet Ċentrali 
għandhom jikkooperaw ma' xulxin biex 
jipprovdu assistenza lill-awtoritajiet 
nazzjonali kif ukoll lid-detenturi tar-
responsabbiltà tal-ġenituri. Din l-assistenza 
għandha tinkludi, b'mod partikulari, il-
lokazzjoni tal-minuri, direttament jew 
permezz ta' awtoritajiet kompetenti oħrajn, 
meta dan ikun meħtieġ biex titwettaq talba 
skont dan ir-Regolament, u l-għoti ta' 
informazzjoni relatata mal-minuri għall-
finijiet tal-proċedimenti. F'każijiet fejn il-
ġurisdizzjoni tkun fi Stat Membru li ma 
jkunx l-Istat Membru li tiegħu l-minuri 
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huwa ċittadin, l-awtoritajiet ċentrali tal-
Istat Membru bil-ġurisdizzjoni għandhom 
jinfurmaw, mingħajr dewmien żejjed, lill-
awtoritajiet ċentrali tal-Istat Membru li 
tiegħu l-minuri huwa ċittadin.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 46

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(46) Awtorità ta' Stat Membru li 
tikkontempla deċiżjoni dwar ir-
responsabbiltà tal-ġenituri għandha tkun 
intitolata li titlob għall-komunikazzjoni 
tal-informazzjoni rilevanti għall-
protezzjoni tal-minuri mill-awtoritaiet ta' 
Stat Membru ieħor jekk l-aħjar interessi 
tal-minuri jkunu jirrikjedu dan. Skont iċ-
ċirkustanzi, din tista' tinkludi informazzjoni 
dwar il-proċedimenti u d-deċiżjonijiet 
rigward ġenitur jew aħwa tal-minuri, jew 
dwar il-kapaċità li ġenitur jieħu ħsieb ta' 
minuri jew ikollu aċċess għall-minuri.

(46) F'każijiet speċjali, meta l-aħjar 
interessi tal-minuri jkunu jirrikjedu dan, 
jenħtieġ li awtorità ta' Stat Membru li 
tikkontempla deċiżjoni dwar ir-
responsabbiltà tal-ġenituri tiġi obbligata
titlob il-komunikazzjoni tal-informazzjoni 
rilevanti għall-protezzjoni ta' dak il-minuri 
mill-awtoritajiet ta' Stat Membru ieħor. 
Skont iċ-ċirkustanzi, din tista' tinkludi 
informazzjoni dwar il-proċedimenti u d-
deċiżjonijiet rigward ġenitur, pereżempju 
f'każijiet ta' vjolenza domestika jew 
ibbażata fuq il-ġeneru, jew dwar 
deċiżjonijiet li jikkonċernat lill-aħwa tal-
minuri, jew informazzjoni dwar il-kapaċità 
li ġenitur jieħu ħsieb ta' minuri jew ikollu 
aċċess għall-minuri. Jenħtieġ li l-
valutazzjoni ta' din il-kapaċità tiġi 
determinata minn professjonist. Jenħtieġ 
li n-nazzjonalità, is-sitwazzjoni 
ekonomika u soċjali jew il-kuntest 
kulturali u reliġjuż ta' ġenitur ma 
jitqiesux bħala element determinanti meta 
tittieħed deċiżjoni dwar il-kapaċità tiegħu 
jew tagħha biex jieħu/tieħu ħsieb minuri.
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Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 48a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(48a) Jenħtieġ li tinħoloq pjattaforma ta' 
appoġġ għaċ-ċittadini tal-UE li jkunu qed 
jitolbu r-ritorn ta' minuri quddiem qrati fi 
Stati Membri oħrajn. Barra minn hekk, 
jenħtieġ li ċ-ċittadini tal-UE li jirrisjedu fi 
Stati Membri oħrajn li fihom dawn qed 
jitolbu r-ritorn ta' minuri, jiġu assistiti 
mir-rappreżentanti rispettivi tagħhom.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet ta' Stat Membru 
għandu jkollhom il-ġurisdizzjoni fi 
kwistjonijiet ta' responsabbiltà tal-ġenituri 
dwar minuri li huma abitwalment residenti 
f'dak l-Istat Membru . Meta minuri 
jiċċaqalqu legalment minn Stat Membru 
għal ieħor u jiksbu residenza abitwali ġdida 
hemmhekk, l-awtoritajiet tal-Istat Membru 
tar-residenza abitwali ġdida għandu 
jkollhom ġurisdizzjoni. 

1. L-awtoritajiet ta' Stat Membru 
għandu jkollhom il-ġurisdizzjoni fi 
kwistjonijiet ta' responsabbiltà tal-ġenituri 
dwar minuri li huma abitwalment residenti 
f'dak l-Istat Membru . Meta minuri 
jiċċaqalqu legalment minn Stat Membru 
għal ieħor u jiksbu residenza abitwali ġdida 
hemmhekk, kif definit mill-Qorti tal-
Ġustizzja, l-awtoritajiet tal-Istat Membru 
tar-residenza abitwali ġdida għandu 
jkollhom ġurisdizzjoni.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Sabiex jiġu ssimplifikati l-
kwistjonijiet ta' kompetenza, l-Istati 
Membri għandhom jinnominaw qorti fil-
livell nazzjonali li għandha tittratta l-
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każijiet transfruntiera kollha li jinvolvu t-
tfal.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'każijiet urġenti, l-awtoritajiet ta' Stat 
Membru fejn il-minuri jew il-proprjetà li 
jippossedu l-minuri hija preżenti għandu 
jkollhom il-ġurisdizzjoni li jieħdu miżuri 
provviżorji, inklużi dawk protettivi fir-
rigward tal-minuri jew tal-proprjetà.

F'każijiet urġenti, l-awtoritajiet ta' Stat 
Membru fejn il-minuri jew il-proprjetà li 
jippossedu l-minuri hija preżenti għandu 
jkollhom il-ġurisdizzjoni li jieħdu miżuri 
provviżorji, inklużi dawk protettivi fir-
rigward tal-minuri jew tal-proprjetà. 
Jenħtieġ li tali miżuri ma jdewmux bla 
bżonn il-proċedimenti u d-deċiżjonijiet 
finali dwar il-kustodja u d-drittijiet ta' 
aċċess.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sa fejn il-protezzjoni tal-aħjar interessi tal-
minuri tkun tirrikjedi, l-awtorità li tkun 
ħadet il-miżuri protettivi għandha tinforma 
lill-awtorità tal-Istat Membru li jkollu l-
ġurisdizzjoni skont dan ir-Regolament 
dwar il-mertu tal-każ, direttament jew 
permezz tal-Awtorità Ċentrali maħtura 
skont l-Artikolu 60.

Sa fejn il-protezzjoni tal-aħjar interessi tal-
minuri tkun tirrikjedi, l-awtorità li tkun 
ħadet il-miżuri protettivi għandha tinforma 
lill-awtorità tal-Istat Membru li jkollu l-
ġurisdizzjoni skont dan ir-Regolament 
dwar il-mertu tal-każ, direttament jew 
permezz tal-Awtorità Ċentrali maħtura 
skont l-Artikolu 60. Dik l-awtorità 
għandha tiżgura li l-ġenituri involuti fil-
proċedimenti jkunu kompletament 
informati mingħajr dewmien dwar il-
miżuri kollha ikkonċernati, b'lingwa li 
jifhmu kompletament. Għaldaqstant, 
għandu jiġi pprojbit li l-ġenitur mill-Istat 
Membru li l-awtoritajiet tiegħu għandhom 
il-ġurisdizzjoni fuq il-mertu tal-każ skont 
dan ir-Regolament jintalab iħallas għall-
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ispejjeż tat-traduzzjoni.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jeżerċitaw il-ġurisdizzjoni tagħhom 
skont it-Taqsima 2 ta' dan il-Kapitolu, l-
awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-minuri li jkunu kapaċi 
jifformulaw l-ideat tagħhom jingħataw l-
opportunità ġenwina u effettiva li jesprimu 
dawk l-ideat liberament waqt il-
proċedimenti.

Meta jeżerċitaw il-ġurisdizzjoni tagħhom 
skont it-Taqsima 2 ta' dan il-Kapitolu, l-
awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-minuri jingħata l-opportunità 
ġenwina u effettiva li jesprimi l-fehmiet 
proprji tiegħu jew tagħha liberament waqt 
il-proċedimenti.

L-awtorità għandha tqis kif xieraq l-ideat 
tal-minuri f'konformità mal-età u l-maturità 
tagħhom u tirreġistra l-kunsiderazzjonijiet 
tagħhom fid-deċiżjoni.

L-awtorità għandha tqis kif xieraq l-ideat 
tal-minuri f'konformità mal-età u l-maturità 
tiegħu, b'mod partikolari meta l-minuri 
jkollu aktar minn 12-il sena, u 
tiddokumenta b'mod ċar il-
kunsiderazzjonijiet tagħhom fid-deċiżjoni. 
Mill-età ta' 16-il sena, ix-xewqat tal-
minuri għandhom jitqiesu bħala deċiżivi.
Id-determinazzjoni tal-kapaċitajiet u l-
maturità tal-minuri għandha ssir bl-
għajnuna ta' professjonisti tat-tfal u l-
familja. L-awtorità għandha toħloq il-
kundizzjonijiet ġusti sabiex il-minuri jkun 
jista' jesprimi l-opinjoni tiegħu b'mod ċar 
u eżawrjenti, li għandha tittieħed 
inkunsiderazzjoni fid-deċiżjoni finali. 
Sabiex jiġu determinati l-kapaċità u l-
grad ta' maturità tal-minuri għandha 
titfittex l-għajnuna ta' professjonisti fi 
kwistjonijiet tat-tfal u tal-familja.
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Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 23 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kmieni kemm jista' jkun fil-
proċedimenti, il-qorti għandha teżamina 
jekk il-partijiet humiex lesti li jinvolvu 
ruħhom f'medjazzjoni biex, fl-aħjar 
interessi tal-minuri, jaslu għal soluzzjoni 
miftehma, diment li dan ma jtawwalx il-
proċedimenti bla bżonn.

2. Kmieni kemm jista' jkun fil-
proċedimenti, il-qorti għandha tipproponi 
servizzi ta' medjazzjoni, ħlief f'każijiet ta' 
vjolenza domestika jew ibbażata fuq il-
ġeneru, biex, fl-aħjar interessi tal-minuri, 
jaslu għal soluzzjoni miftiehma, diment li 
dan ma jtawwalx il-proċedimenti bla 
bżonn. Meta l-partijiet jaqblu li jibdew 
medjazzjoni, l-awtoritajiet tal-Istat 
Membru li jkollu l-ġurisdizzjoni 
għandhom jiżguraw l-aċċess għal servizzi 
ta' medjazzjoni.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-proċedura għall-infurzar tad-
deċiżjonijiet mogħtija fi Stat Membru 
ieħor, sa fejn ma tkunx koperta bir-
Regolament, tiġi rregolata mil-liġi tal-Istat 
Membru tal-infurzar. Mingħajr 
preġudizzju għall-Artikolu 40, deċiżjoni 
meħuda fi Stat Membru li tkun 
infurzabbli fl-Istat Membru tal-infurzar 
tiġi infurzata hemm bl-istess 
kundizzjonijiet bħal deċiżjoni meħuda fl-
Istat Membru tal-infurzar.

1. Il-proċedura għall-infurzar tad-
deċiżjonijiet mogħtija fi Stat Membru 
ieħor, sa fejn ma tkunx koperta bir-
Regolament, tiġi rregolata mil-liġi tal-Istat 
Membru tal-infurzar.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta meħtieġ, il-qorti titlob lir-
rikorrent jipprovdi, f'konformità mal-

2. Il-qorti għandha titlob lir-rikorrent 
jipprovdi, f'konformità mal-Artikolu 69, 
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Artikolu 69, traduzzjoni jew 
trasliterazzjoni tal-kontenut rilevanti taċ-
ċertifikat li jispeċifika l-obbligu li għandu 
jiġi infurzat.

traduzzjoni jew trasliterazzjoni tal-kontenut 
rilevanti taċ-ċertifikat li jispeċifika l-
obbligu li għandu jiġi infurzat.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 63 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) jinfurmaw lid-detenturi tar-
responsabbiltà tal-ġenituri dwar l-
għajnuna u l-assistenza legali, 
pereżempju dwar avukati bilingwi 
speċjalizzati, sabiex jevitaw li d-detenturi 
tar-responsabbiltà tal-ġenituri jagħtu l-
kunsens tagħhom mingħajr ma jkunu 
fehmu l-portata tal-kunsens tagħhom.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 64 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Meta tiġi kontemplata deċiżjoni 
dwar kwistjonijiet ta' responsabbiltà tal-
ġenituri, l-awtorità ċentrali tal-Istat 
Membru fejn il-minuri jkollu r-residenza 
abitwali tiegħu għandha tinforma, 
mingħajr dewmien żejjed, lill-awtorità 
ċentrali tal-Istat Membru li tiegħu l-
minuri jkun ċittadin dwar l-eżistenza tal-
proċedimenti relatati.

Emenda 24
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Proposta għal regolament
Artikolu 64 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-awtoritajiet ta' Stat Membru fejn 
il-minuri ma jkunux residenti abitwali 
għandhom, fuq talba minn persuna li 
tirrisjedi f'dak l-Istat Membru li tkun qed 
tfittex li tikseb jew li żżomm l-aċċess għall-
minuri, jew fuq talba minn Awtorità 
Ċentrali ta' Stat Membru, jiġbru l-
informazzjoni jew l-evidenza, u jistgħu 
jagħmlu sejba skont l-idoneità ta' dik il-
persuna biex teżerċita l-aċċess u skont il-
kundizzjonijiet li bihom għandu jiġi 
eżerċitat dak l-aċċess.

5. L-awtoritajiet ta' Stat Membru fejn 
il-minuri ma jkunux residenti abitwali 
għandhom, fuq talba minn qarib li 
jirrisjedi f'dak l-Istat Membru li jkun qed 
ifittex li jikseb jew li jżomm l-aċċess għall-
minuri, jew fuq talba minn Awtorità 
Ċentrali ta' Stat Membru, jiġbru l-
informazzjoni jew l-evidenza, u jistgħu 
jagħmlu sejba skont l-idoneità ta' dik il-
persuna biex teżerċita l-aċċess u skont il-
kundizzjonijiet li bihom għandu jiġi 
eżerċitat dak l-aċċess.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) L-assistenti soċjali u persunal 
ieħor tal-awtoritajiet li jieħdu ħsieb it-
tqegħid ta' tfal fi djar ta' indukrar jew ma' 
familji tar-rispett għandhom jirċievu 
taħriġ sabiex jiġu sensibilizzati dwar il-
kwistjonijiet involuti.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1b) L-Istati Membri għandhom 
jiggarantixxu lill-ġenituri d-dritt regolari 
ta' aċċess, ħlief meta dan ikun ta' xkiel 
għall-benesseri tal-minuri.

Emenda 27

Proposta għal regolament
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Artikolu 65 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Jekk l-awtorità kompetenti jkollha 
l-intenzjoni li tibgħat assistenti soċjali fi 
Stat Membru ieħor sabiex jiġu 
ddeterminati jekk it-tqegħid jew l-
adozzjoni hemmhekk humiex kompatibbli 
mal-benesseri tal-minuri, din għandha 
tinforma lill-Istat Membru kkonċernat kif 
xieraq.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sa [10 snin wara d-data tal-
applikazzjoni] il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew rapport dwar l-evalwazzjoni ex
post ta' dan ir-Regolament bl-appoġġ tal-
informazzjoni fornita mill-Istati Membri. 
Ir-rapport għandu jiġi akkumpanjat jekk 
hemm bżonn bi proposta leġiżlattiva.

1. Sa [5 snin wara d-data tal-
applikazzjoni] il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew rapport dwar l-evalwazzjoni ex 
post ta' dan ir-Regolament bl-appoġġ tal-
informazzjoni fornita mill-Istati Membri. 
Ir-rapport għandu jiġi akkumpanjat jekk 
hemm bżonn bi proposta leġiżlattiva.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fir-rigward tal-applikazzjonijiet 
għall-infurzar skont l-Artikolu 32, l-għadd 
ta' każijiet fejn l-infurzar ma seħħx fi 
żmien sitt ġimgħat minn meta tnedew il-
proċedimenti tal-infurzar;

(b) fir-rigward tal-applikazzjonijiet 
għall-infurzar skont l-Artikolu 32, l-għadd 
ta' każijiet fejn l-infurzar ġie sospiż, għal 
kemm żmien l-infurzar ġie sospiż u n-
numru ta' każijiet li fihom l-infurzar ma 
seħħx fi żmien sitt ġimgħat minn meta 
tnedew il-proċedimenti tal-infurzar;
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